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rM’așl bucura și eu să vedu nu
mai două seu trei rânduri scrise ro- 
mănesce pe cărțile ce ne vinu dela de- 
regetorii".

Cuvintele acestea, celecitirămu 
în scrisorea țeranului românu din 
Romosu publicată în numerulu de 
atțl septemână alu „ Gazetei“, ne 
arată buba de care sufere țera 
nostră; ne înfâțișeză neajunsurile, 
necazurile, nedreptățile și prigoni
rile, cari amărăsed vieța poporu
lui nostru românescă; ne spună 
de ce sunteinu așa de nemulțămiți 
sub stăpânirea ungurescă și de ce 
fruntașii și conducătorii nemului 
nostru stăruiescu se se schimbe 
stările de ac}i.

Ce doresce țăranulu nostru ? 
Doresce elu vr’uniî lucru mare și 
neiertată ?

Nici decum.
Elu doresce numai și numai 

ceea ce trebue se dorescă ori-ce 
cetățenu, care-și împlinesce dato
riile sale cătră stată, care plătesce 
dare și ’șî dă sângele lui pentru 
apărarea țării, doresce să se potă 
înțelege cu deregătorii și judecă
torii din țera și se potă înțelege 
cărțile acestora.

Este bre acesta vr’unu lucru 
mare și ne mai aucjitu? Nu suntu 
ore deregătorii și judecătorii chiă- 
mațl să facă servicii poporului ? 
Ai cui slujbași suntu ei decă nu 
ai poporului ?

Vrășmașii noștri ne spună 
mereu, că avemu constituțiă și 
că toți cetățenii statului suntă 
egală îndreptățiți.

Decă este așa, atunci cum 
vine că țăranulu ungură se pote 
înțelege cu deregătorii și judecă
torii în limba lui și primesce dela 
ei hărții scrise în limba lui, er 
țăranulu română nu află modru 

cum să se înțelegă cu ei, căci 
nu-i cunoscă limba seu și de i-o 
cunoscă nu voră să-o vorbescă, 
er când îi vine vreo hârtiă nu-o 
pricepe, căci e scrisă într’o limbă 
străină și trebue să alerge bie- 
tulu o mă la orașu ca să găsescă 
acolo pe cineva, care să i-o tăl- 
măcescă în românesce, pentru 
plată ?

Unde este aici egala îndreptă
țire ? Unde este partea dreptă 
când unuia i se dă ceea ce do
resce și ce-i pote servi spre bine 
și folosu, er celuilaltă nu i se dă 
nimică ?

Constituția, se <jice, e liberală 
și e pentru toți și totuși numai 
unii se potă folosi de ea. Cum 
să ne telcuimu lucrulă acesta ?

Decă constituția e pentru toți 
și e liberală ea nu pote țînti de
cât” numai la binele obștescu ală 
tuturoru, de unde urmeză, că fie
care trebue să fiă în egală mă
sură părtașă la drepturile și folosele 
publice în statu.

La noi însă, cum vedemu, nu
mai unii se bucură de drepturile 
și folosele publice pe când cei
lalți pbrtă numai greutățile și 
sarcinele publice.

Când au venită Ungurii la pu
tere, înainte cu 22 de ani, Ar- 
dealulu nostru era încă o țeră de 
sine stătătore cu guvernulu și cu 
dieta ei propriă. Țăranii români 
primeu p’atuncl dela deregătorii 
hârtii scrise românesce, căci era 
în vigore legea ardeleană, care 
cjicea că limba românescă are ace
lași dreptă ca și limba ungurescă 
și nemțescă în administrațiă și 
justiția..

Noii stăpâni ne-au luată însă 
dreptulă țării Ardealului și tot
odată ne-au luată și dreptulă de 
limbă, er după ce au decretată 
contopirea Ardealului cu Țera un

gurescă au ho£ărîtă în dieta ungu
rescă ca limba oficială a statului 
să fiă limba maghiară. Decă s’ar 
fi ținută semă de dorințele și de 
voința poporului românu, fără în
doială că ac|I țăranii noștri n’ară 
mai aștepta înzadaru să vedă două 
seu trei rânduri scrise românesce 
pe cărțile ce le vină dela deregă
torii.

Numai ca de cinste pentru po- 
porele nemaghiare a adusă dieta 
ungurescă la 1868 legea așa nu
mită „despre egala îndreptățire a 
naționalitățiloru", în care făgă
duiau cei dela putere, că voră face 
câte ceva și pentru poporulă nos
tru, că-i voră înființa șcble româ
nesc! din banii visteriei, că voră 
îngriji pentru elă și de amploiațî 
români, că-lă voru lăsa să se fo- 
losescă de limba lui românescă în 
comună și ’n iurisdicțiuni și în 
hârtiile lui cătră deregătorii și ju
decătorii.

Nimicu nu au ținută cei dela 
cârmă din cele puține câte au 
făgăduită în acesta lege. Cinstea 
ce o făcură cu ea la 1868 popb- 
reloru nemaghiare parte de silă, 
parte de rușine față cu lumea, 
care-i credea liberali, rămase nu
mai pe hârtiă. Ba mai târziu sim- 
țindu-se mai tari, începură a’și 
lua îndărătă și făgăduielile.

Ca să nu mai fiă lipsă de lim
bile nemaghiare nicăirl în vieță 
publică, dieta ungurescă aduse 
legi cari ne silescă a învăța un- 
guresce și în scblele nostre să- 
tescl. Pentru ca tdte să pote 
merge în limba ungurescă, se pre
tinde ca poporulu nostru să în
vețe unguresce, lucru ce este cu 
neputință, precum s’a dovedită și 
pănă acuma în acele comune, 
unde s’au înființată scoli ungu
resc!.

Intr’aceea țăranulă nostru tre

bue să sufere cumplită pentru că 
cu limba lui nu’șl mai pote ajuta 
nicăirl. De primesce o citațiă, o 
hotărîre, o sentință seu vr’o doje
nire dela autorități, elu nu înțe
lege cuprinsulă hârtiei și este dat 
pe mâna altora, cari i-o potă tăl
măci ; de i se face vr’o judecată 
elă în cele mai multe cașuri nu 
se pote apără, nu scie ce se în
tâmplă cu elu și este espusă tu
turora volniciiloru și nedreptă- 
țiriloră.

Din încălcarea dreptului nos
tru de limbă se nască tote cele
lalte încălcări. Acesta e isvoralu 
asuprirei nbstre și a vrajbei dintre 
noi și conlocuitorii noștri unguri. 
De aici vine că cei mai pătimași 
dintre ei își iau îndrăsnela a pri
goni totu ce e românescă și a 
înegri și calumnia pe acei Ro
mâni cu inima la locă, cari își 
apără limba și naționalitatea.

Fără de limbă unu poporu nu 
pote să trăiescă. De aceea drep
tulă de limbă este temeiulă tutu- 
roră drepturiloră unui poporă, 
este temeiulă libertății lui. O e- 
gală îndreptățire nici că se pote 
cugeta pentru noi fără ca să avemă 
dreptulă de a ne folosi liberă și 
neîmpedecați de limba nostră în 
vieța publică și privată.

De aceea amu cțisu, că cuvin
tele de mai susu, cari esprimă 
dorulă țăranilorâ noștri de a vede 
pe hârtiile ce le vină dela dere
gătorii scrisore românescă, ne în- 
fățișeză starea nostră asuprită de 
astăzi și luptele ce le purtămă 
pentru a redobândi egala nostră 
îndreptățire.

Cei dela cârmă au crecjută, că 
ne făcu o cinste cu legea dela 
1868, der libertatea unui poporă 
nu se pote cinsti, nici încuviința. 
Noi Românii avemă unu dreptă 
la ea ca și Maghiarii și ca orî-ce

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

La Code.
Soixită. din. 'uâ.cțul'j. „lal-rn L ta‘L.

„Este p’aci prin apropiere vr’ună 
puță?“ întrebai pe vizitiul!! Alexe, căci 
eramu setosă strașnică ; eramă așa de 
setosă, încâtă nici să vorbescă nu’mi mai 
venea.

„Aici suntemă la ună locă de totă 
nepotrivită/ grăi vizitiulă, „căci după 
cum vădă eu, ne aflămă în aceeași de
părtare de târlă, în aceeași depărtare 
de cârciuma dela Code și potă dice, că 
mai tot una este, ori încătrău amă por- 
ni-o; cu tote acestea, decă poruncescl, 
eu așă mâna la Code la cârciuma lui 
Marină, unde amă mai fostă și săptămâna 
trecută. E și apă bună, e și țuică veche 
și are elă și vină așa pentru c.âte-ună 
ospe mai cilibiu“.

„Mână la Code’“ cjisei eu și în
ghiți! de două-trei ori în secă pentru a’ml 
mai domoli setea.

Drumulu pănă la cârciumă ținu ună 
cesă întregă, căci deși aveamă cai destulă 
de buni, totuși nu era cu putință să mer- 
gemă repede, dedrece ferbințela era gro
zavă de mare.

La Code se încrucișeză drumulă celă 
mare, care legă Călărașii cu Bucurescii, 
cu alte drumuri ce ducă în Baltă, spre 
gârla Ialomița și spre Gălățui. Tocmai 
lângă cârciuma lui Marină se face acestă 
încrucișătură, așa că loculă în depărtare 
mare este bătucită, de nu se află firă de 
iarbă pe elu. Ar fi destulă moșiă pentru 
ună capă de omă, decă ar fi proprieta- 
rulă acelui locă, căci tote aceste dru
muri suntu late și neregulate, astfelă, că 
numai în apropierea cârciumei potă fi 
ca la 60 de pogone lăsate în plata 
Sfințiloră.

Cârciuma lui Marină este ceva mai 
la deală, așa că se pote zări de departe, 
cu tote acestea decă vii din partea Ia- 
lomiței*)  numai când ești de totă aprope 
o poți vedea. In dosulu casei se vede 
ună izlază mare ca de vr’o șepte pogo- 
ne, luată cu învoială dela arendașă, spre 
a’lă folosi ca locă de pășune pentru vi
tele călătoriloră, cari voră deshăma seu 
voră dejuga la cârciuma dela Code. 
Alăturea de Izlază o mulțime de găini, de 
curci și de gâște bâjbăiau vesele în 
dreptă și în stânga, căutându’șl hrana, 
er în Izlază se vedea un armană,în care 
erau vr’o două stoguri de grâu, câteva 

*) Rîulu Ialomița.

clăi de orză,vr’o cinci grămecjl de fasole, 
er în mij loculă armanului o fetiță ca de 
11 ani mâna trei mârțoge de cai, cari se 
învârteau în jurulă unui țărușă și treerau 
grâulă sdrobindă cu copitele spicele 
pline.

Marină era și elă în armană, mai 
întorcea cu furca bucatele și mai striga 
din când în când sărmaneloră dobitoce 
oarl se înverteaupe amețite în prafulă ce 
eșea la treeră.

Cum ne zări, își opri caii în locă, 
aruncă furca din mână, sări șanțulă ar
manului, se scutură puțină de pleavă 
tuși parcă să’șl dregă gâtulă și ne eși 
înainte la cabrioletă. Ișl luă pălăria din 
capă, și după ce dise „bună sosită11, 
apucă șleaulă dela calulă din partea sa, 
îlă scose, îlă împleteci la hamă, netezi 
calulă pe spate și rămase uitându-se la 
Alexe, care se năcăjea cu șleaulă din 
partea cealaltă.

„Stai să viu eu“, grăi Marină și 
trecu în partea cealaltă: luă șleaulă, îlă 
legă și pe acesta de hamă și se uita mân
dru la mine.

„Te cam pricepi, Marine!" cjisei eu ȘÎ 
pornii spre cârciumă.

„Cu caii amă trăită, boerule!“ grăi 
cărciumarulă și ridicândă de josă ună 
băță de stufă alergă înaintea mea.

Cârciuma lui Marină era făcută din 
gardă, ca tdte casele din Ialomița, era 
frumosă văruită pe din afară și destulă 
de încăpătore pe dinlăuntru. Prispa ce 
o avea era lipită de curendă cu Iută, 
er cei patru stâlpișorl dela prispă, cari 
sprijineau ștrașina, erau vopsiți cu albas
tru și cu roșu, întocmai ca și ferestrile 
de cătră drumă. Acoperementulă era 
de stufă din Baltă, pusă grosă de-o 
jumătate de metru și bine legată cu 
sîrmă, și proptită cu nisce prăjini legate 
de deasupra coperișului întocmai cum 
suntă puși căpriorii la casele din partea 
muntelui pe dedesuptulă coperișului. A- 
ceste prăjini suntă aședate acolo pentru 
ca ventulă să nu ridice stufulă oând 
suntă vijelii.

In apropierea cârciumei nu vedl 
grajdă, nu vecjl nici o altă alcătuire 
pentru vite, căci afară de nisce zăvejl 
întorse în partea crivățului nu se pome- 
nesce de grajduri în totă județulă.

La intrare se află o strașină mai 
scosă afară, sub care, la o masă lungă 
pusă pe picidre înorucișate ca ună x, se 
adăpostescă călătorii setoșl și șl spală 
prafulă din cerulă gurei cu câte o țui- 
culiță seu cu câte o cinzecă de basamacă. 
Pe afară nu vede aternată atâta carne, 
ca la cârciumele din sate și nici nu este 
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altu poporu și acesta dreptu îlu 
pretindeam, nu-lu cerșimu.

Dreptulu de limbă 1’amtt pre
tinsa și-lu pretindema înainte de 
tote, și in privința acesta ne pu- 
teinu lua ca esemplu pe Unguri.

Tocmai acum este mare tur- 
burare intre ei din pricina legei 
militare, care cere ca esamenulu 
de oiiceru se se Iacă în limba 
nemțescă.

Ungurii flicti, că prin acesta li 
se amenință limba și cultura loru 
națională. Apoi decă ei se spariă 
numai pentru că li se cere se facă 
unu esamenu în limba nemțescă 
și strigă că li se atacă naționali
tatea, atunci ce se cțicemu noi des
pre limba și cultura nostră româ- 
nescă și despre naționalitatea nos
tră, când nu ne mai lasă se resu- 
flămu pe nicăirl de limba ungu- 
rescă ?

Mortea prințului (le coronă.
Intrega monarcliiă jălesce ac|I 

mortea neașteptată a prințului de 
coronă Rudolfă.

Când sosise pentru prima oră 
cutrierătorea scire Joi sera, se (Jicea, 
că prințulu a muritu în urma unui 
ataca de aproplexiă (gută). Scirile 
sosite mai târziu și cele ce le pri- 
mirămu astăzi adeverescu însă, 
că prințulu însuși și-a luatu vieța 
într’unu momenta nefericită de 
tulburare a minții. S’a aflată 
lângă densulă revolverulă, cu 
care se împușcase în capă. Pe 
servitorulu seu și-lă trimesese de 
acasă și ceilalți servitori n’au au- 
4ită împușcătura fiindă în clădi
rea de alături.

Este pe câtă de durerosă pe 
atâta de tragică acestă sferșită 
ală moștenitorului tronului, care 
întrunea în sine speranțele dinas
tiei și ale monarchiei.

Suveranii noștri suntă sdrobiți 
cu totulu de acestă grea și neaș
teptată lovitură a sorții. Dela tote 
curțile domnitore și din tote păr
țile sosescă condolențe.

Amărunte nu avemă încă asu
pra acestei întâmplări durerose de- 
câtă scirile comunicate prin tele
grame.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Sorviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 2 Februarin. Proto- 
colulu de obducțiune publicată 
astăzi se încheiă stabilindă, că 

mortea principelui de coronă a urmată 
din pricina unei tiirburărt a minții.

Viena. 2 Februariu. In urma 
intormațiuniloră vrednice de cre
dință, Maiestatea sa a luată alesurile 
necesare pentru, easulu succesiune/ la 
trona. împărtășirea publicată erl 
despre abcțicerea la tronă a lui 
Carolu Ludovică e negreșită ba- 
sată numai pe combinațiunl.

Budapesta, 2 Februariu. Con
tele Karolyi s’a întorsă dela Viena. 
Aserțiunile lui escliidu orî-ce uită ver
siune în privința morții prințului Bu- 
dolfu, afară de sinucidere. Principele 
de coronă a scrisă înainte de 
morte cinci scrisori: cătră tătă- 
seu, cătră mamă-sa, cătră nevas- 
tăsa princesa de coronă, cătră ar- 
chiducele Otto și cătră ducele de 
Braganza. Trista veste s’a comu
nicată împărătesei de cătră d-șora 
Ferenczy.

Viena. 2 Februarie. Imormen- 
tarea se va face Marți la 4 ore 
cu pompa îndatinată, în biserica 
ordinului Capuținiloră.

Berlină, 2 Februarie. „Nordd. 
Allg. Ztg.“ desminte scirea, că 
Germania ar fi declarată răsboiu 
Samoaniloră .

Berlină, 2 Februarie. Prințulă 
Alexandru de Battemberg a fostă 
liberată, la propria sa cerere, din 
raportulă de serviciu ă la suite în 
armata germană.

BucurescT, 2 Febraariu. Guver- 
nulă a decisă să se facă ună îm
prumută de 32 y., milione lei prin 
subscripțiune publică pentru răs
cumpărarea bileteloră hipotecare 
ale Băncii naționale.

Eevista politică.
Din năuntru. Proiectulu de lege 

militară s’a primită, cu totă îm
potrivirea deputațiloră din oposi- 
țiune și a studențiloră. Urmarea 
a fostă, că în Pesta s’au făcută 
demonstrații. Mulțimea, ațîțată 
de deputațl din oposițiune, îm
preună cu studenții au făcută gă
lăgia în dietă pe galerii, pe afară 
au strigată : Josă (xAbzug) Tisza 
și Fejervâry! Mai mulțl alegă
tori din deosebite părți au pro
vocată pe deputății loră să voteze 
în contra proiectului, ori decă nu 
să’șl dea dimisiunea din deputa- 
țiă. Din partidulă lui Tisza au 
eșită mai mulțl deputat!. Când 
s’a anunțată, că proiectulă s’a 

primită, deputății din oposițiă au 
începută să ’njure, mulțimea de 
afară amenința pe ministrulă Ti
sza, care a trebuită să s’ascundă. 
Studenții cu mulțimea cutrierară 
stradele cântândă cântece de-ale 
lui Kossuth. Poliția ne mai pu 
tendă ține ordinea, trebui se’i vie 
în ajutoră armată. Miniștrii Ti
sza și Fejervâry au scăpată pe 
furișă, și înaintea casei lui Tisza 
s’a așezată armată. Poliția a ares
tată pe mai mulțl inși, alții au 
fostă loviți cu armele. Acestea 
s’au întâmplată în 29 Ianuarie, 
când s’a votată logea militară.

Turburările s’au continuata și în 
noptea dilei de 29 Ianuarie. Pe la 10 
ore ună lucrătorii striga înaintea locali
tății teatrului poporala: „abzug“. La 
porunca proiectului polițienesca, una po
lițista prinse pe acesta lucrătord, îi lega 
manile și porni cu ela la polițiă. La 
unU loca însă mulțime de poporă le eși 
înainte, pe polițista îlă tîrîră omenii 
josd de pe cald și-lă bătură, er pe cela 
prinsd îlu liberară.

La audul sgomotului asurditor, aler
gară repede într’ajutord dintr’o parte 
husarii, er dintr’altă parte polițiștii că
lăreți, cari cu armele începură să go- 
nescă mulțimea.

Câte-va minute după acesta se năs
cu pe altă stradă o nouă turburare. 
Und jtînără strigă : „Trăiască Kossuth 
Lajos!"Ună polițista îlu aude, îlu prinde 
și începe să’lă bată. Mulțimea sare în 
ajutoruld tînărului turburătord, care pro- 
fităndu de ocasiune, o luă la sănătosa. 
Polițistulu fugi după eld și ajungendu’lă, 
îlu lovi cu sabia în capd, rănindu’ld 
greu. Mulțimea se înfuria atunci și sări 
asupra polițistului, care lovi cu sabia pe 
mai mulțl inși, rănindu’i; în acesta mo
menta pe neașteptate se iviră mai mulțl 
polițiști călăreți, la cari se alăturară și 
mai mulțl husari. Aceștia strîmtorară 
mulțimea într’und unghiu. Strigăte și 
țipete asurditore eșiau din gurele mulți- 
mei strîmtorate, care abia după >10 mi
nute putu să apuce la largă și se se îm
prăștia.

Tota în acestă nopte pe altă stradă 
a Budapestei una căpitand de polițiă 
prinse pe und tinărd de 14 ani și începu 
a-ld pălmui în modd înfricoșată, așa că 
nefericitului tinărd îi năpădi sângele pe 
gură și pe nasd. Mulțimea cătrănită 
începe a arunca în căpitanuld de polițiă 
cu petrii și cărămidl. Căpitanuld, ve- 
dendă acesta, începu să bată și mai rău 
pe feciorașuld prinsd. Mulțimea sări 
atunci asupra lui și-ld bătură sdravănd. 
Intr’aceea în pași repedl se ivi la fața 

locului miliția, cu baionetele scose și 
îndreptate spre mulțime. Pe unuia din
tre turburători îla răniră, er ceilalți au 
fugita. In semnd de răsbunare mulțimea 
începu acum să sdrobescă cu petri fe- 
restrile caseloră. Vre-o cinei cafenele 
din diferite părți ale orașului au fostă 
astfeliu bombardate cu petri și acestă 
bombardare s’a continuată de-alungula 
și latulă stradeloră pănă dimineța.

In noptea acesta studenții universi
tari au făcută ună mare tărăboiu (Ka- 
tzenmusik) la ferestrile deputatului gu
vernamentală A. Pulszky, er de aci s’au 
dusă la casele lui Ugron Gabor, la ale 
căruia ferestri începură să cânte „Szo- 
zat“-ulă. Pe când cântau însă mai bine, 
etă că se ivescd polițiștii călăreți, și voi- 
nicoșii când tărețl o luară la sănătăsă. 
Numărulă celoră prinși și arestați în 
noptea acestala polițiă, este forte mare.

In 30 Ianuarie turburările începură 
din nou și încă în măsură mai mare ca 
pănă acum. Totă Budapesta era în fer- 
bere. Miliția se puse în mișcare, ocupa 
tote stradele și împresură dieta. Mai 
mulțl deputațl guvernamentali au fostă 
rău batjocurițl din partea turburătoriloră. 
Deputății Zay și Szentivânyi, precum și 
alții mai mulțl au suferită îmbrânceli 
din partea miliției.

Trei studențl dela universitate au 
fostă tăiațl cu sabia de husari ; între a- 
ceștl studențl era și ună frate ală de
putatului Latinovics.

Pe cândă se petreceau acestea și 
alte multe asemenea ciocniri pe strade, 
pe atunci în dietă d-nii deputațl erau 
câtă p’aci să se ia de păru. Szederkenyi 
ia cuventulă, ca să vorbescă contra bat- 
jocuriloră ce le suferă guvernamentalii 
pe strade; contele Apponyi Albert însă 
cere să înceteze ședințele dietei din ca
usa turburăriloră. Președintele suspinde 
ședința pe */,  oră; vădendă însă că prin 
acesta certele și neînțelegerile în di
etă devină și mai mari, deschide erășl șe
dința.

Pazmandy și ministrulă Tisza țină 
vorbiri; oposițiă se ridică însă în contra 
loră și cere să se delăture miliția, di- 
cendă că dintre cei ce se află în dietă 
singură Tisza este care îșl teme pielea, 
er pentru acestă temere a lui nu se 
pote pune pe picioră de răsboiu întregă 
miliția Budapestei. Se ridică Eotvds și 
printr’o vorbire înflăcărată cere asemenea 
delăturarea armatei. Apponyi cere ca 
celă puțină pentru 2 dilesă se închidă 
dieta și-i <fice președintelui dietei aă aibă 
de grijă a drege ceea ce s’a stricată din 
cinstea dietei. Ștefană Tisza, fiiulă mi- 
nistrului-președinte, scăpărândă scântei 
de mâniă strigă: Celă care învinovățesce

de lipsă, căci trecătorii îșl au merindile 
loră, nu se lasă în nădejdea cârciumeloră 
din Bărăgană.

Cum intri în tindă, te sparii de gura 
unei gropi, la care îi dică beciu seu bor- 
deiu, căci când vecjl afundătura aceea te 
cuprinde ună floră și-ți se pare, că te-ai 
totă duce dâcă ai pune piciorulă să in
tri. Acolo îșl ține Marin băutura, acolo 
îșl păstreză elă și câte ceva, ce mai are 
de lipsă pentru sine și pentru mușterii 
săi, cu deosebire pe timpulă când se face 
tărgulă la Călărași, care ține aprope 
trei săptămâni. La elă se găsesce pane 
bună, băutură, zarzavatu, chibrituri, furci 
și lopețl, și uneori pepeni frumoși.

Elă nu are bostani, și nici că s’ar 
fi putută ocupa de ei, der în apropiere 
erau câțiva Lipoveni cu blusele loră 
roșii, și aceștia îi dedeau lui Marină 
pepeni pentru lucruri ce le cumpărau 
dela elă. Asemenea făcea elă și cu zar- 
zavatulă ; îlă avea dela nisce Șerbi cari 
lucrau câteva pogone de zarzavată pe 
valea ce duce la Gălățui.

Marină trăia bine și făcea bune tre
buri cu cârciuma lui. Nevastă-sa, o Țu- 
țuiancă frumosă, ne eși înainte, ne dete 
„bună diua“, ne rîse frumușelă și apoi 
ne lăsă în pace; ea merse în odaia de 

alăturea, unde stau vr’o trei drumeți de 
vorbă.

Mă coborîi cu Marină în beciu, er 
Alexe sta în ușa cârciumei, cu biciuia 
în mână, și trăgea cu urechia la omenii 
ce se cinsteau alăturea cu ceva băutură, 
er ochii nu și-i mai deslipea dela câr- 
ciumăriță.

Cum intrai mai afundă în beciu, 
simții răcore. Se simți a puțină unu 
mirosă de flore de vină, de mucedelă, 
de castraveți murați, de pastramă, de 
brânză și de pesce saramură.

Cu mirosulă din hrubă în scurtă 
vreme mă dedasemă, și unde era răcore 
îmi priia de minune.

„Luai o țuică“ și apoi sorbii lacom 
dintr’ună urcioră cu apă și mă răcorii 
așa de bine, încâtă nu’ml aduceamă a- 
minte să fi mai băută eu vr’odată cu 
atâta poftă.

„Aici trebue că ’ți merge bine“, în
cepui eu vorba, mă aședai pe ună ștend 
de lapte grosă și-mi aprinsei țigareta.

„Mulțamă sfințiloră, nu potă dice 
că-mi merge rău, cu tote acestea ar pute 
să-mi mergă și mai bine. Nu prea au 
omenii bani“, isprăvi Marină vorba și 
se puse și elă pe o baniță întorsă cu 
fundulă în susu.

„Cum să n’aibă omenii banl?“
„Apoi bine, boerule 1 Decă în anulă 

ăsta au făcută țăranii bucate, ce credl 
D-ta, că’să ale loră ? Uite și dincolo 
suntă vr’o trei Români din Bărăgană și 
en întrebă-i ce potă pune la o parte 
în anulă acesta]! Nu’i așa, cum se crede, 
boerule! Doi ani din urmă n’au înțelesă 
țăranii nimica din munca loră, și în doi 
ani și-au vândută pănă și sufletulă la 
arendașă. Anulă ăsta nici nu se potă 
plăti. Șl-apoi și altfelă, decă au făcută 
ceva bucate, au și ei năcazurile loră. 
Vine tergulu și mai cumpără și ei d’ale 
casei. Unulă are de măritată o fată, 
altulă are de însurată unu ficioră, ală 
treilea are să facă boteză, altulă are 
să cunune, și așa potă dice mai fiecare 
îșl are păsulă său. Tote acestea ceră 
cheltui elă".

„D-tale ce-țl pasă ? D-tale îți merge 
bine!“ eu vrendă să-i facă o laudă
la gospodăria lui.

Marină clătinâ din capă. „Am și eu 
ale mele“, începu cârciumarulă, „am și 
eu să dau arendă de 120 galbeni pe an, 
și apoi pănă să câștigă eu atâta, numai 
Dumnedeu scie câtă alergătură și câtă 
bătaiă de capă se cere. Și-apoi să ți 
mai spună ceva, boerule. Decă ai câr
ciumă, nu poți vinde totă pe bani gata, 

ci vindl mai multă pe datoriă, și apoi 
când vindl astfelă, poți să totă aștepți 
pănă îți iai paralele.

„Vorbă să fiă, Marine, parcă D-ta 
nu încarci la socoteală, după ce drume- 
țulă chefuită trage la somnă! Lasă nene, 
că sciu și eu cum se facă trebșorele 
ăstea.

Marină rîse.
„Apoi decă cjicl Ut» așa, la ce să 

mai vorbescă eu,tt grăi Marină domolă 
și se arăta ca și cum l’ar fi atinsă vor
bele mele.

„Ei, glumescă și eu ,Marine ! Cu tote 
acestea, scii, când vină muncitorii după 
ce și-au luată leafa, le faci d-ta socotela 
așa, că nu rămâi în pagubă. Și chiar 
să nu vie, ai d-ta zălbgele loră puse la 
beciu, căci muncitoriiîn toiulă verei n’au 
lipsă de săricl și le lasă la d-ta în păs
trare.

Marină zîmbi și mai apoi clătinâ 
veselă din capă. „Da bine le scii, boe
rule ! Nici să fi fostă arendașă, nu ai cu- 
nosce mai cu temeiu tote ițele vieței 
nostreu.

Vădendă că erășl l’am adusă pe 
Marină în voiă începui să vorbescă mai 
departe.

„Nu-i vorbă, muncitorii suntă cu 
naiba. Ei se au bine cu ciobanii și mai



pe Colom anti Tisza pentru turb urări, a- 
cela neadevără vorbesce

In fine nu mai era încătrău, dieta 
a trebuita »6 se închicji pentru o cji. 
După ameijl s’a făcuta în Buda înaintea 
ministeriului, o demonstrații forte mare.

Tfită fjiua Budapesta a fostă în fer- 
bere. Țipete, sgomotă înfricoșata, tăia
turi de sabiă, descărcături de revolvere; 
cu unfi cuvântă, Budapesta de 10 ani 
de cjile spună telegramele că n’a mai 
fostă într’o stare așa de primejdiosă ca 
acum. Turburările s’ar fi continuată pote 
și mai departe, decă de cătră seră n’ar 
fi sosită în Budapesta vestea sguduitore 
despre mortea principelui de corfină Ru- 
dolfă, în urma căreia turburările au în
cetată.

Turburările acestea însă n’au fostă 
numai în Budapesta, ci și în Clușă, căci 
doră Ungurii din Clușă suntă frați de 
cruce cu cei din Budapesta. Turburările 
din Clușiu le-au începută asemenea stu
denții dela universitate. Aceștia se adu
nară în sera cailei de 30 Ianuarie îna
intea cafenelei Orban și începură a stri
ga „eljen“ și „abzug“. In jurulă acestor ă 
studențl se aduna în scurtă timpă su- 
medeniă de omeni, cari toți împreună 
se duseră la casa deputatului Sigmond 
Dezso. Acasă era numai nevasta și co
pii deputatului, cari erau mai să asur- 
descă de neîncetatele strigăte de „abzug“ 
ale mulțimei. După-ce sfărâmară cu pe
tri ferestrile dela casa acestui deputată, 
turburătorii se duseră la deputatulă Bartha 
Miklos, redactorulă lui „Ellenzek," că
ruia îi strigară „eljen.u Bartha le ținu 
o vorbire: Apoi vorbi studentulă uni
versitară Lengyel Sândor, provocând fi 
mulțimea ca, în considerația grelei lo
vituri suferite prin mortea prințului de 
coronă Rudolf, să se împrăștia.

De aci s’a dusă mulțimea pe așa 
numitulfi „Trencsin-teru și acolo au 
arsă câteva esemplare din diarulfi gu
vernamentală „Kolozsvâr.u De aci tur
burătorii s’au dusă la redacțiunea a- 
cestui diarfi, unde între strigăte asurdi- 
tore sparseră cu petri două ferestri. A- 
poi între neîncetate strigăte de „ab- 
zugu s’au întorșii erășl la casa deputa
tului Sigmond Dezso ale căreia ferestri 
le bombardară din nou cu pietri.

In diua următore rectorulfi univer
sității chiămâ la sine pe tinerii turbură
tori și-i provocă, ca în considerația do
liului și perderei celei grele suferite 
prin mortea prințului de cordnă, se se 
liniștescă.

Astfelfi deră mortea archiducelui 
Rudolf a pusă capătă acestorti comedii 
și nesdrăvănii ungurescl.

Din afară. Celă mai însemnată 
faptă petrecută în afară e alege
rea generalului Boulanger ca depu
tată ală Parisului. Nici unirea deo- 
sebiteloră fracțiuni ale republi- 
caniloră, nici articulii cțiarelorCl 
republicane, nici manifestele con
tracandidatului, tote pornite în 
potriva lui Boulanger, n’au putută 
face sg fiă trântită generalulă 
la alegere. Mai alesă articulii fo- 
iloră germane în contra lui Bou
langer l’au ridicată pe acesta și 
mai multă în ochii poporului fran- 
cesă. Sute de mii de bilete de vi- 
sită cu numele său a împărțită 
Boulanger între alegători, precum 
și fotografia lui în mii de esem
plare.

Acestă isbendă a lui Boulan
ger a adusă în periculă esistența 
ministerului. Deja durele vorbescă 
despre schimbarea ministerului și 
despre unele persdne, cari ară veni 
la guvernă.

Generalulă Boulanger a mul- 
țămită alegetoriloră sei printr’o 
scrisore, în care cjice., că nu e 
scăpată camera de pericululă de 
a fi disolvată. „Patria, c|âce elă, 
va fi mântuită de parasiții, cari o 
sfâșie și o desonoreză. Acum ori 
care Francesă patriotă are locă 
în republică. Se intre aceștia în- 
năuntru, er cei dinteiu se iasă 
afară. Trăiască Francia, trăiască 
republica!

Etă ce scriu durele germane 
despre alegerea lui Boulanger:

„Nordd. Allg. Ztg“., gazeta lui 
Bismark, c}ice că republica par
lamentară a suferită o grea per- 
dere. „Post“ e}ice< că în Francia 
se așteptă dela Boulanger, ca să 
sugrume republica. Acesta a su
ferită o astfelă de lovitură, încâtă 
nu se mai pfite considera ca gu
vernă seriosă. Boulanger a fostă 
numită la timpulă seu ministru de 
răsboiu; nimenea nu scie, în ce 
legături stau Freycinet și armata 
cu Boulanger. „Voss. Ztg.“ dice, 
că Francesii pună bucurosă în 
jocu libertatea și bunăstarea, nu
mai se dobendescă strălucire și 
mărire. „Tagblat“ observă, că nu
mele lui Boulanger însemneză res- 
boiu; Germania e pregătită și nu 
pote fi surprinsă, nu se teme de 
nimică și ’șl ține prafulă uscată. 
„Națională Ztg“. din contră e 
mai multă de părere, că pacea se 
va susține.

In totă casulă alegerea lui 

Boulanger a produsă neliniște în 
Germania. Se scie, că Boulanger 
întrupeză în elă idea resbunărei 
pentru anulă 1870/1 și a reluărei 
Alsației-Lotaringiei dela Germania. 
Armata îrancesă are forte mari 
simpatii pentru elă.

Generalulă a declarată, că în
dată ce va intra în cameră, va 
propune din nou disolvarea ei.

Sciri militare.
România. A sositfi la arsenalulă 

din Bucuresci unfi transporta de 25 de 
tunuri de calibru mare, pentru fortifica
țiile Bucurescilorfl. — îndată ce bugetulfi 
ministrului de râsboiu va fi votatfl, o 
comandă mare de vr’o 4,000 de cai se 
va face în Rusia. Mai mulțl furnisori 
de remontă din Odesa au sositfi în Bu
curesci spre acestfi scopă. „Românulă“ 
află, că s’ar fi propusă guvernului româna 
din partea mai multorfl proprietari de 
erghelii din Caucasia, ca să li-se dea 
pământă și imașă în Dobrogia și dânșii 
vorfi trece cu ergheliile lorfi în Ro
mânia. — Comitetula de apărare a Ro
mâniei a adresata ministrula de resboiu 
generalulă Mânu unfi raportă amănunțită 
asuprafortificațiuniloră (întărituriloră) Ro
mâniei, spune „Epocau. Acestă raportă 
dovedesce folosulă fortificațiuniloră și 
arată estinderea ce trebue dată sistemului 
de apărare a țării, precum și sacrificiile 
ce reclamă complectarea fortificațiuniloră. 
D-lă generala Mânu voesce a împărtăși 
cameriloră acestă lucrare, care este de 
cea mai mare însemnătate. De acea în 
curendă d-lă ministru de resboiu va 
conchema pe deputațl și senatori în șe
dință secretă și va ceti representanți- 
lorfi țării raportulă comitetului de apă
rare.

Rusia. Se semnaleză mereu con
centrări de trupe rusescl în Basarabia. 
In dilele trecute a sosită în Chișineu 
regimentulă de dragonl Liubensky. A- 
cestfi regimentă pornesce pentru Bocioi 
(ocolulă Ilovensky, jud. Chișineu) unde 
va sta pănă la primăveră. Se dice că 
și la Bender ar fi sosită ună regimentă 
nou de cavaleria și că acestfi regimentă 
se destină pentru Hotinfi. In Basarabia 
se vorbesce multă despre răsboiu.

Italia. Ministrula de marină a luată 
măsuri, ca corăbiile răsboiu ce se află 
în reservă se se aducă în celă mai scurtă 
timpă în stare de a pute fi mobilisate ; 
de asemenea să se grăbescă câtă mai 
iute cu constru rea fregateloră cuirasate. 
Firma Gruson din Germania a fostă 
avisată să furniseze câtă mai curendă 
tablele de oțelfi comandate pentru două 

fregate. La fabrica Armstrong dîn Anglia 
s’au comandată 16 tunuri de celă mai 
greu calibru pentru litorall.

Armata română.
Se scriu din Liege cu data de 

26 Ianuarie cătră „Românulă11 ur- 
mătorele rendurl:

ErI ună librară, care are bunulă 
gustă de a răsfoi totă ce ’i întră în 
librăriă, îmi dă o broșură dicendu’ml: 
ecă ceva pentru d-ta. Incepă să rîdă, 
nici vorbă, cetescă pe scorța albastră: 
La nation armee, le systeme suisse (Na
țiunea înarmată, sistemulă elvețiană; bro
șură de propagandă). „Nu, nu, ia-o“, 
urmă librarulă, „se vorbesce de armata 
d-vostrău.

Autorulă d-lă Georges Lorand, re- 
dactoră principală ală diarului „La Re
forme11, susține pentru Belgia armarea 
națiunei după modelulă elvețiană. Sus- 
țiindă milițiile, vorbesce de statele, cari 
au asemenea miliții și în deosebi de sta
tele mici, și spune de România la pagina 
7 următorele:

„Veți vedâ, că milițiile au dove
dita câtă potfi de multă, și că ale Ro
mâniei, spre pildă, în cumplitulă răsboiu 
turco-rusfi dela 1878 au făcută, ceea ce 
armata rusescă, cea mai permanentă și 
cea mai încasarmată dintre tote, nu pu
tuse face singură, și s’au acoperită, prin 
vitejia în focă și prin îndurarea oboselei 
și lipsei, cu o gloriă, pe care le-ar pu- 
te-o pismui cele mai vechi trupe. “

După ce ’șl espune tote ideile, sus
ținute printr’o prefață a lui Paul Janson, 
personagiu ^însemnată; după ce deslu- 
șesce cu amerunte sistemulă elvețiană, 
revine la pagina 56, într’ună capitolă 
întitulata „Alte armate de milițiiu, la Ro
mânia de care vorbesce în termenii 
următori :

„....Der exemplulă celă mai de luată 
în semă și mai hotărîtoră ne e dată de 
România. Acolo de asemenea grosulă pu
terii militare e alcătuită de miliții și 
aceste miliții au arătată într’ună chipfi 
gloriosă ce potă, la Plevna în cea mai 
plină de omorfi și mai grea campania 
din vremile de adl. Suntă puține trupe 
în lume, care potă sâ se laude cu ase
menea fapte.

„Populația României e puțină mai 
mică decâtă a Belgiei. Bugetulfi râsbo- 
iului e de 30 miliâne. Este o armată 
permanentă de 1209 oficeri, 80 amplo- 
iațl și 18,000 omeni; contingentulu e numai 
de 4000 de omeni, cari suntă încasar- 
mațl în timpă de trei ani după armă; 
ceilalți tineri întră în armata teritorială, 
cei mai săraci se facă dorobanți, er cei
lalți, cari au cai, se facă călărași.

aducă așa câte unfi cârlană de pripășii 
seu câte o diă, care (fică că-i gălbejită. 
Nu cjicfi eu de d-ta, Marine, der spună 
ce am vfidută pe airea. Oaia sănâtosă, 
o junghiă, duce pastrama la cârciumă, 
er cu pelea ei umblă în bâță ea sâ o 
potă arăta la stăpâni. Am umblată eu 
și în alte părți în Bărăganu; am mai 
vedută eu lucruri d’astea! Cum te duci 
d’aicl cătră Ialomița cătră gârlă, mai 
suntă vr’o câțl-va cârciumarl. Ii cunoscfi 
pe toți. Mai deunădl îmi istorisea <5re- 
cine, că suntă și „băețl bunl“, — mâ 
înțelegi, Marine — șicând „băeții“ trecă 
în gonă cu armăsarii furați dela curți, 
mai adăpostesc la o țuiculiță și pe la câte-o 
cârciumă, șl-apoi scii cum e omulă, fie
care se uită la câștigă și fiăcare îșl 
trage jarfi la ola lui. Așa dău, Marine, 
ș’apoi când trece potera, pote ea sâ totă 
întrebe în dreptă și în stânga, căci din 
„nu sciu, n’am vâdută“ nu o mai slă- 
besce.

„Va fi, boerule, căci lumea e rea!“ 
grăi cârciumarulă, se ridica de lângă 
mine, căci îlă strigase nevasta, der nu 
stătu multă și se întorse îndârâtă zîm- 
bindă. „Da multe mai scii d-ta din păr
țile âstea! * cjise Marină și se aședâ erășl 
pe banița lui.

„Der en să te întrebă ceva, Marine. 

Spuneai mai deunădl de o pricină ce 
ai avut’o cu izlazulă din dosulă cârciu- 
mei. Audeamă că ai avută și unu 
procesă.“

„Eu procesă ? ferescă Dumnedeu! 
Mâ păzescă de așa treburi. Lucrulă stă 
cu totului totă altfelfi și dreptatea este 
cu mine. Uite cum a fostă. In izlază, 
fiindcă îmi era prea mare am făcută a- 
rătură vr’o patru pogone și mai deunădl, 
după ce am adusă grâulăîn armanfi, mâ 
întâlnii cu logofstulfi Neculae și’ml spuse, 
că a disă boerulă, că cum de am ridicată 
grâulă fără să dau dijmă. Eu m’am 
mirată și am credută deocamdată că lo - 
gofâtulă face vre-o glumă, seu că are 
vr’o pretențiă de a-i face eu ună hatîră. 
Nu-i vorbă, logofbtulă îmi era datoră 
pe tutună și pe câte o țuiculiță, și eram 
în părere, că vrea se’ml dea să înțelegă, 
că n’așă face râu, decă i-așfi șterge cei 
câțiva lei ce aveam sâ-i capătă. Acjl 
am ținut’o de glumă, și mâne ce să 
vedl? A trimisă dela curte nisce argațl 
cu carâle și, fără să întrebe pe nevasta, 
căci eu nu eramfi acasă, intrară în ar
mână, și luară dijma socotită din bere- 
chetă. Când mă întorcă seră dela lucru
rile mele, aruncă ochii în armană și nu 
sciamă ce sâ credă. Intru în casă, ne- 
vastă-mea supărată îmi spune întâmpla

rea, er eu plesneamă de mâniă,“ grăi 
cârciumarulă strîngândă din dinți. „Lo- 
gofâtulă Neculae mi-a făcut’o și de ne
căjită ce eram am eșită în armană sâ 
mâ uită ce ml-a luată. Spună dreptă, 
boerule“, grăi cătră mine Marină, dândă 
din capă, „îmi pare bine că n’am fostă 
acasă, căci ferescă Dumne4eu, se putea 
întâmpla o primejdiă. Audi acolo, în- 
chiriezfi unfi locă de izlază și sâ nu pot 
face arătură în elă!“

„Ei, șl-apoi cum a râmas ?“
„Cum sâ râmână ? — Unulă îmi 

(jicea, ca sâ-i facă procesă, altulă îmi 
spunea, că n’am dreptate, așa că eu nu 
sciamă ce sâ facă. M’am gândită în tot 
felulă și odată am pornită la curte; am 
luată cu mine doi pepeni frumoși și i-am 
dată coconei, căci numai Dumneei era 
acasă. O coconă, cum e pânea cea 
bună. I-am spusă întâmplarea cu logo- 
fâtulă Neculae, i-am arătată contractulfi, 
i-am spusă, că nu e cu dreptă sâ-mî ia 
dijmă, er cocona, cum era ea bună la 
inimă, ml-a făgăduită că are sâ treacă 
ea la mijlocă. Cocona ținea multă la 
mine, deorece plăteamă arenda la timpă, 
și totdeuna îi aduceamă câte ceva plo- 
conă. Așa se și cuvine! Nu poți merge 
la curte cu mâna golă ca ună mojică. 
Am credută, că cu atâtă îmi va fi de a

junsă și că îmi va socoti dijma la câștă. 
Tote au fostă înzadară, căci ce întră 
odată în curtea arendașului, ca cum ar 
intra în gura lupului. S’a făcută lucrul 
uitată și uitată a și râmasfi pană astăijl. 
Unii îmi (jiceau sâ începă procesă, der 
eu m’am gândită în mine, că pote va fi 
avendă dreptate boerulă, și la ce sâ 
întru în judecăți. Așa am pomenită dela 
părinți, așa am făcută. Cu cei mari 
sâ n’ai judecăți!“

„Apoi lasă că totă îți merge bine!u 
grăiieu și-lă bătui pe umâră, vrândă sâ 
îi clică printr’acesta, că este omfi destulă 
de harnică.

„Asta m’a mai făcută sâ râmână, 
căci altmintrelea lăsamă focului și câr
ciumă, și izlază și totă; m’am gândită 
însâ, că nu-i tocmai rea treaba ce o 
am în mână și că cârciumă la așa locă 
bună anevoiă mai găsescă. Pe timpulă 
târgului, stau la mine o sumedeniă de 
cărăuși și de negustori cu marfa loră, 
căci totă mai bucurosă înopteză aci, că-i 
mai ieftină ca în Călărași. Nu-i vorbă, 
pe timpulă târgului mai țiu eu și alte 
lucruri de vendare, deorece atunci ori 
și ce are căutare.

„Cum vâ4ă eu, te plângi și D-ta, 
scii așa, ca sâ nu taci. Câți n’ar vrea 
sâ fie în pielea D-tale!“



Dorobanții și călărașii, cari facil in 
totă 1’26,000, nu suntti încasarmați, der 
se adună în tabere ânteiu 50 ori 60 de 
dile spre a învăța să fie soldați. Pe urmă 
nu trebue se mai vie în capitala jude
țului decâtiî șese dile pe lună după ună 
schimbă.

„Mai au în fiecare Duminecă, în satd, 
trei cesurl de exercițiu, cei de liniă patru 
ani, dorobanții cinci. Cu unu bugetu de 
ală răsboiului care nu e în două treimi 
câtă ală nostru, România are astfelă o 
armată întreită câttî a nostră.

„In timpulă răsboiului cumplită dela 
1878 dorobanții și călărașii români, prin 
vitejia loră la Plevna, sub ploia de glon
te și prăvălirl de omătă (zăpadă), pe una 
din cele mai grele erne ce s’au pomenită, 
au asigurată isbânda și au scăpată armata 
rusescă. Soldați teritoriali români au re
luată faimosa redută Grivița, pe care, Ruși 
nu putuseră rămâne stăpâni. Aveau der 
spiritulă militară și nu avuseseră trebu
ință de casarmă spre a-lă dobândi.

„De aceea sir Ch. Dilke a putută 
declara în studiile sale asupra situației 
respective a puteriloră, că soliditatea în 
focă a soldațiloru români pote fi cumpănită 
cu a soldațiloră germani și că organisarea 
militară a acestui stată mică e afit așa de 
puternică încâtă pentru untl rtfcboi'i de 
scurtă durată armata română pote fi pusă 
în alu șesclea rendă printre armatele tutu
rora puteriloră Europii. Câtă despre lau
dele entusiaste ale curagiului și ale in
durării admirabile ale dorobanțiloră și 
călărașiloră în răsboiulă ruso-turcă, suntă 
destulă de neperite din memoria celoră 
cari au cetită raportele, documentele, 
diarele de atunci, și deci nu mai am 
trebuință să le amintescă aci".

Așa scrie d-lă Lorand, care în notă 
mai dice: „Se-ml fie îngăduită cu tăte 
acestea, să citeză câte-va estrase dintr’o 
carte apărută de curendă la BucurescI 
și întitulată: Luptele Româniloră în res- 
belulă dela 1877—78 de colonelulă T. 
C. Văcărescuu. Și citeză câte-va din fap
tele spre lauda armatei române, după 
raporturile, proclamațiunile etc. din tim- 
pulă acela".

Broșura se vinde cu 10 bani și e 
în mânile tuturoră. Armata română, și 
România cu ea, pote der fi mândră, 
că aici, în țâra acesta mică, în Belgia, 
der așa de mare centru de civilisațiă, 
mulțimea va ceti de faptele ei vitejești. 
Faptele mari pururea fi-voră răsplătite.

SCIRILE DILEI.
Din Predealu ni-se scrie cu data 13 

(25) Ianuarie 1889: „Domnule Redae- 
toră! Bine voițl vă rogă a mă considera

ca abonată la „Gazeta" cu data de Du
minecă pe ună ană, încependă cu prima 
lauuariu și pe care vă rogă să bine-voițl 
a o espeda regulată în totă cursulă anului 
la adresa: „D-lui Primară ală Comunei 
Șercăița, ultima poștă Șercaia". Facă 
acesta, Domnule Redactoră, ca dară, ca 
și văduva din evangheliă, pentru-că acea 
comună este forte săracă, cum se spunea 
deunădile în „Gazetă", că nenorociții de 
locuitori din causa lipsei de ună doctoră 
medică creștină, moră cu dile și bătrâni 
și tineri, căci nu potă merge pănă la 
Făgăra.șă, mai cu osebire în timpulă 
ernei. încă ceva îi mai omoră pe ne
norociții de locuitori din acea comună ; 
anume cârciuma comunală de 20 și mai 
bine de ani o ține totă ună neamă de 
ală lui Israilă; veți cugeta pote, Domnule 
Redactoră, cum se face că pe acelă ji- 
dovă nu’lă pote scote din comună? 
Apoi locuitorii de acolo mai toți îi suntă 
datori, pote nici n’are atâta câtă să’i 
plătescă; și când ar fi numai bărbați, 
calea-valea, der. . . Vă rogă a primi es- 
presiunea respectului ce vă păstreză". 
George I. Dogărcscu.

* * *
Comassarea in Brașovu. Tribunalulă 

de aci, după ce s’a întregită pertractarea, 
s’a pronunțată pentru comassare în ho- 
tarulă Brașovului.

* ♦ *
Societatea etnografică. Amă fostă a- 

nunțată, că mai mulțl Unguri cu „neao- 
șulă" Hunfalvy (Hunsdorfer) în frunte 
au luată inițiativa de a înființa o socie
tate etnografică, în care să atragă mem
bri dintre tote naționalitățile. In acestă 
scopă se și anunțase o adunare în Pesta. 
Adunarea s’a ținută Dumineca trecută 
sub președința lui Hunfalvy, care a ac
centuată că societatea nu va face poli
tică, ci mai multă are să promoveze 
concordia și buna înțelegere între na
ționalități și să le apropiă. Românii să 
se ferescă de acestă nouă societate de 
maghiarisare în care, sub pretextă că 
se ocupă cu descrierea poporeloră din 
Ardeală, Bănată și Țera ungurescă, tote 
voră merge pe unguresce întocmai ca în 
Kulturegyleturl.

* * *
Agata Bârsescu. O telegramă din 

Viena, dela 29 Ianuarie, spune că împă- 
ratulă a primită în audiență pe artista 
română Agata Bârsescu, care a mulță- 
mită pentru numirea i ca actriță a 
curții. Maiestatea Sa a primit’o forte 
grațiosă și i-a disă, că se simte fericită 
pentru că i-a încuviințată acestă distinc- 
țiune binemeritată.

* i* * *
Șovinismu scârboșii. Sub titlulă „Răs

punsă cătră contele Csaky", foia kos- 
sutliistă „Ellenzek" din Clușiu scrie: 
La ordinațiunea ministerială, care cul
tivă cuventulă germană, a venită adl 
erăși ună eclatantă răspunsă dintr'ună 
orașă neaoșă maghiară. Casina din Cze- 
gled a decisă, ca în localitățile ei să fiă 
interdisă odată pentru totdeuna vorbirea 
germană și foi germane să nu mai abo
neze. Las’că și pănă acum numai „Pester 
Lloyd" îlă avea, der acum l’a eschisă 
și pe acesta din localitățile casinei". Și 
crede foia ungurescă, că acesta’i servesce 
casinei spre laudă?

* ¥ *
Camera advooațiloru din Clușiu. Din 

raportulă acestei camere vedemă, că în 
lista ei au fostă înscriși în anulă trecută 
87 advocațl, dintre cari 48 cu locuința 
în Clușiu. Camera s’a plânsă de mer- 
sulă încetă ală lucrăriloră la cele două 
judecătorii cercuale din Clușiu și de mi- 
serabila adăpostire a judecătoriiloră.

** *
Licitarea unei biserici. Erariulă fi

nanciară a pusă la licitațiune biserica 
ungurescă din Oituză pe fliu^ de 12 Fe
bruarie n. Mutându-se oficiulă vamală 
din Oituză la Poiana-sărată, erariulă a 
desființată postulă de preotă în Oituză 
și prin urmare nefiindă preotă e de pri- 
sosă și biserica.

** *
Coruri de plugari. In Jabară lângă 

Lugoșă corulă plugariloră dă adl con
certă în folosulă fondului său. Programa 
concertului e : Salutarea patriei, Hora 
dela Griviya, Creanga ruptă, Peneșă Cur- 
canulă, S’o vedl mamă, Susă opincă, 
Prisonierulă română, Junimea parisiană, 
Calcă Române. In Belință corulă plu
gariloră s’a produsă cu succesă înaintea 
unui publică numerosă. Corulă pluga
riloră din Sdiora, care la Crăciună a 
cântată în biserică tote cântările litur
gice, îșl va înființa și o bibliotecă. Co
rulă plugariloră din Cuveșdia, care e de 
curendă înființată, face îmbucurătore 
progrese.

* * *
Faptă jidovescă. Rabinulă din Bis

trița nu i-a dată voiă lui Heinrich Honig 
să se cunune, dedrece n'a putută arăta 
documentele necesare. Honig cu tote 
astea se cununa în ascunsă după pre
scrierea rituală. Nici nu trecu luna de 
miere și jidovulă se cunună încă odată 
cu o altă fată din Oradea-mare. Aci 
actulă cununiei se severși legală. Mi- 
șelia lui Honig fu descoperită și la in- 
tervenirea Rabinului ortodoxă din Ora
dea-mare fu arestată. S’a pornită cer
cetare.

** *

Focuri și bole. In luna Ianuarie n. 
au fostă focuri în Marișelă, Tușină și 
Șermașă din comitatulă Coj ocnei. In lo
calitatea din urmă i-a arsă unui economă, 
pe lângă tote edificiile economice, și o 
bivoliță. In Bita din comit. Treiscaune 
au arsă patru edificii. In Copoță, acelașă 
comitată, s’a pusă focă pentru a treia 
oră șurei casierului Albert Deak dela 
minele de cărbuni și i-a arsă cu tote 
provisiunile. Se dice că din răsbunare 
i-s’a pusă focă, fiind-că a urcată prețulă 
spirtului, a cărui vendare a arendat’o 
elă. In Bociu, Stena, Bogacea și Mociu 
au scădută în modu însemnată cașurile 
de scarlatină, în Cozaplacă, Stăna și 
Huedină au scădută cașurile de vărsată 
(bubată.)

* « 
*

Vindecați de turbare. Consilierulă 
magistratuală din Baia, Ioh. Skultety, 
doi copii ai sei și o servitore fuseseră 
mușcațl de o pisică turbată. După ună 
tratamentă de trei săptămâni la Pasteur 
în Parish, s’au întorsă vindecați.

** *
Sinucideri. In Brețcu s’a împușcată 

croitorulă Iosef Gyorgy. Mai încercase 
elă și mai nainte de două ori să se sin
ucidă, odată prin înecare în fântână, a 
doua oră prin spendurare, der de amân
două orile a fostă scăpată. A treia oră 
însă a isbutită a’șl curma vieța. In 
Clușiu s'a otrăvită Lina Fuchs, care a 
și murită.

** *
Scarlatina in Sighișora. In timpulă 

din urmă s’au ivită mai multe cașuri de 
scarlatină, între care două cașuri de 
morte. Intre bolnavi suntă 5 elevi din 
classa I gimnasială, din care pricină 
classa s’a închisă pănă la începerea se
mestrului ală doilea.

* * *
Regia tutunurilorii. Direcțiunea re

giei monopolului tutunuriloră (tabacului) 
a făcută cunoscută camerei de comerță 
și iudustriă din Brașovă, că are nevoiă 
de următdrele materiale: pânză de câlțl, 
țăsătură de sforă, sforă, ață neînălbită 
de cusută, băerl neînălbite de ină, cuie 
pentru șinâre, cuie de sîrmă, cleiu de 
ruăsarh, uleiu de rapiță și scrobâlă. Cei 
cari voescă a i-le procura să-și trimetă 
ofertele în scrisă la numita direcțiă pănă 
la 8 Februarie n.

* * *
0 nuntă tragică. Sub acestă titlu 

scrie „Galații11 din Galați: Duminecă, 
15 curentă, pe strada Bădălanh Nr. 52 
s’a întâmplată ună faptă destulă de tra
gică. Tinărulă Ioană Voicu, după trei 
ani de logodnă cu fata Ioana Mateiu 
Moise, se căsătoriln contra voinței mumei

„Bună e Domnulă!" grăi așe4ată 
Marină și-și îndrepta privirea în pă- 
mentă.

Pe când stamă astfelă și vorbeamă 
cu câreiumarulă, audă în odaia de ală
turea vorba mai apăsată a unuia dintre 
cei trei ospețl, cari se întorceau cu că
ruțele loră, cn câte patru cai la rotă, 
dela schelă, unde făcuseră transporturi 
pentru boerulă Cristache, pe a cărui 
moșiă erau învoițl.

Marină voi să-mi mai spună ceva, 
der eu îi făcui semnă cu sprâncenele 
și cu degetulh, ca adecă să tacă să mă 
lase să ascultă.

Câreiumarulă tăcu.
Din beciu, unde mă aflam, se făcea 

o despărțitură, care ducea de-a lungulă 
odăiloră și care avea o ferestruică ce 
da în odaia unde se aflai! cei trei dru
meți din Bărăgană.

Era nespălată giamulă și nisce pa- 
ianginl îșl întinseseră pânzele loră, așa că 
nu puteamă fi vădută.

Eu mă uitamă în odaiă și ascultamă 
la vorbele țăraniloră, er Marină se uita 
la mine și nu’șl putea tălmăci pricina, 
care mă face să ascultă.

In odaiă erau cei trei țărani, cari 
îșl lăsaseră caii și carăle în arșița sore- 

lui. Fiecare avea înaintea sa câte-o țuică 
într’o sticluță cu gâtulă strâmtă și lung.

Unulă din ei sta cu capulh proptită 
într’o mână și învârtea sticluța pe masă. 
Alu doilea, care era mai bătrână, se scăr
pina în barba sa stufosă, er ală treilea 
omă ca de 36 de ani, vorbea și-și spunea 
năcazurile sale, le spunea însă cu atâta 
focă, încâtă puteai vede că este amărîtă 
de totă.

„Da ce ?“ grăi unulă din ei. „Pănă 
când să ne jumulescă boerulă? Ce crede 
elă, că noi suntemă orbi? Uite și acum 
a pusă pe dragomanulă lui din Călărași 
să ne măsore tăliile, și când colo ce să 
vecțl ? Pe fie-care ne-a scosă cu două 
trei băniți Lipsă. A trântită banița, și 
a îndesată cu pumnii, numai și numai 
să ne scurteze din dreptă. Și-apoi la 
urmă, nu l’ar mai încăpea pămentulă, 
ne-a trasă o înjurătură, ca și cum noi 
am fi dată la cârciumă din grâu seu am 
fi deshămată și amă fi pusă cailoră în 
trăiștl. Ală dracului serbulă de drago- 
mană! Găsesce felă de felă de șiretli
curi. Nu-i vorbă, voră fi și ămenl cari 
facă astfelă de lucruri, der noi", isprăvi 
elă vorba și se uita la tovaroșulă său 
celă mai bătrână, ca și cum i-ar 4>ce 
să-și dea părerea și elă.

Acesta zmîbi. Chiar așa să fi făcută, 

chiar să fi luată ceva din transportă, 
să nu fiă două chile deplină, nu este 
nici ună păcată, căci acestea suntă trans
porturi de îuvoielă, suntă clacă pentru 
boerh. Nu muncimă noi cu vitele nostre? 
Nu încfcrcămă și descărcămh noi? — Ei 
și apoi decă dămă o mână-două de 
grâu la cai, sărmanii, lasă că așa se și 
cuvine, că destulă întindă săracii patru 
cinci ceasuri pănă la schelă.11

„Atâta rău să-mi dea Dumne4eu, cât 
țină eu ca să facă transportulă pe de
plină. Grâulă e ală boerului, lasă-1 să-lă 
mai netezimă.u

„E boerescă și nu’i păcată," grăi 
celă care sta cu capulă răzimată în 
palmă. „Cu boerulă nostru nu mai este 
de învoielă. Ne-a jupuită, de amă rămasă 
uite așa, fluture," 4lse elă apucându-șl 
cămașa și scuturâudu-o în tote părțile.

„Avemă grele timpuri", începu celă 
mai bătrână. „învoielile ne sugrumă. 
Dijma din patru și câte de tdte. Aveam 
să dau tre pui boierului și mi i-a sooo- 
tită în trei lei noi, fiindcă n'am avută 
de unde să-i dau puii. Asemenea cu er- 
băritu m’a pârlită cum e mai ală dra
cului. Șl-apoi să te feresoă Dumne4eu 
să-țl aducă vr’o vită la oboră, sâu să nu 
eșl la muncă când îți trimite pe logofătulă 
seu isprăvniceii după tine. Pe boerulă 

nu-lh dore capulă; lui i se pare că nouă 
ne face înlesniri mari. Cu tote acestea, 
te tace de-i cari clăile lui din câmpă și 
pe tine pănă să te dijmuiască te apucă 
erna", vorbi fără să resufle bătrânulă 
moșneagă și da din capă.

„E păgână boerulă Cristache, n’are 
sufletă", grăi țăranulă celă oe-șl învirtea 
sticluța pe masă. Mai deună4l mersese 
cu trăsura la câmpă și a prinsă pe nisce 
Prahoveni, ce veneau pentru papură de 
ogojinl, i-a prinsă la capulă moșiei în 
Crivățh, cu boii dejugați. Erau 6 inși 
și pe loch le-a luată pentru jugărită ună 
polh întregh.

„Grele timpuri" grăi bătrânulă și 
se ridica dela masă.

Mi-a fostă năcazh că n’am luată 
sama la vorbele acestorh omeni mai 
dinainte, căci așă fi aflată lucruri cari 
îmi plăceau să le sciu.

Mă întorsei în beciu lângă Marină, 
mă uitai la elă mirându-mă de cele au- 
4ite, âr câreiumarulă, seriosă de totă 
îmi 4ise: Nici prin gândă nu-țl trece, 
câte au să sufere țăranii la boerulă 
Cristache*).

*) învoielile agricole în județulu Ialomița:
1. Dijma: o claia din 4, 5, 6 seu 7 și 

8. Dijma aternă de ostinderea moșiei și dela 
numărulă brațeloru. 
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sale, care se 'mpotrivi la acesta pentru 
moți vuia că nu vrea să rămână singură. 
Cu două ore înainte de săvârșirea cunu
niei, mama mirelui încetă din vieță acasă 
la ea, fără ca mirele să scie despre 
acesta. Făceudu-se hora tradițională, 
tlnărulă Andreiu Bălana, trecendă în 
dosulă miresei, scose uni pistoli tur- 
cesc-ă pentru a'i da drumuli; din întâm
plare însă cocoșulă se împedecă de bu- 
sunari și pistoluli luă foci. Miresa fu 
lovită în spate și căflu îndată mortă. 
Mirele, care se afla alăturea, perdu au- 
tjuli, er Andreiu îșl perdu vederea. S’a 
începuti cercetare.

* * *

9. O oca — la două de until.
10. La Crăciună. muschiuleții și limba por

cului.
11. Dâcă moșia are baltă dijmă de stufă.
12. Decă prin ploi seu zăpedl 6e formeză 

lacuri neprevăcjute în învoială, să ia o taxă 
deosebită.

13. Erbăritulă: a) Cinci—20 lei noi 
erbăritu pentru vita mare [se dă ună pogonii 
de vita mare], b) Ună leu—doi de biă [se dă 
unii pogonu pentru 7—10 oi] c) Unu leu—doi 
de porcii.

Erbăritulă de regulă se ia în 1 Septem- 
vre, pănă n’apucă țăranii să-și vendă produc
tele. Pentru întârdierl se adaugă interese.

Am se observă, că cu deosebire arendașii 
neromâni facă așa învoieli grele, Românii 
din contră au învoieli mai ușore.

*] In Bănată se dice: eu mi’să, tu escl, 
elă este, noi ni’să, voi vi’su, ei î’să.

Casarmă nouă. In Chichinda-mare 
se va construi o casarmă de cavaleriă. 
Municipiuli Torontalului a publicați per
tractare cu oferte. Suma de construc- 
țiune e de 500,000 fl. Ofertele au a se 
adresa pănă la 15 Martie n. cu 5 
procente vadiu, prin urmare cu 25,000 
fl. la viceșpanuli Torontalului.

* * *
Nenorocire. „Voss. Ztg.“ aduce scirea, 

că lângă Lingen, în Frieslanda orientală, 
uni învățători se duse cu 40 de școlari 
să patineze (să se dea pe ghiață cu pi- 
ciorandele) pe Ems. Ghiața însă se rupse 
și se cufundară cu toții. Uni singuri 
copiii a pututi fi mântuiti.

Demonstrația contra negru-galbennlai.
Din Odenburg se scrie, că la 24 

Ianuarie n. sera studenții au demonstrați 
contra'coloriloră austriace negru-galbenă. 
La teatrali de acolo jocă o trupă de 
actori unguri sub direcția lui Somogyi. 
In sera amintită unui sublocotenenți din 
regimentuli de husari ce se află în gar- 
nisonă la Odenburg, anume contele Hu
nyady, trimise cântăreței Maria Honti 
uni bucheti cu panclice negru-galbene, 
ce i-se și dete acesteia din orchestră pe 
scena deschisă. Abia luă cântăreța bu- 
chetulă, când o cetă de studențl înce
pură a bate din piciore, a fluera, a face 
gălăgiă și a striga „Abzug“, care nu’n- 
cetară decâti când actrița dete buche- 
tuli între culise. Ea mai primise uni bu
cheti cu asemenea panclice cu câteva 
cjile mai înainte.

In sala de fumată a teatrului, cum 
se dice, studenții au fostă trași la dare 
de semă de mai mulți oficerl de husari, 
der nu s’au întâmplată escese. Se vor- 
besce, că oficerii voescă să cumpere 
întregi parterulă și să interdică studen- 
țiloru intrarea în teatru. Corpuli profe
sorală a decisă în conferință d’a nu mai 
permite studențiloră visitarea teatrului 
pănă la altă disposițiune.

Vânzarea de spirtuose ca meranțișu.
In puterea unei ordinațiuni a mi

nistrului ungurescă de finanțe, în în
țelegere cu celă de interne, cei car 

. voescă să vândă spiirtuose cu mărunțișu 
în locuri publice trebue să ceră încuviin
țarea autorității financiare.

O astfelă de încuviințare potă primi 
dela 1 Februarie n. toți aceia, cari adl 
se ocupă cu vendarea de spirtudse scu
tită de taxele de regalii; apoi aceia cari 
în cursulă anului 1889 deschidă o astfelă 
de întreprindere, în care după legile și 
ordinațiunile de pănă acum ar fi putută 
vinde spirtudse cu mărunțișu.

Cei dintâiu, decă voescă să mai urmeze 
întreprinderea de pănă acum, să j ceră 
încuviințarea dela direcțiunea financiară 
din Sibiiu celă multă pănă la 15 Febru
arie n. Totă așa și cei de-ală doilea să 
facă același lucru, der vendarea de spir
tuose le e ertată numai după primirea 
încuviințărei. Aceia, cari primescă încu
viințarea au să plătescă pentru spirtuo- 
sele vândute dare de cârciumărit, care dare 
pe temeiulă noului articulă de lege ală 
regali eloră statului și în înțelesulu or- 
dinațiunei citate mai susă pentru anulă 
1889 privesce pe cei adl îndreptățiți.

Arta de a ave o vie[ă placată.*)  
i.

Ea e arta de a sci se căști- 
găma în vieță cele mai mari plă
ceri și prin aceste plăceri se ne 
îndulcirăți traiulU vieții.

Pentru a trăi în fericire omulu 
are trebuință de o bună porțiă 
de artă. Ca tote artele din lume, 
ca și pictura și ca și poesia, arta 
de a trăi o primimfl dela natură, 
deră fiecine o pbte desvolta și 
cultiva în felulu seu.

Ea se pote desvolta și cultiva 
de părinți, de crescători și învă
țători și fiecare pote să contribue 
din partea sa a-o aduce la cea 
mai înaltă desăvîrșire.

Atâta însă e adevărată, că fără 
nici o inteligință, ea nu se păte 
să existe.

Fericirea nu este ca unu ju- 
vaeru prețiosu și rară după care 
cineva să fiă silită se umble în- 
deșert și tote stăruințele spre a’l 
găsi să-i fiă zadarnice. Ea e, din 
contră, compusă din o mulțime 
de juvaere mici, cari, adunate și 
înșirate în bună regală, formeză 
la ună locă ună întregă plăcută, 
desfatătoră.

*) După Smiles.

Fericirea se cuprinde în a sci 
cineva să guste micile bucurii, 
presărate în drumulă vieții sale, 
cari bucurii, la părere neînsem
nate, omenii în umbletele loră 
după o mare și ațîțătore plăcere, 
se obiclnuescă a-le trece cu ve
derea, a nu-le băga în semă.

Arta de a sci se trăimă fe
riciți ni-se înfățișeză în vieță în 
nenumărate exemple.

Să luămă d. e. doi omeni cu 
avere egală, unulu se pricepe cum 
să trăiescă, eră celalaltă, nu se 
pricepe de felă.

Unulă are ochială sufletului 
seu deschisă, elă are ună spirită 
inteligentă, Natura pentru elă e 
totdeuna nouă, plină de frumsețl 
încântătore. Elă pote trăi în pre- 
sentă, pote trăi însă și în trecută 
revocându-șl însemnate întâmplări 
din trecutulă vieții sale și din 
vieța omenirei, și păte se guste 
strălucirea vieții din viitoră.

Pentru elă vieța are o adâncă 
însemnătate și’lă face să’i fiă ușoră 
a împlini datorii, cari ’i împacă con- 
sciința și cari tocmai pentru aceea 
suntă pentru elă pline de bucurii 
Elă să străduesce neîncetată să 
fiă totă mai bună, și prin puterea 
spiritului său influințeză asupra 
altora. Elă stă în ajutoră tutu- 
roră, cari au trebuință de sfatu
rile și povețele lui, și nicăiri unde 
de cere munca lui, nu se retrage 
dela câte o faptă bună. Mâna 
lui niciodată nu e obosită, spiri- 
tulă său nici odată ostenită. Elă 
merge veselă prin vieță și ajută 
pe toți a se pute bucura și ei, 
împreună cu elă, de vieța loră. 
Inteligință, ce i se măresce din 
<ți în (ți, îlă face totă mai ageră 
de a pute străbate în vieța ome- 
niloră, de a cântări prețulă loră 
și ală fapteloră loră și a’șl câș
tiga pretutindeni esperiențe, cari 
se le potă folosi în felurite îm
prejurări. Eră venindu-i cesulă, 
elă plecă din lume plină de onăre 
și însoțită de binecuvântările tu- 
turoru, cari l’au cunoscută și mo
numentală celă mai mare ală 
seu sunt faptele bune, ce le-a să
vârșită. și exemplulă binefăcetoră, 
ce l’a dată concetățeniloră săi.

Celalaltă însă află puțină plă
cere în vieță. Abia a ajunsă în 
vârsta bărbăției și elă a gustată 
paharulă bucuriiloră pănă în fundă. 
Avândă bani, elă a trecută prin 
tâte, făcendu-și tâte gusturile, ce 

și-le zugrăvia fantasia sa înfier
bântată.

Și cu tote acestea vieța pen
tru elă e lipsită de orice formă 
pentru elă ea are ună vălă po
somorită, care’lă înfioră. De e 
acasă, pe elă îlă ornoră urîtulă 
de e în grădină seu în o livadă 
frumosă, seu în o dumbravă plă
cută, elă e tristă, elă e pe gân- 
duri, pentru elă totulă are ună 
aspectă sinistru.

Călătoriile nu’i suntă de nici 
ună folosă, pentrucă simțulă 
inimei lui a remasă nedesvoltată. 
Pe elă nu’lu intereseză nimică din 
vieța altora omeni. Elu nu pre- 
țuesce întră nimică productele 
geniului omenescă, cari ar trebui 
se’i deștepte interesulă a le vede 
și a se petrunde de frumsețea și 
deplinătatea loră. Nu’lu intere
seză nimică din caracterele ome- 
niloră, cu cari i se dă de multe 
ori ocasiune se vie în atingere. 
Simțulă seu e cu desăvârșire 
tâmpită.

De a avută și elă vre-ună 
simță, care însă’lă făcea să’lă 
printță frigurile, asta a fostă, când 
era să’lă înșele vr’ună birtașă seu 
vr’ună chelnără afurisită, seu 
când călătoria înghesuită într’o 
trăsură strîmptă printre munți, 
printre țărani și printre oi și 
capre blăstămate de trândavulă 
lui sufletă. Și de a fostă la o 
exposițiă d. e. la Parisă, elă vă 
spune, că a fostă turmentată de 
multa înbulzelă, ce era pe strade, 
că în locanda cutare n’a putută 
mânca de mulțimea âspețiloru, că 
scumpetea cea mare i-a golită 
punga; că era sătulă pănă în 
gâtă de atâtea lucruri, câte le-au 
văcțută și că în fiece (ți doria, să 
fi rămasă acasă, blăstămândă 
cesulă, în care plecase. Elă ți-o 
spune verde, că galeriile de ta
blouri, că museele de naturale și 
de anticități îlă făceau să casce 
neîncetată, că totă, ce a produsă 
sciința și arta omului pentru elă 
e ună moftă; că vieța este o mas
caradă și lumea întregă o carica
tură, în care elă nu cunosce alt- 
felă de omeni decâtă mișei, ipo- 
criți și lingușitori.

Deși elă n’are nici o plăcere 
de vie^ă, îlă înfioră totuși gân- 
dulă, că trebue să o părăsescă. 
In sfîrșită cortina cade. Cu tbtă 
averea sa, vieța pentru elă a 
fostă ună chină, pentrucă lui i-a

Mă odihnisemă bine, luai încă o 
țuică și mă pregăteam!! să plecă.

„Alexe“, strigai eu, „pune caii!“
Alexe sta de vorbă în odăița din 

stânga cu cârciumărița, și cum audi 
glasulă meu, pe locă a sărita și s’a 
dusă la cabrioletă. Uh vedeamă că i-ar 
fi plăcuta să mai rămână, și niol nu’i 
mirare, dedrece vorbele dulci ale câr- 
ciumăriței și cretința ei strînsă pe corpă 
te ademeneau, cu tote acestea, ce pu- 
teamfl eu face, căci mai aveama vr’o 
două ceasuri pănă la sata.

Eșii afară din beciu, eșii în pragula 
cârciumei și îmi întorsei ochii la nisce

2. La 5, 6, 7 seu 8 pogdne luate de ță
râna cu dijmă, are să facă arendașului (boe- 
rului) nmi pogonă cu tdtă munca, adecă: arată 
sămănată, gripată cu grapă de ferii și de mă
răcini, prașilă, secerată, culesă, adusă la ar
mână, și decă’i porumbă, băgată în porumbare 
său Ieși.

3. Trebue să facă 1, 2 său 3 pogdne negri 
adecă ogăre.

4. Două, trei seu patru flile cu palmele.
5. O Qi seu două cu carulă.
6. Patru pănă la 10 chile (1 chilă circa 

8 HI.) bucate transportă la schelă său la gară. 
Intr’ună cară cu 4 trăgători se potă duce două 
pănă în trei chile de bucate.

7. Trei pănă în patru găini. Dela stufă și 
fenă, pe lângă dijmă, încă o găină de fiecare 
nume.

8. ț)ece — 20 de ouă. 

muncitori, cari stau sub strașină de 
vorbă. Erau cu pipele în gură și cum 
mă vădură, toți scoseră pipele și’șl luară 
pălăriile. îndată am băgată de sdmă, 
că nu’să Ialomițenl. M’am uitată mai 
deaprope la ei și cum am vădută obie- 
lele lord roșii, lungi pănă peste glesne 
și opincile lorti cu curele late am dată 
cu socoteala, că trebue să fie dintr’altă 
parte.

De-o camdată n’am 4isQ nimicii.
Unul ii din ei, băgă mâna în desagi, 

scose o sticluță de cerneală, unii condei și 
hârtiăși începu săscrie. Toți erau ațintiți cu 
ochii la scrisore și nici unulti nu se mai 

uita la mine. Intr’aceea se audi unii 
tropotii de copite și din partea despre 
Albești veneau vr’o patra călărași că
lări, cu albele lorii cămăși și cu șepcile 
lord mititele, și treceau p’aci încolo pe 
drumulă Călărașilor!!, unde erau orîndu- 
ițl cu schimbulă.

Tropotulă cailoră atrase luarea a- 
minte a muncitorilor^ și toți îșl îndrep
tară ochii spre drumulă Călărașilor^.

„SdravenI feciori14, grăi unulă din
tre ei.

„Bune cătane,44 dise ală doilea și 
se uita cu doră la băeții călări, cari mer
geau la slujba loră.

„Da de unde sunteți?*  îi întrebai 
eu atunci.

„Noi ni’să din Bănată, domnule!9 10 11 12 13 
grăi unulă dintre ei și toți rămaseră 
uitându-se la mine.

„Buni băețl călărașii ăștia,“ adău- 
gai eu și ’ml îndreptai privirea pe 
drumulă celă mare încătrău se vedea 
unu noră de prafă.

„Și noi amă fostă cătane“, (jise unul 
din muncitori, „noi încă scimă ce-i po
runca împărătescă, și unde-i vedemă, ne 
cresce inima, domnule! Mai alesă când 

vedemă pe grănițerii cu opinci, căci și 
noi suntemă grănițerl“, adause muncito- 
rulă și înăbuși ună oftată în peptulă 
său.

„Eu am fostă și în Crivoscia când 
cu bătaia; eram la regimentulă 43 la A- 
leman și când ne-a dată la toți opinci, să fi 
văzută Domnule, cum ne urcamă pe 
stâncile Crivoștiei, de puteai crede că 
suntemă nisce năluci. E bună opinca 
căci cănd o legi după cum e legea ei, 
unde pui piciorulă așa se lipesce, de 
vedl că pămentulă e ală tău44.

Astfel grăi unulă dintre muncitori și era 
parcă înflăcărată de aducerile lui aminte.

Ml-a plăcută de bănățeni; am cțisă 
îndată lui Marină să le dea o oca de 
vină, și după ce m’am mai uitată puțin 
la ei și la cdsele loră ce stau proptite 
de prispă, mă urcai în cabrioletă și 
pornii.

Muncitorii mă salutară și-mi diseră: 
„Dumnezeu să’țl dee bine*,  er eu le fă
cui semnă cu mâna.

Eram departe și când ml-am în- 
torsă capulă, vedeam pe bieții omeni, 
cum îșl scriau „cartea14 loră acasă la 
neveste. I. C. Panțu.



rămasă necunoscută arta de a 
sci se trăescă, arta tară de care 
omulu nu p6te ave nici o bucu- 
curiă de vieță.

Nu averea este, care dă vieții 
farmeculă plăcută, ci aceea, că 
putemă cugeta la ceva, că putemă 
simți plăcere pentru ceva, că 
avemu unu gustă desvoltată la 
ceva, cu unu cuvântă că sunteină 
ămenl culțl în adeveră.

înainte de tote avemă trebu
ință de nisce ochi luminați, pă
trunzători și de o inimă simțitbre. 
De le avemă pe acestea, starea 
ndstră, câtă de modestă, pote fi 
binecuvântată.

Munca și ostenela se potă uni 
cu cugetările cele mai înalte și 
cu gustulă celu mai curată.

In chipulă acesta posiția unui 
omă cl puțină avere p6te fi înăl
țată și nobilată.

Montaigne observă cu dreptulă, 
că înțelepciunea morală pote ave | 
locă totu atâtă de bine în vieța 
bmeniloru cu mai puțină avere, 
ca și în salonele cele mai stră
lucite ale bogațiloru.

Chiar și în privința unei vieți 
tignite materiale bunulu gustă îlă 
face pe omă să fie bunu economii 
să’șl chivernisescă averea, ce o 
are, și se ’și mărescă șilînmul- 
țescă plăcerile și bucuriile sale.

Abia amă push piciorulu pe 
pragulu casei unui prietină, și în
dată ochiulu nostru simțitoru vede 
decă în casa Iui suntă întocmite 
tdte cu gustă. Intr’ensa adie unu 
spirită plăcută, unu simțu de 
curățeniă, de ordine. In casa lui 
suntu tdte întocmite, tdte așeZate 
bine. Și tdte acestea ne dispună 
bine, ne facă veseli, deși adese
ori nici nu ne putemă da soco- 
telă, cum și de ce ? Atâta nu
mai, că totă ce vedemu, ne face 
plăcere și bucurie. La ferestră 
vedemă nisce revare cu flori, colo 
ună tablou semnificativă, acare
turile din casă strălucindu de cu
rățeniă, tdte bine așeZate, tdte 
bine și cu gustă întocmite, ast
felă că ne simțimă bine în casa 
lui, că ne place în casa lui, că 
suntemă veseli, bine dispuși.

Masa lui nu e încărcată, e 
modestă, și totă atâtă de simplă 
e și lista bucateloră, cari se aducă 
pe masă. Deră ele suntă mân
cări săndtose și se servescă cu 
gustă. Tdte tacâmurile strălucescu : 
de curate ce suntă, tdte suntă 
și aici așeZate și întocmite cu , 
gustă, apa străluce în carafele și 
paharele curate, astfelă că nu ne 
poftimă mâncări mai bune și 
băutură mai plăcută, decum o 
atiămă în casa și la masa prie- , 
tenului X.

întâmplarea ne aduce și în 
casa prietenului Y. Odăile lui 
gemu de mulțimea acareturiloră 
scumpe de totfelulh, deră tdte 
suntă așeZate fără nici ună gustă ' 
fără nici o ordine. Luxulă e 
mare, cu tdte acestea însă nu ne ' 
aflămă așa bine ca la celalaltă . 
prietină. Atmosfera întregă ne 
displace și ne indispune. Cărți 
pălării, batiste și ciorapi suntă 
aruncați în tdte părțile, fără nici 
o renduială. Două seu trei sca
une suntă pline de stofe, care le-a 
cumpărată domnișora din prăvălia 
cutare. Odăile suntă în disordine. 
Mulți bani s’au cheltuită pentru 
întocmirea elegantă a odăiloră, der 
înzadară. Lipsesce gustulă. Căci 1 
domna casei n’a învățat arta vie
ții, cum s’ar fi căZută, ea n’o pri
cepe de felă.

Și decă amu cerceta bine, amă 
afla acelașă contrastă în vieța : 
omenilorh sărmani. Sortea lord 
se îndulcesce prin bunulă loră

gust. După curățenia din curtea lor, 
după geamurile curate ale feres- 
triloră casei loră, după aerulă cu
rată, ce transpiră din odăile loră, 
după copilașii loră bine îngrijiți, 
cu fețe vesele, și după deșteptă- 
ciunea și cuminția loră, după tdte 
acesteajudecând, ne vine să Zicemă, 
că în căscidrele cutare locuescu, 
nisce omeni cu minte naturală 
practică, cu ună bună simță, cu 
bună gustă, cari, ori-câtă de să
raci, se pricepu fdrte bine să’șl 
creeze o existență bună, fericită 
se pricepă să’șl îmulțescă micile 
bucurii ale vieții loră.

Câtă de tare însă se deosibescă 
de căsciorele omeniloră acestora 
locuințele ticălâse ale atâtoră fa
milii, în cari adie ună aeră in
fectă în carepetrecă nisce copii 
sdrențoși cu fața smolită și la 
cari la totă pasulă se vădă ur
mele unei extreme sărăcii, deși 

I stăpânii casei suntă pote cu mai 
bună dare de mână decâtă veci- 
nulă loru.

Ei bine, cum se întîmplă, că 
dintre doi bărbați, cari suntă 
în aceleași condițiuni de vieță, 
unulă este veselă ca o ciocârlie, 
totdeuna bine dispusă, totdeuna 
bine și cu gustă îmbrăcată, fără 
însă să fiă luyosă, totdeuna cu 
câți-va bani în pungă, așa că elă 
pe lângă cele multe cheltueli pen
tru întreținerea casei sale, pe lângă 
felurite cheltueli pentru plăcerea 
sa și a familiei sale, mai cerceteză 
și câte o serată musicală, câte o 
piesă teatrală, etc. etc. își mai 
pote cumpăra din când în când 
și câte o carte folosităre, mai 
pote să ție și câte ună jurnală 
politică seu literară pentru familia 
sa, mai păte întimpina și unele 
contribuțiuni ca membru la câte 
o societate literară, ș. a. ș. a., — 
pe când celălalth în egale împre
jurări materiale e necurmată rău 
dispusă, trisfă și posomorită, ca 
ună bursucă, parcă’i totă ninge și 
plouă; ne’ncetată se vaieră și 
ne’ncetată cârtesce, rare-ori seu 
nici-odată ia și elă parte la câte 
o petrecere cu alți omeni, cu alte 
familii; balurile seu concertele ’i 
suntă cunoscute numai după nume, 
de jurnale, reuniuni și societăți nu 
vre să scie nimicu, e mai totdeuna 
cu ună exterioră, care’lă face prea 
puțină seu de felă simpatică, e 
uriciosă, misantropă, trăesce din- 
tr’o Zi în alta încărcată de năca- 
suri și supărări, mâhnită și tru
dită, elă nu cetesce nimică, elă 
nu cugetă, elă nu face nici ună 
lucru de dămne ajută, dor numai 
că mănâncă, bea și dârme, — cum 
se întâmplă Zică, că între acești 
doi omeni este o deosebire atâtă 
de înfricoșată?

Se întâmplă astfelă, că unulă 
are minte deșteptă, practică, că 
se pricepe a’și face vieța veselă și 
fericită, se pricepe a se face pe 
sine și pe alții fericiți, pe timpă 
ce celalaltă nu pricepe nimică din 
tote acestea.

In casa unuia domnesce iubi
rea și respectulu reciprocă, bunulă 
tactă, buna îngrijire și buna în
țelegere, activitatea, economia și 
ordinea înțeleptă, cu ună cuvântă 
împlinirea datoriei de părinți ade- 
verați, de tată și mamă ade
vărată, de bărbată și soția ade
vărată, de economă și econdmă 
adevărată.

In casa celuilaltă numai o ne
contenită vrașbă și certă, o dis
ordine uimitore, nici o grije, nici 
o chivernisire; la împlinirea dato
riei nu se gândesce nimeni din 
casă, nici ună plană, nici o pre
meditare , nici o întocmire înțe

leptă, nici o gândire la viitorulă 
familiei.

Și cari suntu urmările?
Pe JJcelă dinteiu ilă vedemă 

respectată de toți, câți îlă cunoscă, 
iubită de familia sa, de soția și 
copiii săi, elă e ună exemplu de 
disposițiă bună], exemplu de ac
tivitatea sa, de munca sa, exem
plu de economiă, modelă de fa
cere de bine, unde păte, unde’i 
permită puterile sale, unde se 
întinde influența sa, — în timpă 
ce celalaltă este desprețuit,urît și 
urgisită de toți; omenii cei buni 
îlă ocolescu, se ferescă de elă, so
ția și copii săi nu se află bine, 
când eel de față, tremură când îi 
audă pașii. Elă sufere, elă 
more, fără a fi cineva, care să 
plângă în urma lui, escepțiune 
făcândă pote familia sa, care a- 
cum se vede avisată la mila și în
durarea străiniloră.

Din aceste temeiuri e bine 
pentru orl-cine să studieze arta 
cum să trăiescă fericită.

Ceva despre Jidovi.
In multele călătorii ce le-am făcuta 

în lungulă și latulă scumpului Ardeală, 
me întâlnii cu multe feliurî de omeni, 
voiu să Z‘că cu omeni de deosebite limbi 
legi, moravuri și stări, căci Ardealulă 
nostru este o țeră poliglotă (cu 
mai, multe limbi), în care însă Românii 
suntă cei mai mulți, după aceea Ungu
rii, Sașii, Jidovii, Țiganii, Armenii, și 
alte neamuri.

Cunoscută fiindă dicala, că nu este 
omă, dela care să nu poți învăța ceva 
bună, întelnindă la totă pasulă multe 
soiuri de Jidovi ml-am propusă a privi 
mai deaprope cum trăiescă ei între ei, 
ce făcu și cum lucreză.

Noi p’aci venimă în atingere cu 
trei soiuri de Jidovi: cu Jidovi pole 
cescl, cu Jidovi nemțescl și cu Jidovi 
ungurescl. Jidovii polecescl se cunoscă 
de departe prin hainele loră cele lungi 
orientale, turbanele cele blănite pe mar
gini, cu pantofi tăiați și ciorapi albi în 
di de Sâmbătă și prin necurățenia ce-i 
caracteriseză. Jidanii nemțescl și ungu
rescl suntă mai altmintrelea la esterioră, 
ei se portă îmbrăcați europenesce cu 
haine mai puțină lungi ca jidanii pole
cescl, der totuși nici ei nu-șl taiă per
ciunii de totă, îi lasă bareml o leacă la 
ureche, pe când ai celoră polecescl suntă 
atâtă de lungi, câtă potă cresce.

Der Jidovii suntă totă Jidovi, fiă 
ei leșescl, fiă nemțescl ori ungurescl. 
Fie care dintre Jidovi este fălosă de o- 
riginea și religia sa! Apoi și rară este 
poporulă, care să-și potă da de urmele 
străvechi ale descendenții lui, ca Jidanii! 
Uniculă dintre poporele vechi, care-șl 
are istoria scrisă, e poporulă jidovescă.

Spiritulă de speculațiune se ivi la 
Evrei încă ca păstori nomazi pe lângă 
Iordană. Dealtmintrelea tote poporele 
arabice și semitice suntă talentate, er 
în socotire prea măestre. Fenicienii, cei 
mai deaprope consângeni și frați ai Jido- 
viloră, cari și suntă numărați cu aceștia 
la Evrei, au purtată forte de timpu
riu negoțătorii însemnate, ba unii îi cred 
de cei mai cutezători neguțători și spe
culanți ai vechimei.

Lesne e de pricepută, că ori care 
poporă din lume, care rămâne deodată 
fără pămentă propriu și e aruncată cu 
forța din patria sa, trebue să întreprin
dă ceva, și vedemă numai că de sine 
se dedică întreprinderiloră comerciale 
și speculative. Ori și ce espatriată, unde 
ajunge, află pămentulu, agrulă, posesi
unea cea mai principală în mânile al
tora și cu greu se pote face stăpână pe elă. 
Dreptă aceea începe a duce ună traiu 
care-’lă pune adesea pe gânduri, îi 
scote perl albi când se vede lipsită a- 
tâtă de drepturi, câtă și de pămentă.

Der fiecare omă să luptă pentru e- 
sistință, și în acestă luptă pentru traiu 
e destulă de dibaciu spre a-șl bate ca- 

pulă cum și pe ce cale și-ar pute asi
gura esistința propriă, fiă chiar prin 
nimicirea vecinului. Astfelă și Jidanii, 
fără drepturi, fără posesiuni stabile, s’au 
vădută siliți a se deprinde c’ună ramă 
de muncă cu ajutorulă căruia deocam
dată numai să nu pieră, cultivară deră 
comerciulă, se făcură speculanți. Cu 
specula puseră mâna pe bani, er cu a- 
jutorulă baniloră storseră drepturi și 
posesiuni dela popdre. Eată deci cum 
ei se făcură ceea ce suntă, domnii ba
nului și deci cu mare influință pe acestă 
pămentă, etă cum ei, la începută urgi
siți, desprețuițl și prigoniți din tote 
părțile, au ajunsă încetulă cu încetulă a 
ave cuventă în cele mai multe afaceri 
de interesă ale stateloră, căol banii, 
banh, și er banii i-au ridicată acolo 
unde suntă adl!

Apoi să mai scimă ună lucru. Decă 
altă poporă, —fiă chiar și Ungurii noștri, 
ăștl cari ca și Jidovii se credă de ună 
soiu mai presusă ca alți omeni — s’ar ri
sipi de odată printre poporele lumei, 
nu sciu dău ce s’ar alege din acelă po
poră, cu greu credă că și-ar mai păstra 
naționalitatea și legea, mai curândă s’ar 
amalgama cu poporele printre cari s’ar 
risipi. Nu așa fu însă cu Jidovii, ei la 
împrăsciarea loră printre alte popore, 
dispunendă de-o frumosă și bogată li
teratură religiosă — care la ei e și na
țională totodată — și dispunendă și de 
tradiținnl de pe timpulă etății loră de 
aură, er literatura și tradițiunile trans- 
plantându-se din generaținne în genera- 
țiune, prin aceea rămaseră compacțl în 
spirită, uniți în idei, ună corpă solidă, 
deși cu membrele despărțite printre 
tote poporele de pe fața pământului și 
deși își pierdură chiar și limba loră 
maternă în vorbire, folosindu-se pentru 
trebuințele dilnice de limbile poporeloră 
între cari-i aruncă sortea. Pretutindenea 
ei se mișcă într’o formă, ca la comandă, 
încâtă omului îi vine a presupune, că 
suntă purtațl de geniulă rassei loră în 
tote afacerile și mișcările loră sociale, 
întocmai ca o mașină.

Pretutindenea — ciice I. Kohl în 
„Volker Europa’s — îi vedemă în ur- 
mătorulă modă:

a) de micuți rîvnindă după bani, 
visândă cu idea de a deveni milio
nari.

li) Prea supuși slugarnici, cumpă
tați din fire pănă ajungă la bani, după 
aceea cutezători în specule, încâtă ori 
îndoescă și îndăcescă capitalele, în câte 
o afacere, ori pierdă totulă și începă er 
eela începută.

c) Ajunși bogațl — cămătari și ga- 
lanțl totodată, iau carnete grose dela cei 
săraci, der facă daruri prețiose dmeniloru 
cu influință.

d) PunctuoșI în plățile de sume mici 
și destulă de dibaci de a nu plăti su
mele mari.

c) Speculanți în sensulă strictă ală 
cuvântului.

La acestea calități, recunoscute de 
I. Kohl, mai putemă adauge:

Unirea dintre ei cea vrednică de 
urmată. Țină tare unulă cu altulă și la 
bine și la rău, nu se strică unulă pe al
tulă, ci toți s’ajută contra nejidoviloră; 
pentru servicii la cari potă folosi ună 
jidană, nu țl-ar lua ună nejidană și decă 
s’ar îmbia cu jumătate prețulă.

Ascultă de căpeteniile loră jido- 
vescl. Certele și neînțelegerile dintre 
ei prea rară le aplaneză judecătoriile 
nemuriloră printre cari trăescă, în cele 
mai multe cașuri le împăciuescă Rabinii 
loră.

După ce amă vădută tdte aceste 
însușiri la Jidovii pe prin țera nostră, 
m’am gândită, că ore n’amă pută noi 
învăța ceva și dela Jidovi, și a trebuită 
să’ml dică, că dău amă pute să ’nvățăm 
dela ei a ține tare unii cu alții și a ne 
ajuta unii pe alții față cu străinii.

I. P. K.
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Ingrigirea de sănătatea copiiloru.
Omula a ajunsa la o inare dibăcii 

tn arta de a cresce animalele de casă; 
ela pote să producă tota atâta de nu
merose, câtă și de felurite animale, și să 
pretinzi a’i face acestea nisce servicii 
ce ele n'ar ti în stare să le facă, decă 
n'aril fi fosta anume pregătite pentru 
așa ceva.

Este der cu putință, ca omula să fie 
atâta de puțina îngrijata de conservarea 
sa, încâta să nu folosescă pentru sine 
mijloce, cum întrebuințezi pentru con
servarea și îmbunătățirea rasei animale?

La noi, mai cu semă, îngrijirea de 
sănătatea copiilora este aprope necunos
cută, deși medicii dilnich pota fi con
sultați de tinerele mume asupra modului 
de a îngriji de sănătatea noiloră născuțl.

Crescerea trupescă a copiilora este 
deci de lipsă a fi studiată. Trebue să 
scima a face, ca copilula să ajungă omfi 
tare și sănătosâ, robusta și vigurosfi, să 
scima îndrepta constituția sa, decă, din 
întâmplare, densa este defectudsă (neci- 
tovă) din nascere. Trebue să observămU 
cu stricteță legile higienice, a cărora 
cunoscință este cu atâta mai de folosa, 
cu câta avemfi trebuință d’a combate 
greșelile îmbătrânite asupra crescerii co- 
piilora.

Medicina copiilora se radimă totă 
pe higienă; și vindecarea lora se face 
multa mai repede când li-se dau mai 
puține medicamente, se 'nțelege însă că 
până ce n’au ajunsa copii încă în trista 
stare d’a nu le mai pute ajuta fără me
dicamente. AltfelO fără ajutorula medi
cului nu putema face nimica. E de 
ajunsa adesea d'a regula traiulu copii
lora pentru a face să dispară ore-carl 
suferințe periculose. Astfela s’a dovedita, 
că regulându-se în moda potrivita orele 
când copii trebue să sugă, s’a făcuta 
a înceta vărsările, diarea (urdinarea) ver
de, care adese-orl e pricinuită de prea 
multa nutrire. Asemenea, numai din 
pricina unui prosta traiu și neregulata 
plămânii unora copii devină tuberculoșl 
(ofticoși, bolă uscată), seu că osele li-se 
înmoe producenda rachitismula (d. e. 
piciore strâmbe). Multe împregiurări, 
ca oele de mai susO, lucreză pentru produ

cerea altora bole, cum scrofulula (d. e. 
la gâta bube care tota spargă și nu se 
mai vindecă de loca ori forte cu ane- 
voiă), clorosa (paliditatea, adecă când 
din lipsa de sânge ori din sărăcia de 
sânge omula e tota gălbejita la față) etc.

Cunoscință preceptelora relative la 
higiena copiilora sunta neapărata de 
lipsă și multa folositore familielorâ, decă 
țină să aibă copii sănătoși și sdravenl, și 
sănătos! și sdravenl să fiă câta vora trăi.

Influința tăbacului și cafelei.
Cu tote că una scriitora din diua 

de ajl afirmă, că în diua de astădl una 
orna care nu fumeză este o escepțiune, 
totuși s’a dovedită, că între cei mai cu 
minte scriitori trances! o mare parte nu 
a fumata de locâ.

Este constatata, că fumatulU este o 
ocupațiune de prisostt, costisitore și ne- 
sănătosă, și ca nefumătora se aduce de 
esemplu bătrânula Chevreuil care a a- 
junsh etatea de 102 an! și e sănătosa 
încă. In scurta tăbacula și cafeua (fără 
lapte) se pottt număra ca otrăvuri, care 
însă numai atunci nu pota face mare 
rău, decă se folosescă cu cumpătare. 
Balzac însă de sigura șl-a scurtata vieța 
prin cafea, fiinda că bea dilnică 6 pănă 
la 8 cești. Ela însuși a fostă convinsă 
despre acesta, căci înainte de a muri 
dise unui prietină: „Moră din causa co
loră trei-decl de mii de cești de cafea, 
ce le-am băută.“

Din traista cu minciunile.

Ș’a ruptă spovada pe mine.
Ci-că ună Țigană audise nu sciu 

dela cine, că pe la sărbătorile cele mari 
omenii se ducă la popa să se spovedescă. 
Ce-i trăsnesc© prin capă cioroiului, hai 
să se ducă și elă, să vadă ce bazaconiă 
e spovada ceea.

Cum dise, așa și făcu
Trecendă din întâmplare tocmai pe 

dinaintea unei biserici, elă întră în lă- 
untru și dândă cu ochii de popa, îi dise 
să’i facă o spovadă, der astfelă, încâtă 
să-i ajungă, pănă când îș! va lua noroc 
bună dela acestă lume.

„Ei lasă, cioroiule", grăi în sine pă
rintele, care în diua aceea era năcăjită 
lucru mare, nu sciu din ce pricină, „că 
ți-oi da eu ție o spovadă, de n’o vei 
uita așa de lesne!"

Și unde nu mi-țl începu sfinția sa 
să-lă măsore pe bietulă Țigană c'ună 
bețigașă așa ca pe mână, de’țl era mai 
mare mila de densulă.

„Aoleo, Sfinția ta, da ce-i asta?“ 
întrebă cioroiulă, vădendă că nu-i glumă.

„Rabdă, Țigane, și taci din gură", 
răspunse hoțulă de popă, „că numai ast
felă ți-se voră erta păcatele!11 Și jap! 
japă! de gândeai, că sfinția sa are de 
trimesă la moră și bate vre ună sacă 
cu ștulei de cucuruză.

„Aoleo, părințele, da lasă-te la pâr- 
dalnicu, că dor va fi destulă cu atâta!"

„Ba nu, Țigane, mai rabdă ună 
pică, că altfelă n’o să-ți deschidă Sfân- 
tulă Petru porțile raiului!"

Și așa îlă otigi mai departe pe bie- 
tulu Țigană, pănă când rupse bățulă 
pe elă.

„Noa, Țigane, acum te poți duce, 
că te-am curățită de păcate!"

Când să esă bietulă Haramină din 
biserică, etă că la ușa din afară se în
tâlnesc© cu nisce babe, care veneau și 
ele să se spovedescă.

„De giaba venițl", le dise elă, „că 
nu mai e nici o spovadă. Șl-a rupt’o 
popa tdtă pe mine!"

Târgurile din Arflealu și Ungaria pronia.
Dela 22—31 Ianuarie inclusivă. In 

22 Ghirișa, Gherghio-Ditrău, Nocrichiu, 
Preșmeră, Ghilău, Catona, Șintereagă. 
In 23: Papolța, (Zam). In 24: Armeni, 
Nadeșulă săs., Gherla. In 25: Măgherușă, 
(Cărei, Nagy-Kâroly). In 28 : Chesvenieș, 
Ida-mare, Goroslăulă mare. In 29: Coloș- 
Cojocna, (Lugoșă). In 30: Covasna, Sas- 
Banița. In 31: (Biserica albă, Germană.)

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 29 
ert n. starea rîmătoriloru a fostă de 107 451 
capete, la 30 crt. au intrată 826 capete și au 
eșită 1908, rămânendă la 21 Ianuarie ună nu
mără de 106.371 capete. — Se noteză: marfă un- 
gurelcă veche, grea dela 50 pănă la 51 cr. — 
marfă ungurescă tineră grea dela 51‘/2cr. pănă la 
52’/2 cr., de mijloci dela50'/2 cr. pănă la 51'/2 cr. 
— wșord dela 491/, cr. pănă la 50'/2 cr. — marfă 
țerănescă grea dela 49*/ 3 pănă la 51 cr. — de 
mijloci dela 48 pănă la 49 cr. — ușord dela 
47 cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România, 
deBatonygreadelaSl'/, cr. pănă la 52 cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbtscă grea dela 48—49 cr. tran
sito mijlociă grea dela 46—47 cr. transito 
ușoră dela 46—47 cr. — Porci îngrășaț! de unii 
ana dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzi dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4°/0.

Cursul ii pieței Brașovu
din 31 Ianuarie st. a. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.25 Vend. 9.27
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - -
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - -
GalbinI
Scris, fonc. „Albina" 68/0

„ n n 5°/o 
Ruble rusesc! - - -
Discontula - - - -

n 9.15 M 9.20
ți 9.55 M 9.57
n 10.80 M 10.88
r 9.80 fi 9.88
w 5.60 n 5.69
n 10L.— n —.—

98.— w 98.50
r» 127.— ij 128.—

67z--8’/o pe anti.

Cursulu la bursa de Viena
din 1 Febuarie st. n. 1889.

Renta de aura 49/0 ------ 100.00
Renta de hârtiă5°/0 ...... 93.25
ImprumutulU căilord ferate ungare - 145.20 
Losur! din 1860 ------- —.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 889.— 
Acțiunile băncei de credita ungar. - 309 75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 309.60 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI - - - - - - - 9.56
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.22‘/2
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.8»

Editorii și Redactorii responsabila: , 
Or. Aurel Mureșianu.

Qătză onozații cetilczi!
^Gazeta Transilvaniei întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjl de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincicțecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată pe încrederea publicului românu și condusu de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei c|ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloru cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănăatunci, 
Ar dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care cji> erăși cu același preță, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștală.

De atunci încoce amă făcută totă ce ne-a stătu în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea clarului câtă și în 
taibocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca cțiarulu să-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăzi dela ună cjiaru, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sărte. Prin urmare nu putemă cjice că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcfl când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei nâstre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se p6tă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă se facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în d’aru10 nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amă observată pănă acjl la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma p6te nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru ună numără însemnata, de bărbați cu cunoscințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloru 
poporului, nu numai pe tăr< mulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună diara cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisă ca dela anulă nou 1889 îna
inte se măriină în modiî destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă si să le întocmimu și să le 
redactămu astfelă, ca să intereseze pe ori și ce cetitoră și să se potă abona și separată.

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei, care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe anu și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă c|iarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
m data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei, cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a.

Rugămii pe abonații noștri de pănă acuma, ca să stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloră lorii pentru lățirea „Gazetei Tran- 
ultaniei precum și pentru răspândirea in poporă a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

Redacțiunea.
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„PEB.ȘEIU“
Asociare de creditii și păstrare în Seini (Szinervâralja, eoni. Satmarn).

FARMAC1A

I. PSERHOEER
186.12-12VIENA, Singerstrasse Nr. 15

Ia „G o 1 d e n e n R e i c h s a p f e 1
Pilule pentru cnriUirea sângelui, mai înainte numite „Pliule universale'1, merită cu 

U»Mi dreptulu numirea din urmă, de ore-ce în faptă nu esistă aprope nicî o bulă, la care 
nu ar fi probata in mii de cașuri eiectulu loru miraculosti. în cașurile cele mai cerbi- 
cose, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințați! înzadarti, s’a dobenditu cu aceste 
pilule de n enumerate ori și după unu scurtă timpu deplină însănătoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 er., I sulu cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulu înainte costă cu espedarea francată 1 sula cu pilule 1 fl. 25 cr., 
2 suluri 2 fl. 30 cr.. 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5fl.20cr., 10 su
luri 9 fl. 20 cr. — Mai puținu de unu sulu nu se pote trimite.

Numai acele pilule suntu de considerate ca veritabile, a căroru instrucțiune este 
provețlută eu subscrierea I. PSERHOFER și ceri pe capaculfl fiă-cărei cutiore portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii.

Au incursu o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoru pilule mulțam escii 
pentru redobândirea sănătății lord după cele mai diferite si grele bole. OrI-cine a tăcutu 
odată încercare, recomandă acesta medicamenta mai departe.

Reproducemii aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămită.

CONVOCARE.
Domnii acționari și interesați ai asociărei „PerșeiU’1 se invită 

prin acesta la:
Adunarea generală ordinară,

care se va ține în Seini la 30 Ianuariu (11 Fanrn) 1889 dimineța la 
11 ore în localulă associărei.

Obiectele:
1. Așternerea bilanțului originală de pe anulă IlI-lea de gestiune 

1888.
2. Hotărîre asupra împărțirei profitului curată.
3. Redicarea la valorea de acțiuni a depositeloră aflătore, după 

§ 9 alinea 2-a din statute.
4. Alegerea secretarului socială, eventuală și a unui membru în 

comitetulă administrativă.
5. Eventualele propuneri, după § 20 litera d) din statute.

Din ședința comitetului diriginte ținută în Seini la 14 (26) Ia
nuariu 1889.
-A-lesriu. 33erizxd.e, Icanu Oioxica,

preside socialii. secretarii int.

SeMt-trbach, 17 Fobruariu 1888.
Onor. Domnule! Rcspectuosu subseinnatnlu 

Ve rdgă a mai trimite din nou patru suluri din 
Pihiiele D-C. h> ndororii forte folositori șt «fctkn/w pu~ 
riffâtijre de suttge. C\i înalta stimă

lg. Neurelter, medicu.

Hrasckf lângă Flodnig. 12 Sept. 1887.
Onor D-Ie! D-cțeu o voitu ca sâ ’ml intre în 

mână Pilulele D-v., și Ve descriu acuma succc- 
sulu dobenditfi: In patulu de lnudiă (chendeliă) 
me răciseinu astfoliu, încâtu nu mai pntemu 
lucra, si așu fi de sigură deja mortâ, dâcă nu 
rno-ar fl scăpată pilulele d-vostră admirabile. 
I)-<țon so Ve binecuvintezc do mii de ori pentru 
acesta Am încrederea, că Pilulele D-v me vor 
lnsănătoșa de totu, astfel precum ele au folosit 
și altora Theresia Knific.

Wt&ner-Neustadt, 9 Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! Vfi asprimii cea mai căldu- 

rosă mnlțfimire în numele mătușei mele, care 
* suferitxî cinci ani de catarrh chronic la sto- 
macu. Vieța li era unu chinu și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primitu o cutioră 
cu escelentole Pilule ale D-v.. purifi atdre de 
sânge, și după Întrebuințarea lorii mai îndelun
gată s a lnsânatoșatu. Cu înaltă stimă

losefa Weinzettl.

XiilenHiersdoif, lângă Kirchdorf, Austria de susu.
10 Ianuariu 1886.

Onor. Domnule! Binevoiți a'mî trimite eu 
poșta unu sulu cu Pilulele D-tale escclentu pu-

rificătoro de sânge. Trebue se Ve esprimu cea 
mai îndeplină recunoșt ință în privința valdrei 
acestora pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturoru suierindiloru, unde mi se 
ocasiune. v 
a mea mulțumită 
publică.

---- ---------------- ------ , — va da
Ve împuternicozu, ca despre acăata 

sfi dispuneți după plăcu în 
Cu înaltă stimă 
Theresia Kastner.

Gottschdorf, lângă Kohlbach. Silesia-Anstr.
8 Octomvrie 1886.

Onor. Domnule! Ve rogu amioabilii a’mî 
trimite unu sulu cu 6 cutiore Pilule universale 
pu rificătoro de sânge. Numai minunatei oră Pi- 
lurî ale D-v- am se mulțămescu, că am scăpatu 
de o suferință la stomacu. care m’a chinuită 5 
ani. Aceste Piluri nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și Ve esprimu prin acesta mnlțămita 
mea cea mai călduros».

Cu cea mai înaltă stimă. Afina Zwikl.

ANUNCIU
Subsemnatulă iXiaestr-CL-tencxplariă. (măsar), 

distinsă cu diploma de recunoștință la Esposiția română din 
Sibiin 1881 pentru desteritate ca sculptoru în lemnn, după o 
practică de mai mulțl ani aici, câtă și în regatulă Româ
niei face cunoscută onor, publică, că a deschisă atelîerulu 
sen propriu în Brașovn și esecută ori-ce comande de mobile 
și constructinni după modelurile cele mai moderne și cu 
prețurile cele mai moderate.

Rohrbach, 28 Fobruariu 1886
Onor. Domnule! In luna lui Noemvre a tr. 

am comandată la D-ta unu sulu cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observații celu mai bun 
succesu ■ sufereamu ambii do durere de capu 
violentă și de scaunu neregulatu, astufeliu că 
eram deja aprope de desperare, cu tote că sun- 
temu numai de 46 ani. Și ce se vedî! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat de sufe
rință. Cu stimă.
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Prafuri (Fiakerpultcr) contra catarului, 
răgușelei, tusei etc. 1 cutia 35 cr.. cu 
trimiterea francată G0 cr.

Poinadă de Tnnochinin de I. Pserhofer, 
cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea perului. Un bor- 
canu ‘2 fi.

Piaștrii universalii de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsu, la totu 
felulîi de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargift periodicii la pi- 
ciore. la degetu. la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
de acestu soiu. s’a probatu de multe 
ori. 1 borcanu 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de ciirățeniA de -4. W. 
Bulrich. Unu remediu de casă esce- 
lentu contra tuturora urmăriloru diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
ameț^lă, cârcei la stomach, acrelă în 
gâtu, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetu 1 fl.

Esență pentru ochi de Romershausen, 
1 buteliă 2 fl. 50 cr., 1/2 butelia 1 fl. 
50 cr.

Balsamu contra degerăturei de I. Pser- 
hofer, de mulțl ani recunoscută ca celu 
mai sigurii remediu contra suferințe- 
loru de degeraturi de totu t'eluiu, pre
cum și spre vindecarea ranelorfi înve
chite etc. 1 borcănelă 40 cr.. cu trimi
terea franco 65 cr.

Suculu-Spitzwegerich, medicamenta con
tra catarului, răgușelei și a tusei etc. 
1 sticluță 50 cr.

Alifii americană contra rheuniatisniului, 
celd mai bunu medicamentă la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri. Ischias 
(boli de tremuru), junghiu la urechi 
etc. 1 ii. 20 cr.

Prafu contra asudării picioreloni, 1 cu
tii 50 cr. cu trimiterea francați 75 cr.

Balsamă contra gușilor», remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturiloră 
la gâtu. 1 flaconă 40 cr., cu trimiterea 
francați 65 cr.

Essență de viață, (Picături de Fraga) con
tra ’stomacului stricată, a mistuirei rele 
și greutițiloril de totu feluld, unu re
mediu de casi escelentd. 1 flacond 22 cr.

Balsamu englezescul, 1 sticluță 12 cr., 1! 
sticluțe 1 fl. 20 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai afli tote specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tote diarele austriace. și la casu. când unele din aceste 
specii nu s’ard afla în depositu, se voru procura la cerere cu promptitudine și câtd se 
pote de eftinu.

(m?- Trimiterile prin postă se efectueză iute, decă se trimite pre
țuit! înainte, seu cu rambursă.

Trimițendu-se prețulu nainte, (mai bine prin inandatu poștală) este 
porto poștalii cu multii mai eftinu, decâtu la trimiteri cu rambursă.

Iancn G. Colibann,
SciieiM. stx&da. fântânei 2STc. 413.

Tuse nu mai este!

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturoru boleloru de stomachu.

SctmtzmarXe.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitd, slăbiciunea stomachului, res- 
piraținnea cu mirosd greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tari de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipd, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capi (decă provine 
dela stomachd), cârcei la stomachd. constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficați și de haemorhoide. — Prețulu unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îudoitu de mare 70 er.

Espediția centrală prin farmacistulu 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntâ unii remediu secretu. 
Părțile conținetore suntu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la tie-care sticlă.
-^reritaloile se află mai în tote farmaciile.

Avertismenti! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imităză de 
multe ori. — Ca semnu, că suntu veritabile, servesce învelitorea ro.șiă provedută cu 
marca <le protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașoru, farmacia Franz Kellemen,fa.rTnaciiL la „Biserica Albă“. 
tarm. I. Goos: farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Fd. Kugler la „Higiea"; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tusnadă: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg). farm. 1171. Schneider. Făgărașfi: farm. v. Bildncr, farm. 
Heruumn. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beieg, farm Barabâs Fer. 13,52—46

Efectulu surprincJStorU alfl sucu
lui de ceapă, rațională disolvatfl și 
preparată pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de peptă și de gâtă se con
stată în modulă celă mai strălucită 
după întrebuințarea bonbonelorii de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă- 
torele deposite :

In Brașovii la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă“ ; Depoulil 
principal in Kremsier lafârm. F. Krizan.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Avisii d-lom abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostra până acuma.

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

Totodată facernu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.
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