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„Nu vremii s’avemfi nici o so
lidaritate cu Românii, nu voimtt 
se fimu într’o tabără cu ei în 
lupta politică contra guvernului 
Tisza și de. aceea, decă domnii 
dela „Gazetă11 voru se se facă 
procatorii noștri cu rea inten- 
țiune, noi protestămu.11

Așa rătpunde una din foile 
din Clușiu, care pretinde a fi și 
ea oposițională, „Erdelyi Hirado11, 
la articolulu nostru din numerulu 
de Dumineca trecută, unde amu 
vorbită de nemulțumirea generală 
ce domnesce contra ministrului ■ 
președinte Tisza.

Recunăsce, ce-i drepții, numita 
foiă, că nemulțămirea cu guver- 
nulu tiszaistu e mare și în sînulu 
Unguriloru, der c}ice: asta’i treba 
nostră, și noi singuri avemu se-o 
isprăvimu cu d-lu Tisza, er câtu 
pentru nemulțămirea văstră, aRo- 
mânilorti, Slovaciloru, Serbiloru 
ș. a. ea nu este o acusare, care 
ar pretinde căderea ministrului 
președinte și e de astfelu încâtu 
noi Ungurii n’o putem fi primi ca 
pe a nostră.

Așader nici când e vorba de 
răsturnarea lui Tisza „patrioții“ 
privilegiați din oposițiune nu voru 
să facă causă comună cu naționa
litățile. Ei aprobă mai tote câte 
le cțicemu despre d-lfi Tisza, și 
consimtfi chiar și cu părerea nos
tră în privința cabinetului recon
struită, că adecă nu va face nici 
acesta nici o trebă, numai cu una 
nu se învoiese nici-decum : ca se pu- 
nemu în legătură păcatele cele 
multe mai mici ale lui Tisza cu 
pecatulfi celu mare, ce l’a săvâr
șită și’lă săverșesce, călcândă în 
piciăre drepturile naționalitățiloră 
și uneltindă în favorea maghia- 
risării.

Pentru Ungurii din oposițiă 
— ne spune „Erd. Hir.11 —acesta 

nu e nici ună pecată. Ba încă 
ei îi împută lui Tisza, că n’a fă
cută mai multă pentru maghiat^- 
sare și, deși ei țină așa de multă 
la convingerea loră despre Tisza 
și regimulu său, totuși nu le place 
că d-lu Tisza în vorbirea sa deiă 
Leva a efisti, că „trebue să se 
respecteze convingerea fiecăruia 
căci, 4i°e „Erd. Hirado11, „este 
forte periculosă a legitima prin 
acesta desfreulă naționaliștii or u 
nemulțămite.“

Oposițiă maghiară are o „con
vingere11 deosebită, care nu se 
pote pune în paralelă cu convin
gerea cetățenilor de a „doua mână11, 
ca Românii, Slovacii, Serbii și 
Sașii. Convingerea acestora ea 
o respecteză numai pănă atunci, 
pănă când nu vine în conflictă 
cu „convingerea publică11. Cu alte 
cuvinte să se îndrepteze și con
vingerile n 6 stre după plăcerea „mă
riilor ă loră.11

Asta ne aduce aminte de isto
ria cea mai nouă cu stegulă îm- 
părătescu din Monoră și U116, pe 
care l’au sferticatfi și l’au arun
cată în tină. De erau făptuitorii 
Slovaci ori Români, ară fi fostă 
pănă acuma și împușcațî, der fiind
că acestu „atentată nerușinată,11 
cum l’a numită însuși monarchulă, 
l’au comisă cei cu convingerile 
privilegiate, foile oposiționale ma
ghiare pretindă, că faptulă nici 
nu este criminală după legea un
gurescă.

De acestă stare de lucruri, care 
pune pe Maghiară afară de ori-ce 
responsabilitate, nu vomă scăpa, 
pănă ce nu va înceta nenorocita 
politică de maghiarisare, care nu 
mai ține semă de nici o convin
gere, de nici ună interesă alu sta
tului, când e vorba de vr’unu in
teresă ală rassei maghiare.

Și pentru ca acesta politică se 
cadă, și cu ea și cei ce o pbrtă, n’a- 

vemfi lipsă de alianța cu oposi- 
ționalii din Clușiu. Ea va căde 
prin forța mersului firescă ală lu- 
cruriloră, cum cade ună meră pu
tredă din pomă.

Fiă siguri oposiționalii unguri, 
că ceea ce este putredă și fără de 
vieță în organismulă statului nu se 
va pute susține pentru durată nici 
într’ună chipă, fiă cu Tisza ori fără 
Tisza.

Acesta este convingerea n6s- 
tră și suntemă forte liniștiți, că 
nu ne va da de minciună.

ZKexrîsta, politică,-
Din năuntru. Stăpânirea ungurescă 

cu șoviniștii unguri au primită în dilele 
acestea o lecțiune forte aspră din partea 
Monarchului nostru. Cu ocasiunea ma
nevrei oră honvedesci dela Monoră și 
Ullo, la care a asistată și Majestatea Sa, 
stogurile negre-galbene ale casei împără
tesc! austriaco, cu care ’amăsurată regu
lamentului, se marcaseră locuințele co- 
mandanțiloră spre a fi cunoscute trupe- 
loră, au fostă peste nopte luate josă, 
rupte și călcate în piciore în noroiu. 
Acestă insultă a stegului negru-galbenă 
și prin elă a casei domnitore de cătră 
uneltele șovinismului ungurescă, atâtă 
de tare a amărîtă pe Monarchulă nos
tru, încâtă la primirea ce i-s’a înscenată 
în Monoră de organele stăpânirei după 
acestă faptă criminală, Majestatea Sa a 
răspunsă la vorbirea fisolgăbirăului ast- 
felă: „Mulțămescă pentru espresiunea 
fidelității și alipirii, der speră că acestea 
le veți dovedi nu numai prin cuvinte, ci 
și prin fapte și că astfelă de atentate ne
rușinate ca cele din urmă nu se voră 
mai întâmpla și că făptuitorii voră fi 
descoperiț! și pedepsiți după dreptă și 
lege.11

Foile unguresc! atâtă guvernamen
tale câtă și oposiționale, își iau refugiul 
la o apucătură șiretă ungurescă, ca să 
potolescă drepta indignare a Monarchu
lui, dicendă, că nisce „băeț! de stradă11 

trebue că au săvîrșită aceea păcătoșiă, 
niscai individ! „fără minte11. Der ore 
nu foile unguresc! au începută să strige, 
că n’au ce căuta stogurile negre-galbene 
la locuințele comandanțiloră de honvedi 
și imediată apoi după aceste strigăte s’au 
ruptă acele stoguri? Dor ore nu foile 
unguresc! ațîță mereu în contra a totă 
ce nu e ungurescă? Ore nu stăpâni
rea ungurescă ațîță prin ordinațiunile 
și disposițiunile ei nelegale în contra 
coloriloră tradiționale — naționale ale 
poporeloră nemaghiare din patriă ? Au 
doră nu șoviniștii unguri dela guvernă 
și din oposițiune sărbătorescă pe Kossuth, 
dușmanulă stegului negru-galbenă ală 
casei domnitore ? Au nu stăpânirea un
gurescă a suferită, ca Kulturegyletulă 
care ceru se să fiă representată Maies
tatea Sa la adunare din Gherla) să alega 
pe Kossuth membru de onăre ală acestei 
reuniuni, fiindă acesta și o insultare a 
Monarchului ? Nu „băeț! de strade11, nu 
individ! „fără minte11 au săvârșită aten- 
tatulă nerușinută din Monoră și U116, 
ci uneltele șovinismului ungurescă dela 
stăpânire și din oposițiune; acea faptă 
e fructulă urei și persecuțiuniloră celoră 
dela putere, în contra a totă ce nu e 
ungurescă. Maiestatea Sa s’a putută 
convinge cu acestă ocasiune, ce preță 
să pună pe vorbele unguresc! de „lea
litate11 si „alipire11 cătră tronă și di- 
nastiă.

Și acum ca să cunoscemă și mai 
bine sentimentele de lealitate ungurescă 
cătră dinastiă, citămă în resumată cele 
ce scriu foile unguresc!:

^gyetirtes^ cjice, că ruperea steagului 
negru-galbenă nu e de lipsă a fi numită 
„atentată nerușinată11, pentru că a fostă 
numai o „mică transgresiune poliție- 
nescă11. Din cuvintele regelui se potă 
nasce neînțelegeri, căci decă aruncarea 
în tină a acelui steagă a fostă în ade- 
vără ună „atentată nerușinată11, atunci 
comunicatulă oficială, care a cjhă, că 
steagulă negru-galbenă e numai ună 
semnală comună pentru a se cunosce 
locuințele comandanțiloră de honvedi și

FOILETONUL!} „GAZ. TRANS.“
(2)

SW focultt jăiă ce mi ia flacără-
de contele Leo Tolstoi.

In anulă ală șeptelea dușmănia a- 
junse așa de departe, încâtă la o nuntă 
nora lui Ivană a clevetită pe Gavrilă îna
intea ospețiloră — născocindă, că elă a 
fostă prinsă ca hoță de cai. Gavrilă, care 
era beată, nu s’a putută stăpâni, elă a 
dată femeii o lovitură țepănă — a lo- 
vit’o astfelă, încâtă a trebuită să zacă o 
săptămână întregă; și femeia era însăr
cinată.

Bucuria lui Ivană nu mai cunoscea 
margini. Elă înainta o jalbă la judecă
toria. Acuma, își gândea elă, voiu înlă
tura pe vecină, elă nu va scăpa de Si
beria. Der se ’ntemplâ altfelă, tribunalulă 
nu primi jalba. Femeia fu visitată: ease 
scula din pată și nici urmă de suferință 
nu se mai vedea. Ivană merse la jude- 
cătorulă de pace; acesta predede afa
cerea judecătoriei comunale. Ivană puse 
tote în mișcare, elă ospăta pe scriitoră 
și pe staroste cu-o jumătate de vadră 
de rachiu dulce și aduse lucrulă acolo, 
ca spinarea lui Gavrilă să simță usturimea 
vergei.

Scriitorulă cetesce : Judecătoria co
munală pedepsesce pe țăranulă Gavrilă 
Gardeiev cu douădec! de vergi.

Pe când cetea scriitorulă, Ivană se 
uita la Gavrilă — ce va face elă a- 
cuma ?

Gavrilă se făcu galbină ca cera, elă 
se’ntdrse și merse în pridvoră.

Ivană, care vrea să vedă de calulă 
lui, merge și elă afară și aude pe Ga
vrilă dicendă:

„Bine, elă mă va biciui, pe mine 
mă va arde; aibă însă de grijă ca să nu 
ardă mai amară la elă !“

îndată ce a audită aceste cuvinte 
Ivană se întorse la judecători.

„Drepțiloră judecători! Elă ame
nință, că’m! va aprinde curtea, și l’au au
dită și martor!.11

Pe Gavrilă îlă chiamă și’lă tragă la 
răspundere.

„N’am disă nimică. Biciuiți-mă, decă 
aveți puterea. Eu der trebue să suferă 
singură pentru adevără și lui îi suntă 
iertate tote11.

Elă vrea să dică mai multă, der bu
zele și obrajii săi tremură. Se întorce 
spre părete. Chiar judecătorii se spariă, 
privindă la elă. Numai de nu ’și-ar face 
vr’ună rău sieși, or! vecinului.

Și unulă din judecători, ună bătrână, 
dice :

„Ascultați-mă: vedeți mai bine de 
vă împăcațl. Ai făcută tu bine, frate 
Gavrilă, că ai dată în femeia cea însăr
cinată? Bine, că Dumnedeu a păzit-’o, 
— însă ce păcată s’ar fi putută nasce 
de acolo ! Mărturisesce, că ești vinovat, și 
rogă’lă de iertare. Și elă îți va ierta. 
Noi vomă schimba judecata.11

Scriitorulă îi sări în vorbă : „După 
§ 117 acesta nu se pote întempla. O în
voire pacinică nu s’a făcută, der jude
cătoria a adusă o hotărîre și acesta 
trebue să rămână în vigore“.

Bătrânulă judecătoră nu luâ în semă 
împotrivirea scriitorului.

„Nu mai vorbi11, dise, elă „trebue că 
te ^rde pe limbă. Primulă paragrafă, 
frățiore, este: trebue să se gândescă 
omulă la Dumnedeu. Și Dumnedeu a 
disă să fiă pace11.

Și elă le vorbi la inimă țăraniloră, 
nu putu însă să facă să-și schimbe 
gândulă. Gavrilă nu voia s’asculte 
de elă.

„într’ună anăw, (fise elă, „voiu fi de 
cincl-dec! de ani, am ună fiu căsătorită, 
n’am fostă niciodată bătută, și acum să fiu 
bătută cu vergi din pricina acestui pă- 

cătosă de Vanika și să-lă mai și rogă 
încă de iertare! Ajunge însă acuma. . . 
Vanika își va aduce încă aminte de 
mine . . .“

t

ErășI tremură vocea sa; ne mai 
putendă dice ună cuvântă mai multă, 
elă se duse afară.

Cam (jece verste erau dela judecă
toria comunală pănă la curte. Ivană 
sosi târdiu acasă. Femeile plecaseră deja, 
spre a mâna vitele acasă. Elă desprinse 
calulă, împinse căruțulă în șopronă și 
întră în casă. In odaiă nu afla pe nimeni. 
Fii săi încă nu se întorseseră dincâmpă. 
Ivană se aședâ pe bancă și se puse pe 
gânduri. Elă se gândea la Gavrilă, când 
i-se ceti judecata, cum se ’ngălbini și 
cum se ’ntorse cătră părete. Inima i-se 
strîngea în peptu. Cum i-ar fi venită 
lui însuși, decă l’ară fi judecată la două- 
decl de vergi ca pe Gavrilă! Ii era milă 
de Gavrilă.

Bătrânulă de pe cuptoră începe să 
tușescă, elă se întorce pe cealaltă lăture, 
lasă să atârne piciorele la pămentă, se 
dă încetă josă, se terăscepănă la bancă 
și se aședă pe ea. Elă e totă ostenită 
în urma acestei mișcări, tușesce câtă 
pdte, se razimă pe masă și întrebă :

„Ce este — l’au osândită11?
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ai armatei comune, nu a spusă adevărulă 
și deci steagului acestuia nu i-a fostă 
loculă acolo și arborarea lui e în faptă 
ună gravamenă de dreptă publică.

„Pești Naploa, întrebă: „Ce este de 
lipsă spre a se dovedi obiectivă fapta 
vătămării steagului, prevădută în § 37 a 
codicelui penală ? Singură numai mân
jirea steagului, ruperea și îndepărtarea 
lui? Nu. Aceste fapte esteriore încă nu 
construescă vătămarea de steagă. De 
pildă. Să dicemă, că pe palatulă minis- 
trului-președinte ungurescă, s’ar arbora 
stegulă negru-galbenă. Decă cineva ar 
rupe josă acestă stegă, ar pricinui pote 
mare scandală, der nu va comite o faptă 
de pedepsită în sensulă legii ungurescl. 
Căci după lege nu este destulă numai 
ruperea stegului, ci trebue să se rupă și 
dea josă ună astfelu de stegă, pe care 
are dreptulă să-lă folosescă ministrulă- 
președinte ungurescă. Decă nu esistă o 
normă legală, ori decă folosirea steagu
lui ori a emblemei lovesce chiar în le
gile esistente, atunci folosirea loră e ne
îndreptățită și nici nu se pote comite o faptă 
de pedepsită contra unui asemenea steg 
ori embleme. In privința aceea însă nu 
esistă nici cea mai mică îndoielă, că în 
sensulă legii pe locuința comandantului 
de hon vedl nu e iertată să fâlfâie ste- 
gulu negru-galbenă, ci numai celă tri
coloră ungurescă, precum nu e' ertată 
să fâlfăe nici odată pe palatulă ministru- 
lui-președinte.u „P. Naplo“ încheiă di- 
cendă, că cei ce au ruptă stegulă ne
gru-galbenă la Monoră și Ulld nu se 
potă pedepsi după lege.

„EllenseW dice, că orl-și-cine pote 
să se scandaliseze, că pe teritoriulă Un
gariei se arboreză stegă austriacă încă 
până și pe cartierele oficeriloră supremi 
maghiari. îndepărtarea steagului aus
triacă pote fi o faptă necuviinciăsă, der 
nu e „atentată nerușinată11, din contră 
e ună atentată și mai grosolană celă 
săvârșită de guvernă, punândă în gura 
Regelui cuvinte atâtă de condamnatore 
și înjositore pentru „națiunea“ întregă. 
Nu e nici o mirare, că se ivescă omeni 
amărîți, cari voră să dea- satisfacția ond- 
rei „națiunii11 vătămate în timpulă din 
urmă prin fapte, ce au scandalisată sen- 
timentulă comună ală „națiunii1'. Inlătu- 
rarea stegului negru-galbenă, care nu 
represintă colorile Ungariei, nici suvera
nitatea statului „maghiară11, nu e ună 
atentată nerușinată.

„Pești Hirlap*  dice, că pentru vătă
marea stegului negru-galbenă, care e nu
mai ună semnală, în codicele ungurescă 
nu se prescrie nici o pedepsă, prin ur
mare, celă care l’a ruptă nu pote fi pe
depsită.

Nu-i așa, că din aceste voci răsuna 

numai espresiunl de „lealitate11 și „fide
litate11 ?

Deputatulă sasă Baussnern e dăscă
lită cum se cuvine de foia națională să- 
sescă care „Siebenbiirg.-Deutsches Tage- 
blatt11, dice, că ori în urma „sănătății 
lui cam sdruncinate în timpulă din urmă11 
ori din causa nenorocosului numără 13 
ală dilei în care a vorbită cătră alegă
tori, Baussnern a putută spune, cele ce 
le-amă împărtășită și noi. Lauda lui 
Baussnern cu germanismulu său, când 
elă îndemnă pe Sași să se supună ideii 
de stată maghiară, e curată loaussneriă, 
căci „desvoltarea unitară națională11 a 
Ungariei însemneză maghiarisarea tutu- 
roră Nemaghiarii oră din patriă.

Din afară, țfiarele germane și aus- 
triace ne aducă erăși scirl neliniștitore 
despre nouă grămădiră de trupe rusesci la 
granița de cătră Germania și Auatro-Un- 
garia. La 21 Septemvre n. ne împărtă
șise „Neue freie Presse11, că în Novosie- 
lica ruses că lângă Prută, aprope de Cer
năuți, au sosită șese regimente de cava
leria rusescă. AdI comunică o scire din 
Podvoloczyska, că dela 21 Septemvre so- 
sescă în fiecare di în stațiunea Prosku- 
rov mai multe trenuri militare cu trupe 
de diferite specii de arme, ce vin din 
interiorulă Rusiei și se urnescă mai de
parte înainte cătră Kamieniec-Podolski. 
Precum afirmă oficerl ruși, voră fi tri
mise în acestă locolitate din urmă șese 
regimente de cavaleriă caucasică și patru 
regimente de infanteriă. Dealungulă li
niei ferate Voloczysk-Zmierinka suntă 
grămădite deja despărțăminte tari de 
trupe și pe lângă acesta se ridică dea
lungulă întregei granițe turnuri de ob- 
servațiune. Teritorulă rusă mărginașă 
cu Galiția și Bucovina e plină de trupe, 
și când treci granița în Rusia, te gă
sesc! în rada unei armate, care’șl înde- 
plinesce marșulă ei strategică. De ase
menea „Kolnische Zeitung11 comunică 
din parte oficiosă, că se aducă mereu 
trupe rusesci la graniță.

Alegerile de deputațl în Franeia s’au 
terminată cu isbânda republicaniloră, 
cari voră ave în cameră o maioritate 
de peste o sută de voturi. Generalulă 
Boulanger a fostă alesă într’ună cercă 
ală Parisului, der voturile date lui au 
fostă anulate, declarată fiindă deputată 
contrarulă său Joffrin, deși a căpătată ma.i 
puține voturi. Republicanii caută a scusa 
anularea alegerii lui Boulanger rlicendă, 
că Boulanger, fiindă condamnată , nu 
pote fi alesă deputată. Foia rusescă 
„Novoje Vremja11, vorbindă despre ale
gerile din Franeia, încă pănă a nu cunosoe 
resultatulă, dice, că cei din Berlină,

Viena și Roma nu dorescă, ca Franeia 
să iasă din alegeri întărită și să capete 
ună guvernă tare și populară, pe când 
în afară de tripla alianță i-se doresce 
Franciei unu astfelă de guvernă,' fiă elă 
din orl-ce partidă. Din acesta tabără 
(adecă cea din afară de alianța', triplă 
ori mai bine disă' din Rusia) o singură 
cerere li-se adreseză Francesiloră — 
aceea . pe care ună bărbată de stată 
rusă’ a adrasat’o ducelui de Dăcazes în | 
anulă 1870 în cuvintele laconice: „Soyez 
forts“! (Fiți tari).

8CIRILE 1MLEI.
Serbătore școlară. Mâne, Duminecă 

în 17/29 Septemvre, se va ține serbarea 
S-tei Sofii, patrona școleloră nostre ro
mâne centrale din locă. Cu acestă pri
lej ă d-lă profesoru G. Bogdanii va ține 
ună discursă, eră corulă școlariloră con
dusă de d-lă profesoră N. Popovict va 
esecuta câte-va piese musicale.

* * *
Unirea poșteloru cu telegrafele. In 

urma unui emisă ală ministrului ungu
rescă de comerță, în curând se va în
truni oficiulă poștei de aci cu celă te
legrafică, însărcinată fiindă cu conducerea 
oficiului întrunită șefulu stațiunei tele
grafice Eduardă Kopanitsch. Din causa 
acestei întruniri, oficiulă telegrafică se 
mută la 29 eventualii la 28 Septemvre 
n. în localitățile întocmite pentru elă în 
oficiulă poștală (din edifîciulă institutului 
de pensiune.) Fiindcă porta dela întrare 
se închide acolo sera la 10 ore, er pu
blicului trebue să i-se facă cu putință 
de a da depeșile pănă la medulă nopții, 
se va aședa la porta intrării o soneriă 
electrică.

* £
Daru. Domnișora Irena de Brenner- 

berg tînăra artistă violinistă a trimisă 
comitetului „Reuniunei femeiloră române 
din locă 14 fi. din venitulă curată ală 
concertului ei dată în 5/17 Septemvre 
cu destinațiunea, ca suma acesta să se 
întrebuințeze la Crăciună pentru îmbră- 
cămite la copii săraci.

Din pașalîculu Făgărașului. In șe
dința din urmă a comitetului administra- 
tivă, directorulă financiară a raportată, 
că resultatulă plătirei dăriloră e nefavo
rabilă și la propunerea lui s’au declarată 
responsabile organele comunale „negli- 
gente11. Se’nțelege, cum să nu fiă „negli- 
gente11, când nu le ia contribuabililoră și 
pielea de pe ei, căci mulțămită stăpânirei 
celei vitrege ungurescl, cu pielea au mai 
rămas. La rendu'i inspectorul școlară un
guresc raporta, că în urma ordinațiunei mi
nistrului unguresc de instrucțiă s’au „ales11

nouăle eforii școlare ale școleloră grăniță- 
reșcl, care eforii fie aci înainte nu mai 
suntă supuse comitetului școlară grăni- 
țărescă din Sibiiu, ci comitetului admi
nistrativă ală pașalîcului. In contra aces- 
toră alegeri, ticluite de stăpânirea ungu
rescă cu ajutorulă unelteloră ei slugar
nice, comunele grănițărescl au protestată, 
der la ordinulă inspectorului școlară s’au 
respinsă protestele ca „neîntemeiate11. 
Audi tu îndrăsnelă valahă, să protesteze 
în contra ukazuriloră pașaleloră ungu
rescl! Der aflămă, că grănicerii îșl voră 
face mai departe datoria loră românescă 
față cu ilegalitatea ungurescă.

* * *
Schimbare de tergii. Ministrulă ungu

rescă de comerță a dată voiă, ca tergulă 
anuală ce se ținea în comuna Agnita 
din comitatulă Târnavei mari la 21 De- 
cemvre, de aici înainte să se țină tot- 
deuna la 7 Septemvre.

* 
* *

Actu de selbătăciă. Ni-se spune, că 
ună țigană din Tohanu-vechiu furândă, 
din păcate’i, câțiva cucurudî, fu prinsă și 
dusă la primăriă, unde, în locă de a fi 
pedepsită omenesce, fu legată de piciore 
și spândurată de grindă. Nu-i vorbă, Ți- 
ganulă a scăpată tefără, der felulă pe
depsii rămâne ună actu de sălbătăciă.

* 
❖ £

Totfi de geba. Dușmanii nemului ro
mânescă au uneltită în contra numirei 
românescl a comunei Vlaha (Feneșulă 
română) de lângă Clușiu, schimbându’i 
numele în „Magyar-Fenes11 și prefăcân- 
du-se apoi, că ceră pentru acestă „permi
siune11 dela ministru, care negreșită le-a 
dat’o, fiindă totă comedia cu cererea de 
astfelă de „permisiuni11 curată șireteniă 
ungurescă. Nu-i vorbă, to te sbuciumările 
jupâniloră pentru maghiarisare zadarnice 
suntă. Der cum au suferită Românii să 
li-se batjocurescă comuna?

* * *
Unii filoromânu. Br. Br. Charles Billot, 

doctoră în medicină, proprietară mare în 
Zold corn. Carașă-Severină, membrulă 
unei familii din cele mai de frunte a 
Franciei, a răposată în 20 Septemvre în 
comuna Magyar-Czernea, corn. Torontală. 
Acestă Francesă a venită în Ungaria ca 
administratoră ală bunuriloră familiei re
gale din Franeia Chambord, cu carea era 
înrudită, și astfelă cam de 30 de ani 
trăesce pe pământulă nostru, cumpărân- 
du-șl apoi bunulă Zold, ca avere propriă. 
In acestă restimpă — spune „Lumină- 
torulău — decedatulă a fostă ună filo- 
română mare; elă chiar pe față a de
clarată de repețite-orî „domniloră11, cari 
îlă somau să trecă în ceta loră și să nu 
țină cu „acești câniu (adecă cu poporală 
română) — a declarată, dicemă, „că sân-

„L’au osândită să capete douădecl 
de vergi11.

Bătrânulă dă din capă.
„Rău faci, Ivane — ah, ce rău! Nu 

lui, ție însuți îți faci rău. Decă îi voră 
cârbăcî spinarea pănă ce va face răni, 
îți va fi atunci mai ușoră11?

„In viitoră se va feri a mai face 
așa lucruri11.

„Ce se va feri a face? Spune’ml ce 
face elă mai rău decâtă tine11 ?

Ivană se năcăji.
„Ar fi putută să-mi omore nora11, 

strigă elă. „Și acum amenință a-ml 
aprinde curtea. Ce, nu cumva să mă 
închină înaintea lui pentru acesta?

Bătrânulă suspină și dise:
„Tu, Ioane, umbli prin lume, și eu 

nu mai sciu de câți ani zacă pe cuptoră ; 
de aceea tu și credl, că le vedl tote și 
că eu nu vădă nimică. Nimică însă nu 
vedl, băete, căci te-a orbită ura. Pă- 
catulă străină te împunge în ochi; pă- 
catulă tău însă nu ți-lă vedl în dosu’țl. 
Decă elă singură ar fi lucrată rău atunci 
crede’ml, n’ar fi vorba de nici ună rău. 
Căci răulă între omeni nu vine numai 
dela unulă. Răulă este totdeuna între 
doi inși. Tu vedl slăbiciunea lui, der 
nu o vedl pe a ta. Decă elă singură ar 

fi rău și tu ai fi bună, atunci de rău 
n’ar pute fi vorba. Cine i-a smulsă bar
ba ? Cine a pusă tote în mișcare ? 
Cine l’a târîtă înaintea judecătoriiloră ? 
Și totă vina o încarci în spinarea lui. 
Pentru că tu însu’țl lucrezi rău, de aceea 
și este rău. Nu așa am trăită eu, bă
iete, și nu v’am învățată nici pe voi 
așa. Trăit’am eu așa cu bătrânulă, cu 
tată-său ? Cum am trăită noi? Canisce 
buni vecini. De i-se isprăvia făina, ve- 
nia nevasta lui. „Nene Frol, ne trebue 
făină11. — „Du-te în grânară, draga mea, 
și ia ce vă trebue11. — De n’avea pe 
cine trimete cu caii săi — „du-te Văni- 
uță și-i du caii !“ Și decă nu’ml ajun
gea mie ceva, mergeam eu laelă: „Nene 
Gardeiev, asta și asta ’ml trebuesce11 — 
„I-ațI, nene Frol11. —- Așa trăiamă noi. 
Și și voi ați pute trăi ușoru. Ce faceți 
însă acum? Nu de multă a istorisită 
soldatul despre Plevna. Este acesta vieță? 
Și ce păcată. Tu ești bărbată, tu ești 
domnă în casă. Dela tine se ceră tote. 
Ce înveți tu pe nevastă și pe copii ? Ii 
înveți să se certe. Mai erl cuteza chiar 
Tarasska, acestă nevoiașă de omă, să în
jure pe mătușa Arina., Și mama rîde de 
elă. Te întrebă, e bine așa? Delatine 
se pretinde. Gândesce-te la sufletă. Așa 

trebue să se lucreze ? Tu mie ună cu
vântă — eu ție două cuvinte, tu mie o 
palmă — eu ție două pălml. Nu, băete, 
Christosă, când umbla pe pământă, nu 
ne-a învățată acesta pe noi proștii. 
De’țl spune cineva ceva rău, înghite, pe 
elă îlă va bate consciința. Așa ne-a 
învățată Isusă. Ție o palmă, și tu ple- 
că’țl celălaltu obrază : dă decă suntă 
vrednici.’. Iți spună, consciința lui se va 
mișca, elă se va umili și va asculta de 
tine. Așa ne a învățată și ne-a po
runcită, ca să nu fimă trufași. Ce taci ? 
Nu vorbescă cum să cade?11

Ivană nu răspunde nimică.
Bătrânulă tușesce, cu greu îșl 

mai reculege puterile și vorbesce mai 
departe.

„Tu credl, că Christosă ne-a învă
țată vr’ună lucru rău. Der învățăturile 
lui numai pentru binele nostru suntă. 
Gândesce-te celă puțină la vieța acesta 
trecătore. Iți merge mai bine ori mai 
rău, de când s’a ivită acestă Plevnă? 
Socotesce odată, ce ai cheltuită cu ju
decățile, câtă ai umblată înedee, și’ncolo, 
câte ai pățită pe dramă. Fii tăi suntă 
deja vulturi tineri, tu n’ai trebui decâtă 
să trăiescl și să mergi la deală. Der ave
rea și bunăstarea ta merge spre prăpas- 

tiă — și de ce ? Pentru că ești plină 
de trufiă. Tu trebue să mergi cu copii 
pe câmpă și trebue să grijescl însuți de 
tăte, însă necuratulă te mână la jude
cată seu la vr’ună procatoră. De nu vei 
ara cândă e timpulă, de nu vei sămâna 
la timpă, pământulă nu-țl va aduce nici 
o binecuvântare. Pentru ce n’a priită 
ovăsulă de rendulă acesta? Când l’ai 
sămânată? După ce te-ai întorsă dela 
orașă. Și ce-ai isprăvită acolo? Ți-ai gă
sită beleaua. Ei, băete, gândesce-te la 
treba ta, lucră și dispune cu fii tăi pe 
câmpă și în curte; de te vatămă veci- 
nulă, eartă-i, cum ne poruncesce Dum
nezeu — și vei ave mână mai liberă 
și nu vei mai simți greutate pe su
fletă11.

Ivană tace.
„Vedl, Vania, și ascultă de mine, 

de bătrânulă. Inhamă-țl calulă la căruță, 
plecă îndată la judecătoria, fă să se sfâr- 
șescă odată lucrulă și dimineță du-te la 
Gavrilă, împăcați-vă, cum a rânduită 
Dumnedeu, și-lă învită la tine, mâne e 
tocmai sărbătore (ajunulă...................,.)
pregătesce mașina pentru ceaiu, pune și 
rachiu pe masă — și scapă’ți de .p.ăcate 
sufletulă acum și . pentru viitoră. Și aȘa 
să înve ți și pe nevastă-ta și pe copii tăi“ 
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gele său funda francesă, se jscie înrudita 
cu poporala româna, căci ambii au sânge 
română", deci ela nu se va deslipi de 
poporala româna și de interesele acestuia. 
Și așa a și fosta de fapta. Br. Billot în 
totă viața sa a simpatisata numai cu Ro
mânii, a sprijinita cu rara zela și cu 
multă căldură șcălele românescl, jurna
listica, literatura română, alegerile, în
treprinderile etc., cu und cuvânta : în 
faptele sale a fosta mww românii dintre cei 
mai distinși și rari ce-i avemă. Multe și 
nenumărate bunătăți a făcută Româniloră 
și nici când era vexată și șicanată din 
partea contrară, nu s’a lăpădată de Ro
mâni. Fiă’i memoria eternă!

*
* *

Esposițiă de pome în Bistrița se va 
întocmi și în anulă acesta. Bistrițenii 
iau mari sume de bani pe pome. Acum 
se facă însemnate cumpărări pentru firme 
din Wurttenberg.

* *

Schimbare de posesiune. Moșia Ală- 
moră a contelui Ladislau Teleki au fosta 
cumpărată, împreună cu „fundus instruc- 
tus" și cu tote provisiunile aflătore pe 
ea, de colegiulă ev. ref. din Aiudă, cu 
prețuia de 200,000 fi.

*
* *

Hoți în salonulu de cură. Din Timi- 
șora se scrie, că în noptea de 23 Sep- 
temvre n. o câtă de 15 hoți năvăli în 
salonulă de cură din Marillathal, au le
gată pe servitorii, cari dormiau acolo și 
duseră cu ei cassa de Wertheim a aren
dașului cu suma de 7000 fi. în ea. Mai 
mulțl ospeți dela băi se luară în urmă
rirea hoțiloru, der aceștia începură a îm
pușca. O patrulă de gendarml din Ora- 
vița, atrasă de împușcături, se duse în- 
tr’acolo și îi succese să prindă trei hoți, 
er ceilalți fugiră.

Concertnlfl Irena de Brennerberg și Elena Pod o viei.
Arare-orI s’a vădută în orașulă 

nostru unu concerta atâta de bine cer
cetata și animată ca celă de MercurI 
sera. Interesulă publicului era îndoită, 
căci concertistele : d-șora de Brennerberg, 
absolventă a conservatorului din Viena, 
și d-șora Elena I. T. PopovicI, elevă a 
conservatorului dinParisă, suntă fiice ale 
Brașovului.

Eminentulă talentă și rara dibăciă 
în mănuarea arcului a d-șoreî Irena de 
Brennerberg amă avută plăcerea a le 
admira încă cu ocasiunea primului ei 
concertă. Aceeași admirare și aceeași 
impresiune plăcută și adâncă a pro- 
dus’o în noi și producțiunea d-sale de 
MercuiI sera. D-șora de Brennerberg 
ne-a dată nouă probe, că a studiată 
musica cu multă seriositate și diligință 
și că posede și unu simță adâncă și 
puternică pentru arta ei.

Cu totă căldura cea mare ce dom
nea în sală și care înfluința și asupra 
cordeloră vidrei sale,*  d-șora de Brenner

berg a esecutată grelele piese din pro- I 
gramă: Concertulă G-moll de Max Bruch, 
„melodiile țigănesci" de Sarasateși fan
tasia de Ernst cu o perfectă nuanțare și cu 
multă dulceță.

In urma aplauseloră nesfârșite ale 
publicului, d-șora de Brennerberg a mai 
esecutată o.piesă și afară de programă.

D-șora Elena PopovicI a pășită pen
tru prima oră înaintea publicului, pe 
care l’a câștigată curândă prin înfățișa
rea el ’ drăgălașă și prin vocea ei de so
prană dulce", și forte bine cultivată. Pre
darea, viuă și corectă, precum și modula- 
țiunea frumosă și curata intonare, care 
mai alesă în tonurile înalte era cu mult 
efectă, ne-a dovedită îndată școla esce- 
lentă de Parisă, ce-o posede și a pă- 
truns’o atâtă de bine tînără nostră cân- 
tăreță. D-șora PopovicI a cântată aria 
din „Trovatore" de Verdi și aria din 
„Freischutz" de Weber cu celă mai fru
mosă succesă.

D-șora PopovicI a fostă asemenea 
forte multă și sgomotosă aplaudată și 
la cererea publicului a mai cântată la fi
nea programei și doina Jianului, care 
ne-a lăsată cea mai plăcută impresiune.

Ambele d-șore concertiste au pri
mită multe și frumose buchete de flori.

e.

Sfințirea lîisericei jiu Bușteni.
In diua de 9 Septemvre s’a sfințită 

biserica Domnescă de pe domeniulă Co
ronei Bușteni, comuna Predălă in Ro
mânia, cu mare solemnitate. De față 
au fostă Regele și Principele moșteni- 
toră Ferdinandă, d-lu Lascară Catargiu, 
președintele consiliului de miniștri, d-nii 
miniștri: generală Mânu, C. Boerescu și 
G. Păucescu, Casa Sa militară și civilă, 
d. Graroflidă, prefectulă de Prahova, 
primarii comuneloră Sinaia și Predeală, 
și ună forte numerosă publica, notabili 
și locuitori atâtu din localitate câtă și 
din tote împrejurimile, îmbrăcați cu 
haine de sărbătore, în cari se deosibiau 
mai alesă frumosele costume naționale. Bă- 
eții și fetele școleloră rurale Bușteni, 
Azuga și Predeală veniseră cu stogurile 
loră, sub conducerea învățătoriloră și 
învățătoreloră și cântau imnulă regală; 
er asistenții aclamau cu entusiasmă pe 
Regele și pe Principele Ferdinand.

La intrarea în biserică Suveranulă 
a fostă întâmpinată de Mitropolitulă Io- 
sifă, înconjurată de ună numerosă cleră. 
După ce Regele și Principele Moșteni- 
toră sărutară crucea și sfânta evangeliă, 
intrară în biserică, Mitropolitulă conduse 
pe Regele la tronulă său, er moșteni- 
torulă coronei a luată locă la drepta.

Serviciulă sfințirei s’a oficiată de 
cătră Mitropolitulă Ungro-Vlahiei și Pri
mată ală României, de mai mulțl archi- 
mandrițl ai S-tei Mitropolii și de acelă 
ală mânăstirei Sinaia, de mai mulțl pre
oți, ieromonachl, diaconi și alțî clerici 
venițl din împrejurime, asistândă și E- 

piscopulă de Râmnică și Noulă-Severină 
Grhenadie.

Mitropolitulă începu serviciulă di
vină prin înconjurarea de trei ori a 
sfintei mese din mijloculă altarului, pe 
când corulă sfintei Mitropolii cânta tro
parele, care precedă sfințirea, apoi ri
dica disculă cu sfintele mdște pe capă 
și eși afară din biserică, precedată de 
preoții și clericii, cari purtau sf. Evan
geliă, Sfântulă Chivotă, crucea, steguri 
și felinare, și urmată de Regele, de Prin
cipele Moștenitoră, de personele ofi
ciale și de poporă.

Astfelă alcătuită, procesiunea ocoli 
biserica de trei ori în sunetulă clopote- 
loră. După fiă-care ocolă se făcu o 
stare dinaintea fațadei bisericei, punân- 
du-se Sfintele moște pe tetrapodă, și se 
ceti apostolulă, evangeliele de înconju
rare și câteva din rugăciunile de sfințire. 
In totă timpulă acestoră rugăciuni Re
gele și Principele Ferdinandă, clerulă, 
d-nii miniștri, representanții autorități- 
loră și întregulă poporă stătură în ghe- 
nunchl și ascultară în cea mai deplină 
tăcere rugăciunile, ce se rostiră. După a 
treia ocolire, Părintele Mitropolită să a- 
propiâ de intrarea bisericei domnescl 
împreună cu Regele și cu Principele 
Ferdinandă ală României, pe când ușa 
era închisă.

După ce Mitropolitulă fileu între
bările repețite de trei ori, la cari răs
punse sfinția sa archimandritulă, care se 
afla înăuntru, prea sfinția sa făcu trei 
cruci cu sfintele moște d’asupra ușei, 
care se deșchise pe dată, și imediată 
clerulă, Regele și Principele Ferdinandă, 
d-nii miniștri și toți cei de față întrară 
înăuntru. Ajungândă în altară, Mitro
politulă Primată depuse sfintele moște 
împreună cu aromatele de sfințire la pi- 
ciorulă S-tului prestolă; apoi Regele, 
Principele moștenitoră, d-nii miniștri, 
mai multe domne și domni întrară în 
altară și se începu spălarea și îmbrăca- 
rea dfinteloră mese.

Apoi se începu sfânta liturghia, în 
timpulă căreia corală sfintei mitropolii 
executa cântecele bisericescl prescrise, 
îndată ce se sfîrși S-ta liturgiă, Mitro
politulă eși în mijloculă ușiloră împă
rătesc! și rosti cu voce tare cuvântarea 
următore:

„In numele bisericei dreptă credin- 
ciose și autocefale române, ală cărui 
umilită servitoră suntă prin mila lui 
Ddeu, îmi esprimă fericirea, că providența 
m’a învrednicită să sfințeescă acestă 
nou locașă de rugăciune, monumentă la 
ochi bătătoră de sentimentele de pie
tate, de cari suntă însuflețiți Maiestatea 
Vostră și Maiestatea Sa Regina.

„Din prima di a domniei Măiestății 
Vostre, în stăruința ce ați pusă, de a ri
dica țera la înălțimea, la care ea a fostă 

sub cei mai mari domni ai neamului 
nostru, și după cum glăsuesce și devisa 
gloridsei case a Măiestății Vostre adică:

„Nimică fără Dumnedeu," ați recu
noscută în totă întinderea sa însemnă
tatea ce o are biserica și religiunea în 
vieța morală a ori cărui poporă, der 
mai cu semă la noi, unde sentimentală 
națională și cultura au găsită totdeuna 
în aședămintele și întocmirile bisericescl 
datorite pietății strămoșiloră noștri, a- 
dăpostulă și apărarea loră cea mai pu
ternică în vremurile de grea cumpănă.

„Cum a spus’o Maiestatea vostră la 
Curtea de Argeșă „în România domnii 
„cei mai mari au înălțată biserici și 
„lavre, voindă a întări astfelă mai multă 
„credința1', și pentru că „ei priveau cu 
„dreptă cuvântă în biserică și povața 
„sa scutulă celă mai puternică ală nea- 
„mului Românescă."

„Spre aducerea la îndeplinire a a- 
cestoră de totă lauda demne cuvinte 
și sentimente, a fostă pururea îndreptată 
mintea Măiestății Vostre și în puținii 
ani, de când există administrașiunea do
meniului Coronei, ați făcută ca nici una 
din comunele de pe elă să nu rămână 
fără biserică, demnă de înalta ei chiă- 
mare, fără scoli, din cari multe ar pute 
figura cu onore și prin orașele cele mai 
bune. Aci chiar, lângă noi, se ridică 
unulă din acele focare de lumină.

„Maiestatea vostră nu numai ați 
clădită ca Stefană-celă-Mare biserici, 
cari să spună viitorimei sentimentele 
sale; ci aflândă, că sântele locașe, ridi
cate de Stefană-celă-Mare, erau stricate 
de asprimea vremuriloră, ați îngrijită să 
fiă apărate de stricăciune și peire.

„In acestă biserică, unde suntemă ad! 
întruniți prin voința Măiestății Vostre cu 
toții, Suverană, guvernă, clerici și mi
reni, mulțumescă în numele bisericei și 
ală credinciosului poporă Măiestății 
Vostre pentru acestă frumosă dară, și 
rogă fierbinte pe A-Totă-Puterniculă să 
reverse totă belșugulă binecuvântăriloră 
sale asupra regelui și reginei nostre, să’I 
dea câtă mai curândă deplină sănătate 
pentru ca să o revedemă îndeplinindu’Șl 
printre noi misiunea de caritate crești- 
nescă și protecțiune a armateloră, prin 
cari a făcută deja așa de multă bine, 
asupra acelui care va fi odată chemată 
să ducă mai departe, cu ajutorulă ma- 
reloră exemple ce le-a avută sub ochi, 
măreța operă la care cu atâta stăruință 
V’ațI devotată.

„Bine cuvinteze A-Totă-Puterniculă 
pe sfetnicii Tronului și ai țării, pe vi
tejii noștri ostași, demni urmași ai stră
moșiloră loră și pe totă creștinesculă 
poporă română, pentru ca astfelă, cu 
mila și ajutorulă lui Dumnedeu, să în
vingă greutățile și piedecile spre binele 
patriei și spre întărirea credinței părin
ților ă noștri'

Serviciulă divină să sfîrși apoi cu 
ună „Te Deum." In urmă Mitropolitulă 
Primată, Regele și Principele Moșteni
toră, urmați de d-nii miniștri, de casa 
militară și civilă și de asistenți, eșindă 
din biserică, au fostă întâmpinați în 
prispa acestui sfântă locașă de cătră

Ivană suspină, elă cugetă: Adevără 
vorbesce bătrânulă. Și nu mai simte 
mânia. Numai câtă nu scie, cum să în- 
cepă, cum să se împace.

Ca și când ar fi gâcită gândulă fiu
lui său, continuă bătrânulă.

„Nu amâna lucrulă Vania, plecă în
dată. Stinge foculă, pănă ce încă n’a 
prinsă flacără; căci de va flăcăra odată, 
nu’lă vei mai pute domoli".

------------------ (Va urma.)

O mamă.
Lângă coșciugulă încă deșchisu și 

înconjurată de pompă funebră ședea în 
genunchi o tînără femee sdrobită de du
rere. Fața ei fără de lacrăml îi era aprope 
așa de palidă ca a mortului, ale cărui 
nobile trăsuri nu erau desfigurate și 
care se părea că dorme numai.

Ușa camerei morture se deșchise și 
o tînără fată intră. Ea se pleca spre tî- 
năra femeia ce ședea nemișcată în ge
nunchi.

„Soro, vino la noi! Este deja târ- 
diu, trebue să te odihnesc! puțină".

„Să mă odihnescă? CredI tu, că așă 
pute dormi? — O, tu nu cunosc! încă 
durerea!“

„Der e atâtă de neplăcută aci!"
^Neplăcută ? Da, așa’ml era și mie 

odinioră în apropierea unui mortă. Insă 
acestă mortă a fostă soțulă meu, cu care 
am fostă unită cu trupă și sufletă. Nu, 
lasămă aci, și așa mâne mi’lă voră lua 
pentru veciă!"

Sora se duse.
„Onorie ală meu, eu să te părăsescă, 

pe tine, care mi-ai fostă totulă ? O, ei nu 
sciu, câtă te-amă iubită, câtă de cuminte 
și bună erai. Ei nu sciu, cum ai price
pută tu a mă preface pe mine, din ne- 
simțitore de vieța asta, din pesimistă, din 
ună felă de plantă din florăriă, într’ună 
fericită copilă ală naturei. Tu ai fostă 
radimulă vieții mele celei tinere ; tu fal- 
niculă meu stejară, de ce ’mi-ai fostă 
doborîtă? Mortea ta îmi răpesce viața 
mea internă, de ce nu și pe cea esternă? 
Da la unirea nostră am fostă nedespăr- 
țiț! în vieță, să fimă dec! uniți și în morte. 
Vreu să dormă lângă tine, să ne ducă 
pe amândoi împreună. De ce să mai tră- 
escă? Ce mă mai legă de vieță? Cine are să 
’ml simță lipsa?.. Lipsa cine mi-o va simți?"

Deodată îi reveni în memoriă cine : 
copilulă ei! copilulă lui!

Da, acesta era o legătură, care o 
lega de vieță. Der băiatulă era încă 
atât de tînără, încâtă ușoră i-se putea alina 
durerea pentru perderea părințiloră, Bu

nica și jnătușile îlă iubiau îndeajunsă. 
Ele îlu răsfățau încă de pe acum.

’Lă răsfățau! Cum îi veni ei acestă 
cuvântă în minte? Mortulă urgisise a- 
cestă vorbă și ferise adesea pe băeată 
de desmerdările bunicei, ba îlă luase 
chiar de sub mânile mamei sale.

„Voi faceți din băetă o păpuse, ună 
răsfățată feciorașă ală mamei. Fiulă meu 
nu trebue să fiă crescută mueresce, tre
bue să devie bărbată!"

Câtă de vii îi sunau aceste cuvinte 
în ureche ! Visa ea ună visă urîtă 
și soțulă ei nu era mortă, ci îi ținuse, 
precum făcea edesea, o mică lecțiune des
pre aceea, că femeile nu ară fi în stare 
a educa din băețl bărbați?.... Nu cumva 
citase elă erășl tocmai acum: Femeea 
aceea trece de cea mai bună, care este 
în stare a înlocui copiiloră ei pe tatălă 
loră?

Ah nu, nu era visă. Der ore nu voia 
dânsa să’i răpescă copilului ei, căruia 
trebuia să’i înlocuiască pe tatălă său, 
chiar și pe mama? Nu, ea nu trebuia să 
moră, pentru băetulă ei nu. Elă nu tre
buia lăsată pe mânile bunicei care, în 
îngrijirea ei prea gingașe pentru nepo- 
tu-său, ar cresce din elă ună bărbată mo
latică, slabă de caracteră. Băetulă era 

după esterioră icona tatălui său, așa tre
buia să devină și în interioră

Der era ea în stare a cresce din bă
etă ună bărbată? Nu era și dânsa neli
niștită, îngrijată, slabă?

„Tu trebue să’țl învingi neliniștea și 
tema ta cea pre mare", dis®se odinioră 
soțulă ei.

„Așa voiă face, Onorie, îți făgăduesc! 
Fiulă tău să devină ună bărbată, precum 
ai fostă tu! “

Promisiunea tinerei văduve fu fă
cută într’ună tonă forte seriosă.

A doua di dimineța, după ce ve- 
ghiase totă noptea lângă mortă, se duse 
la băetă. Acesta era tocmai la bunica, 
sănătosă, tare și vioiu.

„Vino, Onorie, să săruți pe tata!" 
„Pentru Dumnedeu, E.iso, doră nu 

vei duce copilulă.." vru să (jică bunica în- 
cercândă să rețiă pe fie-sa.

„Este tatălă său, mamă!"
Cu o hotărîre liniștită duse ea pe 

băiatu lângă sicriu și îlă ridica.
„Sărută pe tată-tău pe gură!" 
Băiatulă se codea.
„Sărută’lă" îi porunci ea cu asprime 

mare. „Tata dorme numai", adăuga ea mai 
blândă.
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primarule comunei Predeală, asistată de 
totiî consiliulu comunală, care a rostită 
cuvântarea următore :

Sire, Alteță regală! 0 dorință
adâncă simțită de locuitorii buștenarl, ai 
comunei Predeală, se îndeplinesce as- 
tădl.

Lipsea acestora locașulă de rugă
ciune și odichnă sufletescă și etă că a- 
cestă dorință acum li s’a îndeplinită

Redeșteptândă gloria armeloră 
străbune, ridicândă tera la înălțimea de 
astădl, Maiestatea Vostră, acum în tim
puri de pace, înzestrați patria cu loca
șuri de lumină și de rugăciune, prin ad
ministrația domeniului Coronei, condu- 
când’o fără pregetă spre progresă.

Asemenea glorioșiloră vechi domni, 
cari după câștigarea bătălii!oră zideau 
biserici, așa și Maiestatea Vostră V’ațI 
ndurată prea grațiosă a înzestra co

muna nostră, pe lângă cele două loca
luri de scolă, și cu acesta sântă locașă.

Locuitorii de aici depună, cu a- 
cestă prilegiu, la picidrele tronului Ma
iestății vostre mulțămirile loră respec- 
tuose și sentimentele loră de adâncă 
respectă și devotamentă.

„Și în acestă sfântă locașă, înăl- 
țândă inimile nostre cătră A-tot-Puter- 
niculă, nu vomă înceta, Sire și Alteță 
regală, a striga din adenculă sufleteloră 
ndstre:

„Să trăiescă Maiestatea Sa Regele 
nostru prea iubită Carolă I. Se tră
iescă Maiestatea Sa Regina! Să tră- 
iessă Alteța Sa Regală principele 
Ferdinandă, moștenitorulă coronei! Să 
trăiescă România!

Regele mulțumi în termini bine
voitori d-lui primară pentru aceste fru- 
mose sentimente.

După aceea, Regele și Principele 
Ferdinand urmați de întregulă cortegiu 
au înaintată în mijloculă poporului 
strânsă în mare numără în curtea bise- 
ricei și ale cărui vii aclamațiunl nu în
cetau ună momentă și a eleviloră rurali, 
cari cântau imnulă regală, spre masa 
întinsă cu peste 700 de tacâmuri, cari, 
după datină, s’au împărțită după masă, 
spre amintirea acestei frumose di, come- 
seniloră. Regele a bine voită a se în
treține cu mai mulțl săteni.

De aci, Regele urmată de tote 
personele de distincțiune, s’a dusă la 
școlă, unde se pregătise o îmbelșugată 
masă, la care au luată parte peste o 
sută cincl-cleci de persdne, dintre cari 
preasfinții Prelațl, Mitropolitulă Primată, 
Episcopulă G-henadie ală Râmnicului și 
Noului-Severină, archimandriții și totă 
clerulă oficiantă. Musica regimentului 
3 liniă cântă în totă timpulă mesei, 
Toți au observată marea satisfacțiune, 
cu care Regele se afla în mijloculă a- 
cestei adunări în cliua, în care se înde
plinise una din dorințele inimei sale prin 
ridicarea acestei frumdse biserici.

D-Iă Primă-ministru, L. Catargiu, a 
ridicată ună toastă în sănătatea Regelui, 

exprimândă în termini bine simțiți ură
rile sale de viață lungă, pentru a pute 
Regele să săvârșescă multe asemenea 
fapte de pietate, menite a ridica na
țiunea prin întărirea credinței. După 
masă Regele s’a întreținută câtva timpă 
cu ospeții săi, și apoi se duse din nou 
spre curtea bisericei, pentru a privi jo
curile naționale, esecutate cu veseliă de 
locuitori în sunetulă a două tarafuri de 
lăutari, jocuri cari s’au prelungită totă 
diua.

Regele și Principele Moștenitoră 
și-au luată apoi diua bună dela toți 
asistenții și în mijloculă deseloră acla- 
mărl ale poporului, s’au întorsă la 
Sinaia.

Locuitorii împodobiseră cu verdeță 
și cu stegurl naționale casele loră și 
stradele. La fabrica de hârtiă din Buș
teni erau mai multe înscripțiuni', în ond- 
rea Regelui, Reginei și Principelui Moș
tenitoră. Școla domnescă din Bușteni 
era împodobită ca și presbiterulă cu 
bradl. Totulă contribui a mări impra- 
siunea frumosă și amintirile plăcute, ce 
le-a lăsată acestă serbare celoră pre- 
senți. Biserica sfințită este lucrată cu 
mnltă îngrijire și cu deosebită artă atâtă 
în lăuntru, câtă și pe din afară, și astî 
felă de natură a ridica sentimentulă re- 
ligiosă ală credincioșiloru, cari o voră 
cerceta, prin înfățișarea estetică ce o 
presintă. Ea a fostă pusă sub hramulă 
Sântei Fecidre, prin înscripțiunea urmă- 
mătore, săpată pe pietra de asupra ușei 
principale:

„In numele Tatălui, ală Fiului și 
sfântului Duch, ală unui Dumnezeu în 
treime mărită.

„Noi credincioșii și de Christosă iu
bitori Carolă I și Elisabeta, Rege și Re
gină ai României, ridicat’am din teme 
liă acestă sfântă și d-deescă biserică și 
îndestrat’o-am cu tote cele de trebuință 
punendu’i hramulă Nascerea pre Sfintei 
Născătore de Dumnedeu și pururea fe- 
cioră Maria, spre a ne fi Nouă de vecl- 
nică pomenire.

„Și s’au sființită de cătră Mitropo
litulă Ungro-Valachiei, Primată ală Ro
mâniei, Iosifă, față fiindă Noi și ală Nos
tru de Christosă iubitoră Moștenitoră, 
Principele Ferdinand, și sfetnicii și cre
dincioșii Noștri și enoriașii și totă po
porală din locă, în anii dela întruparea 
Mântuitorului și Domnului Nostru Chris
tosă 1886, luna lui Septemvre în optă 
dile ; er ală Domniei Nostre, în acestă 
de Dumnedeu păzită țeră Românescă, 
două-deci și patrulea ană.“

Trecătorulă privindă biserica Dom
nescă din Bușteni, va putea repeta cu
vintele bătrâniloră noștri: „Fericiți cei 
ce a făcut’o, fericiți cei ce a lucrat’o, 
vrednici suntă de laudă.“

Biserica s’a zidită pe cheltuiala Re
gelui și costă aprope o miiă de lei.

Șerpele wălffl la sM.
Am primită adese-orl plângeri dela 

culegători de litere din tipografia archi- 
episcopală din Cernăuți în contra trata
mentului, ce’lă suferă din partea condu
cătorului acelei tipografii și altoră străini 
de acolo. N’amă amintită nimică din 
acele plângeri, credendă, că pdte. suntă 
isvorîte din cine scie ce neînțelegere 
a culegătoriloră cu conducătorulă tipo
grafiei.

Vedemă însă, că asemenea plângeri 
a.,primită și '„Revista Politică11 din Su- 
ceva, care ne dă și alte interesante amă
runte. Purtrea conducătorului amintită 
față cu lucrătorii o trece cu vederea, 
nefiindă de interesă generală ; dâră păre
rea acestui conducători despre noi Româ
nii, cum e reprodusă într’o corespon
dență primită de fdia din Suceva, o pu
blică în credința, că va interesa mai 
alesă pe fundatorii binevoitori ai tipo
grafiei. Etă în estrasă ce scrie cores- 
pondentulă:

„Și eu am avută nenorocirea de a 
veni din Viena la tipografia archiepisco- 
pală din Cernăuți. Dlă Kerelcjarto între 
multe altele ml-a spusă, că lui nu i-se 
va pute face nimică, deși voră scrie 
„ Valahii proști în contra sa, ca să ca
pete rane la degete, și deși voră esista 
dece „Gazeta Transilvaniei11, „Tribune11 
și „Reviste Politice11. Valachii suntă așa 
de proști și de tonți, că poți face cu mă
gării ce voiesci, numai trebue să scii cum 
s’o începi. — Trebue mai întâiu să te 
asiguri de căpeteniă și toți ceilalți tre
bue să joce cum cântă aceasta. înainte 
de vr’o câte-va dile de pildă a scrisă 
„Revista Politică11 în contra tipografiei 
și anume într’ună așa tonă, că d-lă Că- 
linescu a voită imediată să demisioneze. 
S’a conchemată o ședință, deră eu mai 
nainte am sciută cum stă lucrai, și la 
ședință toți ne-au rugată să nu demisio- 
nămă. Acum a dată archimandritulă ra- 
portulă la tipariu și într’acesta a dată 
ună răspunsă cuvenită tuturoră gazete- 
loră, acuma potă lătra cânii cum voiesc.“

Acestă Kerekjarto, conducătorulă 
tipografiei, care mâncă pânea celoră, pe 
cari îi batjocuresce atâtă de brutală, e 
Ungură. Administratorulă tipografiei, 
păr. archim. Mironă M. Călinescu, a gă
sită cu cale să ia în apărare pe subor- 
dinatulă său scriindă în raportulă din 
1889 despre înființarea tipografiei ar- 
chiepiscopale din Cernăuți următorele :

„Eră „criticastriloră de totă felulă“ 
li răspundă cu apostolulă Paulă (I Cor. 
4, 20.): „Că nu este în cuvântă împă
răția lui Dumnedeu, ci în putere11, nu în 
vorbe ci în fapte; adresându-le cuvintele 
apostolului Iacobă (2, 18. 20.) : „Tu ai 

credință, eră eu am fapte ; arată-mi 
credința ta din faptele tale, și eu îți 
voiu arăta din faptele mele credința 
mea. — Credința fără de fapte mortă 
este11. Recunoscință dela lume n’am 
așteptată nici când, ci mi-am căutată 
numai mulțămirea sufletului meu. Și 
sufletulă meu află deplină mulțămire, 
că mi-a succesă a realisa o dorință 
seculară întru folosulă sântei nostre 
biserici și ală poporului nostru dreptă 
credinciosă din țâră".

Decă după cele arătate mai susă 
sufletulă părintelui Călinescu totă mul- 
țămită este, și decă realisarea secularei 
dorințl a constată în a încăldi la sînă 
românescă șerpi veninoși, cari adl mușcă 
acestă sînă, atunci bine dice, că acestă 
lucra i-a succesă, er „criticaștrii11 n’au 
decâtă să înregistreze acestă succcsu.
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Buzele cele rumene ale băietului 
atinseră palida gură a mortului.

„Ingenunche și rogă-te cu mine!11
Mama și fiulă. înghenunchiară îna

intea cosciugului. Plină răsuna vocea co
pilului, înecată de durere înse vocea ti
nerei văduve.

„Ți-e frică?11
„Tata mi-a disă să nu mă temă de 

nimică. Celft ce se teme, nu este bărbată!11
„Fiulă meu!11
Plângândă cu suspine tînăra femeiă 

îșl îmbrățișa copilulă.
*

Scurtă timpă după înmormântare, 
închiria tînăra văduvă o mică casă afară 
din orașă, pentru ca să locuiască acolo 
cu băetulă ei. Mamă-sa se înspăimânta 
de acestă faptă.

„Cum poți tu trăi într’o astfelă de 
singurătate? Nu vii cu lumea în nici o 
atingere!"

„Lumea mea este copilulă meu.u
Și în faptă ea nu trăia decâtă pen

tru băietulă ei. Decă de o parte nu 
era pentru ea ună sacrificiu a se retrage 
din lume pentru elă — de altă parte 
aducea ea mari și grele sacrificii, spre 
a’lă cresce astfelă precum făgăduise. 
Ea îlă lipsea pe băietă de ori și ce co

(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlitlii, 28 Septemvre. Soirile 
cele mai noue alărmătOre des
pre pregătirile de resboiu rusesc! 
nu deșteptă nici o îngrijire. Lu
mea s’a dedatu cu acestă stare 
de lucruri și nu e temere de o 
apropiată turburare a păcii, cu 
tbte că Rusia are de scopu a face 
ună nou împrumută pentru con
tinuarea înarmăriloră sale.

Bucuresci, 28 Septemvre. Re
gina Natalia a Serbiei a plecată 
aseră la Belgradă.

Belgradîl, 28 Septemvre. Re
gina Natalia va sosi de sigură 
aici Duminecă. Regele Milană 
însă nu va veni.

Pojuiliî, 28 Septemvre. Vorbi
rea împărtășită de foile din Peșta 
a archiducelui Friderică cătră de
putăția orașului e cu totulă apo
crifă. Archiducele răspunse mai 
ăntâiu scurtă unguresce și apoi 
nemțesce. N’a amintită cu nici 
ună cuventă despre raporturile 
dintre civili și militari.

Rotterdam, 29 Septemvre. 4000 
de lucrători dela cheu au făcută 
grevă. De dre-ce au voită săîm- 
pedece și pe alții dela lucru, a 
intervenită poliția, a atacată mul
țimea și a împrăștiat’o, lovindă 
cu săbiile. Garda comunală e 
chiămată sub arme.

moditate, îi învârtoșa fragetulă trupă în 
totă felulă. Chiar pe frigulă celă mai 
aspru trebuia să dormă în odaiă neîn- 
călcjită.

„Mamă, e grozavă de frigă aici. Te 
rogă, te rogă forte multă, lasă să încăl- 
descă odaia!11

„Nu, băetulă meu, a dormi în odaiă 
încăldită însemneză a te moleși.11

Clănțănindu’i dinții se băga băetulă 
sub plapomă. Ah, fiă-care tremură ală 
lui era pentru inima ei gingașe o lovi
tură de cuțită. — Și totuși ea nu ceda.

De timpuriu începu a’lă ocupa pe 
băetă seriosă. Ii era interzisă a între
rupe orele de lucru, să fi fostă sorele 
câtă de surîdătoră, să fi fostă gheța de 
patinată (de dată cu piciorande) câtă de 
ademenitore.

Decă însă lucrulă era gata, atunci 
se putea juca Onoriu. Soți de jocă de 
condițiunea sa nu se aflau în tîrgușorulu 
acela. Mama se cam codea la începută 
de a’i da voiă să se joce cm băețl ne- 
educațl de acolo, der să îndupleca și 
lăsa pe băetă să se joce de-a soldații, 
cu mingea (pila) și să se dea cu sania 
și altele.

Atunci elă se întorcea plină de bu- 
curiă acasă, însă cu hainele rupte și cu 
limba poporului.

Când se întâmpla să fiă și bunica 
de față, găsea că e lucru ordinară 
acesta.

„Băetulă nu pdte să apară în sa- 
lonă cu acestă limbă!11

„Nici nu’ml crescă copilulă pentru 
salonă.11

„Der pentru ce atunci?"
„Pentru vietă!11
Tînăra femeiă, frumăsă ca ună ta

blou, avea mulțl pețitori. Der ea clătina 
din capă, când i-se vorbea despre ună 
nou măritișă.

„Așă trebui să asemănă mereu, și 
cu decedatulă meu soță nimenea nu pdte 
sămăna.11

Băetulă era nedespărțită de mama 
sa și o adora. Și totuși inconscientă 
elă îi străpunse peptulă ca c’ună pumnală. 
Voia să se ducă la marină. Inima ei 
sângera, când și’lă închipuia pe marea 
turburată de furtuni, departe de densa 
luni și ani întregi.

Ea încerca a’lă îndupleca pentru o 
altă carieră.

„Da, mamă, voiu deveni ceea ce 
vrei, amploiată, profesoră, der...11

„Onorie, der?11
„Nimică. mamă!“
„Spune’ml, fiulă meu!“

„Nu potă!11
Ea scia bine cum sună vorbele din 

urmă: „Der fericită nu voiu deveni.11 
Ea mai încerca a se mângâia, că acestă 
dorință de a deveni marinară pdte să 
fiă trecătore. Când însă îlă întreba ci
neva: „Ce vrei să devii băete?“ elă 
răspundea: „Nu sciu!u

Totă voința, totă hotărîrea îi fu 
luată băetului. De apă ! se ferea. Nici 
odată nu se mai urca în luntre, pentru 
ca să vâsleze pe rîulețulă, ce curgea pe 
acolo, nici nu se mai așecla la mală, ca 
se asculte sgomotulă valuriloră.

Sârmana inimă de mamă se afla în 
grea luptă. Insă privirile cele posomo
rite ale favoritului ei și sila ce ’șl-o fă
cea elă naturei sale pline de vieță și 
energice, ea nu le putu suporta. La diua 
nascerii lui, ea îi de te o hârtiă în
tocmită.

„Fiulă meu, Onorie, ia’țl darulă!11
Elă ceti: Rugarea cătră Academia 

de marină pentru primirea lui Onoriu.
Elă nu putu ceti pănă la sfîrșită, 

hârtia îi căclu din mână.
„Mamă!“
Elă cădu la picidrele ei, din ochii 

lui svecniră lacrăml de bucuriă.
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EDUCAȚIUKE.

Cum trebue se fia crescerea,
ce părinții o dau copiiloru, pentru ca șcdla 
să-și ajungă mai cu înlesnire înaltulfl ei scopîi.

Motto: Copiii buni suntii bucuria 
părințilorb, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loră.

(U rmare.)

După ce v’am voi’bit despre acest 
reu fisicii, radicalu, numita onaniă 
din care, cum am arătată, derivă 
ca dintr’o fântână o mulțime nes- 
fîrsită de rele de totă felulă, tru
pesc! și sufletesc!, vreau să vă vină 
într’ajutoru, indicându și mijlocele, 
prin care să căutați a’i feri pe co
piii D-vostre de a căde în acestă 
pecatu pestiferii.

1.)  Feriți’i de lene și de lipsă 
de ocupațiune. Lenea, după cum 
amu cțisuîntr’altil locu, este înce
putului tuturoru vițiiloră, e cu deo
sebire hrana păcatului onaniei. Su- 
fletulu omului așa este întocmită 
dela fire, ca să fie totdeauna ac
tivă. Elă nu păte să nu gândescă 
ceva în fie-ce clipită. De nu’și gân- 
desce însă ceva bună, frumosă și 
nobilă, e neapărată să’ș! cugete 
cera rău și netrebnică, e silită se 
dea frâu liberă fantasiei sale, să’ș! 
plăsmuiască felă de felă de închi
puiri, să se legene în felă de felă 
de visuri nebunesc!, se’ș! zu- 
grăviască felă de felă de chipuri, din 
cari apoi isvorescă ca dintr’o fân
tână o mulțime de plăceri, și do
rințe pecătose.

Acesta este o stare de pân- 
gărire pecătosă a sufletului. O în
chipuire coruptă se face stăpână 
asupra omului și murdăresce ju
decata cu felă de felă de tablo
uri voluptose. Numai o viață mun
citor e’lă feresce de astfelă de pri
mejdii.

Munca strădalnică, intensivă, 
munca trupescă și sufletescă, îi 
împrăștiă astfelă de gânduri nebu
nesc! și pecătose, îi înalță și’i o- 
țelesce puterea voinței, îi pre
pară o viață sănătosă și’i pune în 
vedere scopuri înalte și frumose, 
pe cari cu o adevărată desfătare 
sufletescă se străduesce a le a- 
junge.

2.)  Feriți’! de o viață mole
șită. Suntă forte stricăciose: așter
nuturi moi, prea căldurose de pufă; 
vestminte prea căldurose și strim
te; rămânerea prea îndelungată 
în pată seu culcarea prea de tim
puriu ; lipsa de mișcare și de în
cordare a puteriloră fisice. Multă i 

stricăciose suntă și mâncările prea 
hrănitore, prea aromate; prea 
multă carne și oue ș. a., băuturi 
spirtuose și totă ce ațîță nervii.

3. ) Feriți’i de necumpătare. 
Umplerea stomachului cu mâncări 
și băuturi e o povară stricăciăsă 
nu numai pentru trupă, ci și pen
tru sufletă, pe care’lu facă trân
davă, moleșită, împedecându-i cla
ritatea și judecata liniștită și pu- 
nendu’lă în o stare abnormă de 
bețiă, în care impresiile și cuge
tările sensuale întrecă în privința 
vioiciunei pe cele spirituale. In o 
astfelă de stare este fbrte greu să 
nu învingă pornirile necurate ale 
inimei și sufletului omenescă.

4. ) Feriți’i de societăți rele. 
Societățile rele strică năravurile, bune, 
este o vorbă vechiă, care cuprinde 
multă adevără. Conversații frivole 
aprindă sufletulă junelui și mă- 
rescă materialulă gândiriloră loră 
murdare. O conversațiă murdară’l 
facă pe omă capabilă de orl-ce 
fapte nebunesc!.

5.)  Feriți ’i de a ceti cărți rele, 
cari suntă o otravă pentru sufle
tulă tînărului, ca romane, istorii de 
amoră, cărți frivole, imorale, car! 
înfierbântă fantasia, slăbescă și 
întunecă judecata sănătosă, otră- 
vescu inima și corupă puterea în- 
chipuirei și a judecății. Acestă 

• otravă, din nenorocire lățită pre
tutindeni, este isvorulă infiniteloru 
nenorociri omenesc!. Sute și mii 
de onanișt! au ajunsă în mormântă 
din causa veninului pestiferă isvo- 
rîtă din cărți rele. De aceea pri- 
veghiațl, aveți grijă ce felă de 
cărți cetescă băieții voștri. Nu-i 
lăsațl se cetescă ori și ce carte. 
Cetițfo mai întâiu voi și numai 
după ce v’ațl convinsă, că cuprin- 
sulă ei nu e primejdiosă, dațl-o 
să-o cetescă fiiulă seu fiica văstră. 
De cumva D-vostră ca părinți nu 
o scițl acesta, seu din causă, că 
n’avețl timpă, seu că nu aveți 
priceperea trebuinciosă despre va- 
lorea cuprinsului cărțiloră de ce
tită, atunci întrebați celă puțină 
pe alții competențl, ce să cetescă 
fiii și fiicele vostre și ce se nu 
cetescă.

6) Feriți ’i de totă, ce ațîță și 
înfierbântă fantasia. Ună păcată 
de morte săvîrșescă părinții, car! 
permită fiiloră și fiiceloră a cer
ceta prea de timpuriu teatru și 
încă fără a ținea celă puțină contă 
de piesele, ce au să fiă represen- 
tate pe scenă. Suntă o mulțime

de bucăți teatrale, cari nicidecum 
nu suntă potrivite pentru tinerime. 
Suntă chiar unele părți atâtă de 
indecente, încât se vatămă chiar 
simțulă de rușine ală bătrâniloră. 
Cu deosebire însă păcătuescă în 
privința acesta părinții, cari ducă 
pe copiii loră în societăți șantante, 
unde nu se mai ține nici o soco
teală de tonulă decentă, care 
ar trebui să-lă aibă ori-oe repre- 
sentațiă pentru copiii.

EcorroMiA. -
Economia. în asigurare.*)

La întorcere li-se pregăti o primire 
sărbătorescă, la rare lua parte întrega 
populațiune a reședinței. Domna R. se 
afla singură în cameră, după cum își 
exprimase dorința, spre a aștepta pe 
fluid său. Inima îi bătea cu violență. 
Oum asculta, deodată audi ună sgomotă 
îndepărtată; totă mai multă sa apropia 
sgomotulă înăbușită. Nesfîrșite strigăte 
de bucuriă și de aclamare se amestecau 
cu duruitulă roteloră dela trăsuri. Deo
dată se făcu tăcere. Femeia cu părulă 
albă se cutremură; ea se sculă și se în
drepta cu pași șovăind! spre ușe. Acesta 
fu deschisă cu repediciune și — fiu-său 
îmbrățișă pe mamă-sa pe după gâtă.

Minute de cea mai mare bucuriă 
trecură pentru inima ei de mamă ca o 
singură bătaiă de pulsă. Prin larmă și 
strigăte fură întrerupte.

„Vremă să te vedem, Onorie, pe tine, 
eroule!“

Elă o trase pe mamă-sa cu sine.
„Ce facl?“
„Decă merită acestă aclamațiune, 

decă suntă ună erou, acesta ți-o dato- 
reză ție!“

Și cuprindendu’o cu brațulă, se arată 
la ferestră.
(W. Francis.) trad, de Al. Cr.

I.
Nenumărate suntă periculele, 

cari în fiecare 4b ba în fiecare 
6ră amenință averea ca și vieța 
și sănătatea omului. IncendiurI 
(focuri), inundări, rupturi de nori 
și grindina nimicescă prea adese
ori dintr’odată ceea ce a agoni
sită munca grea și neobosită de 
mulțl ani. Totă așa, precum ne 
învață îndeajunsă esperiența, nici 
ună omă, fiă bătrână ori tenără, 
fiă încă odată așa de tare și să- 
netosă, nu este nici măcară o oră 
sigură contra morții. Spre a mic
șora și a alina câtă numai se păte 
urmările unoră asemeni întâm
plări, cari nu se potă încunjura, 
nici prevede, au venită omenii la 
ideia asigurării.

Suntă două feliurl de asigurare: 
una are de scopă asigurarea în 
contra unoră perderi posibile, 
cealaltă are de scopă a da ori 
asiguratului însuși ori altora ti- 
tlulă și dreptulă de a se aștepta 
la ună folosă. De categoria cea 
dintâiu se ține asigurarea contra 
focului, asigurarea de transportă, 
de vite, de hipotecă, contra grin- 
dinei și altele; de categoria cea 
din urmă se ține asigurarea pe 
vieță, asigurarea de zestre, de ca
pitală și de rentă, asigurarea pen
tru casă de bolă, cea de bătrânețe 
și invaliditate ș. a.

La asigurări se manifestă în 
modă binefăcetoră și mărețu pu
terea cea mare, ce zace în reu
nirea multoră puteri mici. Acestă 
reunire se păte face în două mo
duri: ori adună participanții în
tre sine prin contribuirile loră 
sumele, cari suntă a se da ca 
desdăunare într’ună ană, ori se 
înființeză o societate pe acții.

*) După Siniles-Scliraînm.

Suntă der a se deosebi săcietăț 
de reciprocitate și pe acții. La cel- 
dintâiu asigurarea se face pe pel 
ricolulă comună (asiguratulă este 
prin urmare părtașă tacită ală în- 
treprinderei) și seu se replătesce 
escedentulă (prisosulă) ca dividendă 
membriloră singuratici, ori suntă 
de lipsă a se face plăți ulteriore 
(mai în urmă), la cari membrii 
trebue să se oblige înainte când 
întră în societate; mărimea con- 
tribuiriloră anuale ale membriloră 
este der variabilă. La societățile 
pe acțiuni formeză capitalulă de 
acții și fondulă de reservă, ce se 
adună cu încetulă, garanția, ce se 
dă asigurațiloră în schimbulu u- 
noră anumite premii, stipulate 
prin contractă. Unoră societăți 
pe acții, cari plătescă acționari- 
loră mari dividende, li-se face de 
multe-orl imputări pentru acesta. 
Se trece însă cu vederea, că la 
respectivele societăți dividendă 
cea mare, abstrăgândă dela neo
bosita și harnica lord conducere, 
este numai fructulă înțeleptei păs
trări a fundatoriloră. Mari divi
dende potă plăti numai acele so
cietăți vechi, cari în anii dinteiu 
ai activității loră au renunțată a 
împărți câștigulă între acționari, 
cu scopă de a-ș! aduna reserve 
mari.

Societățile de asigurare au 
luată în 4iua de a4l unu avântă 
estraordinară. Ele s’au acomodată 
trebuințeloră de totă soiulă ale 
vieței nostre culturale. Cu tăte 
acestea suntu încă mulțl, cari spre 
paguba loră și a familiei loră nu 
se folosescă de acestu așe4ămentu 
binecuvântată. „Eu mai bucurosu 
voiu păstra“, 4ice unulă, „o sumu- 
liță, care se mă asigure în contra 
orl-cărei nenorociri". Altulă 4i°e 
erășl: „De ce se mi-se întâmple 
tocmai mie o nenorocire ?“ și se 
legănă în dulcea liniște a noro
cului său, fără a se gândi măcară 
câtă de puțină la alocarea unei 
mic! sume pentru asigurarea vie
ții și a averei sale.

Ori-ce omă, care scie se cu
gete câtă de puțină, va cunăsce 
câtă de greșită este părerea celui 
din urmă. De altă parte părerile 
nu suntă încă lămurite, în ce pri- 
vesce procederea aceluia, care mai 
bucurosu păstreză și nu se asigură, 
și totuși și acestă procedere este 
greșită. Păstrarea este, precum 
amă arătată, nu numai ceva lăuda
bilă, ci și neapărată de lipsă și

Dămna R. locuia în Fiume, pe 
când fiulă ei își făcea studiele acolo. Ea 
ducea o vieță retrasă. Der era înseni
nată — flecare lăuda și iubea pe fiulă ei.

„Are să devină odată ună bărbată“, 
îi dise ună profesoră :

„Nu, elă nu mai are trebuință să 
devia bărbată, căci este deja14, îi împăr
tăși altulă.

In sera (filei, în care i-se spuseră 
aceste cuvinte, ea se duse înaintea por
tretului soțului ei.

„Ești mulțămită cu mine? Fiulă tău 
va deveni precum ai fostă tu££.

Anii trecură. Onoriu întreprinse 
mari călătorii. Vitejia, spiritulă celă 
ageră, neclintita energiă a tînărului ma
rinară storceau admirațiune; bunătatea 
inimei sale nefățărîte și pline de tactă 
și de veseliă îi câștigau amicițiă. Elă 
scria mamei sale, care locuia acum erășl 
în reședință, lungi și amănunțite scrisori, 
povestindu’i totă. Fiecare ispită îi des
tăinuia. Ea nu îi predica niciodată. Insă 
imaginea mamei sale, îlă susținea în pe
ricole, în care alții cu acelașă isvoră pu
ternică de vieță, cu egala bagățiă șovă- 
iau. Elă săvîrșea nebunii, le putea însă 
totdeuna mărturisi.

In decursulă unui concediu sosi elă 
odată plină de bucuriă acasă.

„Se pregătesce o espedițiune scien- 
țifică pentru polulă nordică, la care am 
să iau și eu parte.££

Insă surîsulă său fericită peri, când 
văcju efectulă cuvinteloră sale. Palidă 
ca mortea, cu espresiunea unei nesfîrșite 
și amare suferinți pe trăsurile încă fru- 
mose ale feței, părea mamă-sa ca împe- 
trită. In o astfelă de stare nu o văduse 
elă niciodată. Deodată recunoscu elă 
mărimea sacrificieloru, ce i-le adusese 
mama sa. Fiecare isbendă câștigată era 
opera ei; fructulă educațiuei i-lă dase 
ea; totă, totă îi datora ei, care nu se 
gândise niciodată la sine, care avusese 
în vedere numai fericirea lui. Nu, elă 
nu se putea duce.

Tînărulă bărbată o îmbrățișa peste 
umeri.

„Nu mă ducă, mamă, nu te potă 
vedea suferindă astfelă. “

Ea îlă privi cu recunoscință, rădi- 
mându’șl capulă de puterniculă peptu 
ală fiului ei.

Insă în dimineța următore, pe când 
se afla încă elă în pată, ea îlă cerceta.

„Onorie, și tu vei călători la polulă 
nordică, eu nu te rețiu !“

„Nu, mamă, rămână, fiindcă sciu, că 
te topesc! de frică. “

„Dumnedeu te va lua sub scutulă 
său. Lui îi încredințeză totulă“.

Și elă plecă. La începută sosiau 
dese scirl, mai târdiu se răriră, în cele 
din urmă încetară cu totulă. Omenii ve- 
niau să mângăe pe femeia, care era sin
gură. Ea refusa ori- ce mângâiere, nu 
se plângea. Dăr părulă ei încă abundantă 
albi și ochii își perdură strălucirea. Ou 
tote astea ea nu ’șl perdu speranța.

„Dumnedeu nu pote fi atâtă de crudă 
că să mi-lă răpescă!“

Acestă credință o susținu.
Și credința ei nu o amăgi. Din 

Rusia sosiră scirl: Călătorii la polulă 
nordică ară fi părăsită vasulă loră în
ghețată și ară fi pe drumă să se reîntorcă. 
Intr’o di înghenunchindă înaintea iconei 
maicei Domnului, ținea o depeșe în mână.

„El trăesce! tu ’ml-ai ascultat ruga!“ 
Nu numai reședința, ci țera întregă, 

totă lumea sciențifică se interesa de sortea 
călătoriloră la polulă nordică. Pretutin
deni era admirată eroismulă acelora, 
cari pentru sciință luni întregi privi
seră în fața morții în . cea mai îngrozi- 
tore formă a ei. Acela, care se distinse 
mai multă prin răbdare mare, prin pre
vedere și curagiu, era unulă dintre cei 
tineri și se numea Onoriu R. 
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nimănui nu-i va veni în minte a 
4ice ceva contra ei; căci păstra
rea în adeverii e pentru individă, 
ca și pentru poporu în totală, una 
din cele mai de căpetenia temelii 
ale bunăstării. Der și asigurarea 
este unu feliu de păstrare, numai 
câtă este mai potrivită scopului. 
Suntă o mulțime de cașuri, în 
cari asigurarea nu se pote nici
decum înlocui cu păstrarea simplă. 
Acesta se pote 4i°e cu deosebire 
despre asigurarea pe vieță.

Câtă timpă i-ar trebui unui 
tată de iamiliă, ca se-și păstreze 
ațâți bani, câți suntă de lipsă pen
tru îngrijirea familiei sale după 
rnărtea sa! Las’ că, de ar fi încă 
odată așa de sănetosă și puter
nică, elă pote totuși se părăsescă 
acestă vieță fără de veste și îna
inte de vreme, și că astielă se 
păte face sfîrșită tuturoră propu- 
suriloră și planuriloru sale bune, 
der densulu ar și ajunge numai 
în forte rari cașuri o etate co- 
răspun4ăt6re. La acesta se mai 
adauge și altă considerațiă: potă 
se vină întâmplări, cari să în- 
greueze multă păstrarea, ba se o 
facă chiar cu neputință și prea 
ușoră omulă este sedusă a ataca 
capitalulă, ce l’a pusă la o parte 
pentru casulă de morte. De a- 
ceea simpla păstrare din săptă
mână în săptămână nu este o ga- 
ranțiă de ajunsă pentru asigurarea 
familiei după morte.

O garanțiă deplină mulțămi- 
tore oferă numai și numai asigu
rarea pe vieță. Ea nu face ca a- 
dunarea unui anumită capitală să 
atârne dela vieța aceluia, care are 
să îngrijescă seriosă de binele fa
miliei sale. Ceea ce păstreză elă 
în chipă de premii seu contribuiri 
de asigurare, este asigurată în 
contra, tuturoră întâmplăriloră. Și 
mai multă: cu încheierea contrac
tului de asigurare ținta păstrării 
de ani îndelungați e deodată a- 
junsă. Chiar decă ar muri în 
4iua după ce a făcută plata din- 
tâiu a premiei seu a contribuirei 
sale, nevasta și copii lui voră 
primi suma întregă, pe care a fostă 
asigurată. Mărtea timpuriă în ca
sulă acesta nu numai că nu ză- 
dărnicesce păstrarea capitalului, 
ci aduce cu sine chiar scadența 
lui!

Acestă instituțiune are și ună 
efectă morală. Ea împinteneză pe 
tatălă de familia de-a’șl împlini 
datoria de-a îngriji pentru ai săi 
în modulă celu mai practică. Și 
apoi unde rămâne liniștea sufle- 
tescă, ce-o are acela., care se scie 
astfelă asigurată pentru casulă de 
mărte!

De câte ori nu se întâmplă, 
că bărbați, cari au fostă membri 
activi și folositori ai societății, au 
lăsată la mortea loră nevastă și 
copii în cea mai mare sărăciă! 
Ei au trăită pe picioră mare, au 
avută o locuință scumpă, s’au îm
brăcată cu haine scumpe, au dusă 
casă, au luată parte la tăte pe
trecerile și au crescută copii loră 
în ideile îndatinate despre posiția 
socială și cum să fiă bine vă4nțl; 
în ce stare lasă ei însă familiile 
loră după morte? Ingrijit’a tatălă 
pentru viitorulă loră ? 150—250 
de florini pe ană plătiți la o so
cietate de asigurare pe vieță ară 
fi asigurată văduvele și orfanii 
loră în contra lipsei totale. Im- 
plinitu-și-au ei acestă datoria? 
Nu. Se dovedesce, că familiile 
respective au consumată tăte 
mijlocele loră, decă nu chiar peste 
mijlocele loră, și sfârșitulu este, 
că deodată stau în lume fără de 
ajutoră și suntă belea pe ca - 
pulă ei.

O asemenea procedere . dove
desce nu numai ușurință, ci este 
și de totă crudelă. A fanda o fa- 
miliă, a obiclnui femeia și copii 
cu pretensiuni mari, a căroră 
neîmplinire îi face nenorociți, și 
a lăsa apoi familia la mila rude- 
loră seu a străiniloră, ori a-i lăsa 
în grija casei săraciloră seu espușl 
chiar și temniței, acesta e o crimă 
comisă nu numai în contra socie
tății cetățenesc!, ci și în contra 
nenorociteloră ființe, cari trebue 
să sufere.

Trebue se recunoscemă, că nu- 
mărulă acelora, cari suntă în stare 
a pune la o parte atâtea economii, 
câte să fiă de ajunsă pentru bi
nele familiiloră loră, este relativă 
mică în lupta cea grea de astă4i 
pentru esistență. Pote că trebuin
țele unei familii, care este în cres- 
cere, să înghiță tăte veniturile ei, 
și ele consideră suma, ce ai*  
pute-o păstra de prea neînsem
nată, decâtă ca să se plătescă a 
a-o mai pune la o parte. Ele de
vină fără de grijă și își pierdă 
speranța de a’șl vedea deodată 
asigurată familia în casă să mdră.

înmormântată de viă.
Ună economă din Zabor trăia de 

câtva timpă totă în certă cu nevastă-sa. 
Din celă mai neînsemnată motivă o chi
nuia pe nevastă-sa așa de cumplită, în
câtă comuna întregă vorbi a despre pur
tarea lui cea rea. Mama economului îl 
ațîța încă și mai multă în contra neves
tei lui. Cătră sfârșitulă lui Augustă a- 
cesta dispăru fără veste. Lucrulă le bătu 
la ochi multoră locuitori din comună, 
der bărbatulă nenorocitei femei le spu
nea, că ea s’a dusă pentru câteva dile 
de acasă. In dilele trecute veni la Za
bor ună despărțământă de dragonl, cari 
mergeau la manevre cătră Leutomischl 
(Boemia). Mai mulțl din ei fură încvar- 
tirațl la economulă din vorbă. Cătră 
seră audiră nisce vaete durerose, ce pă- 
reu a veni din adâncime. Se luară 
după vaete și aflară, că acestea veniau 
dintr’ună vechiu grajdă de oi. Voiră 
să intre înlăuntru, ușa însă era închisă cu 
două lăcate. Sparseră ușa, der nu gă
siră sufletă de omă. Jură împrejură 
era liniște. Deodată răsunară din nou 
vaetele și strigătele după ajutoră. Unulă 
dintre soldați se puse cu urechia pe pă- 
mântă și ascultă. Spre grbza lui des
coperi că strigătele veniau din adâncime. 
Fără să se gândescă multă, soldații 
începură a săpa și deodată deteră peste 
o fântână vechiă, care era astupată cu 
Iută. Când audiră vaetele mai lămurită, 
soldații se puseră pe lucru să mântu
iască pe nenorocita ființă din fântână. 
Unulă din ei își lega o funiă peste mij- 
locă și ținendă ună felinară (lămpașă) 
în mână,, fu lăsată înăuntru. Acolo i-se 
înfățișa o priveliște înfiorătore: o femeiă 
zăcea într’ună Iacă de sânge, cu ochii 
jumătate închiși și cu gura căscată. După 
mari opintiri isbuti dragonulă să scotă 
din’fântână pe nenorocita femeiă, care 
când vedu lumina dilei leșină. Fu dusă 
în spitală, unde se recrea cu încetulă. 
Se făcu arătare și țăranul ă împreună 
cu mumă-sa fură dațl pe mâna judecă
toriei din Kuttenberg, fiindcă totă co
muna îi bănuiesce, că au aruncată pe 
sărmana femeiă în fântână, unde a stată 
patru dile pline de chină.

Zaharulu ca materială de clădită.
„Foia comercială din New-York“ spune, 

că după cum se împărtășesce din Wa
shington cu totă seriositatea, cunoscu- 
tulă milionară și rafinatoră de zahară 
Claus-Spreckels a petiționată la oficiulă 
de patente, că să obțină o patentă pen
tru invenția ce a făcut’o, și care constă 
în aceea, de a da zahărului rafinată o așa 
de mare tăriă, ca acesta să se potă în
trebuința ca materială de clădită în lo- 
culă marmorei și a tuturoră celorlalte 
pietri de zidită. Se dice, că Spreckels a 
făcută acestă invențiă, când se încerca 
a pressa zaharulă, ce avea să’lă .espor- 
teze în Mexiko, în mari bolovani, spre a’lă 
face resistibilă în contra tuturoră influ-

Să luămă de pildă pe ună tată 
de familiă, care a deșchisă o pră- 
văliă. Elă crede, că în cursulă 
aniloru păte pune atâta la o parte, 
ca la mortea lui femeia și copii 
săi să aibă o esistență asigurată. 
Der vieța e nesigură, elu scie că 
pote munci de a4i pe mâne, și 
că atunci familia lui ar rămâne 
în lipsă relativă. De aceea se ho- 
tărăsce, fiindă de 30 de ani, a-și 
asigura vieța. Elă se asigură la o 
societate de frunte pe 6000 florini, 
cari suntă a se plăti moștenitori- 
loră săi după mărtea sa, și plătesce 
pentru acesta pe ană o premiă de 
144—156 florini, care după câști- 
gulă curată ală societății se mai 
și micșoreză. Din momentulă, în 
care a plătită acestă sumă pentru 
ântâia oră, cei 6000 florini ai fa
miliei sale suntă asigurați, chiar 
decă elă ar muri în 4iua ur- 
mătore.

Decă ar fi dusă cei 144—156 
florini în fiecare ană într’o bancă 
seu i-ar fi depusă la o cassă de 
păstrare, numai după vre-o 20 de 
ani economiile sale ară fi ajunsă 
la suma de 6000 florini. Decămij- 
loculă simplu și frumosu ală asi
gurării pe vieță i-a ajutată, ca în 
totă timpulă acestoră 20 de ani 
ai etății sale bărbătesc! sS fiă li
beră de frică și de grijă în pri
vința urmăriloră posibile ale morții 
sale, elă păte gusta presentulă 
neturburată de gândulă unui reu 
voitoră.

Astfeliu asigurarea pe vieță 
păte fi considerată ca unu con
tractă, prin care neegalitatea în 
durata vieței se delătură pănă la 
ună gradă ore-care, întru câtă a- 
decă aceia, cari moră de timpuriu
— or! mai bine 4isu familiile loră
— se facă părtașe la sărtea no- 
rocosă a acelora, cărora le este 
dată a trăi mai îndelungată. Și 
chiar decă asiguratulă ar trăi așa 
de îndelungată ca premiile sale 
să trecă peste suma asigurată, to
tuși nu-i va păre reu, că șl-a asi
gurată viața, decă se va gândi, 
că prin acesta s’a scăpată atâția 
ani de grija cea apăsătăre.

Aceleași cause, cari ne sfă- 
tuescă a ne asigura casele și pro
prietățile nostre în contra focului, 
ar trebui să ne îndemne și mai 
tare de a ne asigura vieța.

Tipuri to vito animalelDi'tt.
Pentru poporă și tinerime de Dr. Carol Rothe. 

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.)

Ordinea a 8-a. Semiungulatele.
Grupa animaleloră semiungulate ce 

a fosta mai înainte împreunată cu mult- 
ungulatele seu rodătorele constă numai 
din ună neamă de dihorl numiți latinesce 
Hirax. cu puține feliurl. Aceste .animale 
trăescă în societate prin Africa și Siria 
și prin modulă loră de vieță, prin pu
nerea de străjl, prin însușirea loră de a 
pute fi îmblânziți arată îndestulă, că ele 

■potă să stea pe aceeași treptă ca și ro- 
dătărele.

Ordinea a 9-a. Proboscideele seu ani
malele cu trombă.

Flefanții și alte animale de ordinea 
acesta s’au numărată mai de multă în
tr’o altă ordine, fiind-că aceste animale 
apară, privite de din afară, molatice, po- 
sedândă piele grosă precum și mai multe 
degete la piciore îmbrăcate în copite. 
In timpulă mai dincoce s’au scosă aces
tea proboscidee din aceea ordine, unde 
au fostă mai de multă classate și li-s’a 
dată ună altă locă deosebită, fiind-că 
aceste animale posedă o pricepere forte 
mare. Despre înțelepciunea elefanțiloră

1 se istorisescă mai multe esemple. — Cine 
I nu scie între altele istoriora despre pă
țania croitorului din orașulă Bagdad, 
care în locă să-i dea elefantului, ce tre
cea în totă diua pe lângă ferestra lui 
vre-o bucătură, odată l’a impunsă cu 
aculă în trombă și pentru acesta faptă 
răutăciosă, acelă elefantă șl-a răsbunată 
la reîntorcerea sa prin aceea, că pe croi- 
torulă, care cosea lângă ferestră la ună 
vesmentu de mare preță l’a împroșcată 
cu tină din tromba sa? Elefantulă din- 
preună cu cânele, cu calulă și cu mai
muțele stau pe trepta cea mai înaltă 
spirituală dintre tote animalele. Dintre 
multele istorisiri ce documenteză acesta, 
vomă aminti numai unele.

Memoria elefantului.

„In anulă 1771 am cercetată o me- 
nageriă din orașulă Londra, “ istorisesce 
ună scriitoră engleză, în care putei să 
vedl vre-o câți-va elefanți. — Cu acesta 
ocasiune eu am dată la o parte cu bă- 
țulă meu fenulă celă răscolea ună ele
fantă cu nasulă său celă ca o trombă. 
Eu firesce că m’am pădită, ca nu cumva 
să fiu pedepsită de elefantă, fiind-că 
l’am fostă năcăjită. — Ingrijitorulă în- 
tr’aceea de abea a băgată în semă ce 
am făcută eu și’mf dise că: elefantului 
de locă nu i-a plăcută fapta mea, der 
să țină bine în minte, că elefantulă nu 
mă va uita pentru acesta. — Au fostă 
trecută vre-o șese săptămâni de când 
am cercetată elefanții, de aceea întâm
plare ml-am fostă uitată cu totulă; în- 
tro di m’am socotită să mergă erășl la 
elefanți, ceeace am și făcută. De bună 
semă, că sute de omeni voră fi 
cercetată acelea animale, der pe lângă 
tote acestea elefantulă, pe care l’am 
fostă năcăjită odinidră, îndată ce m’a 
vădută m’a și cunoscută și-a întinsă 
tromba după mine ca să mă apuce; bă- 
gândă eu însă iute de semă ca fulgerul 
m’am și depărtată de pe acolo și astfel 
am scăpată de morte. Față cu ceilalți 
privitori a fostă blândă și numai pe mine 
nu m’a putută vedea cu ochi buni, adu- 
cendu-țl aminte de când l’am fostă 
năcăjită.

„Ună patriotă de ai mei din insula 
Ceylon a pățit’o însă mai rău ca mineu 
istorisesce mai departe acelă englesă. 
Lucrulă s’a petrecută astfelă: acelă pa
triotă a dată mai de multeorl unui ele
fantă să mănânce frunde de smochine 
ce-i plăceau de minune. Odată însă elă 
a învăluită o petricică în o frundă de 
smochină și a dat’o elefantului. Elefan
tulă a lăsată petra josă și s’a dusă mai 
departe. Când însă a venită elefantulă 
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erășl în apropierea lui îlă aruncă cu 
tromba la pă.mentă și după aceea l’a 
călcată cu -piciorele, încâtă sărmanulă 
omă șl-a dată sufletulă‘£.

O aducere aminte fdrte mare a ară
tată singurulă elefantă, care a mai fost 
rămasă în grădina botanică din Parisă 
după împresurarea cea din urmă a aces
tui orașă. — Pe timpulă împresurărei 
acelă elefantă a fostă pusă în cătușl de 
cătră ună anumită bărbată D. ca să fiă 
omorîtă și apoi mâncată ca și soții săi; 
— când etă, că sosesce o contra poruncă, 
care i-a mântuită vieța animalului. Nu
mai în luna lui Augustă a anului 1871 
veni D. pentru întâia oră erășl în apro
pierea elefantului ca să-i dea nutreță; 
elefantulă îndată ce l’a vădută, numai 
decâtă l’a și cunoscută și ca și când 
bați în pălml l’a apucată cu tromba și 
l’a aruncată susă în aeră, după aceea l’a 
lăsată josă și a mersă mai departe fără 
a se îngriji mai multă de elă.

MULTE SI DE TOATE.
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ințeloru climatice. Invențatorulă susține, 
că e în stare a’i da zahărului după plăcu 
ori ce formă, și că acesta a mai albă și 
de o tăriă mai mare, ca cea mai bună 
marmoră, și decă s’ar întrebuința ca 
materială de clădită, ar fi totă așa de 
durabilă față cu influința schimbăriloru 
atmosferice, ca și granitulă, marmora 
etc. Pentru de a’și face populară inven
ția sa, Spreckels intenționeză a lucra 
ună plană, după care să-și clădescă din 
zahară întărită ună elegantă și modernă 
adausă la casa cea albă din Washing
ton. Zaharulă, ce are să se întrebuințeze 
pentru o așa întreprindere cutezător©, 
are să fiă preparată după planulă stato- 
rită totă numai din trestia de zahară, 
ce se produce în Statele-Unite. Amin
tita foiă observă la acestea: „Pănă 
aci scirea din Waschington, care ca is- 
torioră a dileloră caniculare nu sună așa 
de rău, și băeții de strade ar fi forte în
cântați, căci ar ave ce să lingă, când pa
latele nostre de afaceri în Waall-Street 
și în împrejurime s’ar face din zaharulă 
de linsă ală lui Spreckels“. Din băețî 
de stradă ar deveni lingăi de stradă.

Renta de argintă austriacă - - - - 84.75
Renta de aură austriacă ----- 110.60

1 LosurI din 1860 ------- 137.90
Acțiunile băncei austro-ungare - - 920.' -
Acțiunile băncei de credită ungar.’ - 318.50
Acțiunile băncei de credită austr. ■ - 306.75
Galbeni împărătesei.................................. 5.65
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.48
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.42*/ 2
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.65

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 25 Sept. 1889

Semințe

Cu
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ita
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t Prețuit! per
100 chilogr.

dela pănă
Grâu Bănățenescu — — —
Grâu dela Tisa 79 8.60 8.70
Grâu de Pesta 79 8.55 8.65
Grâu de Alba-regala 79 8.60 8.70
Grâu de Bâcska 79 8.60 8.70
Grâu ung. de nordă 79

Cursuia

Semințe vechi 
ori none soiulu

-+□
<D O 

o £ M 
£ u

O &

Prețulu. per
100 cliilgr.

dela pănă
Secară 70-72 6.90 7.15
Orză Nutreță 60 62 6.10 6.30
Orză de vinars 62.64 6.80 7.50
Orză de bere 64.66 8.— 9.50
Ovesu 39.41 6.85 7.30
Cucuruză bănăț. 75 5.00 5.05
Cucuruză altă soiu 73 4.95 5.—
Cucuruză — — —
Hirișcă 51 — 5.30 5.60

S o i u 1 uProducte div.

Bursa din Bucuresci din 25 Sept.

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 23 
Sept. n. starea rîmătoriloră a fostă, de 120.315 
capete, la 24 Sept, au intrată 2285 capete și au 
eșită 1146 remânendă la 24 Sept, ună nu
mără de 121.454 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela 41 cr. pănă la 43— or. 
marfă wngurescă tineră grea dela 451/2 cr. pănă la
46 cr., de mijlocii dela 46 cr. pănă la 47 cr. 
—Mforcî dela 48 cr. pănă la 49 cr. — marfă, 
țerănescă grea dela 41.pănă la 43— cr. — de 
mijlocii dela 45‘/2 cr. pănă la 46'/, cr. ușoră dela
47 — cr. pănă la 49 cr — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlocia dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbe'scă grea dela 44—44’/2 cr. tran
sito, mijlocia grea dela 44—441/, cr. transito, 
ușoră dela 45—46 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

Ctarsulia pieței ESi’așovtt 
din 23 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.46
Argintă românescă - 51 9.39 „ • 9.41
Napoleon-d’orI - - - 51 9.45 „ 9.48-
Lire turcescl - - - 55 10.70 „ 10.72
Imperiali - - - - 51 9.70 „ 9.72
Ga.lbinl 55 5.55 „ 5.57
Scris, fonc. „ Albinau60/0 51 101.— „ 102 ■

n » n 51 98.50 „ 99.
Ruble rusescl - - - 51 123.— „ 124.-
Mărci germane - - 
Discontulă 6—8°/0 Pe ană.

58.20 „ 58.50

Cursnlfi la bursa ds Vieaa 
din 27 Septemvre st. n. 1889.

"V alori 7o se cnmp.
Rentă română perpetuă 1875 5% 98.—
Renta română amortisabilă . . 5% 98.—

dtto................................... 4°/o 82.'/2
Renta rom. (rurale convertite) 6% 101.’/,
Oblig, de stată C. F. Române 6°/0

idem idem . . . . 57o —.—
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —.—
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 5% 86.3/4

idem idem din 1884 5°/o
Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . . . . 7% 102.s/8

idem idem . . . . 5% 96.‘/2
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7% 102.—

idem idem . . . . 6% 101J/2
idem idem . . . . 5% 91-74

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5% 73.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

Banca Națion. uit. div. 73.35
V. N.
500 1067.-

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 285.—
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200 241.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 —.—
Soc. Bazalt. Artif. ult.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 250.—
Soc. de Re as. uit. div. 101. aur 200 —.—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . - 104.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . — ---.---
Agio în Bursă.............................. — 0.02 */ 2
Rubla de hârtie......................... — —.—

Banca Națion. a României
Scompt............................................. 6'7o
Avansuri pe efecte.................... 7°/o —.------
Avansuri pe Lingouri .... 7% —.------

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

Renta de aură 4°/0 -........................... 100.30
Renta de hârtia 5%.................................. 95.30
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate da

ostă ungare (3-a emi.ș’une) - - 112. -
Bonuri rurale ungare 104.70

o o.

55
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

»
Slănină

rosiă
rafinată duplu

55 
Seu 
Prune

n
Lictară

a -O
55 

Nuci 
Gogoși

Miere
55

Ceară 
Spirtă

55

dela Pesta 
dela țdră 
sventată 
afumată

42.
44.

7.30
57.50

48.-

45.-
44.50;

7.50Î
58.—|

50.50
56.-

51.—
57.-

din Bosnia în buți 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescu 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

Domuii mâestri-croitorl se facil a- 
tențl asupra renumitului deposits de 
postavuri de mărfuri de lână și de totă 
felulfl de obiecte trebuinciose la croitoria, 
alu D-loril Gfriln Comp. în Budapesta 
(Waitzner-Boulevard Nr. 8, lângă Marok- 
kaner Haus).

Acesta firmă vinde en gros, precum 
și cu măr un tulii cu prețurile originale ale 
fabricei și scopulii ei este ca sS provadă 
cu mostre bogății asortate pe toți acei 
d-nl croitori, cari voescă a’și servi muș
terii lorii bine și ieftină, fără de ave de- 
positulu loru de mărfuri, care se pro
cura cu mare riscă și cheltuell.

Pentru a pute primi de timpuriu a- 
ceste colecțiuni de mostre pentru seso- 
nulă de tomnăși de ernă este a se adresa 
câtă mai curendă directă la firma susu 
numită.____________________________

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aure! Mureșianu.

FUNDATĂ IN 1888.

4

- C /J

fS

FUNDATĂ ÎN 1888.

Acesth stabilimente este provedutîî cu cele mai none mijloce tehnice și asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este push în posițiune de a putea esecuta 
ori-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:

4
Î
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

 

CÂRTI DE SCIINTÂ,
1 1 7

LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUBU, ARGINTU ȘI COLORÎ.

T 
i

4>
1
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

r REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURÎ.

—$—

mw o»»
INDUSTRIALE, de HOTELURÎ și RESTAURANTE.

COMPTURI, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE, 
PRETURI-CURENTE ȘI DIVERSE ANUNCIURL

1 PROGRAME ELEGANTE. |

4

| BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
J DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

BILETE DE INMORMENTĂRÎ.

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.

Comandele eventuale se primescu în biniwlil tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulii I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la’

Tipografia A. MWEȘIAOT, Brașovu

f • i
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ALBINA»,F
i

instituții de credită și de economii 
miletla, Erașovu.

Anmetm mărfuri 

cu interese de 6 pană la 7°|0
în sensulu regulamentelor^ ei referitore,—primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.

Informata! mai de apropo se potu lua 
Silnică în biroulli institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

84,17

..&TS»-

„ARDELEANA", 
și „VICTORIA"

91

institutelor*  de credit*  și economii 

„ALBINA", 
„TIMIȘANA"

le cumpără cu prețurile cele mai bune 
08^ Fh Negruțiâj

2,5—5 medicii în Gherla <Sz. ujvăr).

?)

■y ț^țigr

pe

8 POSESORII DE PIANURI. 8
I
I
I

1

I* I
• o

Unu tehnicii de pianuri, care a lucratu în cele mai mari A 
și renumite stabilimente pentru construirea de pianuri din M 
Germania și Austria (ale Vienei), și care este forte deprinșii M 
cu cele mai noue invențiunl și îmbunătățiri la mehanismulii M 
pianuriloru cu onore se recomandă pentru reconstruiri, pentru A 
îmbrăcarea cu piele nouă, precum și pentru reparaturi detotu M 
soiulu. M

Asemenea accordeză în modlllu celu mai exactu ori-ce M 
instrumentă. M

pentru

149,6—5
lohaftn Strobel

TTlița, Sclxeilor-Ei. 3STo. 136.

□
h Celti mai bunii mijlocii din lume pentru curățitu 
îîra i este universalul!

Ou mărunțișulă se pote căpeta la 
renumitele băcănii, marchitănii, pră
vălii de metaluri și unelte din tote 

localitățile.
150 6-6

SĂPUNU BE CURĂflTU METALURI, 
premiată la tote esposițiunile. Pentru metală, 
aură, argintă, ferestri, sticle și oglindi, pa- 
chetată în cutii cu câte 100 bucăți. Brutto 

43/, Kilo.

Depositulu principală 

SIGMUND* JUNGER, 
Budapesta, Revay-Gasse No.

jji.

8.

Vendătoriloră se acordă rabata însemnat 1
g!B

A vist d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.________

Dela 1 Octomrie st. n. cancelaria advocatului
IOSIFf pușcariu

se află în
PIAȚĂ No. 90, ETAGIULU I.

(lâ.n.g"ă filiala

oooooooooooooooo
0

o
$o o o o o o o o o o o o o o o 

125,10$

o
000000<0<000<000000
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§
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BRAȘOVU.

Efectueză la cașuri de strămu
tare dintr’ună locă într’altulă cu 
calea ferată, cu vaporulu și pe șosele 
transportul!! obiectelor!! prin

CAHfiLE loru patentate
pentru

TRANSPORTUL DE MOBILE 
ce se închidă. Fiind!! aceste cară 
tapetate completă înăuntru și așe- 
date pe arcuri se economisesce îm
pachetarea precum și descărcarea 
și reîncărcarea obiecteloră.

Nru. 11186—1889.

PUBLICAȚIUNE 
referitore la incassarea competințeloru tran
scrierii posesiunei și a taxeloru pentru tes
timonii! e oficiolatului de dare și copieloru 

coleloru de posesiune.
Conformă conclusului representanței. 

comunale orășenescl aprobată de înaltulă 
locă dato 14 Noemvrie 1888 se voră es-; 
cassa de cătră oficiolatulă orășenescă de 
dare în favorulă cassei orășenescl dela 
respectivele partide, următorele compe- 
tințe pentru transcrierea posesiunei și ur
mătorele taxe :

50,M.l

a) Cu 1 Ianuarie 1890 încep&ndu ca com- 
petințe pentru transcrierea posesiunei:
Pentru transcrierea realitățiloră în 

colele posesiunei de pămentu din inci- 
dentulă unei eredități, unei cumpărări, 
unei dotațiunl, unui schimbă etc., și a- 
nume după realități, a căror!! preță se 
compută după disposițiuniie art. de lege 
XLV. din anulă 1887, ună procentă.
b) Cu 1 Octomvrie 1889 încependu urmă-

torele tacse și anume:
1) Pentru estradarea testimoniiloră 

din partea oficiului orășenescă de dare 
pentru fiă-care colă, afară de competința 
de timbru, o tacsă de 50 cr.

2) Pentru copie oficiosă după cola de 
posesiune, estradată la cererea partide- 
loră, și anume pentru fiă-care colă ună 
florină.

Purtătorulă evidenței dărei de pământ 
dela oficiulă orășenescă de dare stato- 
resce, după esecuturea schimbăriloră de 
posesiune, resultate pe tămeiulu resolu- 
țiuniloră tabulare transmise oficiului oră
șenescă de dare de tribunalulă reg. ca 
oficiulă cărțiloră funduare, seu pe teme- 
iulă documenteloră așternute de partide, 
ună procentă, ca competință pentru tran
scrierea posesiunei, după prețulă realită- 
ței determinată în sensulă art. de lege 
XLV din an. 1887, estradândă după aceea 
pentru partidele obligate pentru solvire 
referitorulă mandată de solvire.

Partida obligată pentru solvire se în- 
datoreză că, după inmanuarea mandatu
lui de solvire, să plătescă la cassa ofici
ului orășenescă de dare, pe lângă evita
rea consecințeloră de execuțiune, în de
cursă de 30 de clile competința statorită 
pentru transcrierea posesiunei.

Brașovu, în 21 Septemvre 1889.

Mapistratnln orășenescl.
Brasso vărmegye alispănjâtol.

Sz. 10,542—1889. ,

Brasso vărmegye torvenyhatosâga kozigazgatâsi es gyâmhato- 
sâgi hivatalainak 1890 evi koltsegvetesi eloirănyzata az âllandb vâ- 
lasztmănynak mai napon tartott uleseben hozott liatărozata folytân 
az 1886 evi XXI. t. cz. 17 §-a ertelmeben kozszemlere kitetetett 
es 15 napon ăt az alispâni kiadb hivatalban a hivatalos orâkban 
bâr ki âltal betekintheto.

Brasso, 1889. szeptember 25-en.

169,1

IBoll G-3Ț-ia.lei,
kir. tan. alispân.

168,1Sz. 3914—1889 tkvi.

Arveresi hirietmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Mihailovits Gr. testverek vegrehajtatoknak ismeretlen tartozkodd Bân Gyorgy 
vegrehajtâst szenvedo elleni 500 frt. tokekoveteles esjârulekai irânti vegrehaj- 
tâsi ugysben a brassoi kir. tdrvenyszek (a Zernesti kir. jbirdsâg) teruleten 
levo, Almâsmezo hatârân fekvo, az almâsmezdi 9 szâmu tjkvben A-j-a alatt fo- 
glalt 809, 810, hr. sz. ingatlan okbol vegrehajtâst szenvedot Ban Georget illeto 
1/3 ad reszere 14 frt. kikiâltâsi ârban; a 975 hr. sz. ingatlan 1/3 ad reszere 39 
frtban; az 1491/2 es 1492/2 hr. sz. 1/3 adâra 45 frt.-ban; a 2326 hr. sz. 1/3 
adâra 39 frt.-ban; a 2331 hr. sz. 1/3 ara 130 frt.-ban; a 2332, 2333, 2334 es 
2339 hr. sz. 1/3 adâra 137 frt.-ban; a 2344, 2345 es 2346 hr. sz. 1/3 adâra 71 
frt.-ban; a 2660 es 2661 hr. sz. 1/3 âra 12 frt.-ban; az 1108 sz. tjkben A-|-a 
foglalt a 3199, 3200, 3203 es 3446 hr. sz. a. 1/3 âra vagy is idokozben Ban 
Gyorgyrol, Skurtu Gyorgy es Ban Bukur âra âtruhâzott 1/3 ad reszere 91 frt.- 
ban, a 698 sz. tjkben foglalt 2175/2, 2177/2, 2177/2, 2179/2 es 2180/2 hr. sz. 1/3 
âra 142 frt.-ban; a 2200, 2201 es 2277 hr. sz. 1/3 adâra 63 frt.-ban, a 809 sz. 
tjkben A-|-2686 es 2687 hr. sz. egesz ingatlanokra 123 frt.-ban, az 1076 sz. 
tjkben A-j-68 es 69/2 hr. sz, egesz ingatlanokra 162 frt.-ban; az 1083 sz. tjkben 
A-|-2066 hr. sz. egesz ingatlan 119 frt.-ban ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr
ban az ârverest elrendelte, es hogy a fennebb megjelcilt ingatlanok az 1889 
evi oldober ho 5-ifc napjăn delelotti 9 orakor Almâsmezo kozseg hazânâl megtar- 
tando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âbanjelzett ârfolyammal szâmitott es az 
1881 evi november ho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri rendelet 8. 
§-âban kijeldlt ovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elole- 
ges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1889. evi junius ho 20-dn.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosăg.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


