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Brașovu, 28 Aprilie st. v.
„De vei dobândi lumea întregă 

și’ți vei pierde sufletul! teu, ce vei 
da în schimb! pentru el!?“

Cuvintele aceste ale s. evan- 
gelii au fost!, suntii și vor! ră
mâne pentru tăte timpurile fărte 
însemnate.

Ce înțelege evangelia aici prin 
suflet! ? Prin suflet! ea nu în
țelege alta decât'; viăța morală 
și spirituală a omului, care într’a- 
deveru nu se pdte cumpăra nici 
cu prețulfi tuturorfl avuțiilor! din 
lume.

Și ce este ceea ce alcătuesce 
vieța morală și spirituală a indi
vidului, precum și a națiuniloră?

Este ființa omenirei, este liber
tatea ei, pe temeiula căreia își 
desvoltă atâta individul! câta și 
națiunile limba, credința, obiceiu
rile, moravurile, cântecele poesia, 
c’unu cu vânt! întreg! caracterul! 
loră morala și spirituală.

Sufletulă Românului, ca și al! 
nației lui este așaderă caracterulă 
lui națională românescă, care se 
arată în vieța și ’n obiceiurile sale 
românesc!. De va pierde el! su
fletul! lui și va câștiga lumea în
tregă, ce va pute da în schimbă 
pentru elu?

*
In cfilele trecute ministrul! de 

culte și de instrucțiune publică a 
pusă pe masa dietei unguresc! cu
noscutul! proiectă de legj pentru 
înființarea de asilur! de copii seu 
„Kișdedovur!“.

Acestă lege cei dela putere nu 
voru să-o aducă atâtă pentru cul
tura și înaintarea neamului ungu- 
rescă, câtă mai multă pentru ni
micirea culturei naționale a nea- 
muriloră nemaghiare și pentru ma- 
ghiarisarea loră.

Cumcă nu țîntescă la alta o 
dovedescă mărturisirile, ce le-au 
făcută dăscălii maghiarismului încă 
înainte cu 50 de ani, când au 
plăsmuită planulă pentru infiin- 
țarea de „Kișdedovur!“; ne-o do- 

vedesce însuși proiectulă de lege 
ală d-lui Csaky, care pune tătă 
greutatea în răspândirea limbei 
și a spiritului ungurescă între mlă- 
dițele cele crude ale Româniloră, 
Slovacilor!, Sârbilor! ș. a.

In asilurile, ce voiesce se le 
înființeze și în satele românesc! 
stăpânirea ungurescă, nu se va 
mai au<ți der graiul! românescă 
cu cântecele sale, și doinele sale 
doiose și fermecătore, cu poesiile 
și cu poveștile sale cele frumdse 
și încântătăre; nu voru mai aucți 
copii despre Feți frumoși, despre 
feciorii de împărată, despre smei 
și smebice, despre zîne și despre 
bălauri; ci li se va vorbi numai 
unguresce, li se voru cânta cântece 
unguresc!, voră învăța poesii un
guresc! și povești unguresc!, sec! 
și sarbede, aduse din Scythia. 
Copilașii români nu se voră mai 
închina lui DumneZeu cțicendă: 
,,Anger! ângerelulă meu ș. a.“ ci 
îi voră face să se închine în limba 
ungurescă ,,Dumnezeului ungu
rescă. “

Nu însemnez! acesta a ataca 
rădăcinile vieței morale și spiri
tuale ale nemului românescă? Și 
decă voră scăte sufletulă lomâ- 
nescu din copii noștri, ce ne potă 
da ei în schimbă pentru acesta? 
Tătă cultura ungurescă, tăte avu
țiile magnațiloră ungur! și tăte 
libertățile și drepturile unguresc!, 
nu ne potă răscumpăra comora 
neprețuită ce-o vomă pierde, luân- 
du-ni-se naționalitatea, limba și 
cultura năstră prin astfelă de 
institute!

*

E cesulă ală unsprezecelea ca 
cu mică cu mare să protestămă 
sărbătoresce în potriva uneltiriloră 
de felulă acesta!

La anulă 1879, când Archie- 
reii noștri s’au dusă la tronă, ca să 
remonstreze în contra întroduce- 
rei limbei maghiare în șcălele năs- 
tre poporale confesionale, s’a Zisă, 
cu drept! cuvânt!, că pasulă loră 

n’a fostă cu tătă puterea sprijinită 
din partea tuturoră obșteloru bi- 
sericelor! românesc!.

Ca posteritatea să nu le mai 
potă face Româniloră, ca membri 
ai bisericeloră autonome românesc! 
împutarea, că n’au stăruită din 
tdte puterile pe lângă capetele 
loră bisericesc!, dându-le în mo
mentele critice sprijinul! . loră pu
ternică ca să pbtă păși cu totă 
autoritatea loră, ca păstori sufle
tesc! ai nemului românescă îna
intea țării și a tronului; este o 
sfântă datori ă a nbstra a tu
turoră, ca numai decâtă din tote 
comunele bisericesc! ale diecese- 
loră române să adresăm! Archie- 
reiloră noștri proteste în contra 
întroducerei asilurilor! de copii cu 
limba ungurescă și să’i rugămă 
sărbătoresce, ca la rândul! loră 
Metropoliții noștri amândoi, cu 
Episcopii loră sufragan! să pro
testeze laolaltă, și împreună cu 
fruntașii preoți și mireni ai tutu
roră dieceseloră române, printr’ună 
actă solemnei! înaintea țării și a 
tronului, în numele bisericeloră și 
ală credincioșilor! loră, în contra 
înființării asiluriloră de copii așa 
precum le plănuesce guvernulă 
ungurescă.

ZEBe’vista. politică..
Dinăuntru. In afacerea gimnastului 

din Beiușă, conferința tractului Barcău 
a adresat! episcopului Pavela una me
moranda, în care se arată câta de peri
clitată e dulcea nostră limbă și prin ea 
și biserica românescă și naționalitatea 
nostră, care suntă prigonite, de nu mai 
e de suferita. Guvernul!, prin forța ma- 
ghiarisării, se amestecă și în cele mai 
sfinte drepturi ale națiunilora nemaghiare, 
sugrumându-le limba și simțămintele 
lora naționale, așa că nu le lasă nici 
să mai esiste, ca ceea ce suntă. A răpi 
limba unui poporă, a’i ucide literatura 
și naționalitatea, e a se săvârși o crimă, 
una asasinata, căci îi răpesce vieța. In 
memoranda se face apela la episcopula 

Pavela, ca în unire cu derula și popo- 
rula diecesei să smulgă din ghiarăle 
maghiarisării gimnasiula din Beiușă, să 
mergă pănă la trona, căruia să i-se arate 
uneltirile, volniciile și nelegiuirile regi
mului. Așa au făcuta și străbunii și 
premergătorii noștri, și deci Românii de 
adl să fiă demni de ei. Dumnezeu să le 
ajute Româniloră !

In dieta din Pesta, cu ocasiunea 
desbaterilora asupra descentralisării tafi- 
leloră regesd, deputatulă Mocsary a Im
putata, că prin descentralisarea proieo- 
tată să nedreptățesca națiunile nema
ghiare și se areîn vedere numai interesele 
maghiare, dedrece, ca reședințe ale tab- 
lelora s’au alesa mai cu semă orașe un- 
gurescl, depărtate de ținuturile locuite de 
Nemaghiari, așa că aceștia, pentru a’șl 
căuta dreptatea pe la table, trebue să 
facă durmurl mari împreunate cu chel- 
tuell mari. Deputatulă Polonyi a vor
bită, nu-i vorbă, pentru o descentralisare 
acomodată trebuințeloră generale ale în- 
tregei poporațiunl, der acesta în interesulu 
maghiarisărei. Mocsary a Zisă, că statul 
n’are dreptă să maghiseze, să ia asu- 
prășl misiunea unui Kulturegylet, căci în 
casulă acesta statulă nu pote corăspunde 
îndatorirei sale: de a măsura tuturoră cetă
țenilor ă cu măsură egală. Mai curând seser- 
vesce, Zise el, causei maghiarisării pe căra
rea dreptății și echității. Der a fost destulă, 
ca Mocsary se nege stutului și legisla- 
țiunei dreptuhc de a maghiarisa, ca să’șl 
aprinZă paie pe capă și să scrie orga- 
nulă guvernului „Nemzet“ cele mai mari 
bădărănii, la adresa Nemaghiariloră, nu- 
mindu’i „străini*  în statulă „maghiară11 
— care de altmintrelea nu esistă — și 
că statulă are dreptulă să’șl impună 
„limba și caracterulă său națională.“ 
Așaderă Românii, națiune băștinașe în 
aceste țări, Germanii, Sârbii, Slovacii 
suntă venetici în aceste țări, omeni fără 
patriă, fără drepturi; âr șoviniștii urmași 
ai asiaticului Arpadă potă să facă cu 
Nemaghiarii, ce le place! Astai cea mai 
nerușinată obrăzniciă a reptilei bugetare 
ungurescl, pe care Românii o voră în
semna pe răboj ă.

Din afară. Vorbirea, cu care împă-
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We-i iubire, acolo e DmnneGen.
Din Tolstoj, de Moșul!.

In rândulă de josă ală casii, într’o 
odăiță cu o ferestră, locuia cismarulă 
Martină Avdeievici. Ferestră era cătră 
uliță. Prin ferestră se putea vedâ, cum 
trecă dmenii. Deși se vedâu numai pi- 
ciârele, Martină Avdeievici cunoscea 
omenii de pe cisme. De multă trăia elă 
aici și avea mare clientelă, numai pu
ține cisme se aflau prin vecinătate, cari 
să nu fi fostă în mânile lui odată, sâu 
de două ori. Elă avea multă de lucru 
pentru-că lucrulă lui era trainică, elă 
lua materială bună, prețurile lui erau 
moderate și elă îșl țină cuvântulă; dâcă 
nu putea țină terminulă hotărîtă, spunea 
înainte. Omă bună fusese totdeuna. Im- 
bătrânindă începu să se gândescă la su
fletulă său și să se apropiă de Dumne- 
Zeu, mai multă decâtă mai ’nainte.

Pe când lucra elă încă la ună mă
iestru, îi murise soția. Ea îi lăsase după 
sine ună copilă, ună băiată de trei ani.

Copiii mai mari îi muriseră mai nainte. 
Martină voia să trimită băețașulă la so- 
ru-sa în sată, der îșl gândi: lui Capitoșa 
ală meu îi va veni greu să crescă într’o 
familiă străină, îlă oprescă la mine. Și 
Avdeievici se duse dela măestru și locui 
cu copilașulă cu chiriă. Der DumneZeu 
n’a dată lui Avdeievici norocă de copii. 
După-ce crescu băiatulă și începu să a- 
jute tătâne-său, încâtă era o adevărată 
plăcere, îlă cuprinse o bolă.... avu fri
guri o săptămână și apoi muri. Martină 
îșl îngropa fiulă și căZu în desperare. 
Așa de amărîtă era în desperarea lui, 
că începu să cârtescă în contra lui Dum
neZeu ; o astfelă de mâhnire îlă cuprinse, 
încâtă neîntreruptă îșl cerea mdrtea, și 
împuta lui DumneZeu, de ce nu l’a luată 
pe elă, pe omulă bătrână, în loculă uni
cului său fiiu iubită. Chiar nici la bi
serică nu se mai duse.

Odată veni la Avdeievici ună ță
rână bătrână, care călătoria pe la locu
rile sfinte de optă ani, și venia tocmai 
dela mănăstirea sfintei Treimi. In cur- 
sulă vorbirei Avdeievici se plânse de 
năcazulă său.

— „Potă Zice, că nil-a trecută pofta 
de vieță; numai o dorință am la Dum
neZeu.... să moră. Eu sunt ună omă 
nefolositor!11.

Țăranulă răspunse:
— „Martine, tu nu vorbescl bine. 

Să judecămă faptele Provedinței, nu ni-se 
cuvine nouă. Nu mintea omenesc!, ci 
voia lui DumneZeu domnesce tot-dâuna. 
DumneZeu a hotărîtă, ca fiulă tău să 
mdră, pe tine însă te-a lăsată în vieță... 
Și dâcă tu desnădăjduescl, asta vine de 
acolo, că tu vrâi să trăescl pentru plă
cerea ta.u

— „De ce să trăescă ?u suspină 
Martină.

Bătrânulă Zige :
— „Pentru DumneZeu, Martine, tre

bue să trăimă. Elă îți dă ție vieță, pen
tru elă trebue să și trăimă. Decă trăescl 
pentru elă, nu te vei întrista de nimică 
și tdte ți-se pară ușore.“

După o tăcere scurtă, Zige Martină:
— „Der cum trăesce omulă pentru 

DumneZeu ?“
— „Christosă nl-a arătată acesta. 

Dâcă scii tu ceti, atunci cumpărățl o 

evangeliă și cetesce: tu vei recunâsce, 
cum trăesce omulă pentru DumneZeu. “

Cuvintele acestea căZură la inima 
lui Avdeievici. încă în Ziua aceea cum
pără testamentul! nou, cu litere mari, și 
începu să cetescă.

Elă voia să cetâscă numai la săr
bători ; cartea sfântă însă așa bucuriă 
îi făcea, încâtă cetea în tdtă sâra. Une
ori se cufunda așa de tare în cetire, în
câtă nu se putea deslipi de carte chiar 
și când se stingea lampa. Și cu câtă 
cetia mai multă, cu atâta vedea mai lim
pede ce vrâ DumneZeu dela elă și cum 
trebue să trăâscă cineva pentru Dumne
Zeu, și ’șl simția inima totă mai ușurată 
și mai ușurată. Mai nainte când se culca 
gemea greu și se gândia la Capitoșa; 
acum însă Zicea: Ție se cuvine laudă, 
Dâmne, fiă voia ta!

Din timpulă aoesta se schimba tâtă 
viâța lui Avdeievici. La sărbători se du
cea mai nainte câte-odată în crîșmă, bea 
ceaiu, când și când bea și rachiu. Cu 
ună cunoscută bea elă împreună... și 
deși nu era tocmai beată, totuși eșia 
totdâuna amețită din crîșmă și vorbia
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ratulă Wilhelm II a deschisă în săptă
mâna acâsta parlamentul^ germanii, nl-a 
dată nou prilegiu să vedemă câtă de 
scumpă și periculdsă e pacea generală 
de acjl, pentru susținerea căreia împăra- 
tulă germană cfi00» că’șl dă tdte silințele 
împreună cu aliații săi.

Abia s’a deschisă parlamentulă ger
mană și s’a și adusă proiectulă de lege 
pentru sporirea efectivului presentă de 
pace ală armatei germane cu 18.554 
6menl, așa, că întregă efectivulă de pace 
va fi de 486,983 ămenl afară de volun
tarii pe ună ană, așaderă de aprope o 
jumătate milionă! Și cu ce e motivată 
proiectulă ? Cu aceea, că Franța are o 
lege militară și mai înăsprită din 1889. 
După acestă lege, Franța va ave deja 
în 1891 ună efectivă presentă de pace de 
520,000 omeni, așaderă cu 52000 dmenl, 
mai multă decâtă prevede actualulă pro
iect pentru Germania. Tnovațiunea cea mai 
esențială a legei francese este, că în 
principiu nu mai scutesoe pe nimeni de 
serviciulă activă militară, așa că numă- 
rulă recruțiloră e de 220,000 anuală, pe 
când în Germania cu voluntarii pe ună 
ană și cu reserviștii de întregire cu totă 
e numai de vr’o 190.000. Prin acea 
lege Franța dispune din cei 25 de ani 
de servițiu militară, câtă e prescrisă, de 
4.125.000 dmenl și pentru răsboiu de 
3.350.000 dmenl, măcară că poporațiunea 
ei e ou9 milidne mai mică decâtă a Ger
maniei, și prin urmare are cu 775,000 
combatanți esercitațl de luptă mai multă 
decâtă Germanii. Dedrece și Rusia îșl 
măresce și cultivă mereu și cu plană ar
mata, cheltuindă numărose sume, șl-a 
îmulțită și îmbunătățită căile de comu
nicația ne’ncetatăjjde^aceea Germania stă 
dela 1887 față cu o situațiă militară 
schimbată. Imperiulă numai atunci îșl 
va ave asigurată esistența și’șl va pute 
urma mai departe politica sa de pace, 
când armata se va cresce în tăriă și va fi 
gata de răsboiu amăsurată raporturiloră 
schimbate.

Așa s’a motivată proiectulă, care 
sporesce cheltuelile pentru armată cu 
18,000.000 mărci pe ană și ou 31.500,000 
mărci odată pentru punerea în aplicare 
a proiectului. Astfelă dela 1 Ootomvre 
a. c. armata germană va număra 538 
batalione de infanteria, 465 escadrăne 
de cavaleriă, 434 baterii de artileriă de 
câmpă (ună numără, care încă totă e 
infenoră cu 46 baterii și 775 cai arti
leriei de câmpă francese.), 31 b atalione 
artileriă pedestră, 20 batalione pionerl 
și 21 batalione trupe de trenă.

O pace, care numai cu sporiri de 
trupe și cu înarmări continue se susține, 
e mai ruinătore și mai periculosă decâtă 
ună răsboiu, care de altmintrelea totă 
va trebui să isbucnescă, când corda pre 
întinsă a înarmăriloră va plesni.

Franța, la rîndulă ’ei, lucreză pe între
cute pentru desăvârșirea organisației sale mi-

lilare. Două decrete ale președintelui repu- 
blicei dispună organisarea statului majoră 
generală ală armatei, numindu-se șefă 
generalulă de divisiă Miribel. Generalulă 
Miribel a fostă pănă acum comandantă 
ală corpului 6 de armată, care e celă 
mai tare și e așecjată dealungulă gra
niței Vogesiloră, de cătră Germania. 
Acestă corpă are cea mai importantă și 
mai grea problemă și anume, să acopere 
mobilisarea și marșulă armatei francese 
la graniță în oasă când ar isbucni răs- 
boiulă. Numirea generalului Miribel, ca 
șefă ală statului majoră generală, e o 
dovedă de marea încredere, de care se 
bucură și ac}I, cum se bucura și înaintea 
lui Gambetta. Elă e considerată ca 
unulă din cei mai capabili generali ai 
Franciei.

De câtva timpă oirculă în Constan- 
tinopolă scirl neliniștitore din Serbia. Se 
istorisesce despre călătoria lui PasicI la 
Petersburgă, făcută cu scopă ca să’n- 
cheie o alianță ofensivă și defensivă între 
Serbia, Muntenegru și Rusia; se mai vor- 
besce, că Rusia a trimisă, prin societatea 
rusă de navigațiune pe Dunăre „Ga- 
garină", arme la Belgrade, parte din 
ele, ca dară. Cercurile politice din Cons- 
tantinopolă urmărescă cu mare aten
țiune cele ce se petrecă în regatulă ser- 
bescă.

Qi arul 0 „ Matin" din Pariau pu-
plică o convorbire cu Pasicî, președin
tele Scupcinei sârbescl. „Vecii bine, cfise 
PasicI, în Petersburgă am fostă forte 
amicală și măgulitoră primită. Der acesta 
a dată nascere la cele mai uimitore 
faime coriști00- Partida radicală a Ser
biei este înainte de tote o partidă na
țională. Noi ceremă dela Rusia tocmai 
aceea ce ceremă dela Austria. Politica 
nostră față cu Rusia este aceeșl ca și 
față cu Austria. La amândouă puterile 
căutămă bunăvoință pentru tînărulă 
nostru regată. Dâcă contele Kalnoky 
vrea să cunoscă secretulă politicei nostre 
față cu Petersburgulă, atunci n’are de
câtă să cerceteze numai în archivele din 
Ballplatz (în Viena). Noi nu suntemă 
mai multă Ruși decâtă AustriacI, fiind
că înainte de tote suntemu Șerbi și vremii 
să rămânem? Săr&t. Naționalitatea ndstră, 
trecutulă nostru gloriosă ne lasă să con- 
tămă într’ună bună viitoră. 0 Serbiă, 
care politicesce și economicesce, înflo- 
resce, nu pote păgubi pe Austria. Din 
contră o politică austriacă favorabilă 
Serbiei nu află în Serbia nici ună con
trară. Contele Kalnoky nu va întâm
pina la noi nici o oposițiune. Noi do- 
rimă numai, ca cabinetulă din Viena să 
mergă sinceră înainte și să nu întârdiă 
a favorisa, după programulă lui Kalnoky, 
desvoltarea liberă a stateloră balcanice. 
Austria pote face multă pentru Serbia 
în acestă ordine de idei".

SOIRILE IHLEI.

Matriculele bisericesc!- Consistoriulă 
arohidiecesană din Sibiiu a adresată ună 
cerculară cătră tdte oficiile protopresbi- 
terale din archidiecesa ortodocsă română 
a Transilvaniei de cuprinsulă, că în sen- 
sulă emisului ministerială din 4 Aprilie 
și în necsă cu cerculariulă consistorială 
din 6 Martie a. c., se însăroineză preo- 
țimea arohidiecesană parochială ca pur- 
tătore de matricule, ca de câte-orl în 
sensulă § 7 ală articolului de lege 53 
din 1868 (despre trecerile religionare) 
i-se face notificare despre trecerea unui 
individă la altă biserică, acesta să o în
semneze în rubrica „observării" din ma- 
tricula sa a botezațiloră; er decă celă 
trecută la altă biserică ar fi indusă în 
matricula altei comune bisericescl, să 
încunosciințeze pe respectivulă oficiu pa
rochială despre urmata trecere, ca acesta 
să se potă însemna în matricula respec
tivă, în carea e indusă botezulă lui. 
Acesta se aduce la cunoscință preo- 
țimei parochiale spre soire și confor
mare, cu acelă adausă, că, precum de 
sine se înțelege, totă asemenea au să 
urmeze și preoții altoră confesiuni la 
cașurile de trecere dela bisericile loră la 
biserica română gr. or.* * *

învățătorii condamnați!. Ministrulă 
ung. de culte și instrucțiune a comuni
cată consistoriului din Sibiiu, că învăță- 
torulă romano-catolică din Oroszlo, com. 
Baranya, Princz Agoston, este condam
nată pentru asounderea de lucruri furate 
(găzduire de hoțiă, orgazdasâg) la 2 
ani temniță, la perderea oficiului pe 4 
ani și la suspenderea drepturiloră lui 
politice. * * *

Școlele medii comerciale. Ministrulă 
de instrucțiune a ordonată, ca să nu se 
mai primescă în școlele comerciale șco
lari privatiștl. Fără a fi absolvată cur- 
sulă, escepțională numai acei individl 
trecuțl de 17 ani să fiă admiși la esa- 
menulă finală, cari au deja ună postă și 
prin acesta suntă împedecațl a frecventa 
cursulă, și cari au absolvată cu succesă 
patru clase medii ori civile. Admiterea 
la esamenulă finală o încuviințeză mi
nistrulă de instrucția pe temeiulă unei 
petițiunl bine instruate. Petiția se adre- 
seză la direcția școlei, unde are să se 
depună esamenulă. înainte de esamenulă 
finală, se depune ună esamenă din acele 
materii ale școleloră medii comerciale, 
care nu formeză ună obiectă ală esa- 
menului finală, anume; din limba fran- 
cesă, din geografia comercială, din is
toria evului mediu, din aritmetică, din 
chemiă și din fisică. Scutire de vre-ună 
obiectă nu se acordă.' Esamenele finale 
se țină de regulă în luna Iunie. Taxa 
esamenului premergătoră e 40 fl., er 
taxa esamenului finală e egală cu taxa

ce o depună auditorii ordinari. Pentru 
esamenele de corigere suntă dătătdre 
de măsură regulamentele esistente.

*
* *

Reforma dărei pe spirtuose. Ministrulă 
de finanțe a începută deja pertractările 
în ministeriulă de finanțe asupra unei 
nouă reforme a dării pe beuturile spir- 
tuose. Pertractările încă nu suntă finite 
după cum anunțaseră deunăcfile unele 
foi ungurescl. Resultatulă îlă va comu
nica ministrulă îndată ce se voră lua 
hotărîrl în acestă privință.

*♦ *
Modificarea tarifelorîi pentru espedarea 

tipăriturilor-a. Privitoră la tipăriturile ce 
se trimită cu posta, se facă unele modi
ficări de cătră ministrulă de comerță, 
oarl voră fi valabile din 15 Maiu n. 
încolo. Din numita înainte adecă,
pentru ună pachetă de tipărituri sub 
bandă (Kreuzband; cu greutate dela 
50—150 grame se va lua o tacsă de 3 
cr. Modificarea acesta e valabilă numai 
pe teritorulă ungară; dr pentru celelalte 
părți ale monarchiei rămâne tarifulă celă 
vechiu. In urma acâsta noulă tarifă 
pentru trimiterea tipărituriloră e întoc
mită astfelă: pentru ună pachetă pănă 
la 10 gr. 1 cr., pănă la 50 grm. 2 or., 
pănă la 150 gr. 3 cr. pănă la 250 gr. 
5 cr., pănă la 500 gr. 10 cr., și pentru 
ună pachetă pănă la 1000 gr. 15 cr.

*♦ *
In Spring!! s’a ținută esamenulă ou 

copiii dela școla română gr. cat. în 6 
Maiu n. o. sub presidiulă d-lui protopopă 
Șarlea. Despre resultatulă esamenului 
ni-se scrie, oă peste totă a fostă nemul- 
țămitoră, din care causă poporulă a în
cepută să cârtescă asupra învățătorului 
și să se disguste de a mai aduce jertfe 
pentru șodlă. Asupra acestei împrejurări 
atragemă atențiunea d-lui protopopă 
Șarlea, care fiindă deplină informată 
despre adevărata stare a lucrului, fără 
îndoielă va grăbi a lua măsurile de lipsă 
pentru vindecarea răului pe viitoră.

*
* >fi

Petrecere in Crioău. In Dumineca Mi- 
ronosițeloră s’a arangiată din partea ti- 
nerimei române academice, comerciale 
și agronomice, o petrecerea, ală căreia 
protegiatoră a fostă d-lă Axente Severii. 
După cum ni-se scrie, acestă petrecere 
a fostă forte animată și a reușită forte 
bine. Publică n’a fostă multă, der câți 
au fostă și-au petrecută minunată și în 
cea mai frumdsă armoniă. Tote damele 
s’au presentată în costumă națională. A 
doua di de Rosalii se va da, precum 
aflămă, totă acolo încă o petreoere ală 
căreia venită este destinată ca și a celei 
dintâiu pentru crearea unui fondă spre 
a se zidi o biserică română gr. cat. în 
Cricău. Vomă reveni în numărulă vii
toră de Duminecă.

In fine suntemă rugați a avisa pe 
domnii cărora li-s’au trimisă invitațiunl,

vorbe de nimica: critica tote și judeca 
dușmănesce pe vecinulă său. Acum însă 
se întâmpla o schimbare. Elă ducea o 
vieță liniștită și voiosă. Diminâța începea 
lucru și lucra bărbătesce tdtă diua. După 
aceea lua lampa din cârligă, o punea 
pe masă, scotea cartea dela loculă ei, o 
deschidea și se punea pe cetită. Cu câtă 
cetea mai multă, cu atâtă cuprindea mai 
multă. Mai limpede și mai veselă i-se 
făcea inima.

Odată eră se cufundă Martină în 
cetire, pănă târdiu noptea. Elă cetia 
evangelia lui Luca, capă șese, și ajunse 
la stihurile: „Și celui ce te bate peste 
o falcă, întdrce-i și ceeaialtă, și celui-ce 
îți ia bunda nu’lă opri a-’țl lua și spen- 
țălulă. Fiă-căruia,- ce cere dela tine, dă-i; 
și dela celă ce’țl ia ale tale, nu cere 
înapoi. Și precum voițl să vă facă vouă 
omenii, asemenea le faceți și voi." Mai 
departe ceti stihurile: „Pentru-ce mă 
numiți": „Domne, Domne", și nu faceți 
ceea-ce vă (jică eu? Celă-ce vine cătră 
mine și aude cuvintele mele și le îm- 
plinesce, vă voiu arăta, cui este elă ase-

menea. Elă este asemenea unui omă, 
ce’șî zidesce casă, care a săpată adâncă 
și a pusă temelia pe petră. Și făcându- 
se vărsare de apă, a lovită rîulă în 
acea casă, der n’a putut’o clăti, că era 
întemeiată pe petră, lîlr celă-ce aude și 
nu face, este asemenea unui omă, care 
și-a zidită casa pe pământă fără teme
lia, în care a lovită rîulă și îndată a 
căclută și mare a fostă ruina casei 
aceleia."

AvdelevicI ceti cuvintele acestea și 
inima i-se înveseli de totă. Elă îșl luă 
ochielarii josă, îi puse pe carte, se răcjimâ 
de masă și sta gânditoră. Și începu să’șl 
întocmâscă vieța după cuvintele acestea.

Pe petră este zidită casa mea, ori 
pe năsipă ? îșl gândea elă. Bine, decă 
zace pe petră, și asta se pote ușoră, 
când ești singură, atunci se pare că omulă 
tote le-a făcută după porunca lui Dum- 
nedeu. Decă însă te distragl, păcătuescl 
de nou. Voiu stărui să facă voia Celui 
pre înaltă. Asta e forte bine. Să’ml ajute 
Dumnezeu!

Cu gândulă acesta voia să se culce,

der îi părea rău să se deslipescă de carte 
și începu să cetâscă la capă septe. Elă 
ceti despre sluga sutașului, despre tînă- 
rulă din Nairn, ceti răspunsulă care l’a 
dată Christosă învățăceiloră lui Ioană 
Botezătorulă, ceti loculă, unde fariseulă 
celă bogată ruga pe Mântuitorulă să 
mănânce cu elă, cum Domnulă a desvi- 
no.vățită pe femeia cea păcătdsă, care 
i-a unsă picidrele și i-le-a udată cu la
crimi, și ajunse la stihulă patru-decl-și 
patru și ceti: „și întorcându-se cătrăfe- 
meiă? a disă lui Simonă: VedI acestă 
femeiă? am intrată în casa ta, apă pe 
picidrele mele nu ai dată, er acesta cu 
lacrimi mi-a udată picidrele mele și le-a 
ștersă eu părulă capului său. Sărutare 
nu mi-ai dată, er acesta, de când am 
intrată, n’a încetată de a-ml săruta pi
cidrele mele. Tu n’ai unsă capulă meu 
cu uleu, er acesta cu miră mi-a unsă pi
cidrele mele."

Elă ceti versurile acestea și gândi: 
picidrele nu i-le-a udată cu apă, sărutare 
nu i-a dată, capulă nu i-l’a unsă ...

ErășI luă ochelarii de pe nașă, îi

puse pe carte și se cufundă în gân
duri.

Fariseulă, după cum ’ml închipuescă 
eu, era unulă totu așa ca mine......... la
aceea mă gândescă eu, ca să am ceaiulă 
meu, ca să fiu încălzită, ca să mănâncă, 
der pe vecinulă meu nu’lă bagă în semă. 
Pe mine nu mă uită, der de ospe nu mă 
îngrijescă de locă. Și cine-i ospele? în
suși Domnulă Dumne4eu. Când ar veni 
la mine Elă, așa ași face eu?

Elă îșl propti capulă pe amândouă 
mânile și nu băgă de semă că’lă fură 
somnulă.

„Martină!" aucfi elă deodată, forte 
încetă, strigândă lângă sine.

Beată de somnă Martină se întinse 
odată și întreba: cine-i ?

Se’ntdrce, se uită spre ușă,.. nu 
era nime. Eră ațipesce. Limpede aude 
acum vorbele.

„Martină, Martină! mâne uită-te la 
uliță, voiu veni."

Martină se tredi, se scula de pe sca- 
ună și-și frecă ochii. Nu scia: audit’a 
vorbele acestea în visă, ori aevea ? După- 
ce a stinsă lampa, se culcă să ddrmă.
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ca său să ’napoieze invitațiunile, seu s8 
trimită taxa de 50 or. de persână la 
adresa d-lui Gregoriu Munteană sâu la 
d-lii Teodorii Bârsanii în Cricău (Krako, 
p. u. M. Igen) ** £

Bancherule fugarii. Wahlkampf din 
Frankfurt, care a defraudatii bani și e 
arestatii în Clușiu, nu va fi estradatii 
Germaniei, fiindcă după datele acteloră 
de investigațiune tribunalulii a consta
tate, că Wahlkampf nu și-a perdutft ce
tățenia ungară.

** *
Furnisori înșelători. In Serajevo, 

unde mai anțărță au fostă condamnați 
la închisore mai îndelungată șepte frați 
jidovi Baruch, au fostă condamnați de- 
unădl la una pănă la patru luni închi
sore mai mulțt măcelari, mai cu semă 
jidovi, pentru-că au dată trupeloră carne 
de vacă, în locă de carne de bou, cum 
e prescrisă, înșelândă astfelă fisculă 
militară.

Din diecesa Oradiei-marî.
Mișcările și demonstrațiunile clerului 

în causa gimnasiului de Beiușă, așa se 
vede, stagnâză erășl. Afară de Sătmă
reni și BarcauanI, nimeni nu-șl mai înalță 
vocea, ba precum se aude și aceștia din 
urmă să fi primită dela Ordinariată o 
aspră reprobațiune pentru memorandă.

Ce tristă nepăsare! Și ce este bre 
causa? Gregariulă, în nr. 63 a. c. ală 
„Gazetei Transilvaniei“ prea bine afirmă, 
că acestă tristă nepăsare deo-parte îșl 
află causa în neajunsurile clerului și că 
meritele câștigate pe terenulă păstoririi 
sufletescl nu suntă luate în semă după 
cum s’ar cuveni. „Ilustritatea Sa, preabu- 
nulă nostru episcopă, venindă la noi din 
altă diecesă, și-a pusă tâtă încrederea 
în consistoriu; der ore consistoriulă, mai 
vertosă la conferirea parochieloră, s’a 
condusă totdeuna numai de adevără și 
dreptate ? Acesta, durere, nu o putemă 
<jice,“ — și acestă aserțiune a Gregariu- 
lui și noi toți cei mai bine simțitori o 
subscriemă. Consistoriulă a dovedită și 
dovedesce în continuu, că a abusată de 
încrederea Ilustrității Sale, și că în ju
decata sa a fostă condusă mai multă de 
interese particulare, ba și de antipatii 
personali. Arată acesta și șematismulă 
clerului, e dată de curendă în anulă acesta, 
care geme de erori în privința dateloră 
și în care numele multoră preoți nu ar 
trebui s8 figureze în acele parochii unde 
se află.

Ce deosebire între acestă șemacismă 
și între șematismele mai vechi de pe 
acelea timpuri, când episcopii cunoscuțl 
cu diecesa zădărniciau în consistoriu 
tendințele de interese particulare ale 
unoră consistorialiștl câte prin ună veto 
archierescă. Și mai de demultă și-au 
înălțată favoriții, dâr nu așa evidentă, 
nu așa bătătoră la ochi și cu delăturarea 

celoră mai demni, cum face adl consis
toriulă nostru. De aici parochiile mai 
bune și mai înpoporate în mare parte 
suntă complinite numai cu creaturele 
consistoriului, cari nu au altă merită 
decâtă că pâte la praznice spună câte 
vre-o predică de icl-colea, apoi tâte cji" 
lele îșl petrecă fumândă seu cetindă 
câte vre-o fâie maghiară, căci la cele 
române nu se abonâză, seu pâte au acelă 
merită, că suntă celibl, ori și-au condusă 
economă, fiind-că cei ce au familiă mai 
numărâsă, aceia nu au merită; acesta e 
ună principiu edoptată de mai marii 
diecesei nâstre. Etă der cum se lucreză, 
în multe din parochiele mai bune, pen
tru deșteptarea poporului. La parochiile 
cele misere în mare parte suntă trimiși 
preoții cei îngreunați cu familiă și cei 
ou capacitate, nu cumva cu talantulă 
loră s8 potă câștiga alțl cinci talanțl; 
aceștia în parochii constătătdre din vre-o 
20—30 numere nu au decâtă ună cercă 
forte rSstrînsă de activitate.

Cu tâte acestea însă, după-ce totuși 
s’au luptată și s’au nisuită după putință 
pentru mai buna stare a parochiei loră 
misere, după-ce au înființată scâle și au 
lucrată la deșteptarea poporului, în urmă 
au cerută și aceștia ună beneficiu mai 
modestă, de ore-ce însă cu nedreptulă 
au fostă delăturațl și-au pierdută tâtă 
speranța și energia și plini de amără
ciune, îngropă și talantulă.

Etă der nepăsarea, cum s’ar 4i°e 
generală, a clerului, de âre-ce mulțl din 
parochiele cele bune nimica facă, âră 
cei din parochiele slabe se descurajază, 
ba ce e mai multă, preoții mai cu capa
citate suntă și goniți, aievea aceștia 
suntă martirii diecesei, și oohii unoră 
protopopi fără inimă suntă ațintiți asupra 
loră, cum s8-i potă denunța la consis
toriu. Esemple de aceste de prigonire 
ași putâ produce destule, der me măr- 
ginescă de astădată a aminti ună casă 
mai vechiu. Marele oratoră și eruditulă 
profesoră de religiune, de limba și litera
tura română la gimnasiulă de Oradea, și 
publicistă bisericescă, Iustină Popfiu, care 
în atâtea inimi june a plântată credință și 
iubire cătră națiune, — a fostă alungată 
de pe catedră, întocmai ca profesorii dela 
Beiușă, și năcăjită, în florea vieței scumpe 
curendă a murită, ca în esiliu, într’o 
parochiă dela sate.

Etă așa suntă tractați unii preoți 
la noi, pănă ce erășl alții fără nici ună 
merită suntă înaintați. Așa la anulă 1884, 
cu ocasiunea alegeriloră de deputațl 
dietall, circuindă prin diecesă ca corteșu 
ună canonică din Oradea, pe unii preoți 
terorisându-i, âră altora făcendu-le pro
misiuni, acei preoți fără convingeri na
ționale, cari și-au promisă lucrarea pen
tru candidatulă guvernului, au avansată 
la parochii bune, ca și cum așa ară 
pretinde canonele bisericescl.

Ba consistoriulă de dragulă favori- 
țiloră săi frânge încă și statutele diece- 

sane. Așa în diecesa nâstră este statorită, 
în scopulă adaugerii fondului viduo- 
orfanală, ori care preotă, care și-ar lua 
preotesă dintre mireni, înainte de hiro
tonia este datoră să solvâscă în fondulă 
memorată o tacsă de 400 fl. Și totuși 
consistoriulă, ne mirămă cu ce dreptă — 
unora le ârtă acâstă taosă, — și ce e 
mai multă, se iârtă unora ca aceia, cari 
iâu fete avute și cari ară ave de unde 
să plătescă. Acestă fondă este o propri
etate neînstrăinabilă a diecesei, de ore-ce 
noi clerulă ’lă susținemă și-lă adaugemă 
din angariele nâstre proprii, și totuși 
consistoriulă nici că ne întrebă pe noi, nici 
ne dă sâmă nicl-odată despre starea ace
luia, ca și cum noi amă fi minorenl și nu 
ni-ar fi ertată nici să scimă despre starea 
averei nostre.

Deci ar fi timpulă supremă, ca oon- 
sistoriulă să dovedăscă mai multă drep
tate în afacerile interne ale diecesei, așa 
și în conferirea beneficiiloră, eră paro
chiile să se reguleze neamânată, conformă 
și dorinței Ilustrității Sale esprimate în 
literile convocării sinodului diecesană, 
ținută la an. 1882. Ne mirămă, că în 
acestă sinodă nimică nu s’a decisă în 
acestă privință, deși causa acâsta ă tare 
urgentă. Suspinele celoră mai mulțl preoți 
năcăjiți au ajunsă la ceriu, și starea 
presentă a parochieloră vacante, cari se 
administreză prin alțl preoți, nu mai pdte 
subsista fără detrimentulă spirituală și 
culturală ală poporeniloră, ce respeotivii 
protopopi lacomi n’au avută în preve
dere când au lucrată pentru adnecsarea 
unora dintre acelea. In parochiile mai 
înpoporate, în cari nu este nici școlă, 
nici preotă, ar trebui să fiă bareml ori 
preotă, ori școlă. Așa d. e. în protopo- 
piatulă Crișului, parochia de „Dubrice- 
nescl" constătătdre din vre-o una sută 
de numere, care nu are șcâlă, nici preotă, 
cu totă dreptulă ar merita să fiă prove- 
4ută bareml cu preotă, la a căruia be
neficiu modestă să se adaugă și benefi- 
ciulă capelaniei de Banlaca — unde de 
presentă nu avemă nici ună poporenă — 
nu din contră acestă benefioiu capelanială 
să se usurpeze prin preoții cei mai bine 
dotați de pe acolo. Așa în districtulă 
Barcăului, parochia de „Nadariu", care 
din dile străvechi nu are nici preotă, nici 
șcdlă, asemenea pretinde să fiă investită 
cu preotă, cu atâtă mai vertosă, căci 
mai de curendă beneficiulă aceleia s’a 
adausă, eră de altă parte poporulă, în 
lipsa conducătoriloră, s’a stricată și evre- 
ulă s’a înavuțită. Totă în acestă districtă 
este o parochiă așa numită „PăulescI", 
constătătdre din vre-o 10—12 numere, 
fără biserică și fără șcdlă, care și în 
sensulă candneloră ar trebui deși nu des
ființată, der bareml adnecsată la alta, și 
acestă parochiă totuși e provăcjută cu 
preotă. Ar fi mai cu scopă ca din cassa 
parochială de aid să se înființeze o școlă, 
la care să umble și băeții din comuna 

învecinată „GurbescI", și așa parochia 
de PăulescI să se adnecseze cătră cea 
de „Spinușă“, âră „Gurbescii" cătră 
cea de „Ciulesc!", cari ambele, deși mi
sere, arh face ună beneficiu mai modestă.

Deci convocarea neamânată a Si
nodului e neapărată de lipsă atâtă în 
causa urgentă a gimnasiului de Beiușă 
și a regulării parochieloră, câtă și spre 
vindecarea tuturora raneloră diecesei, 
și acestă vindecare o așteptămă cu în
credere dela părintesca inițiativă a bu
nului nostru Episoopă, care cu totă 
dreptulă îșl ocupă loculă între Mecenații 
diecesei nostre.

Numai dela sinodă sperămă noi 
mântuirea nostră, și pănă la sinodă însă 
nu putemă să nu 4icemă: „Videant 
consule s, ne quid detrimenti 
respublica capiat“l!

Mariu Bihorenulu.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din Bihoru, Aprilh 1890.

’Ml aducă aminte, că la conferințele 
învățătorescl ținute de doi, trei ani în- 
coce mai tot-deuna s’a discutată cestiu- 
nea înființărei unei reuniuni a învățăto- 
riloră gr. or. de sub jurisdicțiunea con- 
sistorului Orădană, ba s’a luată și ună 
anumită condusă de valâre, dâr pănă în 
timpulă de față nu s’a dusă în îndepli
nire nimică.

Ce-i dreptă, conferința învățătorescă 
din distritulă Orădii-marI a luată iniția
tiva încă în anulă trecută, constituindu-se 
într’ună felă de reuniune, alegându-șl 
funcționarii săi interimall și elaborândă și 
nisce statute, pe cari censurându-le Ven. 
Consistoriu, le-a trămisă la fiesce care 
protopopă, pentru a se consfătui cu în
vățătorii în o comissiune, și a-șl face 
observațiunile cu privire la acele statute, 
ceea-ce s’a și întâmplată.

Acum așteptămă să încâpă careva, 
der nici iau inițiativa funcționarii înte- 
rimall ai reuniunei, nici Ven. Consis- 
toră de a conchema o adunare generală 
a tuturoră învățătoriloră de sub jurisdic
țiunea sa. Adevărată, că pe la noi, prin 
părțile Bihorene, unde poporulă este 
considerată, ca mai puțină înaintată în 
învățătură și cultură, deârece poporulă 
din aceste părți stă mai slabă în privința 
materială și dotați unile funcționarilor h 
noștri asemenea suntă mai slabe ca prin 
alte părți locuite de Români, precumă 
prin părțile Aradului și ale Banatului, 
dâr mulțumită Domnului, și acestă po- 
poră din ană în ană dă semne de înain
tare, înbunătățindă salariele preoțiloră 
și ale învățătoriloră, și zidindă biserici 
și șcâle corăspuncjătâre timpului modernă,

Așa dâră nu atâtă din neajunsuri 
materiale nu’șl ia inițiativă cestiunea 
acesta, câtă mai vertosă din lipsa de în- 
teresare.

Desă de diminâță se scula Avdele- 
vicl, îșl făcu rugăciunea, aprinse foculh, 
puse ciorba de curechiu și grisulă la 
focă, puse mașina de ceaiu, îșl lega șur- 
țulă dinainte și se aședâ la ferâstră la 
lucru. Lucrândă îșl aduse aminte de 
cele întâmplate în sera dinainte. Au- 
cjit’a elă vocea în visă, ori i-a răsunată 
în adevără?

Mai multă privi a la ferestră, de câtă 
lucra. Dâcă trecea cineva pe dinainte, 
cu cisme necunoscute, se pleca tare îna
inte, ca să vedă nu numai piciârele, ci 
și fața. Cu cisme nouă de pâslă trecu 
pe dinainte sluga de casă, după elă veni 
celă care căra apă și curândh în urma 
loră se puse înaintea ferestrei bătrânulă 
soldată din Nicolajev cu nisce cisme 
forte vechi, cârpite, în mână cu o lopată. 
AvdelevicI îlă cunoscu de pe cișmele de 
pâslă. Bătrânulă se chema StepanicI, îlă 
ținea de milă ună neguțătoră, unde tre
buia să ajute servitorului de casă. Ste
panicI începu înaintea ferestrei să dea 
zăpada cu lopata într’o parte. Avdele
vicI se uită la elă, după aceea se apuca 

âră de lucru.
„Sunt chiar nebună la bătrânețele 

meleu îșl, dise AvdelevicI rîdendu’șl de 
sine. „StepanicI împrăștia zăpada cu lo
pata și eu mă gândescă, că Christosă 
vine la mine. ț)ău că sunt într’o ure- 
chiă.u Făcândă vre-o 4ece împunsături, 
âră îi veni să se uite prin ferestră. Ste
panicI răzimase lopata de părete — îșl 
încălca mânile, ori se odihnia puțină.

Ună bătrână slăbănogă se părea că 
nu mai e harnică de lopată. AvdelevicI 
gândea: ore să nu-i dau ceaiu? mașina 
de ceaiu începu deja a fierbe de da afară 
din ea, elă îșl puse sula bine, se scula, 
puse mașina de ceaiu pe masă și bătu 
la ferestră. StepanicI se întârse cătră elă 
și se apropia de ferestră. AvdelevicI îi 
făcu semnă să vină la elă și se duse să 
deșchicjă ușa.

— „Hai înăuntru, încălcjesce-te — 
așa-i că ți-e forte frigă?" întrebă elă.

— „Christosă să ne stea într’aju
toră, osele mă doră," răspunse StepanicI.

Elă întră, îșl scutură zăpada și îșl 
șterse pioiârele. Mersulă lui era nesigur.

— „Nu te mai osteni să’țl curățl 
piciârele/ îi strigă AvdelevicI, „șec}I și 
bea ceaiu."

AvdelevicI umplu două pahare, 
unu ’lă întinse înaintea âspelui, din 
ceaiulă său vărsă în farfuria de desubtă 
și începu a sufla.

StepanicI îșl bău paharu ’ntregă, îlă 
puse îndărătă cu fundu’n susă, er bucata 
de zahară din care a roșă păn’a băută, 
o puse pe masă și mulțumi. Se vedea 
însă că bucurosă ar fi mai băută ună 
paharh.

— „Bea," îlă invită AvdelevicI, și 
mai umplu odată amândouă paharele.

— „Tu aștepți pe cineva?" îlă în
trebă âspele.

— „Decă așteptă pe cineva? Tre- 
bue să’ml fiă rușine să spună pe cine 
așteptă. Așteptă ceva și nu așteptă... 
dâr mi-a căcjută o vorbă la sufletă.... 
am avută o arătare.. ah, singură nu soiu. 
Vecfl, frățiâre, erl am cetită evangelia 
despre Domnulă Christosă cum a um
blată pe pământă. Vei fi aucjit’o și tu 
de bună sâmă?"

— „Aud' ă, de aurită. Der noi, 
âmenii întunecați, nu scimă ceti."

— „Ei, bine, eu tocmai am cetită 
cum umbla pe pământă ... cum a ajunsă 
la fariseu și acela nu’lă primi sărbăto- 
resce. Cetindă, că elă n’a primită pe 
Domnulă Christosă cu cinstea cuvenită: 
când s’ar întâmpla să vină la mine, gân
descă eu, n’așă sci de locă, ce așă tre
bui să facă de tâte, ca să’lă primescă. 
Gândindu-mă la asta, am ațîpită. Cum 
închiseiu ochii audii, că mă strigă cineva 
pe nume; mă ridicaiu și mi-se păru, că 
audă șoptindu-se: „așteptă, eu viu mâne." 
Asta s’a repețith. Trebue să rîdă însu-ml 
de mine — cu tâte acestea eu așteptă 
pe Domnulă Christosă.*'

StepanicI nu 4ise nimicii, beu cea
iulă, puse paharulă îndărătă. AvdelevicI 
eră îlă întârse și ’lă umplu.

— „Bea pentru sănătate. Eu credă, 
că Domnulă Christosă, când umbla pe 
pământă, nu desprețuia pe nime și mai 
multă umbla cu poporulă de rândă. Apos
tolii și’i alegea mai bucurosă din cei 
de sâma nostră, din muncitori, cum sun-
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Oil durere trebue să spună, că inte- 
ligința română din aceste părți forte 
puținii interesă arată față cu causa sântă 
a poporului, cu deosebire simțulă națio
nală dârme. Ai pute merge dela preotu 
la preotu, dela învățătorii la învățătorii, că 
nu vei găsi vre-o gazetă românescă la ei, 
ori și decă găsesd, găsesd unii „Szabadsăgf 
„Kdpesndplapu, și alte foi de feliulă acesta, 
oart suntă contrare înaintărei culturei 
nostre poporale, ba încă se facă membri 
la asociațiunl, participă la baluri și ban- 
cheturl streine, cari numai spre folosulă 
nostru nu suntă.

Ar fi timpulă supremă, ca toți cu mică 
cu mare să ne desbrăcămă de haina cea 
vechiă și să ne punemă pe lucru, să lup- 
tămă din răsputeri pentru căușele nostre 
vitale, ca multulă și puținulă nostru să-lă 
folosimă pentru scopuri culturale curată 
românescl, nisuindă a-ne vede câtă mai 
curendă asociațl în o reuniune de cul
tură, prin care să conlucrămă la înain
tarea culturei nostre, și prin noi a popo
rului nostru.

Ar fi forte de dorită, ca on. func
ționari interimall ai reuniunei din distric- 
tulă Orăcjii-marl, seu Ven. Consistoriă, 
după cumă s’a hotărîtă mai de multe-orl 
cu ocasiunea conferințeloră învățătorescl, 
să concheme o adunare generală a tutu- 
roră învățătoriloră de sub jurisdicțiunea 
Consistoriului gr. or. Oradană, unde să 
ne consultămă mai cu deamăruntulă asu
pra acestei oestiunl. Să nu fimă încre
dința, că doră nu s’ară pută realisa, că 
tote să potă face numai voință să fiă.

BihoreanulU.

Adunarea Inî^torilortt români din traetultl 
Periceinlni,

s’a ținută în Recea, la 27 Ianuarie n. c. 
Intr’o dare de semă ce nis’a trimisă din 
Sălagiu se aduce multă laudă braviloră 
noștri învățători din acelă tracta. Adu
narea a decursă în cea mai frumdsă or
dine. Mai întâiu învățătorii s’au dusă cu 
toții la biserică, avendă în fruntea loră 
pe d-lă președinte și protopopă Ioană 
Cosma. A slujită d-lă preotă locală Cle- 
mențiu Popă. De față era multă poporă, 
oum și nisce ospețl de altă națiă. Corulă 
a fostă formată din școlarii din sată sub 
conducerea învățătorului loră. După eși- 
rea din biserică învățătorii, însoțiți de 
numărosă poporă și alțl ospețl, se adu
nară în șcâlă. Președintele deschise șe
dința prin o vorbire forte instructivă. 
Se ceti apoi o frumosă disertațiune a 
învățătorului V. Olteanu din Periceiu, 
după care învățătorulă locală I. Hendea 
începu propunerea de probă ou elevii 
din anulă întâiu de scdlă, er copiiloră 
din clasele mai înaintate li-a propusă 
despre prăsirea și nobilitarea pomiloră. 
Amândoi au propusă cu succesă forte 
bună. Urmă critica fdrte favorabilă pen
tru propunători. Altă disertațiune forte

interesantă despre folosulă măestriiloră se 
ceti prin învățătorulă T. Taloșă. Din 
oouspectulă despre taxe se constată, că 
învățătorii plătescă forte regulată taxa 
de membri ai reuniunei, afară de G-. An- 
dreiu din Bocșa-română, care în restanță 
cu 26 fi. și contra căruia și în alte pri
vințe să plânge corespondentulă nostru. 
Urmară mai multe propuneri forte po
trivite ale învățătoriloră Hendea și Ol
teanu. Oelă dintâi propuse ca corpulă 
învățătorescă din acestă tractă să esprime 
mulțămită zelosului și multă meritatului 
vice-președinte de odinioră, Gavrilu Trifu, 
care fu deportată la Sababka. Propune
rea fu primită cu însuflețire și i-se îm
părtăși și d-lui Trifu. După aceea d-lă 
Olteanu ceti o epistolă a d-lui Trifu, în 
care acesta salută de anulă nou pe toți 
membrii reuniunei. D-lă V. Olteanu pro
puse înființarea societățiloră de plugari 
și a coruriloră vocale, care propunere 
de-ocamdată se primi numai în princi
piu. Intregă conferența a fostă de mare 
interesă și le servesce spre ondre învă
țătoriloră noștri.

Episcopulu Strossmayer despre Ruși.
Ună scriitoră, anume Pierling, a tri

mis nu de mult episcopului croată Stross
mayer o lucrare a sa, ce tractâză des
pre îmbunătățirea raporturilor ă dintre 
biserica ortodoxă rusâscă și biserica rom. 
catolică. Organulă episcopiei din Diaco- 
var a publicată în 4ilel® acestea scriso- 
rea ce-a adresat’o episcopulă Strossmayer 
lui Pierling, care e de următorulă cu
prinsă :

„Primesce mulțămitele mele pentru 
dăruirea cărții d-tale întitulată „Papes 
et Tzars“ (Papii și Țarii). Eu am cetit’o 
cu atențiunea ce o recere ună obiectă 
atât de însemnat și interesant. Vederile 
mele față cu apropiarea bisericei orien
tale de biserica romană suntă următdrele: 
în cursulă evenimenteloră viitdre, cari 
la totă casulă voră urma din orându- 
iala lui Dumne4eu, întregă poporulă rusă 
va scutura de pe grumazulă său jugulă 
aristocratică, și va tinde după o liber
tate basată pe legi drepte așa după cum 
pretindă lipsele reale ale țărei. Totă 
atunci evenimentele voră nasce în popo
rulă rusescă convingerea, că libertatea 
națională, fără de-o biserică liberă, este o 
imposibilitate. Tocmai așa și dinastia ru
sescă, precum și ceilalți factori, cari ho- 
tărăscă sortea țărei, voră veni la con
vingerea, că o biserică subordinată statu
lui și subjugată de acesta e lipsită cu 
totală de puterea de a apăra dinastia 
seu peste totu de-a consolida posițiunea so
cială a țărei. Decă odinioră se voră în
tâlni aceste convingeri, va eși la supra
față idea, că Rusia trebue să se împace 
cu biserica apusenă, pentru ca într’o în
țelegere și unire sfântă și liberă să se 
afle isvorulă roditoră ce lipsesce de fapt 
bisericei rusescl. Totă aceea ce am fă-

cută pănă a4l eu, d-ta și, ca prietină 
ală nostru, Vladimir Solovjev, este nu
mai ună începută, care îlă va face faptă 
la timpulă său bunulă și dreptulă Dum
nezeu, ca să se ajungă acea sfântă înțe
legere, ce isvorăsce din inima lui și pe 
care a sigilat’o cu însuși sângele său“.

Luptă culupu.
Ni-se scrie: Groznică și plină de a- 

mare der și de mângăitdre aduceri aminte 
va rămâne noptea din 26 Aprile a. o. pen
tru locuitorulă Chîlba Lică din Betfia. 
Căci e ceva înfricoșată a te vedâ în ne- 
îndoiosă primejdiă de morte, în ghiarele 
morții, chiar și a lupta luptă fără nădejde 
mai bine de ună pătrară de oră. Der 
apoi totă-odată e și ceva mângăitoră a 
simți aprope ajutorulă lui Dumne4eu, 
grija lui părintescă și a umili cu brațe 
tari aleanulă neîmpăcată...

Era pe la 10 ore din ndpte, pe când 
Chîlba Lică îșl plecase capulă spre odihnă 
în capătulă satului, unde era de pa4ă la 
călușeii săi. Abia însă îlă furase somnulă 
dintâiu, simțesce, că cineva îi înhață pă
lăria de pe capă. Spăimântată de neaș- 
teptatulă atacă, sare în piciore și se vede 
față în față cu ună lupă. — Armă, seu 
altceva instrumentă de apărare, nu avea. 
Apucă dâr căpestrele ce-i erau la înde
mână și se apără cu ele. Lupulă prinde 
căpestrele și trage odată în stânga, odată 
în drepta, apoi se aruncă pe elă, ca să-lă 
apuce de gâtă. 0 minută de zăbavă său 
de slăbire a curajului era de ajunsă, se 
cadă jertfa setdsei fiere. Dumne4eu celă 
tare și mare însă, chiar minuta acâsta o 
alese, șă-șl arete îngrijirea sa față de 
corbna făpturiloră mâniloră sale, și trimi- 
țându-i puterile lui Samsonă îi înfer- 
bântă sângele, îi iuțesce brațele, să îm- 
brăncescă pe după capă urechea lupului 
și să-i stăpânescă nesațulă. — Cu o mână 
ținea de urechea lupului, cu cealaltă se 
apăra, strigândă mereu ajutoră, Voindă 
întru apărare se prindă cu cea mână 
botulă lupului, ca să nu-lă potă mușca, 
acesta ajunse în gura sălbătăciunei pănă 
la închietură.

Ce a urmată acuma e înfiorătoră, 
căci a urmată o luptă lungă și desperată 
pe viâță, pe morte. Mai multă de 20—30 
de pași depărtare se tras-împinseră unulă 
pe altulă și omulă în piciore și lupulă 
în picidre. Omulă țânândă de urechea 
lupului, lupulă cu mâna omului în gură, 
încependă să-i macine degetulă celă mică 
la care e greu rănită. Abia după o în
delungată încordare și trudă putu bietulă, 
să-și scape patru degete din gura lupului, 
cu cari prin4endu-i fălcile îlă trânti la 
pământă și puse opinca pe grumazu lui.

Intr’asta doi vărarl, Chîlba Teodoră, 
frate cu Lică, și Botă Flore, cari erau 
la caminiță, au4©ndă strigătele grăbiră 
întru ajutoră unulă- cu o bâtă altulă cu 
o sapă. Acesta, anume Chîlba Teodoră, 
după-ce Lică îșl scose degetulă, îi trase

lupului o bâtă peste șele de se părea, că 
a murită. Dâr n’a murită, căci se și sculâ 
și se arunca spre Teodoră. Atunci ridica 
Botă Flore sapa și îi eroesce cu ea o 
lovitură atâtă de aspră în tâmplă, încâtă 
îndată i-a și sburată ună ochiu și a că- 
4ută la pământă. Acuma se puseră la 
îmblătită și-lă îmblătiră și-la melițară 
pănă l’au omorîtă, ba și după aceea au 
mai dată în sălbatica fiară.

Așa a ajunsă la capătă lupta cea 
grdznică cu lupulă, în Betfia, însâ cu asta 
nu s’au isprăvită tote. — Indrăsnela prâ 
6rbă a lupului de o parte, eră de altă 
parte, împrejurarea, ,că nici după multele 
strigări nu s’a depărtată, nici nu s’a dată 
la oaii, cari erau acolea, a zemislită în 
mintea omeniloră cugetulă, că ddră a 
fostă turbată. Stăpâniți de acestă cugetă 
în 27 Aprilie dimineța făcură arătare pro- 
topretorelui, care era în Ciheiu, pentru 
alegerea de notară cercuală. Protopreto- 
rele numai decâtă trimise pe omă la me- 
diculă oercuală, să-lă visiteze. Totă în 
4iua aceea luâ protocolă și făcu pași, să 
se secționeze bestia.

In 28 deci veniră, mediculă cercuală 
și ună medică militară, și-lă secționară. 
Ce s’a constatată, positivă nu sciu. Unii 
4ică, că ar fi fostă și semne de turbare; 
alții susțână, că numai fomea l’ar fi făcută 
atâtă de îndrăsneță. La totă casulă me
dicii făceau fdrte bine, decă pentru liniș
tirea poporeniloră ară fi declarată și în 
fața loră resultatulă secționărei.

Lupulă l’au băgată într’o grdpă de 
vară eră grdpa au umplut’o cu pământă. 
Esecutorii ne ducă pânea ; lupii ne mâncă 
de vii. Fericiții de noi!

InformațiunT polițienesc! locale.
0 grevă la fabrica de zachară de 

lângă Bodă a isbucnită Luni. Și anume, 
lucrătorii cehi angajați la lucrulă câm
pului, pentru timpulă verii, au refusată 
a lucra și o parte din ei pătrunse cu 
puterea în cancelaria fabricei și ceru 
amenințândă, cărticelele de lucru. Direc
țiunea a cerută ajutorulă poliției, care 
a arestată pe urditorii revoltei și pe 
lucrătorii cei renitențl. Căpitănia poliției 
a dispusă pedepsirea, eventuală isgoni- 
rea loră.

Furturi. MercurI noptea spre Joi 
ună făptuitoră necunoscută a furată dela 
vila Schwarz, de lângă șosdua ce duce 
la gară, o manta sură de pele, o um
brelă de mătase și o gentă negră de 
pele. Genta a aruncat’o făptuitorulă în 
curte. — MercurI sera a fostă surprinsă 
4ilera Rosa Bohm furândă din curtea 
casei Nr. 305 din Târgulă straeloră ună 
oiubără (hărdău).

TELEGRAMELE „GAZ. TRAN 8“.
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Viena, 10 Maiu. Cehii tineri 
n’au primitu mandatulfl, ce li-s’a

temă și noi. Cine se înalță, cjicea elă, 
umili-se-va și cine se umilesoe înălța-se- 
va. Voi, 4icea elă, mă numiți Domnă, 
și eu vă voiu spăla picidrele. Cine vre 
să fiă celă dintâiu, trebue să fiă slugă 
tuturoră. Fericiți suntă cei săraci, cei 
umiliți, cei blâncjl și cei milostivi.11

StepanicI nu gândia la paharulă 
său, elă era ună bătrână a cărui inimă 
se ’nduioșa ușoră. Elă ședea, asculta și 
pe fața lui se scurgeau lacrimi.

— ,,Mai bea/1 4ise AvdelevicI, der 
StepanicI îșl făcu cruce, mulțumi, îșl dete 
paharulă deoparte și se sculă.

n’Țl mulțumesoă, Martină AvdelevicI, 
mi-ai făcută bine, mi-ai săturată sufle- 
tulă și corpulă.11

— „De altă dată vino âră la mine, 
StepanicI.11

StepanicI se duse. Martină îșl turnă 
ceaiulă celă din urmă, îlă bău, așe4ă va
sele de ceaiu la loculă loră și se puse 
să cârpâscă uuă papucă vechiu.

Lucrândă se uita pe ferestră, gân
dia totă la elă, la cuvintele și la fap
tele lui.

Doi soldați trecură pe dinainte, 
unulă în cisme de regimente, celălaltă 
într’ale lui; după ei vecinulă său, în ga
loși frumosă curățițl; urma ună brutară 
cu o corfă. Acuși veni o femeiă în cio
rapi de lână cu papuci țărănescl. Ea 
stetea în locă lângă stâlpulă dela ferâstră, 
AvdelevicI ridica ochii: elă vă4u o fe
meiă streină îmbrăcată rău, în brațe cu 
copilă. Ea se apropia de părete, cu spa
tele cătră ventă, înfășa copilulă — deși 
n’avea nimică cu ce să’lă înfașe. îmbră
cămintea femeii era de vâră și rea. Prin 
ferâstră AvdelevicI au4i copilulă stri- 
gândă; ea voia să’lă liniștescă și nu’lă 
putea. AvdelevicI merse la ușă și strigă 
dela scară:

— „Femeiă bună, femeiă bună!“ 
Femeia se ’ntdrse spre elă.
— „Ce stai acilea, cu băiatulă în 

frigă? Vino mai bine în odăiță, la căl
dură, îlă vei pute înfășa. Incoce — aici!“

Cu mirare se uita femeia la elă — 
ună bătrână cu șurță și cu ochelari pe 
nașă o chemă la sine. Se duse după elă 
în casă și bătrânulă o duse la pată.

— „Șe4l aici, femeiă bună, mai a- 
prdpe de cuptoră. Incăl4esce-te și dă 
țîță copilului.11

— „N’am lapte’n țîțe, de a4l dimi- 
nâță n’am mâncată nimică,11 4ise femeia, 
cu tdte astea apleca copilulă la șină.

Cuprinsă de milă, AvdelevicI clătină 
din capă, se puse la masă, aduse pâne 
și o strachină, deschise ușa dela sobă, 
puse în strachină zâmă de varză, scâse 
și ola cu arpăcașă, fiindă însă, că acesta 
nu era pregătită de ajunsă, turna numai 
zâmă și o puse pe mesă. Mai luâ din 
cuiu ștergarulă și’lă întinse pe masă.

— „Șe4l,“ 4ise elă, „și mâncă, fe
meiă bună. Pănă atunci voiu ședeeucu 
copilulă. Eu am avută copiii mei și mă 
pricepă să-i grijescă.11

Femeia îșl făcu, cruce, se așe4ă la 
mesă și începu să mance. AvdelevicI se 
așe4â pe pată la copilă. Voia să țo- 
căe din gură ca la copii, dâr nu putea, 
pentru-că n’avea dinți. Copilulă nu în
cetă d’a striga. AvdelevicI îșl gândi să’lă 
liniștâscă cu degetulă — elă îșl ducea 
degetulă pănă la gura micuțului și eră

îlă trăgea; der în gură nu i-lă da pen
tru-că degetulă era negru de rășină. Co
pilulă se uita la degete, se liniști, ba 
începu a și rîde. Martină se bucura de 
asta. Și femeia mânca și povestea cine 
e și unde a fostă.

— „Sunt femeia unui militară,11 
4ise ea, „șâse luni suntă de când mi-au 
dusă bărbatulă departe de aici, și d’a- 
tuncl n’am primită dela elă nici ună 
semnă de viâță. Slujindă eu ca bucătă- 
râsă, am că4ută la pată lăuză. Cu copi- 
lulă n’au vrută să mă mai țină. Suntă 
acum trei luni, de când mă sbată fără 
slujbă, am trebuită să întraineză totă, 
ce am avută. Voiam să slujescă ca doică, 
der nu mă primesce nimenea — mi-se 
4ice că așă fi pre slabă. Tocmai m’am 
fostă dusă la femeia unui neguțătoră; 
la aceea slujesce o femeiă din sătulă 
nostru ; dmenii ’i promiseră, că mă pri- 
mescă, eu gândiamă că voiu pută rămână 
acolo îndată, femeia însă ml-a poruncită 
să viu pe săptămâna ce vine, și locuesce 
așa departe, sunt de totă ostenită și și 
copilulă este așa de slăbită. Mulțămită
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oferită de clubulu Cehii oră bătrâni, 
în delegațiunl.

Berlinu, 10 Maiu. In camera 
senioriloră, unde partida preotului 
Stocker e pentru momentu tare 
representată, au tostă dezbateri 
formale în contra Jidoviloră cu 
ocasiunea plângerei lui Pfeil asu
pra marelui numeră de școle și 
școlari jidovesc!, de învățători și 
gimnasii jidovesc!, deorece aci zace 
ună periculă socială pentru creș- 
tinismă. Ministrulă de culte și ins
trucțiune răspunse, că numerulă 
învățătoriloră jidovi în Prusia e 
de 49 inși, unde e der pericolulă ? 
In urmă s’a primită propunerea 
lui Pfeil, după care guvernulu e 
invitată se înlăture relele ce se 
nască în urma numărului pre mare 
de școlari jidovi la sărbătorile 
loră.

Caracterulu*)

*) După Smiles-Rudow.

Caracterulu, ca armatura a spiritului.
Mulț! suntă ac}! de părere, că 

omulă este din imperiulă anima- 
leloră. Ei se întemeiază adecă pe 
aceea, că animalele vădă și audă, 
mirosă, gustă și semtă, ca și noi, 
ba în parte au sensuri multă mai 
desvoltate; ele îșl potă împărtăși 
ceva, prin urmare au limbă; ele 
lucră cu precugetare, așa der au 
minte; ele suntă făcute totă din 
materia aceea, ca și noi: sânge, 
mușchi, vine, ose — c’ună cuventă 
suntă carne din carnea ndstră. 
Pdte fi, der nu suntă spiritu din 
spiritulu nostru.

Acesta este deosebirea funda
mentală între animală și omă. 
Animalulă trebue să lucreze totă 
dăuna, așa cum lucreză. Omulă 
are libertatea, de a se hotărî așa 
seu altfelă. Faptulă acesta jîlă 
avemă în vedere.

Firesce că acestă libertate nu 
e nețărmurită. Omulă nu este nu
mai spirită, ci are și ună trupă 
și acesta deja îi mărginesceliber
tatea în mare măsură. Elă trebue 
să trăescă și elă pdte deveni în 
așa măsură sclavul ă trebuințeloră 
sale, încâtă abia îi mai este cu 
putință a’ș! manifesta libertatea 
sa în afara. Și deși rămâne liberă, 
ca persdnă, totuși de multe or! 
lucrulă său prin monotonia lui îi 
încătușeză spiritulă, ba i-lă și 
omoră. Voința tare însă pdte 
frânge sila ceea, eră pe acesta o 
pdte suporta, precum au dovedit’o 
dmenii energici din timpurile 
vechi și nouă.

Ună despotă este însă, față cu 
care și cea mai tare voință este

neputinciosă: mersulă naturei și 
legile ei. Deși a Rousseau,
că totă e bună ce vine din mâ- 
nile naturei și tdte se potă strica 
în mânile dmeniloră, deși au scris 
și alții despre natura „milostivă", 
tdte acestea rămână adevărate vi
suri; natura nu cundsce nici rău, 
nici bine, pentru că nu cundsce i 
libertate; ea este dimpotrivă o j 
mașină, care îș! tace drumulă ei 
sfărîmândă, ce-i stă în cale, pre
cum muntele vulcanică înghite pe 
omenii, cari se urcă pe elă.

Der cu tdte, că e mărginită 
libertatea voinței, ea este totuși 
ceva măreță. Cum ? care este fo- 
losulă ei ? cum se arată ea ? Li
bertatea voinței face pe omă stă
până pe sine. Elă nu e silită să 
lucreze așa or! așa, ci se cere de 
la elă, ca o datoriă, să lucreze așa 
ori așa.

Și ce se cere dela omă? Cele 
4ece porunci, cu car! se răspunde 
de obiceiu la acestă întrebare, 
suntă în cea mai mare parte nu
mai opriri, inter4iceri, car! nu ne 
ducă departe; și ceea ce afirmă 
seu poruncescă, se referă mai cu 
semă la frica lui Dumne4©u și la 
iubirea de dmenl. Isusă 4i°e der 
cu dreptă, că porunca de a iubi 
pe Dumne4eu și pe dmenl 
cuprinde în sine pe tdte celelalte 
porunci: legea și profeții. Frica 
lui Dumne4eu și iubirea de omeni 
suntă însă mai multă însușiri de 
câtă lucrări; nu ne arată ceea ce 
să facemă, ci numai în ce spiritu 
să o facemă. Kant, unulă dintre 
cei mai mari filosofi germani, 4ice 
în fondă totă aceeași, când cere: 
„lucreză astfelă, ca fiă care să 
pdtă lucra așa și să trebue să lu
creze așa; lucreză der astfelă ca 
nimănui să nu-i faci nici ună rău“. 
Herder 4i°e în opulă său „idei 
despre istoria omenire?': „Omulă 
să fiă omă; elă să-și formeze sta
rea lui după aceea, ce cundsce că 
e mai bine în lumea asta? Unulă 
4ice, că noroculu, altulă 4i°e, că 
virtutea și chiar și Kant stă pe 
gânduri, că ore se potă împreuna 
amândouă.

Trebue așader, ca noi înși-ne 
să ne lămurimă asupra problemei 
nostre ? Nu, căci ea este de mult 
deslegată, înainte de Herder și de 
Kant, înainte chiar de Isusă și de 
cele 4ece porunci, și este desle
gată într’ună modă, care singură 
e corectă, pentru că e singurulă, 
care corăspunde ființei voinței li
bere. Din timpurile primordiale 
ale omenirei, strigă cu glasă pu
ternică, care pătrunde universulă 
pană în adâncurile sale și care și

astă4i are totă acea putere, ce-a 
avut’o cu mii de ani înainte de acesta: 
Impleți pământulă și vi-lă supu
neți și stăpâniți peste pescii mării, 
paserile ceriului și peste tdte vie- 
țuitdrele pământului.

Pentru ca să poți stăpâni, tre
bue să fi tu însu-ți liberă și liberă 
vei fi numai atunci, când te vei 
pute tu pe tine însuți stăpâni, 
ceea ce este o datoriă după 4isa: 
Decă nu ești bună, păcatulă pân- 
desce la ușă și caută să te prindă 
în lațulă său ; tu însă stăpânesce-lu.

Va să dică, chiămarea omului 
este să stăpânescă peste natura 
afară de elă și peste natura din 
elă și totă desvoltarea omenirei, 
începândă din timpurile cele mai 
vechi și pănă în 4ilelc ndstre, a 
adeverită acesta. Nu numai făp
turile cele viețuitdre au fostă su
puse, și cele stricăcidse mai peste 
totă pămentulă stârpite; ba chiar 
și forțeloră primordiale ale natu
rei s’a pusă frâu și le-au făcută 
ca să servescă omului.

Firesce că a trebuită să trecă 
multă timpă, pănă când au ajuns 
dmenii acolo, ca să recunoscă 
aceste adevăruri, căci timpuri fdrte 
îndelungate libertatea, care era 
făgăduită întregei omeniri, a fostă 
numai privilegiulă câtorva indi- 
vi4l; cei mai mulț! dmeni erau 
robi, în locă de a fi domni și stă
pâni.

Mii de ani s’a luptată omeni
rea pentru ca să-și câștige liber
tatea, imperii mari și națiuni pu
ternice s'aii prefăcută în prafă și 
pulvere, pentru că au călcată în 
picidre libertatea omului și asta 
voră păți-o și a4i și mâne tdte 
statele și tdte națiunile, cari nu 
țină contă de mersulă omenirei 
în luptele sale gigantice pentru 
libertate. A perită și imperiulă 
stăpânitoriloră lumii, ală Roma- 
niloră, pentru că ei cu civilisațiu- 
nea și cu cultura loră au dusă 
jugulă romană în tdte părțile lu- 
mei și au sugrumată libertatea 
popdreloră. Ei au umblată să pre
facă pe Germani în Romani cu 
forța, der tocmai Germanii au 
fostă stânca, de care s’au spartă 
nisuințele loră despotice.

Decă nu li-a fostă permisă Ro- 
maniloră să calce nepedepsiți le
gea vecinică a libertății omului, 
cu atâta mai puțină le va fi per
misă unoră națiuni pitice, pig- 

j meice, cari nu se potă asemăna 
cu Romanii nici în civilisațiune, 
nici în cultură, nici în puterea assi- 
milătdre.

Trăsura fundamentală a spiri
tului omenescă este libertatea;

pentru libertate s’a luptată, se 
luptă și trebue să se lupte omulă, 
pentru ca să’și pdtă îndeplini chiă
marea sa aici pe pământă. Căci 
tdtă vieța nu este altceva decâtă 
o necurmată luptă, nu numai pen
tru popdre, cari nu înceteză a se 
bate unele cu altele, ci și pentru 
indivi4l, cari fără de muncă ’ și 
fără de trudă nu’șl potă înde
plini chiămarea loră de a domni 
peste natură; fiindcă natura este 
ună dușmană grozavă, ba în multe 
privințe ună dușmanii atâtă de pu
ternică, încâtă nici nu’lă poți în
vinge.

Precum în orl-ce luptă, așa și 
în lupta acesta ne trebuescă arme; 
și armatura, cu care avemă se 
atacămă și să ne apărămă, este 
caracterulu, seu cu alte cuvinte fi
ința spirituală a întregului omă. 
Și dedrece în orl-ce luptă armele 
bune suntă cele mai bune, dedrece 
în lupta dmenirei ele dau singura 
garanțiă pentru biruință voimă să 
cercetămă în cele ce voră urma 
mai cu deamăruntulă: întâiu cum 
răsară aceste arme, și apoi ce felă 
de însușiri trebue să aibă.

Vomă tracta der:
I. Despre formarea caracterului, 

și adecă: 1) prin tamiliă; 2) prin 
purtarea cu dmenii și prin esem- 
ple; 3) prin cărți și prin opere 
de artă; 4) prin șcdla vieței și 5) 
prin căsătoriă.

II. Despre însușirile fundamentale 
ale caracterului:

1. în afară: curagiu și sta- 
torniciă.

BăflJățiă

Fidelitate
(credință)

AîlevW 
disposijinne 

a ihimei

2. înăuntru: stăpânire de
sine și abne- 
gare de sine.

3. în afară: fidelitate,
4. înăuntru: iubire de a-

devără.
5. în afară : omeniă,
6. înăuntru: voioșiă.

Din traista cu minciunile.

Nu mi-e frică de Mercurata...
Ună faraonii mânca într’o di de 

MerourI carne. Vădendu-lă unii Românii 
îi cjise:

„Măi Țigane! De ce mănânci tu 
Mercurea cu dulce, că te-a bate Dum- 
nedeu. Totă lumea postesce, numai tu 
necinstescl sfânta di de adl, ca unii pă
gână^

— „Las’o ’n pace cumetre", răs
punse cioroiulii cu nepăsare. „Nu ml-e 
frică de Mercurata ’ncornurata, făr’ de 
Vinerata neuitata, auleo Domne, îmi tre
mură osuțele,“ răspunse Țiganulă ro- 
dendă carnea de pe ună cioiu câtă o 
măciucă.

cerului, stăpâna casei are milă, ne ține 
de pomenă în cvartiră, altcum n’așl sci 
cum să trăiescă."

AvdelevicI suspina și dise:
— „De bună semă nu ai nici îm

brăcăminte căldurdsă ?“
— „Cum să am haine căldurdse, 

tătucă ? ErI am trebuită să zălogescă cea 
din urmă năframă pentru două-cjeci co- 
peicl.“

Ea se duse la pată și luâ copilulă. 
AvdelevicI se sculă și aduse de pe pă
rete ună spențălă vechiu.

— ,,Ia-lă“, dise elă, „ce-i dreptă, 
este rea haină, dăr pentru înfășată totă 
va fi bună/1

Femeia se uita la haină și la bă
trână, luă spențălulă și plânse. Avde
levicI se plecă în josă cătră podele, 
trase lada de sub pată, răscoli prin ea, 
și eră ședu lângă femeiă.

— „Domnulă Christosă să-ți stea 
într’ajutoră, începu ea. Numai elă m’a 
trimisă la ferâstra ta, tătucă. Fără tine 
ml-ar fi înghețată copilulă. Când am 
plecată era caldă, și acum a venită ffi- 
gulă. Elă, Domnulă, te-a învățată să 

te uiți pe ferâstră și să ai milă de mine, 
ticălosa."

Zîmbindă răspunse AvdelevicI:
— „Elă m’a învățată, bună femeiă. 

Nu ca să fură pre bunului Dumnedeu 
timpulă, mă uită eu pe ferâstră."

Și Martină povesti și femeii milita
rului visulă lui: cum a audită glasulă și 
cum Domnulă a promisă că vine încă 
astădl la elă.

— „Se pdte întâmpla așa", dise fe
meia, se scula, luâ spențălulă, învăli co
pilulă în elă, făcu o închinăciune spre 
semnă de mulțămită, și-i totă mulțămia.

— „Ia, în numele Domnului'1, <fise 
AvdelevicI, și-i întinse ună dvugrivennyj 
(bană de 20 copeici) ca să-și răscumpere 
năframa.

Ea’și făcu cruce, și AvdelevicI îșl 
făcu cruce și o petrecu afară.

După-ce s’a dusă femeia, AvdelevicI 
îșl mânca zâma de varză, duse vasele de 
pe masă și erășl se puse la lucru. Și 
lucrândă se gândi a totă la ferestră. In- 
cependă să întunece, pândia să vedă cine 
trece pe dinainte. Treceau cunoscuți și 
străini — nimică ceva deosebită. Acum, 

chiar înaintea ferestrii lui se opri o pre- 
cupeță în locă. Ea ducea o corfă cu 
mere; îi mai rămăseseră numai puține, 
le venduse măi pe tdte; pe spate îi a- 
terna ună sacă cu așchii — pdte le-a 
adunată la vre-o clădire, și acum se 
ducea acasă. Dâr saculă îi apăsa de 
bună semă umărulă ; ea voia să-lă pună 
pe celalaltă umără, de aceea îlă lăsă pe 
trotoară josă; și corfa cu merele opuse 
josă și scutură așchiile în sacă. Intr’a- 
ceea, etă că vine fugindă ună băiată 
cu căciula ruptă, apucă din corfă ună 
mără și vrâ să fugă. Femeia bagă de 
semă, se întorce și prinde băiatulă de 
mânecă. Băiatulă se plecă, vrâ să scape, 
bătrâna însă îlă înhață mai tare, îi dă 
căciula josă din capă, îlă smulge de 
pără. Băiatulă strigă, femeia înjură.

AvdelevicI n’avu timpă să-și pună 
sula la locă, o aruncă pe podele și se 
repezi pe ușă afară, se împiedecă însă 
de-i cădură ochelarii. Când ajunse pe 
stradă, precupeța ținea tocmai pe băiată 
de chică, înjura și vrea să-lă ducă la 
polițiă. Băiățandrulă se silia din tdte 

puterile să scape din mânile ei.
— „N’am luată nimică“, gângăvia 

elă. „De ce mă bați? Lasă-mă în pace.
AvdelevicI se încercă să-i despartă, 

elă prinse băiatulă de mână și dise:
— „Dă’i drumulă, mămucă, iartă-i 

în numele Domnului."
— „L’oiu ierta așa, că va trebui să 

se vinețescă totă. Blăstămatulă trebue 
să mergă la polițiă."

AvdelevicI se rugă!
— „Dă-i drumulă, mămucă, pe vii- 

toră nu va mai face așa ceva. Lasă-lă 
în numele Domnului."

Bătrâna îlă lăsa din mână, băiatulă 
vru să fugă, der Avdeleviol îlă ținu în- 
dărătă.

— „Răgă pe bătrâna de iertare și 
pe viitoră să nu mai faci una ca asta. 
Eu am văcjută, cum ai luată mărulă".

Tenărulă plânse și se ruga de iertare.
— „Așa se cuvine, etă, aici ai ună 

mără! "
Și AvdelevicI luă din corfă ună mărfi 

și’lă dete băiatului.
— „Eu ți’lă voiu plăti", cjise elfi 

luândă mărulă.
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„Nu țl-e frică, măi Țigane ?" întreba 
Românulă. „Bine, hai der să mergemă 
pănă la Mercurata ’ncornurata, decă nu 
țl-e frică de ea.“

— „Haide,“ <Șise lepșitultî de cioroiu, 
„haide să ne ducemă!"

Plecară deci amândoi la drumă. 
Dusu-s’au dusă pănă departe în pădure, 
la o gaură de ursă.

„Aici șede Mercurata," dise Româ
nulă cătră Țiganu. „Intră la ea și-i dă 
bună-dimineța."

Faraonulă întră curagiosă în gaură. 
Nu păși însă cinci pași și etă că-i ese 
înainte o snameniă de ursă câtă vițelulă 
de ună ană ală nașului Țiganului. Cio- 
roiulă îi dete „bună dimineța", der Ur
sula se ridica în labele de dindărătă și 
cu cele de dinainte mi-ți-lă apucă pe 
Țigană în brațe și mi-ți-lă strînge odată, 
de două ori, de era p’aci să-și dea su- 
fletulă.

— „Ai, ai, drăguță Mercurată", se 
văieta Țiganulă, ,,de me-i mai lăsa odată, 
că mă jură pe purdeii și pe haranca mea, 
că nu mai mancă carne în diua ta, pănă-i 
d’albă țigănia."

Ce făcu, ce nu făcu, destulă că 
scăpa cioroiulă din ghiarele ursului șl-o 
luă la tălpășița, ca din bătaia dracului.

„Stăi, Țigane!“ striga Românulă, 
„că Mercurata n’a făcută cu tine decâtă 
o glumă!"

„Asta-i glumă ?“ dicea Țiganulă ară- 
tându-șl ranele de pe mâni și pieptă, 
,,asta-i glumă, mânca-țl-ai friptă dra
gostea?"

Numai una....
Ună țigană țanțoșă colea, pururea 

se lăuda în crîșmă, că aceluia, care ar 
cuteza să dea în elă, îi va arăta Cula 
lui sfinți beți.

„Taci cioră," îi răspundea totdeuna 
ună Română posnită. „Taci, că o pă- 
țescl!"

— „Sfântu tău....! Eu s’o pățescă?" 
se răsti Țiganulă la Română cu porția 
de rachiu.

Românulă vădândă îndrăsnela Ți
ganului se repede la elă și „plioscă" îi 
rade o palmă câtă o lopată.

— „H-i-u! Sta-a-i tu, o să-ți arăte 
Cula meu," dise Țiganulă mâhnită pănă 
în sufietă și fîștîcă pe ușe afară.

Nu trecură cinci minute și etă fa- 
raonulă cu Cula întră în crîșmă.

— „Care-ațI dată în dada?" întrebă 
răstită Cula, „care-ațl dată, să vă stingă, 
să vă sorbă...."

„Eu!“ răspunse Românulă.
— „En mai dă odată!" dise Cula 

proptindu-se de mesa crîșmei. Româ
nulă se repede la cidra hălă bătrână și 
„plioscă" îi rade altă drăguță de palmă.

— „Numai una", dise Cula șl-apoi... 
„Plioscă" a treia pălmuță se autji de

răsună crîșmă.

„Hai de-aicl dadă," tjise Cula voi- 
nicosulă. „Hai că badea Potcă o să-mi 
radă și mie câte-va plăcinte."

MULTE SI DE TOATE.
0 probă de pungășiă.

Intre lordulă Vessely, representantă 
englesă în Petersburgă pe la începutulă 
aniloră 1830, și între principele Zuboff 
se născu într’o di dispută despre des- 
teritatea pungașiloră englezi și ruși și 
lordulă susținea, că pungașii englezi ară 
fi fără semănă. Principele negă acesta 
și se rămăși, că va pune să-i ia lordului 
cjiua la amedl pe stradă pungașii din 
Petersburg tote decorațiile de pe peptă, 
fără să observe; să se oblige numai lor
dulă că se va preumbla 3 dile între 12 și 
1 oră cu tote decorațiile sale.

Hotărîtă să se ferescă de totă ce 
i-s’ar părea suspițiosă, lordulă îșl în
cepu plimbarea sa. Nu merse multă, 
pând i-se puse în drumă ună lucrătoră 

i și esplicându’i, îi arăta în*  susă. De pe 
ună coperișă atârna o țiglă legată de o 
sforă, ca semnă, că pe acoperișă suntă ocu
pați lucrători. Lordulă se uita în susă, 
er lucrătorulă încercă în modă nedibaciu 
a se apropia de elă. îndată însă îi veni 
Englesului în minte, că lucrătorulă ar 
pute fi unîă pungașă stravestită și se 
depărta; în fața pungașului prefăcută 
se putea observa nemulțămirea, pentru- 
că nu i a isbutită pungășia. Rîcjândă 
merse lordulă mai departe, der nu multă, 
și’lă urmăriră nesce copii cerșindă și pe 
când le arunca ceva, ună omă betă să 
apropia tare de elă; lordulă însă preca
ută îlă ocoli iute, acela betă șovăi mai 
departe, der îndată îșl luă mersulă său 
naturală. „Aha", cugetă lordulă, „acesta 
a fostă a doua încercare.u

— „Ii înveți rău pe prăpădiții ăș
tia," striga bătrâna. „Trebue să’lă răs- 
plătescl așa, ca o săptămână să nu pOtă 
șede."

— „Ei, mămucă, mămucă, așa ar fi, 
când ar merge după noi. Der vrerea 
Domnului nu-i așa. Decă pentru ună 
mără l’ai bate cu jârda, ce ar trebui să 
se întâmple cu noi, pentru păcatele 
nostre ?"

Și AvdelevicI povesti bătrânei ase
mănarea : cum ună proprietară ierta ță
ranului arândașă întrega datoriă, er 
arândașulă se duse și începu să-și su
grume pe datorniculă său.

Femeia asculta cu luare aminte, și 
băiatulă încă asculta.

— „Dumnecjeu a poruncită să ier- 
tămă", (Țse AvdelevicI, altcum nici 
nouă nu ni-se iertă. Tuturora trebue să 
iertămă, cu atâtă mai vârtosă celui fără 
minte".

Bătrâna dete din capă și suspină :
— „Da, da, însă ei suntă neastâm

păr ați"
— „Atunci, să’i învățămă, noi bă

trâno."

După câțiva pași vă(Ju o adunare 
mare de Omeni, în mijloculă aceleia ună 
birjară se certa cu ună domnă pentru o 
diferință de tacsă. Lordulă trebuia să 
se îmbuldescă printre ei, er domnulăîn- 
jurândă pe birjarulă, încerca, ca dingre- 
șelă, a se apropia de Engleză. „Numă- 
rulă 3", mormăi lordulă și’lă împinse 
la o parte. îndată bătu cesulă 1, pre
umblarea era terminată, și lordulă veni 
acasă cu decorațiile.

Sera se întâlni cu principele în clu- 
bulă englezescă și rîdândă îi istorisi câtă 
de prostă au încercată pungașii a’i fura 
deoorațiile; principele se arăta surprinsă 
și indignată.

„Vomă vede", cjise lordulă la des
părțire, „ce voră inventa mâne."

„Vădă bine, Mylord", dise princi
pele îngrijată, „că este greu a te se
duce."

In diua următore lordulă se vădu 
urmărită și încunjurată de totă felulă 
de omeni; îlă urmăriră, cei cari se în- 
telniau se întorceau îndărătă în fața lui, 
apoi eră se îmbulziau spre elă. Ună 
domnă îi oferi cu multă politeță o ba
tistă de mătase, 4>cândă, că i-ar fi că- 
dută lordului. Ună june frumosă, blondă, 
îi oferi spre cumpărare multe interesante 
cărți englezesc!. Lordulă, ună amică ală 
cărțiloră bune, fu surprinsă, când vădu 
frumosele esemplare, der îșl veni îndată 
în ori, și rîdândă făcu semnă cu mâna, 
că nu’i trebue. In o locuință parteră se 
sparse înaintea ochiloră săi o ferăstră, 
ună copilă era în periculă a căde de

acolo și striga câtă putea, lordulă sări 
iute în ajutoră, observă însă (deși bine 
ascunse prin gratiile ferestri) o sforă la 
piciorulă copilului, și lăsă pe miculă 
trădătorii atârnândă de ferestră, căci fi
gurile ce’lă încunjurau și cari dădeau nă
vală peste elă la strigătulă copilului, ar 
fi putută folosi ocasiunea spre a’i fura 
decorațiile.

„FOrfe înțelepțesce", cjise lordulă 
sera cătră contrarulă său, „și pe lângă 
aceea copilulă sămâna așa de tare cu 
copilulă meu din Anglia, încâtă mai 
era să uită rămășagulă nostru."

„Mărtnrisescă", răspunse principele 
încetă, „că privescă rămășagulă ca și 
perdută, complicii mei și-au jucată celă 
din urmă adută, ei au speculată înzadar 
a te seduce cu cărți veohl, înzadar au 
pusă la probă inima D-tale de tată; 
sunt gata a’țl plăti rămășagulă."

„încă nu", răspunse lordulă, condi- 
țiunile încă nu suntă împlinite; trebue 
să mai facă o preumblare, și numai 
atunci potă privi rămășagulă ca câști
gată, după tote formele."

In 4hia următore lordulă începu ul
tima sa preumblare, der nu i-se mai 
arăta nici o față suspectă; nu observă 
nimica deosebită, îșl făcu preumblarea 
în pace și mai ajunsese acasă,*  când din 
j orta vecinului său, a unui conte polonă, 
eși ună cară mare încărcată cu totă fe
lulă de mobile de casă. Bătea ună vântă 
aspru, ună madrață (pilotă) era ceva 
ruptă, și o mulțime de fulgi se puseră 
pe lordă. La ușa contelui erau 2 servi
tori galonațl, cari îndată săriră a curăți 
pe lordulă de fulgi.

„Acasă i domnulă vostru ?“ întrebă 
lordulă.

„Da", răspunseră servitorii, cari 
încă totă curățeau la fulgi.

„Ei bine, mă ducă susă la dânsulă." 
Când ajunse susă, află în societate, 

între alții și pe principele rusescă, carele 
păși cătră dânsulă.

„Cum? striga principele rîdândă cu 
hohotă, fără decorații ?

Lordulă se uită în josă, se duse la 
o oglindă, nu era nici urmă de deco
rația.

„Der cine și unde s’a putut acesta?" 
strigă elă ? „N’am convenită cu nimenea, 
decâtă cu servitorii livrați ai contelui." 

„Nici n’am servitori livrați", răspunse 
acesta rîcjândă.

„Linistește-te, Mylord", adăugă prin
cipele Zuboff, „au fostă pungașii mei, 
cei onești."

„Așa—totă respectulă ! Aceștia au 
începută cu mai multă vicleniă, pe când 
cei de ieri și alaltăerl au fostă numai 
nisce proști."

„Ești greșită, Milord", cjise princi
pele, „ei au avută ordină strictă a se 
arăta proști, ca cu atâtă mai sigură să 
te prindă."

„Mi-am căpătată lecția", dise En- 
glesulă, „o și plătescă, și’țl promită, că 
în viitoră voiu avea părere mai bună 
despre pungașii din Petersburgă."

*
Oe-i mai greii și ce-i mai ușorii î

„Ce-i mai greu și ce-i mai ușoră ?“ 
întrebă odată cineva pe înțeleptulă Tha
les. „Mai greu este a te cunosce pe tine 
însuți și mai ușoră a defăima pe altulă," 
răspunse filosofulă.

*

Care este mai avutu?
„Oare este mai avută?" îlă între

bară odinioră pe Cleauth — „Acela" 
răspunse filosofulă „care este săracă în 
dorințe și care se ’ndestulesce cu ce are."

*
Cum te-ai înavuțită?

„Oum te-ai înavuțită așa de tare?" 
întrebă odată cineva pe ună comerciantă 
putredă de avută. „La multă am ajunsă 
forte ușoră, der fârte cu greu am ajunsă 
la puțină!“

*
Și-a vândută nevasta.

In Silesia de susă a întrată ceștiu- 
nea femeii într’ună nou „studiu." Precum 
spune „Oberschl. Anz.", ună lucrătoră 
din Ober-Heiduk șl-a vândută nevasta, 
cu care era căsătorită, unui cunoscută 
pe timpă de doi ani pentru 1 marcă 
(67 cr.) Oumpărătorulă trăi în bună în
țelegere cu femeia, ce a cumpărat’o și 
avu și bucuria de a fi tată. într’o cji se 
înfățișă bărbatulă ei legiuită și’i ceru 
cumpărătorului încă 15 mărci, cjicândă 
că asta e cea mai mică sumă ce trebue 
să i-o câră, deârece când s’au târguită 
n’a fostă pusă ’n socotelă o calitate a 
neveste-si, anume dinții ei buni și sănă
toși, er decă nu vrea să-i plătescă suma 
cerută, atunci să-i dea nevasta îndărătă. 
Oumpărătorulă declară, că nu e nici de- 
cum dispus a ’i plăti cele 15 mărci pen
tru dinți, după-ce pentru nevasta întregă 
a plătită numai 1 marcă. Bărbatulă le
giuită ală femeii ceru ajutorulă poliției 
și oumpărătorulă va trebui să dea îndă
rătă delicatului bărbată pe femeia, încă 
înainte de espirarea celoră doi ani, pe 
câtă timpă o cumpărase.
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ScirT comerciale.
B.-Pesta, 3 Maiu. Săptămâna tre

cută încă a fostă liniște în negoțulă de

— „Și eu di ă așa. însămi am 
avută șepte copii — numai o fetă mi-a 
rămasă."

Bătrâna povesti, unde și cum trăesce 
la fiiă-sa, câți nepoți are.

— „Decă și nu mai am multă pu
tere, totuși mă mai ostenescă. De ne
poți te dore, suntă buni copii; drăgă
lașă ca ea nu-i niol unulă cătră mine. 
Mai alesă Acslutca nu se lasă de locă 
de mine. „Mamă bună, iubită mamă 
bună..." Bătrâna se muia de totă. „E 
numai o copilăria cu băiatulă ăsta. Dum- 
nedeu să fiă cu elă."

picândă acestea, ea îșl aruncă sa- 
culă pe spate. Băiatulă sare la ea și ’i 
dice:>

— „Să’țl ducă eu saculă, mămucă, 
avemă totă ună drumă."

Unulă lângă altulă mergeau acum 
pe uliță. Bătrâna uitase să ceră bani 
pentru mără. AvdelevicI privia după ei 
și aucjia, cum vorbescă împreună.

După ce s’au depărtată ei, Avde
levicI se’ntdrse în casă, îșl găsi ochilarii 
pe trepte, nestricați, luă sula și se puse 
6ră la lucru. Lucră puțină, se făcuse bi- 

nișoră întunerecă. Lampagiulă trecu pe 
dinainte și aprinse o lampă.

Este vreme să aprindă luminarea, 
gândi AvdelevicI, îșl aprinse lămpișora, 
o acățâ și lucră eră. O cismă o isprăvi, 
o privi de tote părțile, și văcju că e 
bună. ’Șl adună instrumentele, curăți 
masa, puse lampa pe mesă și soose din 
parsechiu evangelia. Vru să deșchicjă 
cartea la loculă, unde pusese ieri o bu
cată de marochină (piele fină), der se 
deșchise într’altă locă. Și cum sta cartea 
sfântă deschisă înaintea lui, îșl aduse 
aminte de visulă de ieri. Și atunci de
odată i-se păru, că aude pași îndărătulă 
său. Se uită în dărăptă și văcju, oă în col- 
țulă întunecosă steteau Omeni, der nu-i 
putea recunosce. Și o voce îi șopti în 
urechiă:

— „Mărtine, Mărtine, nu m’ai cu
noscută ? “

„Pe cine?" întrebă AvdelevicI.
— „Pe mine", răspunse vocea, „eu 

sunt".
Și din colțulă celă întunecosă se 

arătă StepanicI — elă zîmbi și dispăru 
ca ună nourașă.

— „Ăsta sunt și eu", dine vocea 
și din colțulă celă întunecosă pășiră îna
inte femeia cu copilașulă — femeia 
zîmbi, copilașulă zîmbi, și se făcură ne- 
văcjuțî.

„Ăsta sunt și eu", cjise vocea și se 
apropia bătrâna și băiatulă — băia
tulă ținea mărulă, amândoi zîmbiau, și 
dispărură.

Veselă era AvdelevicI în sufletulă 
său, elă îșl făcu cruce, îșl puse ochelarii, 
și ceti în evangeliă, unde era deschisă. 
D’asupra pe margine ceti Mateiu 25: 
„Pentru-că flămândă am fostă și mi-ațl. 
dată de mâncare. Setosă am fostă și 
mi-ațl dată de băută. Străină am fostă 
și m’ațl primită în casa vOstră". Eră- 
mai josă ceti cuvintele: „Adevără cjică 
vouă, ceea-ce ați făcută unuia dintre’ 
aceștia mai mici ai mei, mie mi-ațl fă
cută".

Și Avdeleviol a înțelesă, că visulă 
nu l’a înșelată, că în cjiua de astăcjl a. 
venită la elă Mântuitorulă și elă l’a 
primită.
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producte, oeea-ce în mulțl articuli se 
pote asorie cuantului estra-ordinartt de 
micii din piață. In manufacturi venda- 
rea a fostă ceva mai îmbucurătore. Sta
rea numerarului neschimbată. Soontultt 
pentru efectele de prima calitate s’a men
ținută la 3*/ 2°/0.

Timpulă și în săptămâna espirată 
a fostă forte favorabilă sămănăturiloră. 
Temperatura a fostă moderată caldă, 
ploi au căzută mai în tdte părțile țării. 
Rapdrtele asupra sămănăturiloră pănă 
acum ne dau speranță de o recdltă forte 
bună.

Bucatele. Pe piețele din afară a 
domnită tendență fermă; cu deosebire 
se pdte cjice asta despre piațele ameri
cane, unde grânele au încheiată mai sus 
ca în săptămâna din urmă. Raporte pri
vate din New-York spună, că rapdrtele 
oficiosă asupra sămănăturiloră voră con
stata, că starea acestora este și mai 
rea.

In B.-Pesta grâulă s’a căutată slabă. 
Mișcarea peste săptămână a fostă cam 
de 80.000 măjl metrice, în săcară cam 
de 2000, er ,ovăsă s’a vândută numai 
3,000 măjl metr.

In coloniale negoțulă s’au mărginită 
numai la trebuințele curente. Zaharulă 
cu tote, că în Anglia este binișoră cău
tată, se ține în preță. Noteză rafinada 
33.50, 33 fl., tăiată 34.75,34.50 fl. Cafeua 
nesohimbată.

Păstăiosele n’au suferită vre-o schim
bare însemnată în săptămâna trecută. 
Fasolea albă not&ză 6.25, 7 fl.; lintea 
căutare puțină, 9 fl.; mazerea asemenea
9.50 fl.

Victuale. Oui s’au adusă puține, der 
și prețuri slabe încheiândă 53y2—54 la 
1 fl. — Galițele au avută bună căutare, 
prețurile au devenită mai ferme. Gâsce 
grase noteză 4.60, 4.80, slabe 2.60, 2.80; 
rațe grase 1.60, 1.80, slabe 1.10,1.20 fl.; 
pui 0.60, 1.10 fl. — părechea. — Untulu 
80—85 fl., cartofi galbeni 2, 2.10 fl., cepa 
roșiă 9 fl., usturoiu 24—25 fl. maja me
trică.

Unsorea de porcă a scăcjută din ca- 
usă, că nu se caută și că porcii suntă 
mai ieftini. De orașă cu butoiu s’a vân
dută la începutulă săptămânei cu 55.50 și 
au încheiată cu 54 fl.

Sdulu, căutare slabă, 32.50 florini,
33.50 fl.

După lânuri n’a fostă nici o întrebare 
săptămâna trecută.

Pei uscate. Mișcare forte slabă. No
teză prima de boi 68—72, vaci 62—66, 
pittlingl 75—85, Kneip de Transilvania 
100.110 suta de kilgr.

Peile lucrate, negoță slabă, cumpără
tori puțini. _________

TergulQ de rîmători din Steinbruch. La 5 
Maiu n. starea rîmătoriloră a fostă de 164.850 
capete, la 6 Maiu au intrată 674 capete și 
au eșită 881 rămânendă la 6 Maiu ună nu
mără de 164.643 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurdscă veche, grea dela 45 cr. pănă la 46 cr- 
marfă ungurescă tineră grea dela 47‘/2 cr. pănă la 
48 cr., de mijlocii dela 47 cr. pănă la 48 cr. 
— ușoră dela 47 cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
țSrăndscă grea dela 45 pănă la 46 cr. — de 
mylocă dela 46 cr. pănă la 47 cr. ușâră dela 
47 cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — c.r. pănă la — cr. 
Marfă serbe'scă grea dela 46—46‘/2 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46—46 ‘/2 cr. transito- 
șuoră dela 45—46 cr. Porci îngrășați de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășați cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășați 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2. ____________

Trageri la sorți.
3 °/0 Bodenoredit, 15 Aprilie, ser. 

1084, 1960, 2715, 3327; Plata lorii la 1 
Dec. — Iu amortisare seriile: 106. 142, 
1081, 1639, 2319, 3840. Tragerea urmă
tore 16 Iunie.

împrumută ung. ou prime. 
15 Aprilie ser: 415, 472, 614, 1280, 
1343, 1411, 1412, 1547, 1889, 2090,
2115, 2219, 2583, 2607, 3033, 3039,
3070, 3313, 3572, 3652, 3784, 3968,

3971, 4290, 4704, 4833, 4933, 5095,
5259, 5364, 5395, 5914. — Plata la
15 Octomvrie tragerea următore la 14
Augustă.

LosurI de stată dela 1860,
1 Maiu ser. 16, 30, 74, 187, 281, 379,
565, 594, 625 669, 691, 694, 964 1047,
1121, 1316, 1480, 1486, 1496, 1649,
2264, 2323, 2334, 2339, 2579, 2670,
2745, 2904, 2925, 3023, 3029, 3082,
3379, 3684, 3890, 3895, 4094, 4289,
4485, 4538, 4668, 5395, 5765, 5879,
6285, 6514, 6738, 6880, 6910, 6930,
7000, 7070, 7294, 7311, 7584, 7616,
7691, 7999, 8119, 8447, 8508, 9058,
9402 9417, 9444, 9450, 9453, 9537,
9725, 9796, 9838, 9905, 9947, 10040,
10400, 10503, 10571, 10634, 10895, 10905,
10911 11042, 11094, 11161, 11227,11272,
11300 11417, 11524 11676,11973, 12199,
12219, 12305, 12843 12937,12965, 13026,
13401,13618, 13732, 13896, 14164,14260, | 
14410, 14622, 14785,14817, 14923, 15012, 
15073, 15210, 15228, 15366,15402, 15856, 
16088,16276, 16384, 16530, 16794, 16816, 
16877,16933, 17116,17297, 17305,17350, 
17358,17362, 17437, 17763, 17862, 18062, 
18819, 18941,19001,19111, 19238,19278, 
19282,19484,19714, 19843, 19952. Plata 
lord la 1 Augustă, tragerea următore 
totă atunci.

LosurI Credită din 1858, 1 
Maiu ser. 362, 473, 478, 488, 531, 616, 
1068, 1392, 1417, 1656, 1778, 2258, 
2764, 2846, 3298, 3595, 3853, 3874, 
3914. Plata loră la 3 Noemvrie, tragerea 
următore 1 Septemvrie.

Crucea roș. austr. 1 Maiu, ser. 
453, 488, 948, 1175, 1518, 4007, 4560, 
4868, 5072, 5756, 6536, 7462, 7688, 
7831, 8311, 9120, 9254, 9297, 9415, 
9671, 9835, 10370, 10896, 11078, 11789, 
Plata loră la 5 Maiu. — In amortisare 
ser. 2720, 2787, 2842, 2919, 3109, 5230, 
5240, 5264, 6778, 10824. Tragerea urmă
tore 1 sept.

Crucea roș. ita 1. 1 Maiu, ser. 
649, 1426, 1469, 3232, 3740, 5376,6261, 
7043 7878, 8675, 9461, 9743, 11008, 
11091, 11586, 11992. Plata la 9 Maiu, 
tragerea următore 1 Augustă. In amor
tisare ser. 2352, 3573, 3800, 4376, 4745, 
5757, 6397, 9488, 9597, 9657, 11149, 
11886.

BucurescI 20 fr. 1 Maiu ser. 
94, 206, 223, 246, 249, 363, 364, 475,

1 Augustă.

648, 651, 871, 1183, 1308, 1436, 1480,
1491, 1540, 1623, 1633, 1669, 1672,
1744, 1825, 1835, 1866, 1868, 1889,

2273,1927, 2158, 2229, 2239, 2267,
2324, 2362, 2393, 2473, 2489, 2566,
2603, 2654, 2766, 2806, 2881, 3321,
3333, 3357, 3538, 3621, 3786, 3829,
3868, 3923, 3934, 4088, 4138, 4270,
4632, 4645, 4681, 4684, 4745, 4859,
4862, 4950, 4983, 5037, 5146, 5189,
5197, 5252, 5349, 5381, 5460, 5528,
5628, 5871, 5898, 5912, 6009, 6047,
6202, 6217, 6401, 6451, 6705, 6802,
6828, 7128, 7181, 7202, 7373, 7441,
7478. Plata 5 Sept., tragerea următore

Bursa din BucurescI din 6 Maiu
"V alori °/o secnmp

Rentă română perpetuă 187b 5% 102.—
Renta română amortisabilă . . &u/o 98.—

dtto.................................... 4% 85.—
Renta rom. (rurale convertite) 6% 103.'/2
Oblig, de stată C. F. Române 67o —.—

idem idem . . . . 57o —.—
imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o
■țmprumutulă Oraș. BucurescI . 5% 92.—

idem idem din 1884 5% ——
Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —,—
Credit fonciară rurală . . . . î% 103'/2

idem idem . . . . 57o 98 —
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 108.’/,

idem idem . . . . 6°/o 102. >/2
idem idem . . . . 5% 94.-

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o
10 fr

80. y4
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 265.-

Banca Națion. uit. div. 82.15
V. N.
500 1203.—

Dacia-România uit. div. 30 lei 200 319.—
Naționala de asig. uit. div. 20 lei 200 —.—
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 122.—
Soc. Bazalt. Artif.ult.div. lei div. 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 -4<—
.Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — _j,—
Societ. de Constr. uit. div. . . - —.— 1
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —.—
Agio în Bursă.............................. — 0.35
Rubla de hârtie.................... — —.—

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

Bursa ie mărfuri iin Budapesta dela 7 Maiu 1890.

Sâmințe

rt -pS o 
a lS m 
a .□5 f-<rj ® o a

Prețuit! per 
100 chilogr.

dela pănă

Grâu Bănătenescă — — —
Grâu dela Tisa 79 8.90 8.95
Grâu de Pesta 79 8 85 8.90
Grâu de Alba-regala 79 8.90 8.95
Grâu de Bâcska 79 .— .—
Grâu ung. de nordă 79

d 40 o o Prețulă per
SBmiuțe vechi soiulă 5 M a ,

100 ohilgr.
ao £ dela pănă

Săcară 70-72 — 8.15
Orză Nutreță 60.62 6.50 6.80
Orză de vinars 62.64 7 — 7.60
Orză de bere 64.66 8.25 .—
Ovăsă 39.41 7.90 8.40
Cucuruză bănăț. 75 4.80 4.85
Cucuruză altă soiu 73 4.75 4.80
Cucuruză — .—
Hirișcă n — 5.40 5 70

Cursulu
Producte div. Soi u 1 ă

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur 55.- 60.—— francesă

roșiă 28- 32’-
Oleu de rap. rafinată duplu 43.50 44.50

<d Oleu de in 6.- 6.10
H d Uns. de porc dela Pesta 54.75 55.-U ÎW 11 dela țerăO
3 Slănină sventată 43.50 46.—

afumată 52.- 53.—

8 S6u 32.- 33.—
Prune din Bosnia în buți

din Serbia în saci
Lictară slavonă nou

H bănățenescă
Nuci din Ungaria

O) Gogoși ungurescl
Oh serbescl

Miere brută — —.—
H galbină strecurată — —

Ceară de Rosenau 123. 124.
Spirtă brută 12.50 12.75

Drojdiuțe de spirt 15.25 15.75

Cursuits g»ie|ei v<ă
din 10 Maiu st. n. 1890.

Bancnote romSnescl Dump. 9.34 Vând. 9.37
Argintă românescă - M 9.29 9.32
Nc.poleon-d'orI - - - r 9.37 9.40
Lire turcescl - - - M 10.62 10.67
Imperial! - - . . n V.60 n 9.65
GalbinI i» 5.45 5.50
Scris, fonc. „ Albina46u/„ r —.— n — •—

r.o/
r - r. 1 l(i *! —.— J* —

Ruble rusesc! - - • n 130. tl 131.
Mărci germane - - „
Discontulă 6- S°/o pe ană.

• 11

liiceiidiură de fabrici în 
Transilvania. In timpulă din urmă 
a causată o crisă însemnată în agrono
mia Transilvaniei incendiulă dela trei fa
brici, cari jocă ună rolă însemnată în 
agronomia, că4endu victimă acestui cle
mentă distrugătoră unele numai în parte er 
altele de totă. Acestă faptă este cu atâtă

mai tristă cu câtă înflorirea industriei de 
fabrici în Transilvania, și altcum mărgi
nită, și prin acâsta desvoltarea agronomiei 
se împedecă în modă însemnată, și chiar 
din punctă de vedere ală interesului este 
de dorită, ca fabricile distruse sâ fiă 
câtă mai curendă restabilite. In 5 Ia
nuarie a. o. a arsă fabrica de spirtă din 
Murâșă-Oșorheiu, paguba obiecteloră de 
instalare s’a prețuită cu 8697 florini. — 
In 16 Martie a arsă în fabrica de spirtă 
dela Baona (Bonyha), care prin ajunge
rea mașiniloră în stare de a nu se mai 
putâ întrebuința , a suferită o pa
gubă de 7338 florini. In 18 Aprilie a 
cădută victimă în asemenea modă ferâs- 
trâulă erarială cu abură din Reghinul ă- 
Săsescă, pe care îlă esploateză societa
tea comercială de plute, aci s’a causată 
societății o pagubă la edificii, mașini și 
provisiunl de lemne în sumă de 20.355 
florini. Tote aceste trei fabrici au fostă 
asigurate la Societatea de asigurare Un- 
garo-Francesă, care în aceste trei cașuri 
a dată coloră păgubiți o desdăunare de 
36.390 flor. In totă casulă numita so
cietate merită recunoscință pentru promp
titudinea și punctualitatea, cu care face 
bune servițiurl nu numai acestoră între
prinderi, ci și intereseloră agronomice 
forte importante, și adecă prin aceea, 
că prin lichidațiunea grabnică a pagubi- 
loră a dată mână de ajutoră la reedifi- 
carea fabriciloră distruse.

Editor ti și Redactară responsabilă : 
Or. Aurel Mureftlanu.

®j^Anunțu.^S
Subscrișii avemti ondrea a 

face cunoscută, cumcă primim 
compunerea de proiecte pentru 
clădiri și deslegarea probleme- 
loru technice de orî-ce natură; 
apoi esecutarea de clădiri, lu
crări de beton, apadncte, pu
nerea în stare uscată a zidu- 
riloru umede etc., pe lângă 
prețurile cele mai moderate și 
prestarea garanției recerute. 
Aceia cari voiescă a se folosi 
de serviciile ndstre, binevo- 
iască a se adresa la biroulu 
subscrișiloru din tergulu grâului 
NO. 558.

Totă aici se pdte procura 
Portland și Romancement prima 
qualitate în sad cu prețuri mo
derate. 310.8-5GARTNER & MAZUCHL

Atelieru română <le picturii bisericesc^.

320,3—1

stăpână 
Poftindă 
suntemă

Becunoscință.
Subscrisa representanțâ bisericescă 

Ardanului îșl esprimă cea mai marea .
mulțămire și îndestulire pentru facerea 
unui iconostasă acordată cu Domnulă 
preotă Ioană Baciu, din Șioimușă, care 
iconostasă a fostă esecutată cu totă arta 
și esactitatea pe lângă ună preță de totă 
moderată.

Ardană, 16 Noemvre 1888.
Andreiu Palimethi, Filipu Ursa,
preotă gr. cat. prim-curatoră.

ț AKU1TȚTJ.
In ateiierulti românii de pictură bisericescă ală lui 

wro 
preotă română gr. e. în Sajo-Solymos (posta uit: Nagy-Sajo, în Transilvania.) 

ÎNFIINȚATĂ ÎN ANULĂ 1880.
se lucreză stichare, feliurite vestminte “bisericesc!, prapori 
Ș' icâne bisericesc!, flamuri școlare, candelabre, sfeșnice de 
lemnu poleite cu aurii, tablouri istorice, portrete colorate 
pe pânză, tabernacle, cruci și iconostase, precum și orî-ce 
lucruri ținetdre de arta picturei bisericescl, aurită și sculptură.

£3^?"“ Cit cele mai moderate prețuri.
Dintre multele scrisori de recunoscință, prin cari se atestă esactitatea și efti- 

nătatea lucruriloră efectuite în acestă atelieră, din lipsa de spațiu reproducă numai 
pe cele următore:

M. On. D-nti loanu Baciu, preotă 
românii în Șoimușa.

Reînoirea a doue cruci dela biserica 
nostră, cum și mai târdiu Restignirea, 
lucrate de M. O. D-V6stră ne-au satis
făcută pe deplină. Aceste lucrări dove- 
descă, că sunteți pe deplină 
peste arta picturei și auri turei 
V6 succese totă mai strălucite, 
cu deosebită stimă:

Ragla, 1 Septemvre 1888.
Eliă Posmusanâ, Ionii Mărginenii, 

preotă. curatoră.

M. On. D-nH 
gr. cat. în ȘioimușU.

Tabernaclulu 
Domniei Tale spre

A
teii

»
:<

o

9>

s<

loanu Baciu, preoții a

concredută M. On. 
a-lă orna după ce

rință, nu numci că e corăspundătoru, der 
a surprinsti pe toți locuitorii din comună. 
Arta escelentă, ce o poședi în pictură și 
auritură, mă îndemnă ca în numele co
munei să-ți esprimă mulțămită, oftându-țl 
mai departe succese câtă se pote de 
strălucite.

Budacu-românU, 7 Maiu 1889.
loanu Dumbravă, 

preotă gr. cat.

ZeuRiiiss, roornit von Scite bes 
<3cfertigten conftatirt roirb, bafs ber fjerr 
Pfarrer J. Baciu non S. — Solyinos mir \2 
Stiicf Ifreujc 2Inftanblos unb jnr §ufrie= 
betiijeit ucrgolbet Ițat.

Sz.-Regen, am 4. November 1890.
Johann Keinzel, 

Spenglermeifter.

Atelieru roinânu de pictură, bisericescă..
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iW*  Prețuri forte reduse de totii ieftine.

Etablisementul de ghete și pălării
ală lui

i. SABADEANU
Strada Căld-ărariloria. USTr.
Prin terguell favorabile i se dă ocasiunea, — a scădea prețurile 

dela ®O% .eventuală și 30% — ș> liferă cu prețuri <le totu 
ieftine, ca și pănă acum marfă solidă numai lucru de 
măllă (lucru de mașină nu posede).

Ghete de vacs și patent, dela fl.
„ „ ,. cu talpa du-
plă cu șirofe și cuie . .

Ghete din piele patentată 
Asemenea cu talpă duplă 

cu șirupurl și cuie . . 
Din piele de vacs fină franț. 
Asemenea cu șirupurl și 

ținte de aramă talpă dup ă 
Din piele de gems fină. . 
Din piele patentată pentru 
urcat pe munți. B.-rgsteigerJ „ 
Pantofi franț. depiele patent.,, 
Cisme scurte de iuftfi ru-

sescii.................................... „
Cisme lungi de vănătore

din iuftU rusescii . . . „
Pentru cap acu și altă gar

nitură precum și pingea se 
socotesce câte 50 cr. mai 
multă de părechiă.

Pantofișipapucl de casă dela ,, 1.—

Ghete de bărbați:
3.20 în susă
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1.20, pentru 
și de lucră-
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3.50
4.—
4.—
3.—
2.—
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Ghete de gems cu țug dela
>> » >> î> i> I"a
în formă Beust-Bismark

Din piele patentată cu țug 
Asemenea cu forma de

Beust I-a..........................
Cu lac înainte seu împrejur 
Din piele de Cid(mănușe) 
Ghete de brinel [șalon| . 
Pantofi franz. de brinei .

,, Din piele Regata. .
,, de copii dela . '. .

Ghete de copii „ . . .
Ghete de fetițe și copii . 
Papuci și pantofi de casă

pentru dame .... 
Papuci de gimnastică . .
GalocI de gumă încă-suntă de tote ca
litățile rusești, englezești, franțuzești și 

germane, cu prețuri modeste.

Ghete de dame:
fi. 3.— în susu

T6te celelalte specialități de încălțăminte fine aici neamintite 
se găsescă cu prețuri forte scădute.

Comande după măsură și reparaturi încă se primescu. Aceste 
însă le efectueză d-lă fl». Oltean î« fostulă meu maestru de ghete 
pe socotela Iui, care, luândă acestă parte a negoțului de a face 
ghete după măsură și reparaturi, deja d’ună ană asupră’șl, ca specia
listă bună le efectueză Tnne și ieftinii.

Se află și pălării, căciuli și șepci de bărbați și copii 
forte ieftine. Pălării de filz pentru bărbați suntă dela fi. 
copii dela 75 cr. în susă. Șepci de bărbați de voiagiu 
tori dela 50 cr. în susă.

Aceste prețuri ieftine se pote aplica numai atunci, când se plă- 
tesce marfa îndată cu bani gata.

Comande din afară se voru efectui promptă și încălțăminte, cart 
nu se potrivescă se schimbă, seu se primescu franco îndărătu.

Spre ușurarea măsurei este a se tăia o fâșie de hârtiă, și a se 
măsura, 1) dela mijloculu călcâiului pănă la capulă degetului celă 
mare, 2) peste degete 
unde se începe ridicătura 
piciorului, 3) împrejurul 
ridicăturei, i) cuprinsulă 
călcâiului. Acestă măsură 
ar fi de ajunsă pentru 
ghete (papuci) cu elastic, 
dorește cineva ghete cu 
nasturi atunci este de 
lipsă 5) și măsura pulpei. 
La cisme înalte cu ca
râmbi este a se măsura 
partea cea mai grosă 
tenului, pentru ca la casă când ar mai dori să comande, nu trebue 
altceva decâtă numai o carte poștală, în care să se arate calitatea și 
modulă cum să fiă gheata și se va efectui. prompt. Pentru durata 
încălțăminteloră se garanteză.

a pulpei. Mușteriijțsuntă 
rugați a arăta decă pi- 
ciorulă este mai cărnos, 
seu mai slabă pentru a 
se întocmi gheata bine 
pe picioră. Acei mușterii 
cari dorescă a purta o 
gheată forte bine potri
vită pe picioră, suntă ru
gați a trimite o gheată 
vechiă a D-loră, după 
care se va face unfi ca- 
lapodă cu numele muș-

W“ Prețuri forte reduse de totii ieftine.
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