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Din causn Sf. sărbători «Ie mâne, di ar ulii 

nu va apără până Luni săra.

Brașovu, 13 Septemvre v.
Pre când foile din întru și 

din afară, cari vreu se scie câte 
ceva din cercurile înalte ale o- 
cârmuitoriloru noștri unguri, vor- 
bescu de orecare schimbare a 
politicei acestora față cu naționa
litățile nemaghiare, pe atunci is
toria modernă a maghiarisărei își 
urmeză drumulu ei, neîmpedecată 
de nimeni, ba sprijinită chiar din 
răsputeri de toți domnii mari 
unguri.

De pildă în Oradea-mare se 
deschide unu Kișdedovo ungurescă. 
Acestu evenimentu nu se mulță- 
mescu a’lfi serba cu modestiă, ci 
trebue se facă mare sgomotu pen
tru preamărirea scopuriloru ma- 
ghiarisării, ce le urmăresch. Pă
rintele episcopu unguru Schlauch 
cu colegulu seu Nogall trebue să 
fiă de față, ba tote notabilitățile 
orașului și ale comitatului se în- 
fățișeză la serbare. Episcopulu 
Schlauch însuși celebreză ună 
Te Deum, apoi ține o vorbire plină 
de focă patriotică șovinistu, în 
care arată, cum cu timpulă Kiș 
dedovurile voru ave să cucerescă 
pentru maghiarisme pe toți, câți 
umblă încă acfl retăcindu cu idei 
de limbă și de naționalitate deo
sebită.

Și pe când vlădicii și domnii 
cei mari unguri din comitatulu 
Bihorului serbeză astfelu punerea 
în lucrare a nouei legi de ma- 
ghiarisare, ministrulă ungurescă 
de instrucțiune publică merge în- 
nainte pe cărarea prăpăstiosă a 
politicei de desnaționalisare, aci fo- 
losindu-se cu prisosu de disposi- 
țiunile draconice ale legiloră și 
ordinațiuniloru vechi, aci propu- 
nendu nouă legi și luândă nouă 
disposițium.

Și cumcă d-lă Csaky șl-a push 
în gându de-a face unu atacă 

combinată generală asupra șed- 
leloră nostre poporale confesio
nale, o dovedesce și soirea, ce o 
primimă cu posta de ac|I, că șcăla 
română gr. cat. din Elisabetopole 
(Ibașfalău) s’a închisă și că părinții 
suntă avisați a-șl trimite copiii la 
școla ungurescă de stată de-acoro.

Politica de maghiarisare merge 
dela centru spre periferiă și așa, 
după închiderea șcdlei române din 
Elisabetopole, ne putemă aștepta 
cu siguritate, că voră fi atacate 
și celelalte șcăle din acestă pro
topopiate.

Nu ne îndoimă, că șcăla amin
tită, care a fostă închisă, se va fi 
luptată și ea cu neajunsuri, fiă din 
lipsa de mijloce, fiă și din negli- 
gența celoră puși în fruntea ei. 
Der Ibașfalăulu e aprăpe de Blașiu 
și Blașiulă nu e prea departe de 
ministru. Și d-lu Csaky, decă ar 
fi fostă binevoitoru pentru cultura 
poporului română din Ibașfalău, 
ar fi putută forte ușoră se se în- 
țelegă cu Metropolitulu dela Blașiu 
și să afle împreună vre-ună mij- 
locă, de a delătura memoratele 
neajunsuri și de a scăpa astfelă 
școla română de sub anatema le- 
gei nemilăse.

Der d-lă Csaky nu numai că 
n’are simță și înțelegere pentru 
cultura română, ci o privesce chiar 
ca periculăsă statului; de aceea 
nu-șl bate multă capulă cu con- 
dițiunile de esistență ale scăleloră 
române, ci se bucură, decă după 
împlinirea unoră formalități ale 
legei, pote să pronunțe anatema 
ei, care se cuprinde în cuvintele: 
Mergeți la școla ungurescă!

Și acum ne pune în perspec
tivă ministrulă ună nou soiu de 
urmărire a scoleloru năstre, pe 
cari preveefendu, că nu le va pute 
închide una după alta, vre să le 
maghiariseze pe altă cale mai de 
grabă.

E vorba adecă de ună nou 

proiectă de lege, despre care s’a 
făcută amintire încă în anulă tre
cută. Ministrulă, sub preteestulă 
regulărel salarieloră învățătoresci, 
voesce să facă o nouă spărtură în 
autonomia școlară aconfesiuniloru.

Ni-se spune acum, că este aprope 
gata proiectulă de lege, după care 
se impune comuneloru bisericesc!, 
de a da învățătoriloră ună salarh 
minimală de 300 fl. la ană. Care 
comună nu va pute plăti acestă 
salară întregă, va primi dela gu
vernă diferența și pentru câte 
50—60 fl., decă nu-i va aduna 
poporulă, ministrulă va pretinde 
se se amestece în afacerile șcălei 
și să fiă stăpână pe ele.

Etă stadiulă celu mai nou, în 
care a întrată politica de maghia- 
risare pe banii noștri. Nu numai 
că nu ne dă nimică statulă 
pentru învățămentulă românescă, 
der d-lă Csaky umblă acuma a- 
nume să ne strîmtoreze și să ne 
silescă să primimă icl-colo câte 
ună mică ajutoră dela stată, pen
tru ca să aibă cuventă de a se 
amesteca și de a preface învăță
mentulă nostru din românescă în 
ungurescă.

Și apoi totă mai vorbescă 
unii de împăcare, eră noi, Ro
mânii, cari aru trebui să lucrămă 
acfî mai multă ca totdeuna sfă- 
tuindu-ne seriosă împreună și fi- 
indă strînsă uniți în luptă, ce 
facemă ?

Despre acesta vomă vorbi mai 
pe largă și vomă cerceta, unde 
este răulă și unde pdte fi leaculu.

CRONICA POLITICĂ»
— 13 (25) Septemvrie.

— SoimO, că ministrulă ungurescă de 
șcâle contele Albin Csaky a promisă în
că de multă, că va așterne dietei ună 
proiectă de lege pentru regularea sala- 
rieloru învețătoresci. Acesta proiecta 
de lege, după cum anunță „Magy. Ert.“, 
este aprope gata și nu peste multă timp 

se va lua la desbatere în consiliulă mi
nisteriale.

Noulă proiectă de lege ală lui Csa
ky este frate de cruce cu legea pentru 
„Kisdedovurl", căci atâtă prin una, câtă 
și prin cealaltă se țintesoe numai la ma
ghiarisare. Insă șl foile ungurescl spună, 
că noulă proiecta de lege stă in legătură 
cu politica de naționalitate, deăreoe prin 
acelă proiectă se dispune ca în comunele 
aoelea, unde poporulă nu este în stare 
sS plătescă învățătorului leafa minimă 
(de 300 fl.) prevăzută în lege, suma ce 
nu se ajunge, o va plăti statulă și prin 
aoâsta ’i se va asigura ministrului ungu
reștii, de șcăle o influință hotărîtore asupra 
școleloril.u.

Așa-deră foile unguresol ni-o spună 
curată și limpede, că ministrulă Csaky 
are să dea câtă mai curendă o nouă lo
vitură, și încă dintre cele mai grele, au
tonomiei șcdleloră ndstre poporale. Tre
bue prin urmare să fimă gata de-a în- 
tîmpina cu bărbățiă și acestă nou atacă, 
ce ni-lă prepară volniculă ministru Csa
ky și soții săi dela guvernă.

— piarulă din Sibiiu „Sieb. D. 
Tgblt“ într’ună articula de fonda mai 
nou sorie următdrele: In unele organe 
ale pressei maghiare de câtva timpă în- 
edee se observă o vedită nisuință de a 
înfățișa pe Sașii ardeleni ca pe noi fa- 
vorițl ai statului ungară, cari bucurân- 
du-se de sorele de grația ală guvernului, 
se desfată fericiți în acesta nouă mărire 
și libertate. Mai cu sâmă „Pester Lloyd“ 
e acela, care desorie posițiunea paradi- 
sică a Sașiloră în colorile cele mai ade- 
menitore și să silesce să convingă pe 
cetitorii din streinătate, că omeni mai 
fericiți ca Sașii, nu se află în nici o 
țeră de pe suprafața pământului. Cu 
astfelă de ocasiunl totdeuna să provdcă 
la „cei trei noi fișpanl săsescl“, ca do
vadă pentru nemărginitulă liberalismă 
ulă guvernului unguresoă. Dintre acești 
fișpanl, oe e dreptă unulă nu e Sasă, ală 
doilea e Sasă, dâr guvernâză într’ună 
comitată locuită aprope esclusivă de 
Români, și mai rămâne încă, întru câtă 
e vorba despre fostulă fundus regius,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Din vieta pictorilor^ renumiti.
in.

Cimabue și Giotto.
In dimineța unei fiile frumose de 

veră a anului 1240, pe riturile frumdse 
dintre Florenza și Vespiginano, mergea 
ună călătoră singură, dândă o atențiune 
deosebită farmeceloră naturei, cari acolo 
apăreau înaintea lui în totă splendorea.
— Călătorulă lasă acum departe după 
sine orașulă Florenza, mama arteloră, 
der se pare, că încă nu e obosită, căci 
deși de etate mijlocia, musoulii săi în
vingeau lungulă drumă.

Călătorulă se opri mai de multe-orl;
— câte ună arbore frumosă, câte ună 
grupă de tufe îi atrăgea totă privirea, 
pănă când în fine ajunse pe ună vîrfă 
de deală. Sorele lucea cam susă pe 
bolta oerescă. Călătorulă privi în jură 
și într’o luncă zări o turmă de oi, a că
reia păzitoră, în umbra unui arbore se 
ocupa cu ceva.

Străinulă împinsă de curiositate se 
coborî de pe deală și se apropia de păs- 
toră. Acesta era ună băiată abia de 10 

ani, frumosă, brunetă, vioiu, cu ochii 
negrii înfocațl.

Călătorulă să apropia încetă și pe 
neobservate.

— Ce pote să facă 6re acestă păs- 
torașă — îșl dise elă în sine neluându-șl 
ochii de pe figura plecată a lui, câtă e 
de adâncită — originală, întru adevără 
originală. Nici nu mă aude. Lasă că lă 
voiu spăria eu!

Apropiându-se totă mai tare de elă 
zări pe băețaudru, că în mână avea o 
bucată de cărbune, și cu elă desemna 
cu multă diligință pe tăblița-i curată ună 
berbece, cu lână mare, în positură o- 
fensivă.

Străinulă răzimată de trunchiulă ar
borelui, se pleca asupra băiatului urmă- 
rindă cu băgare de semă trăsurile pe 
cari le făcea mâna lui cea nedeprinsă, 
și când acesta adenoită îșl continua lu
crarea, de pe buzele străinului sburâ fără 
voiă un ah!

Păstorulă sări susă spăriată.
— Cine ești copilulă meu? Cum te 

chiamă? îlă întreba străinulă apropiân- 
du se de elă, er copilulă ascuncjendu-șl 
desemnulă se uita cu ochi plini de ne
încredere la densulă.

— „A lui Bondone!“ — răspunse 
recâștigându-șl curagiulă la cuvintele 
blânde ale străinului.

— „Și cine te-a învățată pe tine a 
desemna.

— „Pănă acum nimeni! — răspunse 
băiatulă suspinândă.

— „Nimeni! așaderă numai tu din 
diligință proprie ai învățată, — e fru
mosă. Sci băiete că tu desemnezi fbrte 
bine?! — Mai ai și alte desemnurl?

— „O, am! — răspunse băiatulă în 
pripă, am acasă mai multe — în lada 
tatălui meu.

— Și ai voiă a desemna bine de 
acum înainte, său ohiar a zugrăvi ?

Ochii băiatului îi străluceau de bu- 
curiă la aceste cuvinte.

— „Oh da, da, — răspunse băiatulă
— asta ml a fostă unica dorință!

— Der voescl totodată să și înveți?
— îlă întrebă mai departe străinulă.

— Cu totă iubirea domnulă meu.
— Așa vino, îndreptă-mă la casa 

tatălui tău.
Străinulă și păstorașulă plecară pe 

drumulă lungă încârligatO, în care timpă 
călătorulă întrebă pe favoritulă său des
pre tdte, — în cele din urmă se opriră 

înaintea casei celei mai sărăcăcidse din 
sată.

Călătorulă întră în casă și după elă 
băiatulă. Lângă unica ferestră a colibei, 
ună omă, uscăciosă, de statură mijlociă 
se ocupa cu reparea unei mreje.

— Ală tău este fiiulă acesta? îlă 
întrebă pe sourtă.

— „Ală meu domnule — răspunse 
părintele sculându-se de pe laiță, — dără 
erășl a făcută ceva blăstămățiă, așteptă 
numai ștrengarule! Ah! domnule nu în
vingă cu afurisitulă acesta de băiată, 
— bareml de l’așl pute scutura de pe 
capulă meu,“

— Așa ?! dăr și la d’acelea să pri
cepe? întrebă călătorulă suriejendă.

— „Der înoă oum, domnule! așteptă
tu numai mulțămesce că.....

— „Lasă-lă, de astă-dată n’a făcută 
nici ună rău, — ba l’am aflată săver- 
șindă ună lucru fdrte bună. Eu sunt 
pictoră. Am observată, că băiatulă are 
nu numai voiă der și capacitate pentru 
pictură. Dă-mi’lă mie eu îlă voiu duce 
cu mine la Florenza. “

— „Bine domnule — dâr cine va 
griji atunci de turma satului? Băiatulă 
e dreptă că-i numai pruncă încă, de*  
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numai unii fișpană săsescă, acela ală co
mitatului Sibiiu“. Apoi foia sibiană dice, 
că mai este o parte a publicisticei ma
ghiare, care trage pe banca acusațiloră 
pe contele Szapary, din causa pretinse- 
loră sale concesiuni față de naționalită
țile nemaghiare. Dâcă amă întreba pe 
aceste foi — dice „S. D. Tgblt“ — că 
âre oarl suntfi acele concesiuni, atunci 
de sigură, că ele ar cădea în perplesi- 
tate, nesciindă ce să răspundă. Ca mo
delă despre o astfelă de oposițiune a- 
duce foia săsâscă din Sibiiu, cfiarulă 
lui luliu Horvath. „Magyar Hirlap“, oare 
e organulă principală ală actualiloră ne- 
mulțămițl și ală foștiloră regisorl ai po
liticei de naționalitate în Ardeală, inau
gurată de contele Tisza.

— țiiarulă „Berliner Tageblatt“ pu
blică următorulă articolă privitoră la si- 
tuațiunea politică: Nu se pote tăgădui, 
că lumea politică să simte cuprinsă de 
o neliniște ore care, că amicii păcii în 
tote țările au perdută multă din siguranța 
loră. Cu tâte acestea pănă în acestă 
momentă nu esistă nioldeoum o așa nu
mită oestiune, oare să fiă în stare a în
fierbânta astfelă spiritele, înoată o ex- 
plosiune să pară inevitabilă. Totuși nu 
se păte contesta, oă în acestă periodă 
de răsboiu în timpă de pace, în care 
pretutindeni oștirile îșl depună esamenele, 
ne cuprinde presimțirea unoră evenimente 
răsboinice viitâre. E-;te adevărată, că și 
în cei din urmă 20 de ani, în care re-amă 
bucurată de o pace armată, am avută pe 
acestă timpă simțăminte analoge de ne
liniște, fără ca să se fi realisată temerile 
nostre și de aceea sperămă, că de as- 
tădată presimțirile și temerile se voră 
arăta nejustificate.

— piarului „Kreuzzeitung“ i-se sorie 
din Petersburgă: Mimstrulă rusescă de 
răsboiu, desvoltă o aotivitate febrilă. 
Concentrările de trupe din timpulă din 
urmă nu au nici ună scopă de manevre 
Mai multe divisiunl de cavalerie au fostă 
dislocate și trimise la graniță, unde s’au 
închiriată locuințe pentru soldați și graj 
duri pentru cai. Garnisânele de cava
lerie de pănă acum, au fostă înmulțite 
întreită. Intrega linie de la granița ger 
maniei dela Kowno pănă la Varșovia e 
fortificată. Afară de acesta, mai multe 
diare, aducă soirea, că la granița dela 
Brută se află concentrați 100,000 de 
soldați.

— țiiarulă „Hamburger Nachrich- 
tenu scrie următorele: Principele Bis- 
mark, și acum ca și mai înainte e în 
contra unui tractată comercială ou Aus- 
tro-Uugaria, fiindcă elă privesoe, că e 
în contra intereseloră imperiului germană, 
ca alianța politică cu Austro-Ungaria să 
se îngreuneze în favorulă comercianți 
loră ungari de oereale.

— țfiarului „Pester Corespond.“ i-se 
scrie din capitala Danimaroei, că e faptă 
aprdpe positivă, că Țarulii Rusiei se va 
întâlni cu împăratulă Germaniei pe pă- 
mântă germană în oursulă lunei viitore. 
Alexandru III va părăsi, probabilă, ora- 
șulă Fredensburg între 8 și 10 Ootomvre, 
și se va întâlni ou împăratulă Wilhelm 
a Swinemimde. Corespondentulă daneză, 
(fice, oă data și loculă întrunirei pote fi 
încă modifioată, fiind-că e posibilă oă 
diplomația francesă, îșl va da silințele, 
ca să împedece aoâstă întrevedere. Acestă 
întrevedere — 4* oe „Pes. Coresp.“ — 
este ună semnă de paoe, ba chiar o ga- 
ranțiă de paoe.

*) Raphael, Michel Angelo, Tizian si Cor
reggio.

— Creștinii europeni din împerăția 
Chinei o ducă forte rău, fiindă că popo- 
rațiunea de acolo e ațîțată în contra loră. 
S’au întâmplată că satele creștimloră 
europeni au fostă jefuite de bande fa- 
natioe de Chinezi. Marile puteri din 
Europa au intervenită pe lângă guver- 
nulă „împărăției oerescla, oa să pună 
capătă acestoră neorânduell și stări re 
voluționare. Dâr acesta a fostă înzadară, 
deorece guvernulă chineză e prea slabă, 
oa să țină în frîu masele fanatice ale 
poporațiunei. Aoum îi se sorie cores 
pondentului din Londra ală diarului 
„Neue Freie Presse“ că patru puteri 
mari — Anglia, Francia, Germania și 
statele unite nordă-americane — au fă
cută o alianță, pentru ca să ocrotâscă 
pe concetățenii loră, la oasă dâcă au
toritățile chineze nu voesoă seu nu potă 
să-i ocrotâscă. E posibilă, ca mai târ- 
diu se intervină aceste mari puteri ohiar 
ou armele, pentru ca să silâscă pe gu
vernulă chineză, ca să țină în frîu po- 
porațiunea ațîțată de preoții fanatici 
ohinezl.

Nouă politică de naționalitate?

Față cu svonurile privitâre la 
o nouă politică de naționalitate 
ce se cjicea, că ar voi se o inau
gureze guvernulă ungurescu, „E- 
gyetertes" dela 24 Septemvre pu
blică unu articulă de fondu forte 
caracteristică, din care reprodu- 
cernu aci numai partea din urmă, 
care sună astfeliu:

Vedemă, că de ună timpă încâoe 
în tote părțile țării elementele ultraiste 
ale naționa.litățiloră îșl ridioă capulă cu 
mai multă outezanță, oa pănă acum. Res- 
pectulă față cu constituția și față cu na
țiunea maghiară să vede a fi sdrunoi- 
nată în multe părți. Aspirațiunile, ce se 
învârtescă în jurulă trădărei de patriă 
cutâză să iâsă la lumina rjilei cu tâtă o- 
brăznicia.

De unde provine acâsta ? Ore slă 
biciunea guvernului să fiă causa, ori 
dâră causa este a se căuta în presen- 

tulă anei sohimbărl politice ? La acâstă 
întrebare noi nu avemă curagiulă de a 
răspunde cu hotărîre. Constatămă însă, 
că acâstă împrejurare dă nascere la o 
generală neliniște și sdruncină acea în
credere puternica, ce și a pus’o națiunea în 
desvoltarea țerei și în clădirea imposantu- 
lui epificiu ală statului maghiară.

In Ungaria ori ce politică, care nu 
este hotărîtă și necondiționată națională, 
nu numai că este periculosă, dâr este 
de-a dreptulă fatală. Nici unii momentu 
nu trebue să slăbimu din aventulu, ce l’am 
luată intru întemeiarea unui stată națio
nalii. Nu pote fi aici vorba de aceea, ca 
să ne oprimă în oale, pentru-că oprirea 
însemnă pentru noi recădere. Nu pote fi 
vorba nici de amânare și nu este nici o 
causă pentru amânare. Nu ar fi causă 
pentru amânare nici chiaru în căsuță, când 
pregătindu ne pentru ună eventuală apro
piată răsboiu, ar trebui, să mijlocimă o îm
păciuire între naționalitățile, cari trăescă 
rău unele cu altele. In timpă de pace, ca 
și în timpă de răsboiu, înăuntru ca și 
înafară, statulă maghiară numai atunci 
pâte să fiă tare, puternică și victoriosă, 
deoă politica lui este unitara, și dâoă 
basa națională a statului este nerăstur- 
nabilă.

Onore ori cărei naționalități; der 
puterea în statulă maghiară, ba chiar 
însuși statulă este representată prin na
țiunea maghiară. Nu este așa-deră po
sibilă aici nici o politică afară de cea 
națională. Ori oe altă politică, ori ce 
politică nouă de naționalitate ar fi po
litică rea. Pe lângă tote semnele, ce se 
arată, noi nu voimu să credemă intr’o 
schimbare a politicei. Dâoă însă totuși 
s’ar întâmpla acestă schimbare, intrăga 
națiune, ca ună singură omă, ar fi in 
contra ei.

Va se cfică fbia Kossuthistă 
ni-o spune curată, că ei nu voră 
se se abată din calea maghiari- 
sărei cu nici unu prețu și că nici 
chiar aflându-se pe câmpulu de 
resboiu nu voru înceta de a se 
cugeta la întemeiarea unui statu 
naționalii maghiară pe ruinele 
drepturilor^ și a esistenței națio
nale a poporeloru nemaghiare. 
Forte bine! Din a nbstră parte 
încă putemă asigura pe domnii 
dela „Egyetertes“, că nu vomă 
renunța dela aperarea limbei și 
naționalității nostre nici chiar a- 
flându-ne pe câmpulQ de resboiu.

Viitorulfi va arăta, decă suc- 
cesulti finalu are se fiă pe partea 
loru, cari vreu se ne maghiariseze, 
ori are se fiă pe partea ndstră/ a 
celoru ce luptăm u pentru dreptate 
și pentru adeverii. De-ocamdată, 
de viitorii noi nu ne tememu.

SOIRILE PILEI.
— 13 (25) Septemvre.

Escursiune la esposițiunea din Praga. 
Uuă numără considerabilă de Români 
fruntași din Transilvania și părțile un- 
gurene, au luată laudabila hotărîre de 
a face în comună o visită fia espo
sițiunea cehă din Praga, în primele 
cjile ale lunei lui Octomvre stilă noă 
(între 1—5 Octomvre). Dorindă să ia 
parte și alții la acâsta escursiune, 
să binevoâscă a se însoiința, în scrisă 
ori prin telagrafă, la Redacțiunea foiei 
nâstre în Brașovă, până multă în 30 
Septemvre st. n. la amăcți; de aici voră 
afla apoi cfiua Ș> loculă unde voră trebui 
să se întrunâscă, pentru a călători ou 
toții la Praga.

* * *Majestatea Sa monarchulă nostru a 
plecată astătjl la Praga. In 2 Octomvre 
n. c. se va întârce ârășl îndărătă la 
Viena.

** *
La universitatea din Clușiu s’au în

scrisă până acum pentru anulă școlastică 
1891/2 la facultatea juridică 264, la me
dicină 118,1a filosofiă 88,1a sciințele na
turale 35. în fine la cursurile farmacieu- 
tice 70 ascultători. Numărulă totală ală 
ascultătoriloră înscriși este de 575. Acei 
asoultătorl, cari se află în serviciu mili
tară, se potă înscrie până la 15 Ootom
vre n. o.

* * *
Fundațiune. D-lh Dcmetriu Bardoși, 

locotenentă în regimentulă de infanteria 
37 din Oradea mare, a depusă la Capi- 
tululă metropolitană din Blașiu o poliță 
de asigurare de 1000 fl. ou condițiunea, 
că din suma acesta să se formeze o fun- 
dațiune permanentă din ale cărei venite 
anuale, 5O0/0 să se întrebuințeze ca sti
pendii și ajutâre pentru școlari de na
ționalitate română. 4O°/o să se adaugă 
în totă anulă la capitală, 5°/0 să se dea 
pentru spesele administrațiunei, 2°/0 ră 
se întrebuințeze pentru susținerea și în- 
frumsețarea mormântului tatălui funda
torului, âr restulă de 5°/0 să se dea ca 
ajutoră șeâlei de fetițe române din 
Blașiu. Fundatorele este descendentulă 
unei familii vechi române, ală oăruia 
strămoșă Teodoră Bardoși a zidită pe 
cheltuâla propriă biserica gr. cat. din 
Reghinulă săsescă.

* * *
Cursu de postă și telegrafiă se va 

deschide în Brașovă în 1 Noemvre n. o. 
și se va închide Ia finea lui Februariu. 
Anunțările se primescă până la 25 Oc
tomvre.

*
* *Lipitorii© satului. Din Sălagiu ni-se 

scrie: La 15 Augustă n. c. s’a săvârșită 
„alegereau de notară pentru comunele 
Supurulă de josă și Unimătă, cari îm
preună formeză ună cercă notarială.

totuși câștigă ceva pe sâma casei, dom
nule, eu nu potă face acâsta!“

— „Dâr te voiu despăgubi — răs
punse străinulă — ba poți spera, că din 
băiatulă tău se va alege cu timpulă, 
omă vestită, care va alina starea ta 
sârmană.u

— „Asta nu o potă crede — răs
punse părintele. — Dâr fiă, sciu că peste 
o săptămână mi-lă vei aduce îndărăptă.

In aceeași (fi. cătră sârăună călătoră 
se grăbia spre Florenza. De mână ducea 
ună băiată abia de (jece ani.

Călătorulă a fostă Cimabue, primula 
și celă mai mare pictoră ală evului său; 
âr băiatulă ună diamantă nepoleită ce 
zăcuse în pulvere — Giotto.

Astfeliu deveni Giotto discipululă 
marelui artistă. Arta gloriosă a Italiei 
atunci începuse a reînvia. Puțini au 
fostă cari o cultivară, dâr ou atâta e 
mai mare meritulă loră. Ei au gătită 
calea, pe care cei patru giganțl*)  mai 
târcfii, au progresată pănă la gradulă 
perfecțiunei.

Giotto înainta de mirare. Magis- 

trulă jalusă puțină, nu lăsa ca sufletulă 
mare ală tinărului să se înalțe deodată 
pe aceea trâptă a gloriei, pe care elă 
însuși i-o designa, — i-ar fi plăcută a 
înfrâna agerimea tînărului, — a-i frânge 
diligința, dâr tinărulă ageră de multeorl 
îșl răsbuna cu glume aspre asupra ma
gistrului pentru procedura lui.

Odată observa, că magistrulă zu- 
grăvesce ună capă frumosă de madonă.

Giotto nicl-odată nu vădu pe ma
gistru înaintea stativei de zugrăvită. Ma
gistrulă numai chipurile săvârșite le arăta 
tînărului care trăia, tremura pentru a vedâ 
opurile magistrului în scheletă, pe ju
mătate gata.

Giotto se furișă în camera secretă. 
Acolo era chipulă admirabilă, acoperită. 
Tinărulă îngălbeni, când îlă vădu. Era 
atâtă de frumosă, de minunată încâtă 
inima tînărului artistă să întrista pri 
vindu-lă.

Luâ penelulă și nici elă nu scia 
ce voesce. — De odată să aucfi. magis
trulă tușindă. Giotto se trase la părete.

Oimabue fără să soie nimică întră 
în laboratoră și după-ce îșl schimbă îm
brăcămintea, luorulă celă dinteiu, oa la 

toți artiștii, i-a fostă a-șl privi opulă.
Trase la o parte perdâua. Se apro- 

piă de chipă și âtă, pe nasulă frumosu
lui capă de madonă era o muscă.

Oimabue a lene o alungă cu batista 
și se întorse.

Peste puțină timpă privi erășl chi
pulă, musca și acum era totă acolo pe 
nașă.

O alungă a doua âră. Musca însă 
rămase acolo. Cugetândă, că s’a lipită 
de văpsele, se uită la ea mai deaprope, 
și voi să o prindă.

Dâr se rușinâ. Musca era zugrăvită 
pe frumosulă chipă.

— „Cine o-a făcută acâsta ?“ strigă 
magistrulă.

— „Maestro — d ie tînărulă cam 
tremurândă și suridândă, — eu am fă- 
cut’o, așa-i că e bine nimerită?

Cimabue se uită la tînără lungă, 
seriosă și aspru.

— „Băiete! ce e dreptă ai înșelată 
pe magistrulă tău, dâr bine ’țlînsâmnă; 
acâsta nu-i de admirată, nu-i lucru ar
tistică. “

Giotto nici când nu s’a simțită mai 
rușinată.

Dâr Cimabue acum scia prea bine, 
oă ingeniosulă tînără i-a lovită scep- 
trulă din mână, — ia dărîmată mărimea 
gloriei de odiniără, — cu ună seclu îlă 
împinse mai îndărăptă împreună ou 
arta sa.

Și e dreptă! Oimabue de multe-orl 
(fise :

— Dâcă potă să fiu mândru pe ceva 
din viâța mea, este, că Giotto a fostă 
discipululă meu.

ț)eița arteloră îmbrățișa la sinulă 
său pe fiulă simplu ală naturei și îi dete 
lui nume, renume și gloriă. Giotto for- 
mâză o eră în lumea picture!. Elă puse 
primula fundamentă ; elă aduse acestă 
ramă de artă din letargiă la viâță.

Giotto a avută trei amici: toți trei 
ca nisce comețl străluoiau pe cerulă ar- 
tistioă ală Italiei.

Primulă avea trăsuri severe, față 
antică patriciană, frunte lată, ochi ageri. 
Acesta a fostă Allighieri Dante.

Veclnică posomorită, cu față tristă 
a fostă ală doilea, — cu brezde adânoi 
pe față cari i le-au produsă pasiunile-i 
puternice. Acesta a fostă regele cânte- 
celoră, blândulă Petrarca.
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Fiindcă, ambele aceste oomune suntă lo 
cuite de âmenl de-ai noștri, numărândă 
laolaltă peste 2000 de locuitori români, 
printre cari abia se află vreo câteva 
lipitori străine, — se’nțelege de sine, 
că ei ar fi dorită, ca și notarulă loră să 
fiă Rjmână, seu oelă puțină să fiă ună 
astfelă de omă, care să scie vorbi ro- 
mănesce, mai alesă fiindcă cu poporulă 
din acesta cercă nici nu se pote înțe
lege în altă limbă. Câțiva representanțl 
comunali au și înaintată o cerere la co
rnițele supremă ală Sălagiului, rugân- 
du-10 să mijlooâsoă, ca și dintre cei 4 
concurențl români să fiă pusă în candi- 
dațiă oelă puțină unuia. Der de unde! 
Fișpanulă. șl-a făcută urechia tâcă și 
după ce a trecuta alegerea, a răspunsă, 
că asemenea lucruri se țină de solgă- 
birău și nu de elă. De-altmintrelea 
bravii economi I. Davină din Supurula 
de josă și V. Chioreanu din Uuimătă au 
fostă în personă și la solgăbirău în 
causa aoesta, dâr solgăbirăulă Jl a răs
punsă, că legea îi dă lui dreptulă se facă 
ce va vră și-i provocă să iasă afară din 
casă, amenințându-i, că la casă contrară 
va chiăma gendarmii ca să i pună la re
gulă. A și făcută apoi solgăbirăulă cum 
a vruta, căci dintre concurența români 
n’a pusă în candidațiă nici pe unulu, ci a 
candidată numai pe trei Unguri, dintre 
cari apoi pe unulu Va impusă ca notară 
acestoru comune românesd, în potriva tu- 
turoră protestăriloră. — Acum opintesce-te, 
Române, și din sudorea feței tale hră- 
nesce pe acesta slujbașă, er deoă vrâi 
să te înțelegi cu elă, tocmesce-țl ună 
advocată! Acâsta este pentru noi drep
tatea ungurâscă!

** ♦
Judecați de poporă. piarului „N. P. 

Journal1* ’i se anunță din comuna Szu- 
lok, comitatulă Somogy. ună îngrozitoră 
actă ală poporaținnei ungurescl de acolo. 
In noptea de 19 spre 20 Septemvre st. 
n. doi locuitori de aid întrară în maga- 
zinulă de tutună ală unui fabricantă de 
acolo și furară câteva pachete mari de 
tutună. Ei înse au fostă surprinși în 
timpulă săvîrșirei faptei, de cătră ve
cinii din apropiere. Aceștia ’i prinseră 
și îndată constituiră ună tribunals sta- 
tară, care’i osândi la morte. Neferioiții 
culpabili au fostă spencjurațl de grinzile 
magazinului de tutună. Când ’i oredură 
că suntă morți, ’i luară josă și îi arun
cară într’o gropă. Unulă dintre aceștia 
fu găsită a doua di mortă, er celalaltă 
jumătate mortă. Tribunalulă din Sziget- 
vâr a pornită cercetare criminală în 
contra acelora, cari au osândită la mor
te pe cei doi culpabili.

* * *
Guvernulti sârbescă, după cum ’i se 

anunță diarului din Viena „Armeeblatt**,  
a comandată în Francia tunuri de ca-

libru mediu, sistemă de Bange, pentru 
fortificațiunile dela Nișă, Pirot și Zaicar.

* * *
Eugetulu capitalei Ungaria pe anulă 

1892 e preliminată. Cheltuell ordinare 
9,606,710 fi. (pentru anulă 1891; 19,023,453 
fl.) cheltuell estra ordinare 696,090 fl. 
(în anulă 1891; 540,334 fl.) la ună looă 
10,302,800 fi.; venite ordinare 9,820.491 
fl. (în anulă 1891, 9.543,288 fl.) venite 
estra-ordinare 30,500 fl. (în anulă 1891; 
20,500 fl.) la ună looă 9,850,991 fl., așa 
înoâtă este ună de fi oiță neaooperită 
de 451,809 fl.

Telegramele „Gaz. Trans“. 
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta).
Viena, 25 Septemvre. Cântăreța 

curții Maria Wilt, care locuia în 
Haking (lângă Viena) și mergea 
în sanatoriul^ (institutu de cură) 
a lui Dr. Hollander de acolo., unde 
era îngrijită, plecă eri după amia^î 
îmbrăcată în toaletă fdrte bogată, 
luându cu sine o sumă de 1200 
fl. și împodobindu-se cu tbte juvae- 
ricalele ei, la Viena, aici descinse 
în casa Zwetllhof se urcă în ca- 
tulQ ală patrălea și se aruncă de 
aici în curte, unde rămase sdro- 
bită ca unu mormanb de carne. 
Scirea despre acestă sinucidere a 
făcutu mare sensațiune și a pro
dusă nespusă iritațiune în Viena. 
Tratatulu comercială ală Aus • 
tro-Ungariei cu Serbia, a fostă de
nunțată din partea guvernului ser- 
bescă, care totdeodată si-a espri- 
mată dorința, ca imediată să între 
în negociările pentru încheerea 
unui nou tractată comercială.

Berlinu, 25 Septemvre. Mare 
sensațiune a provocată aici fap- 
tulă, că casele mari de bancă de 
aici iau parte la împrumutulă ru- 
sescă în Parisă. Mai multe 4iare 
condamnă acesta, ca pe o faptă 
nepatriotică, alte c^iare ȚicO, că 
acesta e ună semnă importantă 
ală unei disposițium de împă
ciuire.

Madridu, 25 Septemvre, Tre- 
nulă expresă, ce venea dela San- 
Sebastian se ciocni lângă Burgos 
cu trenulu mixtă. Suntă 7 morți 
și 14 greu răniți. Șefulă stațiunei 
a fostă arestată.

Viena, 25 Septemvre. Aici se 
crede, că pretinsulă atentată dela 
calea ferată la Sussbrunn, e în 
adevără ună atentată anarchistică.

Simpatii Franceso-Ruseîn anulu 1828.
(Reprivirl istorice.)

După oăderea Constantinopolei, și cu 
ea a imperiului Bizantină, întâmplată la

anulă 1453 luna lui Maiu prin puterea 
turcesoă, — ideia restaurării statului 
greoescă, seu mai bine disă a desrobi- 
rei Creștinismului, a începută a se nasce 
în creerii unei femei, a Catarinei II, 
Țarina Rusiei, care cu generalulă ei 
Miinich a concepută așa numitulă „plană 
grecescă". Totă atunci născendu-se ună' 
băiată, în boteză i-a dată numele de 
Constantină, cela mai atrăgătoră de ini
mile grecescl.

Se’nțelege, oă pe aoele timpuri ideia 
de naționalitate nu era desvoltată, ci 
predomina ideia Creștinismului față de 
Islamismulă turcescă, care outropea Eu
ropa. Stegulă acestei idei în Orienta, 
nu-lă putea înălța nimeni altulă, decâtă 
ortodoxa Rusiă, oare era singurulă stată 
independent de ritulă oriental, de care rită 
erau și popârele peninsulei Balcanice.

Fiindcă Rusia dela începutulă figurării 
sale oa stată europeană, a prinsă a se 
încăiera ou Turculă, puterile Europei pre 
văzură, că sâmțulă religiosă ală popore- 
loră Balcanioe se va apleca spre Rusia, 
care prin acâsta totdeuna va ave ună 
tăciune aprinsă în casa orientală a Tur
cului, din astă causă urmăreau cu mare 
băgare de sâmă tote pornirile Rusiei în 
contra Turoiei.

Totă din aoestă motivă s’a începută 
și resbe'.ulă din 1828 între Rusia și Tur- 
oia, când Francia s’a dată în partea Ru
siei ; dreptă aoeea ca să avemă o mioă 
oglindă a evenimenteloră, nu va fi de 
prisosă, să facemă sinopsea istoricului 
resbelelororientallîntre aceste două puteri.

Grecii fiindă iritați în „planulă gre- 
cescă**  ală Catarinei, au începută a face 
pregătirile pentru lupta de independență; 
și fiindcă Rusia era deja învălmășită în 
resbelă ou Turoulă, din marea ostică a 
espedată o flotă în apele grecescl, aoesta 
a fostă semnalulă, și la sosirea ei Grecii 
prinseră armele; pe la Misistra, Koron, 
Modon, Patras, Tripolisa etc. curgea 
sângele; der în urmă atâtă flota rusâscă, 
câtă și bieții Greci fură sfărîmațl și mă
celăriți, încâtă poporațiunea Moreei dela 
500,000 soăcju la 200,00.

Aoesta fu primulă pasă de încercare 
pentru desrobirea Creștinilor, și respective 
pentru independența Greciei (1768—1769.) 
Ambițiosului Potemkin i-a suooesă a 
agita semțemintele Catarinei încă odată 
pentru ideia grâcă. Catarina în 1787 
convenindă cu Iosifă ală II împăratulă 
Austriei la Chersou, legară alianță ofen
sivă și defensivă, și îu urma acesteia în
dată a declarată resbelă Turoiei.

Armata austriacă de 200,000 sub 
generalii Lasoy, Laudon și Coburg, co
opera multă la slăbirea Turciei, der ou 
astă ocasiune nu s’a făcută nimică pen
tru Creștinismulă orientului, și în deo
sebi pentru soăparea Greciei, oăcl An
glia și Prusia prin oonvențiunea dela 
Reichenbach (1790 luna Ianuarie) garan-

tară intregitatea Turciei; primulă pasă ală 
puteriloră Europene în contra espansiu- 
nei rusescl ; prin urmare resbelulă pur
tată oam cu lenevire și trăgănată s’a 
terminată în 1792 prin pacea dela Iași.

La anulă 1807 Rusia amestaoân- 
du-se în trebile interne ale Moldo Ro
mâniei, Turcia la stăruința Franciei a 
declarată resbelă Rusiei, care și ou acestă 
ocasiune a trimisă corăbiile sale pe la 
malurile Greciei, bătândă pe Turci la 
Tenedos și Lemnos. Acestă resbelă s’a 
terminată ou pacea dela Bucuresol, când 
Turculă a dată Rusului, din trupulă Mol
dovei, Basarabia, (1812).

Serbii reseulațl încă pela 1804 sub 
Petroviol (Cerni) Georgie*),  oăruia Rusia 
i-a dată titlu de principe și generală, pur
tată resbelulă îndelungată cu norooă 
schimbăoiosă, în 1816 după multe lupte 
Miloș ObrenovicI deveni principele loră; 
însă numai la anulă 1830 fu reounoscută 
de atare, prin hatișerifulă Sultanului. 
Aoțiunea direotă pentru independența 
grecescă s’a începută pe la 1817 — 18 ou 
formarea Eteriei în prinoipatele române 
și năvălirea lui Ales. Ipsilante cu generalul 
rusesoă (din Basarabia) în Moldova; eră 
a lui Dem. Ipsilante (frați de origine 
grâcă din Fanarulă Constantinopolei) la 
malurile Greciei, ambii ou puteri și aju- 
târe materiale rusesol.

Din ferberea lăcusteloră fanariote 
venite asupra prinoipateloră române cu 
hospodarii greoi din Fanar, Românii bine 
sâmțitorl observară, că Ales. Ipsilante nu 
vine ouârdelesale pentru binele națiunei 
românescl, ci pentru stabilirea domniei 
grecescl, deci ună Română verde marele 
Tudoră Vladimirescu, din Craiova Olte- 
teniei, în 10 Ianuarie 1821 când muri 
hospodarulă Munteniei Ales. Suțu, vo- 
indă a preveni invasiunea lui Ipsilante, 
ridică steagulă, adună la 1600 de pan
duri, și deolară înaintea țării, oă elă nu 
face răscolă în contra puterei tur- 
cescl, oi în contra dominațiunei stră
ine a grecului, care usurpă tronulă și pă- 
mântulă românesoă. Insă pe aoele tim
puri ideia creștinismului era mai puter- 
nioă ca a naționalismului; tote capetele 
elinescl și multe alte oreștinescl se ali
piră la steagurile lui Ipsilante deoorate 
cu „Crucea roșiă“ prin urmare Vladimi- 
resou, nu putu să resiste puteriloră su- 
periâre ale lui Ipsilante oare în 7 Martie 
1821 întră în România, fără ca să fi gă
sită cea mai mică resistință. Vladimirescu 
nevrândă să lupte în contra puterei Tur
cului intrată în țâră, se retrase cu ai săi 
la Pitesol; aici însă la intețirea âmeni- 
loră lui Ipsilante fu prinsă, dusă la Ter- 
gaviște și decapitată în urma sentinței 
tribunalului înființată de Ipsilante; âră 
pandurii săi se împrăștiară.

*) de Turc! numită Kara-Glorge.

Ală treilea, ună tîuără veselă, sprin
tenă, întrecută: geniu escelentă și ade
vărată italiană. Acesta a fostă Boccacio.

Acești patru bărbați au fostă pe tim
pulă acela fala, decorea Italiei.

IV
Leonardo da Vinci.

Pe cerulă artistică ală Italiei fără 
indoielă Leonardo da Vinci e steua cea 
mai trălucită, furdatorulă ală Ul-leaală 
școlei din Florenza.

Să frunzărimă prin istoria arteloră 
frumose, și fără îndoielă, mai în tâte ra
murile arteloră găsimă ingenii mari și 
neuitate, dâr omă, căruia bunătatea dum- 
ne4e6scăsă-ifidatăîn așa abundanța gra
țiile sale ; oare să fi fostă înzestrată în 
modă atâtă de splendidă, cu însușiri a- 
tâtă trupesc! câtă și sufletesci preoumă 
Leonardo da Vinoi, — abia vomă găsi.

Acestă omă frumosă, ca poetu, cân- 
tăreță, pictoră și în fine ca ună bărbată 
de-o cultură înaltă, a fostă favoritulă 
bărbațiloră mari de pe timoulă său.

Spună, că rechisitele de desemnă le 
purta totdâuna ou sine, trăsurile feți ori 
cărui străină mai interesantă, mai impo-

sântă le desemna îndată mergâadă pe 
strade, ba de multe-orl âre întregi ur
mărea întru ascunsă pe ună atare alesă 
ală său, și pe furișă îlă zugrăvea : Ast
felă apoi eternisâ elă damele cele mai 
frumose ale evului său.

Odată zugrăvi cele trei grații*).  Fața 
celoră trei nu prea îmbrăoate figuri, în
fățoșa pe cele mai însemnate, mai fru
mose domne de Florenza. Pe cari a le 
vedâ și numai astfelă, a fostă destulă 
celoră ce învidieză frumsața.

Abia fu espusă tabloulă aoesta și a 
și urmată năcazulă.

Magistrulă Leonardo adâncită lucra 
la stativa sa, când deodată intră cu fu- 
riă ună domnă cu îmbrăoăminte pom- 
posă.

— Signore! ceră dela d-ta satisfa
cere — seu — —

Leonardo privi la elă cu mirare....
— Ori dâră nu mă prioepl ? Se nu 

voescl a mă pricepe ? — Nu te preface. 
D-ta mi-ai făcută de rușine soția. Spu
ne ml când ți-a stată soția mea de 
modelă ?

Domnulă meu, nu am ondre de a-țl 
ounâsoe soția! — răspunse artistulă pe 
scurtă.

—Atunol d-ta lucri ou draculă. Până 
la ultima trăsură a feții mi-ai zugrăvită 
soția înfățișândă grația din mijlocă.

— Nu am ce faoe domnule. Pâte 
o am vădută unde-va, și mi a rămasă în 
memoriă ohipulă ei.

Italianulă pasionată se rușina și mâ
nia ’i se domoli. începu să vorbâsoă mai 
amicabilă.

— Domnule, eu ași voi să cumpără 
ohipulă acela.

Nu să pote. E pregătită pentru 
altulă.

— Pentru oine? — strigă străinulă 
aprinsă da mâniă—dealtmintrelea d-ta te 
vei oonvinge, că nimeni nu va pute po
sede ohipulă aoesta afară de mine.

— Pentru ce ?
— Ah — dâr soția mea............
încă niol nu putu să spună oausa 

ponderosă, când c’ună strepetă mare in
tră ună june nobilă.

— Ah, magistre Leonardo! oeluoru 
nerușinată ai comisă !

— Eu? — cjise artistulă ou mirare.

— D-ta! mi-ai făcută de batjocură 
fidanțata. Tâtă Florenza vorbesoe des
pre ea.

— Crede-mă domnulă meu, — răs
punse artistulă surîcjându — și fi con
vinsă, că eu nu cunoscă pe fidanțata 
dumitale.

— Der când grația cea din margine, 
de-a, drâpta pănă la cea din urmă trăsă
tură a feței este ea.

— Atunci amă văcjut’o undeva, — 
pentru oe nu și-a grijită mai bine de 
față. — N’am ce face, dâcă impresiu- 
nea frumseței rămâne îu mine durabilă.

Ușa se deschise și intrâ ună bătrână 
nobilă.

— Domnule am venită să întrebă 
prețuia chipului aceluia, — tjise seriosă, 
ne privindă nici în jurulă său.

— Nu-lă potă da domnule! Nu e 
de vâncjare.

— La draou! — strigă bătrânulă în
furiată — oere ce voesol pe ohipulă a- 
cela, d-ta mi-ai făcută de rușine fiica 
mea eu trebue să-lă amă.

— Poftimă, întrebă pe domnii aceș
tia, oe am disă. Acolo îmi e răspunsulă.

Acum să înoepu o dispută grozavă.
*j Opuia acesta negăsindu-se mai târdiu 

nicăirl, mulțl susțină, că elă însuși Pa nimicită.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 204—1891.

jfistil modâ să termină, mișcarea ro- 
mânescă, fără de resultată momentană, 
semințele ei însă au prinsă rădăcini în 
pământulă românescă, din cari s’a înăl
țată sumețulă ștejară ală independenței 
pe care ac|t îlă vedemă stândă vigu- 
roșă.

Acesta actă ală Româniloră a fosta 
pe acelea timpuri, ună protesta solemnă 
în oontra uneltiriloră ce se țeseau sub 
masca grecismului biserioesoă și a pra
voslavnici pentru a se stînge esistința 
națională româDă.

Răscola lui Ipsilanti, care și adl 
se numesce în România „Zavera" n’a 
avută durată lungă, căci în 19 Iunie 
1821 elă fu sfărîmată la DrăgășanI de 
unde fugi pe la Turnu-roșu în Transil
vania, eră de aici fu dusă ca prisonieră 
la Muncaciu, mai apoi în Austria și nu
mai mai târdiu fu la întrepunerea Țarului 
Nioolae, eliberată.

Flacăra aprinsă pe pământulă Ro
mâniei, a dată impulsulă revoluțiunei 
generale a Greciloră, mai întâiu în 
peninsula Morea ( a căreia capitală 
este Atena) sub conducerea lui Mau- 
romichalis și a lui Ghermanos arohie- 
pisoopulă de Patras; după aceea în 
insulele arohipallagice; mai târcjiu, după 
ce Turcii spânzurară în ușa biserioei pe 
patriarchulă Constantinopolei în l-a dj 
de Pasol în ornatele biserioescl, foculă 
se aprinse și în Thesalia și Macedonia ; 
în mijloculă lui ajunse și Dimitre Ipsi
lanti la Hydra cu năi rusescl în luna 
Iunie, când fratele său Alesandru se în- 
frânse la DrăgășanI.

Mișcarea G-reciloră era urmărită de 
simpatia omeniloră și a națiuniloră culte, 
inspirați de classicitatea scriitoriloră și a 
culturei eline; mulțl bmenl cu capacități 
distinse, (între cari și poetulă lord By
ron) alergară la Greoi cu ajutbre; der 
aoeste cașuri sporadice nu puteau scăpa 
pe bieții GreA, cari sângerau în tbte 
părțile și se înfrângeau de puterea su- 
peribră a Osmaniloră. In anulă 1825 
Grecii cuprinși de grija mariloră per- 
derl, și vădendu, că din partea Rusiei 
nu le vine ajutorulă trebuinciosă, mani
festară lumei, că se pună sub scutulă 
Angliei; eră în 24 Aprile 1826 fiindă și 
mai rău strîmtorațl, se adresară la con- 
sululă anglesă din Oonstantinopole cu 
rugarea să mijlooescă paoe între ei, și 
Pbrta otomană.

înainte -de asta însă (în 4 Aprile 
1826) Anglia, Francia și Rusia pe basa 
oonferințeloră preliminare, subscriseră la 
Londra ună protooolă, în puterea căruia 
regularea causei grecescl se depune în 
mâna Angliei.

Rusia prin diplomația ei fină, ami- 
rosindă stipulațiunea de Reichenback, 
făcută pentru întregitatea imperiului oto
mană, a vădută și a primită cu bucuriă

oum merge Anglesulă înainte și îi lucra 
pe mână în contra Turcului. Acestoră 
trei puteri nesuocedându-le a-lă îndupleca 
pe Turcă pe cale diplomatică, în 6 Iulie
1827 decidă <nființarea regatului grecescu, 
și începă legătura diplomatioă cu elă; 
și debrece nici acestă pasă decisă nu 
l’a adusă pe Turcă la o minte mai să- 
nătosă, flota împreunată a acestoră trei 
puteri, în 20 Oct. a aceluiași ană, sfă- 
rîmâ totală flota turcesoă la Navarină; 
prin aoesta s’a pusă temelia statului 
grecescă.

Turculă înspăimântată și înfuriată 
de acestă perdere colosală, face pregătiri 
puternice pentru resboiulă sântă; totă- 
deodată prin manifestă declară lumei, că 
Rusia este celă mai mare inimică ală 
Turoiei, care urăsoe din inimă Islamulă, 
voindă a’lă nimici.

Rusia vădândă aceste în 25 Aprilie
1828 declară resbelă Turciei; acelă res- 
belă, care a adusă paralisia parțială în 
corpulu imperiului otomană, și prin care 
Rusia si-a câștigată protectoratulu asupra 
ci eștiniloru din Turcia1, eră acestă suc- 
cesă gigantică l’a putută ajunge prin 
alăturarea espresă a Franciei la po 
litica Rusă, precumă vomă vedâ mai 
la vale.

Generalulă Diebitsch (supranitd Za- 
balkanszky, pentru trecerea Balcanului) 
operă în părțile Europene; Eră Pas- 
kieviez (care în 1849 conduse armata 
Rusiei în contra Unguriloră) în părțile 
asiatice ale imperiului otomană, pe totă 
loculă cu mari sucoese. Turcia deși 
desvoltase o energiă neașteptată, perdea 
bătăi peste bătăi și teritorii peste teri
torii ; bieții greci însă, cari sângerau dela 
1821 totă nu puteau scăpa de armata egip- 
tenă a turoului ; deci cele trei puteri, 
cari hotărîseră a arangia statulă Grecă, 
se puseră să-i scape de flagelulă egip
teană ; Franoesii primiră însărcinarea să 
scbtă pe Egipteni din Morea; Anglia 
jalusă de acbsta întreprindere a Franciei, 
puse tbte silințele sale să-i scbtă cu 
buna pe Egiptenii din Morea.

Intre aceea nouă mii de FrancesI 
plecară dela Toulon și în 28 Augustă 
1828 debarcară la Kalamata. Sub pre
siunea ivirei Francesiloră și pașiloră e- 
nergicl ai admiratului englesă Codring- 
ton, armata egiptenă părăsi Morea, ăst 
modă vechiulă Pelopones în tomna anu
lui 1828 deveni curățită de Turci și e- 
liberată...

Erna acestui ană aduse armistițiu 
între Ruși și Turci; âr diplomația Eu 
ropenă, care deja dela finea secolului 
trecută privea cu îngrijire agresiunile 
Rusiei în contra Turciei, îșl puse totă os- 
tenela, să mijlocâscă împăciuire între 
beligeranțl ; mai alesă Anglia și Austria 
erau nedumerite din causa politicei 
orientale a muscalului și la tbte ocasiu-

nile se întrepuneau, oa periculele ce a 
menințau Turcia să fiă delăturate, ori 
celă puțină mărginite.

Vestitulă ministru ală Austriei, prin
cipele Metternich, care era celă mai 
bine informată dintre toți diplomații eu
ropeni despre împrejurări, deși vedea cu 
bucuriă energia desvoltată din partea 
Turcului, scia bine totuși, că acesta sin
gură nu e în stare să resiste Rusului, 
care se ivea totă ou puteri prbspete pe 
terenele de bătăiiă, deci în mintea sa 
nu găsi altă mijlocă pentru scăparea 
Turciei, decâtă ca resbelulă să fiă ter
minată, său prin intermedLțiunl diplo
matice, stil în casă de lipsă și prin 
armele unei coalițiurit, alianțe. Contele 
Bismark a devenită învățăcelul^ lui Met 
ternioh, când a oreată tripla alianță în 
mijlooulă Europei, cu mai multă dibă
cia, și mai mare norocă decâtă măies- 
trulă său.

(Va urma.)

Plecarea din Veneția a Regelui 
și Reginei României.

Cetimu în „Monitorulu oficială “ 
ală României:

MercurI, 4 Septemvre, la Orele 10 
diminbța, MM. LL. Regele și Regina îm
preună cu AA. LL. Principele și Prin
cipesa de Wied, urmați de suite au ple
cată din Veneția cu ună trenă specială 
pentru Pallanza, orășelă aședată într’ună 
locă încântătoră pe marginea iacului 
Magiore. M. S. Regina, fiindă slabă și 
neputândă umbla, a trebuită să fiă pusă 
într’ună hamac (lectică) făcută într’adinsă 
și dusă astfelă din hotelă în barcă și 
din barcă în vagonulă regală.

La gară așteptau pe Maiestățile Loră, 
spre a le ura călătoria bună, d. prefectă 
ală Veneției, primarulă, comundantulă 
garhisbnei, multe persbne de distincția, 
între cari și d. generală Oantili, venită 
aci de câteva cjd®; ȘÎ mulțime de lume 
pe a cărei față era zugrăvită pe de-o 
parte simpatia pentru părechia regală 
pe de alta mâhnirea de a vede sufe
rindă pe iubita nostră Suverană.

La Verona, trennlă oprindu-se o ju
mătate de oră, M. S. Regele coborân- 
du-se din vagonă, fu întâmpinată de d. 
prefectă, cornițele Luigi Sormani Moretti, 
senatoră ală regatului Italiei, care I 
presmtă omagii din partea departamen
tului său ; d-sa era însoțită de questorulă 
orașului și de colonelulă de carabinieri 
Rombi Achile. Aci Regele cu AA. LL. 
Principele și Principesa de Wied câtă 
și suitele, au luată dejunulă ce era anume 
pregătită.

Pornindă înainte, la gara din Mi- 
lană, Maiestatea Sa fu primită de co- 
mandatorulă Palumba, consilierulă de
legată ală autorității administrative, care 
’Lă salută în numele guvernului italiană.

Apoi trenulă sosi la orele 5 și ună sfertă 
după ame^I, în gara Arona pe marginea 
lacului Magiore. Primarulă acestui orașă 
după ce urâ Suveranului bună sosire, 
Regele și Regina — care fu dusă totă 
în hamacă — Augustele Sale rude, cum 
și suitele, se urcară pe ună vaporă, în- 
tr’adinsă venită pentru familia regală, 
pornindă la orășelulă Pallanza unde s’au 
coborîtă în marele hotelă Pallanza, din 
fața insuleloră Boromel, renumite pen
tru frumsețea loră, însoțite fiindă Maies
tățile Loră, și în acestă lacalitate, de 
aceeași simpatiă publică ce li-se ară
tase și la Veneția.

Acestă călătoriă, deși a ostenită pe 
Augusta bolnavă, totuși nu i-a înrăută
țită starea.

Prețulu cerealelorii.
De câteva săptămâni, după cum 

amă amintită și Dumineca trecută pre
țuia bucateloră a totă oam scăcjută. 
Oausa este a se căuta în împrejurarea, 
că prețurile urcate din luua trecută în
demnară pe eoonoml să-și vândă câtă 
mai iute bucatele și în urma acâsta pe 
piețele din țeră se îngrămădi colosală 
mulțime de bucate, pe cari consumatorii 
și comercianții de bucate nu râsbiră des
tulă de repede a-le petrece pe tbte, mai 
alesă fiind-oă esportulă este încă totă în 
stagnare.

Pe lângă tbte astea însă nu esistă 
nici o împrejurare, care ar pute să des- 
curagieze pe economi. Mulțimea de bu
cate, ce s’au îngrămădită pe piețele co
merciale din țeră în ultimele săptămâni, 
pe încetulă se voră trece acușa, cu atâtă 
mai vîrtos, flind-că morile din țeră se portă 
pe ’ntrecute cu măcinatulă făinei pentru 
comerciu și apoi, în urma lucrăriloră de 
tbmnă, și importulă făineloră din străi
nătate are să devină din ce în ce mai 
mică, așa înoată, după socotela omeni- 
loră esperțl, mai curândă seu mai târcliu 
va trebui să se simță pe piețele comer
ciale mai multă lipsa de buoate, decâtă 
prisosința loră.

Nu trebue să trecemă cu vederea nici 
marea lipsă de bucate, ce se simte anulă 
acesta în Rusia. Forte mare parte din 
poporațiunea europenă se hrănea totă 
numai cu bucate aduse din Rusia. In 
anulă acesta însă ar aduce bucurosă, 
der nu va prea ave de unde. Bucatele, 
ce s'au produsă pe teritoriulă Rusiei, 
abia decă voră ajunge pentru trebuințele 
poporațiunei din țeră și de aceea vedemă, 
că guvernulă ruseseă a și oprită de a 
se esporta peste granițe, din țeră afară, 
mai întâi secara, er acum a oprită și 
ovăsulă, acjl-mâne se prevede, că va opri 
și esportulă de grâu, așa că mare parte 
din țările consumătore, ne mai putândă 
aștepta dela Rusia nimică, voră fi silite

Fiă-care dintre cele trei persbne intere
sate voia să posedă chipulă. Bărbatule, 
amantulă și părintele se certau aspru, 
der totă nu au putută eși la cale.

— LăsațI domniloră ! — 4IS® ar" 
tistulă rîcjendă — voiu face eu destulă 
tuturora". — Și Leonardo îl asigură, că 
muritorii nu voră mai vedă chipulă a- 
cela, și nici nu l’au vădută. Aceeași mâ
nă, care ’lu crea, l’a și nimicită. Și ca- 
sulă acesta într’atâta a spăriată damele 
din Florenza, îucâtă pe maestro, decă 
numai se putea îlă încunjurau încă și 
pe strada a cine ea.

Celă mai strălucită din vieța lui 
Leonardo da Vinci este timpulă acela, 
în care a zugrăvită chipulă renumită și 
fără păreohiă „ Cina cea de tainău pe pă 
rețele refectoriului unei mănăstiri da- 
miane*)

Artistulă avea o natură, că dbcă 
voia să zugravescă vre-o fîsonomiă im- 
posantă, acomodată, aștepta, umbla în sus 
și în josă întregi, ba săptămâni,
oreejendă că va conveni cu cineva, care 
fără voiă îl va fi modelă acomodată, și

*) Originalulă chipului acestuia și adl se 
pote vedâ în numita mănăstire. Copia acelui 
chipă admirabilă, se pdte vede în Viena.

în casulă acesta îl făcea să aștepte și 
chiar pe patronii lui încoronați. — De- 
câtă aceștia însă a fostă cu multă mai 
mică părintele Zeno egumenulă de atunci 
ală damianiloră. Era elă de altcum ună 
iubitoră de aită, der-totă-odată și fbrte 
impacientă. Părintele Zeno neîncetată 
mergea pe capul artistului întrebându-’lă, 
că gata e chipulă și când va fi gata.

Leonardo până Ia ună timpă lucra 
cu multă diligință.... La zugrăvirea Mân
tuitorului care șede în mijlocă plină de 
strălucire cerescă, i-a fostă destulă pu
terea lui de imaginațiune încăldită de 
căldura credinței vie, — fața Mântuito
rului în fine luată e ună ce unică în 
felulă său, — pe ceilalți apostoli încă 
i a zugrăvită numai cu ajutorulă închi- 
puirei sale, der fiă-care arăta puterea 
lui artistică; numai pe unulă dintre cei 
doi-spre-cjece apostoli nu i-a succesă a- 
lă zugrăvi.

Trecură patru cj’l® d® când nu a fă
cută nici măcară o trăsură pe opulă său. 
Părintele Zeno tot-deuna ’10 aleșuia și 
când ieșia afară tot deuna ’lă năcăjia 
întrebându’lă pentru-ce nu se mai gată 
chipulă.

— Nu se pote, am dată de-o pe- 
decă mare! — răspunse magistrulă și 
merse mai departe.

Părintelui Zeno însă i-se urâ aștep- 
tândă și când la 3 cpl® erășl primi ace
lași răspunsă dela magistru, îlă prinse 
pe Leonardo de vestmentă și îl cjise:

— „Nu te lasă majestro până nu 
’ml vei spune ce e pedeea."

Lui Leonardo nu-i prea plăcâ a și 
spune acbsta slăbioiune, dbr părintele 
Zeno nu-lă mai lăsa din mână.

— Spune-ml acum de ce pedeoă ai 
dată.

— Ah părinte, răspunse aristulă cu 
sinceritate, — fețele cele multe mi-au 
exhauriată (sorbită) cu totulă imagina- 
țiunea, — lipsesce capulă apostolului ală 
12-lea și nu ’mi aflu modelă acomodată 
pentru elă.

Părintele Zeno să uita înaintea lui, 
ca și celă ce caută ceva. Apoi tușindă 
de două ori se puse înaintea magistrului;

— Majestro! se ’ți spună una. Sciu 
eu ună modelă aoomodată :

— Intru adevără? Vederemo!
— Vecii opulă acesta s’a gătită sub 

egumenatulă meu, spereză, că am me
rită pentru ordulă monachală — s’apoi....

— Ah, acum înțelegă — dice artis- 
tulă — ai dori oa să fii ală doi-spre cj®*  
celea apostolă.

— Da, majestro — cfiS6 părintele cu 
buouriă — tare ași dori.

„Fiă deră".
Leonardo se reîntbrse în chilia sa, 

peste o jumătate de bră anunță mona- 
chiloră că e gata chipulă.

Toți monachii se adunară ca se-lă 
admire. Toți erau pătrunși privindă ta- 
bloulă măreță, de odată însă începură a 
ride toți cu hohotă.

— Ni, ni, părintele Zeno!
Intru adevără părintele Zeno era 

acolo ca ală XII-lea apostolă, numai 
că în chipulă lui Juda Ișcarioteanulă.

Părintele Zeno îngălbini. Dâr pe 
Leonardo nu l’ar fa putută face nici ună 
rege, ca ce a zugrăvită odată să stergă. 
Părintele Zeno fu pe tablou și este și 
până acjl.

Leonardo da Vinci, după-ce încă în 
vibță ajunse acea distincțiune, pe care 
adl numai după mbrte o pote câștiga 
artistulă: recunoștința — muri în brațele 
patronului artiștiloră, Branciscă I regele 
Franciei.

(M. Xaver.) luliu Moldovan.
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a se întârce la noi și a cumpăra de-aicl 
bucate.

In fine mai ținendă sămă și de îm
prejurarea, că și în Ungaria a fostă în 
anulă acesta cam slăbuță recolta, așa 
că nici de-aiol nu prea multe bucate se 
voră pută esporta, e forte probabilii, că 
prețurile bucatelor^ voru trebui incă să se 
îmbunătățăscă. Cela, puținii, din căușele 
arătate pănă aici, ori jcine nu pdte 
ajunge, decâtă la resultatulă acesta.

Noi de-altmintrelea atragemă din 
nou atențiunea economiloră noștri asu
pra prețurilorti bucateloră de pe piațele, 
pe cari le însemnămO în partea din urmă 
a fiă-cărui numără de Duminecă; de aci 
apoi se voră pute orienta din săptămână 
în săptămână asupra coborîrei ori suirei 
prețuriloră bucatelorii.

Cultura pomiloru.
H.

După observările generale ce 
le-amu făcutu în numerulu din 
Dumineca trecută, vom face acum 
câteva observări speciale asupra 
prăsirei, nobilitării, resădirei, pro- 
ducțiunei, folosului, vegetațiunei 
și bâleloru pomiloru, ca cei inte
resați se se pâtă orienta în casQ 
de lipsă.

Merii și perii se prasescu mai 
cu semă din sîmburi, de pădureți, 
cari se culegu de pe la teascuri, 
când se face oțătulu ; ei se potu 
prăsi și din sîmburi de mere seu 
pere buce, der aceia nu potu re- 
sista cu atâta tăriă înghețului și 
gerului de peste ernă. Unii se- 
menă sîmburii de pădureți dim
preună cu bostinele seu drevele 
loru, eră alții am aucjitu,că punu 
în straturi chiar merele și perele 
pădurețe, după-ce s’au coptu sîm
burii din ele. Sîmburii suntu copțl 
atuncea, când au căpătat colâre 
negră.

înainte de a se semena, pă
mântului se sapă afundă, ba unde 
e tare îndesată, e de recomandată 
se se rigoleze chiar; după aceia 
să purcede la facerea straturilor^, 
ca și pentru legume, însă așa. ca 
fiă-care strată se aibă lățimea de 
ună metru.

In privința timpului de seme 
nată, celă mai bună esemplu ni-lă 
dă mama natură, deârece ea nu
mai tomna își împrăștiă semențele 
sale. Unii pomologi însă semenă 
sîmburii de erna în lăduțe și apoi 
primăvera îi mută în grădină, eră 
alții îi semenă primăvera deadrep- 
tulă în grădină.

Celu mai potrivită timpă este 
însă, tâmna, după-ce au căcjutu 
frunc|ele pomiloră, cam la sfîrși- 
tulă lui Octomvre și începutulă 
lui Noemvre. După-ce s’au semă
nată, este bine a acoperi stratu
rile cu paiă, cariîmpedecă formarea 
unei scârțe de pămentă și pe 
lângă aceea mai scutesce și în 
contra gerului de peste ernă; tre- 
bue însă să băgămă de semă și 
decă observămă că paele servescă 
de adăpostă și culcușă șâreciloră 
ori unoră insecte stricăciose, le 
depărtămă numai decâtă.

Dela pomiferl, adecă dela meri 
și peri, se semănă, cum am cJisCr, 
sîmburi de pădureți, fiind-că aceștia 
de comună să altoescă ; dela dru- 
piferi, de cari se țină: prunii, per- 
secii, cereșii și vișinii, cum și dela 
nuciferl, de cari se țină: nucii, 
alunii și castanii, să semănă sîm
burii din pomii cei mai mari, mai 
sănătoși și mai bine desvoltați, 
fiindu că aceștia, deși se potă al 
toi, nu se prea altoescă, ci se lasă 
mai cu semă așa, precum au ră
sărită din sîmburi.

Se înțelege de sine, că primă
vera și vera mai alesă straturile 
trebue plivite și săpate adeseori, 
cu care ocasiune apoi pomișorii 
mai deși să răsădescă pe unde 
sunt mai rari.

In starea acesta să lasă pomi
șorii ună ană seu doi, pănă când 
sau îngroșată, ca să se pâtă altoi 
(nobilita); atunci se scotă din stra
turile acelea, li se reteză rădăcina 
principală și altoindu-se, se pună 
în altă tablă, la o depărtare de 
o jumătate de metru unulu de 
altulă.

Decă pomișorii suntă mai sub
țiri, altoirea să face prin împreu
nare seu copulare, eră decă po
mișorii suntă' mai groși, altoirea 
să face în crepătură, și decă pomii 
suntă de totă groși, altoirea se 
face în scârță seu cojă.

Surceii de altoită să iau pe 
la începutulă lui Martie, pănă nu 
circuleză încă suculă, din acei pomi 
nobili, din cari voimu a nobilita. 
Cei mai buni surcei suntă în po 
mii tineri, în fața despre me4ăc}i. 
Surceii mai bătrâni ca de ună ană 
nu suntă buni de altoită. Altoi
rile amintite se facă de comună 
la sfîrșitulă lui Martie și la în 
ceputulă lui Aprilie după călin- 
darulă vechiu, eră ocularea în lu
nile lui Iulie seu Augustă,

In starea acesta se lasă altoii 
3—4 ani, apoi se scotă de să ră
sădescă. Cu ocasiunea scâterei 

trebue grijită, ca să nu se prea 
vatăme rădăcinile. Decă răsădimă 
altoii în pămentă mai umedă seu 
mai petrosă, de cum a fostă a- 
cela, în care au trăită, retezămă 
rădăcina principală și o lăsămă 
numai ca de o jumătate de metru 
de lungă și sub ea așe4ămu o 
petră, ca să nu pâtă străbate în 
pămentulu prea sterpă, ci să se 
întindă mai multă la suprafața 
pământului.

Resădirea pomiloră să face 
tâmna, ca să se potă vindeca ră
dăcinile pănă primăvera în pă- 
mântă; decă însă să face primă
vera, atunci e recomandabilă de 
a se face gropile de tomnă. 
înainte de răsădire, decă altoii 
stau mai multă timpă scoși, să 
înmâie cu rădăcinile pe câteva 
âre în mustulă gunoiului, seu în- 
tr’unu preparată de apă cu ce
nușă, vară și balegă, după aceea 
să așe4ă în gropi în cari se aruncă 
pămentulu așa, ca celă deasupra, 
se vină de desuptă și celă de de- 
suptă deasupra. Pentru scutirea 
altoiului de . vânturi, să mai îm
plântă lângă elă și câte trei patru 
pari. Pe timpă de secetă, cu deo
sebire în anulă primă, altoii tre
bue de mai multe ori udați.

Altoii de mără, pără și cereșă 
se răsădescă la o depărtare de 10 
pănă ’n 12 metri; prunii, vișinii 
și persecii la o depărtare de 4 
pănă în 6 metrii, eră nucii și cas 
tanii la o depărtare de 12 pănă 
în 14 metri De mare însemnă
tate este pentru frumseța grădinei 
și pentru gustulă estetică, ca al 
toii să se răsădescă în rânduri 
drepte, dela me4&4t spre me4ă- 
nâpte.

La trei-patru ani după răsădire, 
altoiul trebue să facă pâme. Decă 
nu face și decă cresce mai multă 
în susu, atunci îl putemă sili, ca 
să producă pâaie. Silirea altoiului 
ca să producă pâme să pâte face 
seu așa, că îi se reteză surceii de 
ună ană pe jumătate dela verfă, 
ceea ce este a se face în luna lui 
Augustă, seu că îi să răteză ră
dăcinile laterale de lângă trunchiu. 
Ambe aceste operațiuni forțeză 
producerea pâmeloru.

Pomii se cultivă prin gră
dini mai cu semă pentru pămele 
b>ră. Accestea se mănâncă seu 
în stare crudă, seu preparate în 
felurite moduri. Pănă acum gră
dinarii noștri nu au prea sciută 
estrage diferitele preparate din 
pome, au trebuită și aci ca să 

vină alții, să ne deschidă ochii, 
ca să învățămu și noi.

Acum doi ani s’au esportatu 
numai dela noi, din Transilvania, 
sute de mii de măjl metrice de 
mere în Germania, din cari s’au 
estrasă celă mai bună vină, eră 
noi în schimbă amă cumpărată, 
după cum amu 4>su la începutulă 
acestei scrieri, pâte totă acelă 
vină seu vinarsă cu bani destulă 
de grei, în locă ca vinulă să-lă 
fi făcută noi din mere, eră vinar- 
sulu din prunele de prisosă.

Estragerea seu stârcerea vinu
lui din mere se face tocmai ca 
și estragerea oțătului din pâmele 
pădurețe. Se calcă merele, ca și 
cele de oțătă, însă mai nainte se 
spală teasculă, ca să nu conțină 
acrelă. După aceea așa călcate 
să bagă într’o bute, unde să lasă 
timpă de o 4i și o nâpte, după 
aceea se storcă în tească, însă 
erășl numai după ce teasculă s’a 
spălată bine mai nainte. Mustulă 
ce curge din tescă, să strecâră 
printr’o sîtuță, apoi să pune în 
bute, în fundulu căreia se pună 
nisce drojdii de vină, seu dreve 
prospete de struguri.

Pentru a-i da o față mai ro- 
șiă, topimu nisce zahară, seu pu 
nemu pe fundulă buții dreve de 
struguri negri, flori de macă, scor- 
țișâră seu cojă de lămâiă (citronă). 
Vină se pâte estrage nu numai 
din mere, ci și din pere. Cu câtă 
merele seu perele suntă mai dulci, 
cu atâtă vinulă se face mai bună. 
Decă voimă să ținemă vinulă mai 
mulți ani, atunci trebue să-lu fa
cem din pome amestecate, adecă: 
dulci și acre. Pomele se culegă 
când suntă deplină câpte.

Pentru a ajuta ferberea vinu
lui din pâme, încăl4imă câteva 
căldări de mustă și le băgămă 
deasupra în bute. După ferbere, 
vinulă din pâme se tracteză ca și 
celă din struguri.

Ioauâ Georgescu.

EDUCAȚIUNE.
Entusiasmulu în educațiune.

Entusiasmulă este acea însu
șire a spiritului omenesc, care scâte 
unele sentimente ale nâstre din 
starea loră ordinară și le face se 
se misce atâtă de puternică, încâtă 
întrega ființă a omului încercă o 
espausiune în idee și voință, ce 
de multe ori dă nascere unoră ac
țiuni nouă și neprevă4ute. Șifiindcă 

ZPoesii poporale.
Culese din poporă.

De-ar fi mândra’n deală la cruce 
De trei ori pe di m’așl duce, 
Der mâudra-I cale departe 
Nu potă merge fără carta;
Carte n’are cine ml face
Că primarulă nostru zace,
Și nu zace că’I beteagă
Oi mândruța l’a lăsată ;
Cu notaru’să mânioșii
Și’ml face cartea pe dosii ;
Cu suplentulă sunt sfădită
Și-mi face cartea smintită ;
Cu dascălulă n’o mână bine 
Elă nu-mi face cartea bine,
Cu pitropii să gâlcevită
Nu vreu să scrie nimică.
Der m’oiu duce la preoți
Scrie-mi-oră cartea frumosă
Ș’oră pune și peoetea
Și oiu trimite-o la mândra.

Obreja. Ilie Anibruș.

— Mândră dorulă mieu rămâne 
G-rijesce-mi-lu, mândră, bine, 
Și mi-lă legă’ntr’o năframă

Și bagă bine de semă: 
Năframa de a mucecfi, 
La mine nu mai gândi, 
Năframa de-a sta uscată 
Mai gândesce câte odată.

*
De aici pănă la Sibii 
Noue mândre calea’ml țină,
Cu noue cupe de vină 
Tote-ml dică, ca să le ’nchină;
Eu le lasă cu vinu’n pace
Și mă ducă la care-mi place.

*
Câtu-i țera ungurescă 
Nu-i ca fata românăscă
Câtu-i țera și lumea 
Nu-i fată ca Românca.

*
Alăturea cu drumu
Ară bădița cu plugu, 
Totă ară și semănă
Și din guță cuventă ;
Să te faci,
Grâule, faci
Să stai binl la secerată, 
Ca mândra la sărutată.

*

Pentru tine mândruliță 
Mă latră cânii’n uliță, 
Pentru tine rugă’nvăltă 
Mă latră cânii la portă.

*
Astă vară sugeai țâță, 
Acum dai badii guriță;
Astă vara era bine,
Că-mi 4>oea'b mândră, rjupâneu 
Dar nici acuma nu-i rău, 
Că ml 4>°l: „bădițelulti meu11

*
Fă-mă, Domne, ce mi i face 
Fă mă-ună păună rătezată, 
Chiar peste Restoițu țipată, 
Frundă verde, ca ierba 
Să mă gâsescă mândra,
Să-și stâmpere inima.

*
Fă-mă, Ddmne, ce mi-i face 
Fă-mă pasăre măestră, 
Să sboră la mândra’n ferestră, 
Să bată cu aripile 
Să deschidă ferestrile, 
Să facă bdre la lumină 
Să vădă pe mândra cum cină.

*

De când maica m’a făcută 
Nici ună norocă n’am avută;
De ar fi trăsnită Dumne4eu
In tahă la făgădău. 
Adusă’n legănulă mieu, 
Să nu tragă atâta răă, 
Străinu-să ca păsărea 
N’am milă nicăirea; 
Străinu-să ca puiu de cucă 
N’am milă, încătrău mă ducă. 
Duce-m’așI, nu sciu-’ncătrău, 
Că’n tote părțile-i rău.
Da’n partea o’ar’ ml-ar fi bine 
M’așl duce și n’am cu cine.

*
Pe la bădițulă prin curte 
Sămănat’am flori mărunte 
Și mi-au eșită vorbe multe. 
Las’ să iase, că nu-mi pasă, 
Că-să tînără și frumdsă; 
Când mă bate ventu-n față 
Io-să ca-o floricea domnescă; 
Când mă bate ventu-n dosă 
Io-să ună trandafiră frumosă 
Umple lumea de mirosă.

De pe Ternave. Nistoru Tutulea.
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acestă facultate se manifestă la 
omă, de sine urmeză, că ea este 
naturală și înăscută spiritului, ca 
și memoria, imaginația, fantasia 
etc. Să cercămu der, de se va 
pute, a descoperi causa psicholo- 
gică, care face se apară acestă 
sublimu fenomenu pe orizontulă 
ființei nbstre.

Ori-ce s’ar cpce din partea di- 
verseloră sisteme filosofice, cari 
prin variile loră dispute și contro
verse asupra vieței omenesc!, au 
adusă principiile sciinței și ale în- 
țelepciunei în stare de labirintă, 
totuși noi, după etica filosofiei 
creștine, susținemă iără îndoelă, 
că omulă — ființa perfectibilă — 
în stare firescă este liberii spre 
acțiuni bune seu rele; der nu 
mai puțină adevărată e, că în
suși aeestfi omu, care e dispusă 
se greșescă în calea vieței, are 
unele raporturi de comunicare și 
voință față cu Creatorulă-Perfec- 
țiunea-și Scopulă ultimară a tbtă 
esistența. Deci în asemenea oca- 
siuni, când omulu se lapedă pe 
sine și se face agentă alb voinței 
divine, o schimbare repede se să- 
vîrșesce în moralulă lui, întocmai 
ca ostașulu patriotă, care aflân- 
du-se la cornele plugului, i-se ves- 
tesce ordinulă de răsboiu.

Așa-der, amu pute se dămă 
entusiasmului proveniența urmă- 
tore: elă se nasce în omii atunci, 
când spiritulă cade sub impre- 
siunea unoră idei de dreptate, ade
verii, bunu și umanitarii, aiectân- 
du-se partea sentimentală atâtu 
de multă de influența ideei, îneâtă 
omulu se simte transportată în 
regiuni înalte de voință și de 
amoru.

Pedagogia modernă, aprețiindă 
marea importanță a entusiasmului 
în vieța omenescă, recomandă tu- 
turoră educatoriloră, ca ei se în- 
grijescă a cultiva și desvolta în 
elevi acestu sentimentă, dela care 
în mare parte depinde gradata 
înaintare a progresului și a civi- 
lisațiunei.

Căci, după indiciile istoriei, 
marile reforme politice și sociale 
nu s’au putută săvârși decâtă a- 
tunci, când popbrele, obosite de 
povara unoru legi și moravuri 
despotice și barbare, au plecată 
urecbia loră la glasulă dreptății 
divine, și sculându-se, prin entu- 
siasmă au aruncată velulă igno
ranței și au măsurată cu pași ho- 
tărîți basele unoră așezăminte 
sociale mai drepte și mai potri
vite cu cerințele timpului și ale 
progresului. Insă acestă disposi- 
țiune supraordinară' a omului nu 
dureză multă timpă, de unde și 
proverbulă „batefierulupănă-i caldu“', 
căci îndată ce alte cause reactive 
vină de se răsbescă cu voința en- 
tusiasmată — fiă în idee, seu în 
faptă — omulă pe nesimțite se 
domolesce și se scobbră erăși în 
starea lui ordinară de simțire și 
de cugetare.

Ca esemplu de încredere, noi 
Românii avemă pe acele persone, 
cari au luată parte în revoluțiunea 
dela anulă 1848.

Când cine-va are ocasiunea, 
ca se converseze cu vre-ună băr- 
bată meritosă din aceștia, despre 
acele evenimente sublime din is
toria nbstră contimporană, se va 
convinge de adevărulă celoră ară
tate de mine aci.

La prima atingere de ideea 
acesta a revoluțiunei, vecji numai 
decâtă pe betrânulă octogenară, 
că suspină din adenculă inimei, 
și ună curentă de amărăciune stră- 
bătându-i totă ființa, lasă se apară 
pe chipulă feței lui o stare gân- 
ditore. In acestă momentă psi- 

chologică, spiritulă lui se resimte 
de suvenirea unoră fapte sevîr- 
șite în trecutulă vieței, și ridicâu- 
du-se perdeua sanctuarului sufle- 
tescă, omulă atunci adoră trecu
tulă, rușinându-se de presentă, și 
pare că nici nu-i vine a crede, 
că totă densulă a fostă acela, care 
atunci cuprinsă de eroismă, în
frunta cele mai mari pericole pen
tru triumfulu libertății și ală bi
nelui generală.

Elă îți nareză faptulă cam 
astfelă:

„Ei, fiule, fericite vremi erau 
acelea, când Românulu adevărată iși 
sacrifica vieța pentru viitorulă nea
mului seu. Atunci simțiamă și eu, că 
sunt omu, pe când priviamă cu în
credere la isbânda redeșteptărei româ
nesci și mă îmbunamă cu gândulu, că 
peste puțină vreme în țera nostră va 
domni pacea, frăția și dreptatea...... !

„Der astăoți, învăluită ca toții de 
obște în măhrama unei triste realități, 
caută se zărescu acele icone în cămara 
minței mele și din nenorocire nu le 
mai potă vede! Bagă de semă, că ele 
s’au ascunsă atunci, când ventulă fa
tală ală perfecțiune! a sventată totă 
umecțela și a stinsă tdtă căldura, ce 
ardea în interiorulu sufieteloră nostre 
românesci.

,, O singură povață însă mă credă 
datoră a-țî da, fiindcă te vedu tînără, 
cum eram și eu odinioră: la cele tre
cute necontenită să vă gândiți, pe când 
presentulu ve dă răgazu, și speranța în 
milostivirea viitorului niciodată se nu 
dispară din sufletulă vostru, căci ge
nerația nostră, ca și orecând betrâ- 
nulu Simionă, a vecțută de aprope 
mântuirea, er voi, urmași, veți ave a 
gusta în cfilele vieței vostre din rodele 
ei cele sfinte!!11.

Ca mijlocă de a se desvolta 
în omă acestă sentimentă estra- 
ordinară, unii au alesă faptele 
eroilort. dela diferitele popdre, 
alții șirulă evenimenteloră națio
nale seu istoria neamului, și în 
fine forte puțini suntă de acordă, 
că și sânta scriptură presintă ună 
bogată materială pentru cultivarea 
simțimenteloră înalte în omă, și 
prin urmare și entusiasmulă.

T6te acesteproponimente suntă 
bune pentru desvoltarea sentimen- 
teloră nobile, der se cere dela 
educatoră ună metodă eficace în
tru predarea loră. Se caute de 
esemplu educatorulă, ca odată cu 
istorisirea fapteloră petrecute în 
timpă și în spațiu, se arate atâtă 
căușele, cari au provocată miș
carea evenimentului, câtă și ca
racteristica generală și geniulă 
eroului, care a condusă eveni- 
mentulă; căci cu chipulă acesta 
faptele descrise voră atinge mo
ralulă auditorului, provocândă 
creșcerea în sentimente și chiară 
entusiasmă

De pildă, istoria resbelului 
dela Călugăreni, istorisită în modă 
teoretică, fără a pregăti mai di
nainte pe auditoră, eu credă că 
nu va face mai multă efectă, de 
câtă decă s’ar nara desfășurarea 
de energiă arătată de nisce trupe 
românesci pe câmpulă esercițiului 
de manevre.

Pe când, decă profesorulă va 
descrie cu metodă starea cea jal
nică a țeriloră române înainte de 
aparițiunea pe scenă a lui Mi- 
haiu Vitezul: naționalitatea, religia 
și însuși teritorulu, espuse a de
veni prada de veci a barbaris
mului musulmană; decă va mai 
aminti, că Provedința divină în 
momentele critice vegheză asu
pra popbreloră apăsate, și că fi
gura măreță a lui Mihaiu a fostă 
chiară obiectulă de salvare trimisă 
de Provedință la timpulă cuvenită, 
atunci lupta dela Călugăreni nu 

va fi privită ca o simplă manevră, 
ci va fi devotamentulu estremă 
ală Românului, aperându-și „legea 
și moșia“ neamului seu. Atunci 
auditorulă se electriseză de pu
terea cuvântului și a faptului, se 
înalță cu mintea la noțiunea de 
adeveră și de dreptate și totodată 
simte moralulă transportată în 
regiunile cele sublime ale entu
siasmului.

Nu potă termina aceste rân
duri, fără a nota cuvintele sim
paticului domnă revisoră școlară 
ală circumscripției Ialomița, 4ise 
în conferințele acestui ană la des- 
baterea studiului istoriei naționale: 
„Potă eu ca Română — 4ise 
d-sa — se vorbescă și se cugetă 
la faptele strămoșiloră mei și se 
nu simță inima mea mișcată de 
acelă transportă ferice ală senti
mentului națională ?“

Aceste rânduri le supună cu- 
noscinței publicului cetitoră, fără 
pretențiuni de erudițiune, ci nu
mai ca o urmare a modesteloru 
mele cunoscințe de învățătoră din 
poporă.

1891 Septemvre 8.
D. Pavelescu

CARACTERUL#.*)

*) După Smiles-Rudow. A se vedd Nr. 
199 alfl. „Gaz. Trans.“ dÎD 1891.

însușirile caracterul vii.
3. Fidelifatea.

Amă 4isd fidelitatea cătră 
Dumne4eu nu se pote arăta de
câtă în fidelitatea cătră cele pă
mântesc!, precum pe Dumne4eu 
îlă simțimă și’lă vedemă numai 
în minunatele sale făpturi.

Și între cele pământesc! este 
înainte de t<5te pământulă în care 
te-ai născută și trăiesc!, este pa
tria, a căreia iubire cuprinde iu
birea cătră tbte celelalte. Limba 
ce o vorbesce poporulă din țeră, 
e comună tuturoră, cari facă parte 
din elu, și așader’ fiecare pbte față 
cu acestă limbă se’șl dovedescă 
iubirea sa de patriă în modă 
egală. Dealtmintrelea fiecare, după 
posiția și însușirile sale are să 
împlinescă diferite îndatoriri.

Datoria este der cuvântulă far- 
mecătoră, care stăpânesce lumea; 
ea care, cum 4*°®  Kant, nu lu- 
creză nici prin lingușire blândă 
nici prin amenințare, ci singură 
numai prin aceea, că susține și 
păzesce legea în sufletu, storcândă 
decă nu totdeuna ascultare, totuși 
totdeuna respectă, înaintea căruia 
tacă t6te poporele, fiă ele în as
cunsă ori-câtu de mari.

Numai celă ce’șl împlinesce 
datoria, der acesta în adeveratulă 
înțelesă ală cuvântului, este ună 
bărbată cum se cade, căci da
toria nu e decâtă nisuința spre 
cea mai mare perfecțiune.

Luămă aici cuvântulă în înțe
lesă mai strînsă, adecă în înțele- 
sulă desevârșirei cetățenesc! seu 
mai bine 4isu ală purtării corecte 
și fără prihană, peste care gându
rile multora nici că potă trece. In 
înțelesulă acesta împlinirea dato
riei este în adeveră mai puțină 
eroică, der cu atâtu mai multă se 
pbte pretinde dela fiecare.

Și acestă fidelitate cătră dato
ria propriă, care susține pe omă 
în nisuințele sale cele mai înalte, 
îlă susține și în cerințele și neplă
cerile de multe ori neînsemnate 
ale vieței diluice, cărora a le sa
tisface este și rămâne cea dintâiu 
și cea mai de aprbpe problemă a 
fiecăruia. Cele mai importante din
tre tote virtuțile suntă der cele 
ce se ceră în tbte 4il®l®; ce trece 
peste aceste este adeseori numai 

unu isvoră de ispită și de periculă 
pentru bmenii de tote 4*1®!®-

Când Abbot, mai tâi’4iu archi- 
episcopă de Canterbury, a descrisă 
pe amiculă seu răposată Sackville, 
nu se opri la meritele sale ca băr
bată de stată ori ca poetă, ci mai 
cu semă la virtuțile sale, ce le 
desfășură împlinindu-și datoriile 
de tbte 4’lele: „Ce însușiri esce- 
lente erau în elă! Nu era nimeni 
mai cu iubire față de soțiă și copii! 
Nu era nimeni mai credinciosă față 
cu amiculă seu; nimeni mai mo
derată față cu inimicii săi; nimeni 
nu se ținea de cuvântă mai multă 
ca elă“.

In faptă firea unui bărbată se 
pbte cunbsce mai bine din pur
tarea sa cătră cei mai de aprbpe 
ai sei și din purtarea lui față cu 
îndatoririle ce pară a fi cele mai 
neînsemnate, decâtă din faptele 
lui mari pe vr’unulă din terâmu- 
rile vieței publice.

Pentru ca cineva să fiă mare, 
n’are lipsă nici de sciință, nici de 
artă, nici de bani, ci numai de 
împlinirea datoriei. Acesta face 
pe aceia, cari nu posedă altceva, 
să fiă ca nisce regi încoronați.

Pre când astfelă fidelitatea că
tră datoriă are să reguleze vieța 
fiecăruia și a celui mai mică și 
să o stăpânescă, ea este pentru 
cei mai susă puși nu mai puțină 
celă mai bună razimă. Și cea mai 
înaltă cultură spirituală pierde 
multă decă nu este condusă și în
drumată de fidelitatea cătră da
toriă, ca să conlucre în adevăra- 
tulu sensu, cum o văflurămă mai 
susă la Sheridan. Despre acesta 
s’a 4isă cu dreptă cuvântă, că decă 
era ună omă în care se se pbtă 
încredința ori și cine, ar fi putută 
să ajungă stăpânitoră ală lumei, 
der lipsindu-i acestu lucru de că
petenia., tote talentele lui strălucite 
nu i-au ajutată decâtă numai re
lativă puțină. Elă putea se stră- 
lucescă, der vr’o înfluință însem
nată în vieță nu a esercitată. De 
aceea s’a putută sâmți mai presusă 
de elă ună actoru săracă dela te
atrală Drury Lane. Când acesta 
rugă odată pe Sheridan să-i plă- 
tescă salarulă restantă, acesta îlă 
respinse dârză cu cuvintele, că își 
uită de posiția sa față cu supe- 
riorulă său. Delpin însă răspunser 
„Cunoscă deosebirea între mine 
și D-ta forte bine. După nascere, 
influință și crescere, D-ta stai forte 
susă peste mine, der în vieță, ca- 
racteră și purtare sunt eu dea
supra D-tale.“

Conaționalulă lui Sheridan, 
Burke a fostă din contră ună mare 
caracteră și elă a săpată numele 
său cu litere neșterse în istoria 
englesă. Talentele lui au fostă 
totă așa de mari ca și tăria sa 
de caracteră admirabilă; der avea 
o slăbiciune care turbura ima
ginea sa; se irita lesne. Și fără 
acestă facultate, la aparință mică, 
de a-șl înfrâna violența și irita- 
țiunea, și celă mai strălucită ta- 
lentu pbte să fiă relativă fără de 
preță pentru acela, care-lă posede.

(Va urma).

POVEȚE.
Pregătirea vinului din hospe de 

struguri. Astfelă de vină este re
comandabilă mai alesă pentru 
acei aconomi, cari s’au obicinuită 
a da servitoriloră și lucrătoriloră 
loră vină în locă de rachiu. Pre
gătirea vinului din hbspe este 
forte simplă și decă suntemă cu 
îngrijire, vinulă astfelă pregătită 
pbte să fiă destulă de bunu. După 
ce se stbrce mustulă, hbspele ră
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mâne în bute și pentru a pregăti 
din ele vinu, turnăm peste ele 
apă celfi multă atâta, câtu mustu 
amu storsu. înainte însă de a fi 
turnată apa peste h6spe, trebue 
se topimii în ea pentru fiăcare 
hectolitru de atâtea ori 1.7 chilo- 
grame de zaharu, de câte grade 
voimu să fiă tăria vinului. Astfelu 
pentru esemplu, decă amu voi se 
facemO vinu, care se aibă o tăriă 
de 8°, trebue să topimu în apă 
de 8 ori câte 1.7 chg. de zaharu 
pentru fiăcare hectolitru. Pe lângă 
acesta se mai recere, ca apa, care 
se târnă pe hospele de struguri, 
înainte de a o turna sS o încăl- 
c|imâ așa cam de 30—35° Celsius. 
Dospirea seu ferberea vinului se 
întâmplă după ce s’a așeȚatu în 
bute. Când ferberea a încetatu, 
vinulu din hâspe este făcută gata,

Puterea bivolilarit este prover
bială. O părechiă de bivoli chiar 
și pe drumu brușosu potu duce 
în jugu pe ușoru o greutate de 
20 de măji metrice. Decă însă pe 
lângă tote astea bivolii nu prea 
suntă folosiți, causa este a se 
căuta mai alesă în împrejurarea, 
că bivolii cu greu potu suferi 
căldura și decă trecemă cu ei pe 
lângă o mocirlă, ori pe lângă o 
baltă, chiar decă suntă în j.ugu, 
ușoră se întâmplă, că ei fugă și 
se trântescă în baltă cu cară cu 
totă. Decă înse pe timpuri căl- 
durdse scăldămă bivolii în fiăcare 
Ți de doue ori și decă îi scutimă 
de musce curățindu-i regulată în 
fiăcare Ți, atunci nu mai avemă 
să ne tememă nimicu de acestă 
obiceiu alu loră. In lipsa unui 
locă potrivită pentru scăldată, 
trebue se-i spălămu, seu se pu- 
nemu pe ei nisce pânzăturl ude, 
pe cari apoi trebue se le stro- 
pimă cu apă rece de mai multe 
ori pe Ți. Bivolii ușoră se învață 
a trage’n jugu, deârece suntă forte 
răbdurii și destulă de docili.

Mijlocit în contra mirosului urîtu. 
Se se tae două seu trei cepe mari 
și să se pună pe o farfuria pe po- 
dinile camerei. Aceste atragă la 
sine în modăaprâpede necrezută 
mirosulă greu din camera bolna
vului etc. Cepele trebue schimbate 
totă din 6 în 6 6re. încă Egip
tenii cel vechi întrebuințau cepa 
pentru scopulă acesta și în evulă 
mediu se întrebuința ca milocă 
pentru a se feri de ciumă și de 
alte băle lipiciose.

Maxime.
Culese din mai mulțl autori, de Ucu.

Acelă guvernă este mai bună, 
care învață pe poporu să se gu
verneze elă pe sine însu-și.

Gotlie.*
Decă guvernele capătă frică, 

devină înfricoșate; ele devină cu- 
tezătâre din lipsă de curagiu.

Borne.*
Poesia este fluturele de pe florea 

lumei.
W. Menzel.*

Musica e poesia aerului.
Jean Pani.*

Musica e o cheiă la inima fe
meiușcă.

Semne.*
Oamenii suntă ca și unele ga

zete : decă se întâmplă o faptă 
rea, o crimă, o faptă îngrozitbre, 
vorbescu despre ea pe largă și cu 
deamenuntulă, decă se întâmplă 
însă o faptă bună, atunci abia o 
amintescu.

s.*

Oamenii suntă ideile pămân
tului.

Borne.
*

Oamenii suntă lampe, Jpe cari 
timpulu le aprinde și o singură 
suflare de vântă le stinge.

M. S.*
Unii ămenl ajungă la 6re-care 

înălțime ca și urloerii. Ei să tâ- 
răscă prin canalurl întunecase și 
murdare și se înegrescă.

m. s.*
Eu cunoscă pe cineva, care are 

mai multă minte decâtă Napo
leon, decâtă Voltaire și de câtă 
toți miniștrii, ce au esistată, esistă 
și voră esista; și acestă cineva 
este — opiniunea publică.

Talleyrand.

MULTE ȘI DE TOATE.

ScirT comerciale,
B.-Pesta, 19 Sept. Cereale. Pe pie

țele din afarâ prețurile au devenită oeva 
mai ferme în săptămâna trecută. In 
New York căcjuse grâulă la începutul!! 
săptămânei cu P/j cenți, în oursulă săp
tămânei însă nu numai că a redobend- 
dită eră perderea acesta, der a încheiată 
cu ună centă mai susă ca în săptămâna 
premergătore. In Anglia încă s’au îm 
bunătățiti! prețuia grâului cu 72 — 1 și 
lingi. In Franoia de asemenea a înoheiată 
grâulă oeva mai susO. Er în Germania 
deodată s’a ridicata grâulă și săcara în- 
cheiânda cela dinteiu cu 5 mărci er să 
cara cu 4*/ 2 mai susu ca în săptămâna 
premergetâre.

Lege in contra beției.
Guvernulă Germaniei a elaborata 

unii proiecții de lege, prin, care se țîn- 
tesce Ia stîrpirea beției. In înțelesulă 
acestui proiecta, din beuturile spirtuâse 
nu va fi ertată a se vinde pe teritorulă 
Germaniei nici într’ună casă mal puțină 
de o jumătate de litră. Prin acesta să 
împedeoă așa-deră vexarea rachiuriloră 
cu paharulă și numai otelierii și cârciu- 
marii voră mai pută fi în posițiune de 
a vinde beuturl spirituose. Aceștia suntă 
datori a îngriji de susținerea ordinei în 
localitățile loră și au stricta datorință, 
de a împedeca ori ce prilegiu, prin care 
s’ar pute protpova abusurile cu beuturl 
spirtuose. Prin ordina polițienesc^ este 
cu desăvârșire oprita orl-ce comerciu și 
orl-ce venerare de beuturl spirtuose îna 
inte de 8 bre dimineța, ba legea dă 
drepta de a și opri deschiderea cârciu 
meloră înainte de 8 ore. Cârciumarii și 
otelierii sunta strictă opriți de a vinde 
beuturl spirtuose individiloră, cari n’au 
împlinita cela mai puțină 16 ani de e- 
etate. Asemenea suntă opriți a vinde 
beuturl omeniloră beți. Pe cei beți însă, 
cârciumarula numai în acelă casă are 
dreptula de a lă scâte afară din câr
ciumă, decă a luată mal întel măsurile 
de lipsă, ca ei să fiă duși seu acasă la 
ei, seu la polițiă. Oheltuelile cârciuma 
rului, împreunate cu acesta lucru are să 
le suporte bețivulu.A da beuturl pe cre
dită nu este ertata ; ori ce datorii făcute 
la cârciume pentru beuturl nu este ni
menea obligată a le plăti. Cei ce din 
causa patimei beției nu sunta în stare 
a-șl vede de trebile loră, ori îșl sără- 
cescă familiile, ori tulbură liniștea și si
guranța altora, să pună sub tutorata și 
nu li-se lasă pe mână nici o avere, în 
casă de lipsă ei sunta așe4ați în spitale 
anume făcute pe semă loră.

*
Bărbierulu și țeranulu.

Ună bărbieră, acuma câteva săptă
mâni rase în orașulă Bezier din Frâu 
ci a, pe ună țărana, cam prostă din fire. 
Țăranulă ’i povesti bărbierului, că pe 
moșia sa nu e lipsa de șiorecl. „Aveți 
prea mulțl ?“ — „De bună semău— „Ei 
mie tocmai ’ml trebue câțiva; decă vrei 
se ml aduci, atunci ’ți voi da pentru fiă- 
care șârece câte ună francă.“ — Țăra
nulă o luâ acesta în seriosă și după câ 
teva dile veni la bărbieru cu o coliviă 
mare. „Am adusă 122 de șâreol,u efis© 
elă ou mândriă. Bărbierulă care-șl ui
tase de glumă, se oercâ se afle vreună 
mijlooă să scape din aceasta perplesitate. 
Bărbierulă ’lă întrerupse cu gravitate: 
„Ore suntă toți bărbătușl?“ Țeranulă 
încremeni: „La asta n’am trasă semău. 
— Așa ? apoi du-i îndăr^tă. Eu nu șu
ieră femeiusoe în oasa mea.“ Numai a- 
cum băga țăranulă de semă, că a fostă 
luată în rîsă. „Se ducă șoreci er acasă’?... 
Mai bine ți-i Iasă aicii de geba!“ Și cȚ- 
cendă aceste, deschise colivia, o scutura 
și oei 122 de șorecl începură se fugă 
prin odaiă.

Pieța de aici, domdlă, prețurile au 
suferita o schimbare neînsemnată.

Vicvuale, Ouă 39—40 bucăți la 1 fi., 
lada de 1440 cu 35—36 fi. — Gâscele 
2 40, 2 70, grase 4 50, 6 fi., pui 70 cr., 
1 fi., rațe 1’40, 180, curci tinere 3 — 4 
fi t6te cu părechea. — Uută 65 — 70 
fi., de mesă 80—85 fi suta de chilo.

Păstăiose. Fasolea mare albă noteză 
6.60, 7 fi., lintea 9 fi.

Pei de vită Negoța buna și viu s’au 
vânduta cam 5000 bucăți, anume vaci 
și boi grei cu 78—84 fi. marfă originală 
75 fi , pittlingl 90—100 fi. suta de chi 
logr. și 2%.

Pei uscate. Prețuri ferme. Noteză : 
boi grei 80—85 fi., de mijloca 74—78 
fi., vaol grele 76 — 80 fi., ușore 78—82 
fi., pittlingl 80 — 100 fi. Kneip, prima, 
115 — 125 fi. tote pr. 100 chilograme.

Tn pei lucrate prețurile au data ceva 
îndărăta.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 20 
Sept. n. starea rîmâtoriloru a foștii de 141,680 
capete, la 21 Sept, au intrata 449 capete și 
au eșitU 2262 rămânendU la 22 Sept, unii nu
mără de 13 867 capete. — Se notdzâ: marfa un 
gurdscă veche, grea dela — până la------ cr..
marfă, ungurescă tineră grea dela 47 ■ cr. pănâ la 
47'/, cr., de mijloca dela 48 cr. pănă la 48'/, cr 
- ușoră dela 50 - cr. până la 501/2 cr. — Marți) 
l&rănescă grea dela — până la — cr. — de 
niflocu dela — cr pănă la — cr. ușoră dela 
49 cr. pănă la 50 cr. — Marfă de Românii. 
de Bdlwny grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
înse transito ușoră dela — cr pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cj« 
Marfă serbdscă grea dela 46'/,—47 cr. tran 
■dto, mijlociă grea dela 46'/,—47 cr. transito. 
ușoră dela 48—48'/, cr. Porci îngrășațl de uni 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/,.

Cursulfi la bursa din Viena.
din 24 Septemvre a. c. 1B9J

3«nta de aurii 4=0/0 - - • ■= 103.26
r'Unta de hârtiă 5°/o - ’ 100 60
Imprumutulă căilorâ ferate ungare

aură .......... 115.—
dto argintă - - » - 97.40

Lmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - —.

Lmortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] - - —

\mor(isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.50

Bonuri rurale ungare ..... 8'25
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... 

(mprumutulă cu premiulă ungurescă 140.50 
Uosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului • • 130 75
Renta de argintă austriacă .... 90.75
Renta de hârtiă austriacă .... 90.65
Renta de aură austriacă ..... 11085 
LosurI din 1860 .........................  137.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare • 1000.—
Icțiunile băncei de credită ungar. • 825.25 
Icțiunile băncei de credită austr - 276.75
Galbeni împărătesei • - • 5.58
Sapoleon-d’orI ......................... 9.31'/,
Mărci loO împ. germane ■ - - 57.75
Londra 10 Livres sterlings - ■ 117 55

Bursa ie mărfuri din Bnaapesta dela 22 Sept. n. 1891
Prețulă per
100 chilogr.

S o S -p rn

8oi nli

efl n
5 2. dela p4nA.

Grâu Bănățenesc^
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80

iu oO
10.60 
1' .55 
10.66
10.60

10.80
10.80
ifi.75
10.80
10.80

Semințe vechi 
on nouA aoiulă

d -U 
CD O

CD
I«

Prețulu por
100 ohilgr.

78 s o g, dela pănă

Săcară
Orză 
Orză
Orză
Ovăsă
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

771-72
60-62
62.-
64.-
39.41

75
73

9.45
5.9 i
6.50
7.30 
5. '0
6.35
6.3

5.75

9.60
6 36
7.—
8.75
6.15
6.40
6.35
6’-

Producte div.

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

a aî
b£ o 
3o 
o o

-o
3
S’
X

H
Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

roșiă
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumatăH

Său 
Prune

>1
Lictară

Nuci
Gogoși

» 
Miere

Ceară
Spirtă

5!

o

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

Cursulâ

dela pănă

—

37— 38*.-
5.65 5 75

545 54.76
—.— —«—
45.- 46—
52.- 54—
37. 33—

—.—

137. 138.
19.- 19.60
21.50 21.76

Prețurile cerealelor din piața Brașovu
din 18 Septemvre 1891.

Măsura sâu 
greutatea

Calitatea.
Valuta aus- 

trlaoă.

fi. <T.
1 H. -L.

v
ÎJ
D
M

))
n
H
n

î>

ÎJ
îj

H
77
H

1 kilâ
jj

100 kile

cel mai frumos 
Grânc mijlociu . .

mai slabă . 
Grâu mestecată . .

v f frumosă 
b6car& i mijlociă . 
„ „ f frumosă
Orza 1 mljlooiu . 

OrtsS 'ț mijlociu 
Cucuruză .... 
Mălaiu...................
Mazăre...................
Linte ...................
Fasole...................
Sămânță de ină . .
Sămânță de cânepă 
Cartofi....................
Măzăriehe .... 
Carnea de vită . .
Carnea de porcă 
Carnea de berbece 
SP„devitt{"

7
7
6
4
6
5
4
4
2
2
5
4
9

14
4
9
5

24
36

70
20
40
50

80
50
30
40
30

60

70
50
80
90

48
48
28

Vari$u|u lie lei
din 25 Septemvre st. n. AB91,

bancnote românescl Cump. 9 26 Vend. 9 30
krgintă romănescă n 9.20 „ 9.25
lapoleon-d’orl n 9.27 „ 9.31
dre turcescl n 10.50 „ 10 55

Imperiali - - ■ H 9.50 „ 9 55
-Jalbinl - ■> > - n 5 40 „ 5.45

Pentru stomachs stricată, indiges- 
tiune și pentru tOte acele nenumărate 
bole, cari provină din causa conturbării 
organeloră de nutrire, se probeză ca 
ună medicamentă escelentă ^Balsamulă 
de vieță ală lui Dr. Rosau din farmacia 
lui B. Fragner în Praga-, acesta este 
de căpătata aprdpe în tote farmaciele mai 
mari.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Scîdcn-Grcnâdines, fdjmarj unb faring (aucfy alle £id?t= 
farben) 95 kr. bis fi. 9-25 p. Xllet. (in (8 Qual.) — mfenbet robe«= 
recife porto= unt joUfrci bas ^abrtf==î>epot G. Henueberg (K. u. M. fjofltcfcrant), Zurich. 
ÎTiufter umgebenb. Sriefe foften țO fr. porto.

OSOS!??
I.l

Ajutoru grabnicu și sigurii
pentru

SUFERINȚE BE STOMACHO RI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulă

„l)r. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă" 

măduitore se d^vedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, con gestiunilor^, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicamentă <le casă poporalii.

Sticla, mare costă 1 fi-, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învâlită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia ,,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata 
marcă u j,brieei luată sub scutulă legală.

®
Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă se pote procura numai m 

JDeposit-cxl-îA pxin.oipa.l-iA pxod.Tu.cfetor-ia.l-u.1

Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ 

Prag 205-3.
In Budapesta: la farmacia I. von Torbk.
Tote farmaciile din Brașovti, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestu balsamă de vieță.

I

Librăriei NICOLAE I. CIDRCU, Brașov
Cârti scolastice

Totă de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(ZF’rag-er ■CxLÎversa.l-ZEZa.nssalToe)
unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră infiamațiuniloru, răniloru și umfiăturiloră.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloru cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unglie, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumdrea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri înse, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In cutiore â, 25 și C35 cr.
FIȚI ATENȚII

De orcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
fdrte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metală galbină, în cari

se pune, suntă înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum să se întrebuințeze împachetate și în cartone vinete — cari suntii prove- 
dute cu marca fabricei de mai susii.

Balsamu pentru audO.
(Geb-or-Balsam)

Celii mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

603,26-9

î'

între
0 specialitate necomparabilă, 

tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 
este

apa c^e

„REPÂT“

pentru școlele poporale aprobate de înaltul Ministerial reg. ung. prin 
ordinațiune ministerială, parte de Veneratul Consistor Archidiecesan din Sibiu, 
de Veneratul Consistoriu Diecesan din Caransebeș și de „Reuniunea învăță

torilor rom. din diecesa Aradului și ținutul Sălagiulul:
Abecedar saQ ântâia oarte de cetire întoomit de „Mai mulțlprietini al 

școlel“. E liția II. leg.................................................................. 20 cr
A doua carte de cetire pentru anul al II. (s. III.) de șoolă; întocmită 

de „Mai mulțl prietini ai școlelA. E iiț-ia II. leg.....................28 cr-
Abecedar sau Ântâia carte de cetire și scriere, pentru învățarea limbei 

maghiare de Francisc Koos, inspeotor școlar și consilier re
gesc și Ion Dariu învățător. Prețul legat......................... "

Dariu I.. Elemente de Fisică, cu mal multe figuri. Prețul legat
— Geografia patriei și Elemente din Geografia universală. Cu

36 figuri împreună cu mapa Ungariei. Ediție nouă. Prețul 
legat 35 cr. broșat..................................................................

— Istoria patriei și E emente din Istoria universală tractată
după metodul biografic. Cu portrete. Ediția II. Prețul leg. 
25 cr. broș...................................................................................

Georgescu I., Curs practic de Economie, ouprincjend noțiuni despre: 
Grădinărit, economia câmpului, vierit, cultura pădurilor, 
crescerea vitelor, stupărit, și cultivarea vermilor de mătase, 
pentru șoolele poporale. Ediția II. cu 50 figuri...................

Uasievici Ipol., Curs metodic de Istoria naturală. Ediția II. cu 
ilustrațiunl.................................................................................

Pop Maxim, prof. Manual de gramatica limbei române pentru 
școlele poporale în trei cursuri. Ediția II. revftduta. Prețul leg. 

Dariu I., Gramatica limbei românesc!. Cursul I. Ediția II. Prețul 
Popea I., Religiunea creștină, pentru șcâlele primare Ediția VI.

NB. Aceste cărți școlastice se pot folosi de cătră Domnii învățători în tote 
școlele poporale din patrie, fără de nici o responsabilitate, fiind apro
bate de înaltul Ministeriu și fiind totodată bune și ieftine.

Acum de cnrend a apărut:
Istoria Biblică a vechiului și noului testament în versuri, ilustrată 

eu 108 icdne frumose. Prețul................................................
Istoria Biblică a vechiului și noului testament întocmită mai ales 

pentru tinerimea din școlele poporale române, de Georgie 
Luda preot și Ion Dariu învățător, ilustrată cu mal multe 
icone. Prețul............................................................................

Ântâia carte de cetire cu deprinderi și reguli gramaticale pentru 
învățarea Limbei germâne în școlele poporale rom. întocmită 
de 1. Dorea, director și învățător. Prețul legat...................

A eșit de sub tipar:
Curs practic de Aritmetică pentru școlele poporale în trei părți, 

pentru șese ani de școlă, întocmit de Drofes. Aseniu Vlaicu. 
Partea I. 22 cr., II. 25 cr. III.................................................
Carte lucrată pe basa celor mal bune manuale și principii 

gogice moderne și întocmită după un sistem noti cu ilustrațiunl 
tuitive.
CARTEA POPORULUI: Carte de Cetire compusă pentru anii din 

urmă al școl. pentru școlele de repetiție, școle civile etc. 
de Ion Pop-Reteganul.

Istoria Universală pentru gimnasil, școle reale preparandii, școle 
civile cu mal multe ilustrațiunl, Vol. I. Evul vechili, de Prof. 
V. Goldiș. Prețul........................................................................

Sub tipar este: Gramatica română pentru școlele poporale, Partea 
I. Etimologia, de P. M. Liuba, învățător.
Aceste cărți să aiiă de ven^are în principalele Librării.

Cu deosebită stimă
Nicolae I. Ciurcu.

20 cr.
30 cr.

30 cr.

20 cr.

25 or.

30 cr.

30 cr.
25 cr.
12 cr.

12 cr.

30 cr.

25 cr.

cr.30 
peda-

I in-

fl. 1

H

H
H
H

H
H 
H 
H 
H
W
S

care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de unfi renume universală neîntrecută.

Apa minerală de ,,l.§C|»ât44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stărilorfl catarhahce a stomachului și a organeloră respirătore, În contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatoră neprețuibilă.

Celii mai curatu și binefăcătorii producții naturală. 
Ca borvizu adecă, beiitis cu vinii.

nu se pote compara acestă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

W ȘampagnultL apelortl minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministers de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Stepat44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repâti“. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de ..Stepat* 4 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Administrațîunea isvornlui 

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-7

Turnatoria Ho fern si faUrica Ho mașini a lai <5 trai mț 
SOCIETATE PE ACȚI1 IN BUDAPESTA. OUflJLOUlX

FABRICA ȘI BIROULO CENTRALU: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULtf
VI., Kulso yâcz-iit 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Recomandă escelentu construatele
Garnituri de treierata cu aburt și cu vârtejii (Gopel), 

precum și cu mai multe din cele mai mari premii distinsele 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 

y* Pluguri Rayol patent,
- Pluguri-Rayol, Pluguri originale ale lui 

71 Schtick și pluguri Vidat» pentru o brazdă,
n unelte pentru lucrarea pământului, grape și 

spărgători de bulgări.
534,24-23

Mașini ie semânatu io fălim „HALADAS“, jatentate ale lei ScilicL 
Mai departe s’află în depositfi mori pen
tru curățitulă cerealelor^ (sistemă Baker 
și Vidats), mașini pentru prepararea nu
trețului, batoze de porumbă (cuouruzQ), 
mori pentru uruită, mori de uruială ou 
putere de aburii „Hungariau patent, lui 
Jokây, mori de măcinată și instalațiuni 
pentru mori de uleiu.

Mașini originale americane de sece
rată și legată snopii, mașini de cosită 
ărba, căi ferate pentru câmpă etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată. 
Prețuri-curente la cerere gratis și franco.

j
4

1‘ipogratia A. MUBESlAAb, Jcua^uvu.


