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ZSTotx aToozxament-u.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvre 1891 st. vecliiu 

8’a deschișii nou abonamentu, la careîii* 
vltămii pe toți amloll șl sprijinitorii folel nostre.

Prețulu abonamentului^
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl 

pe ș6se luni 6 fl., pe unii anti 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe unâ 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
țăse luni 1 fl.

Pentru România șl străinătate: pe anii 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pâte face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din nou 
aă binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Admiiiistrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".

Din causa Sf. sărbători de Luni, diarulu 
nu va apără pănă Marți săra.

BrașovQ, 12 Octomvre v.
Nu este cji lăsată de Dumne

zeu, în care se nu ne sosescă 
când de ici, când de colo câte-o 
scire care de care mai spulberată 
despre nerenduelile și fărădelegile, 
ce se întâmplă în țeră cu bunu
rile și așec|ămintele nâstre națio
nale, bisericesc! și culturale.

Intr’o Zi ne pomenimu cu o 
scrisâre dela unu învățătorii din 
comitatulă Albei de josu, care ne 
împărtăși cu multă supărare, că 
inspectorulă ungurescă de șcâle 
li-a poruncită loru, și încă în mai 
multe rânduri după olaltă, ca în 
șcâlele confesionale românesc! de 
sub conducerea loru să-i învețe 
pe copii să cânte unguresce, căci 
decă nu, apoi voru vede ei... Ne 
întrebă acum bietulă învățătorii, 
că ce se facă: să asculte de a- 
cestă poruncă nelegală a inspec
torului ungurescu, ori să nu as
culte?

Altă-dată ni-s'a împărtășită din 
comitatulă Aradului, că pe acolo 
unii Jidani, ca pentru pildă rabi- 
nulă din Curtici, au mână liberă 
asupra șcâleloră creștiniloră noș
tri. Aceștia intră în șcâlele ro
mâne confesionale, ca să vadă 
cum merge învățătura cu copiii 
noștri și astfeliu să mai caute 
câte-o chichiță pentru a ne de
nunța și a-și face mână bună cu 
cei dela saculă cu grăunțele.

Intr’altă Zi primirămă o scri- 
sâre de pe Valea Almașului, în 
care ni-se aduce la cunoscință, că 
mai astă-primăvară, în șcâla ro
mână gr. or. din Bălană a intrată 
fără de veste dascălulă jidovescă, 
cu solgăbirăulă, cu notarulă și 
mai nu sciu ce cârpitur! ungu
resc!, tocmai pe când învățăto- 
rulă propunea din geografiă. Câr- 
piturile, îndată ce intrară în scâlă, 
provocară pe învățătoră, ca să lase 
geografiași să propunădin limbama- 
ghiară pentru casă vadă „Măriile 
loră", că ce progres a făcut maghia- 
risarea în scola nâstră românescă. 
Ni-se mai spune, că cu ocasiunea 
asta, jidanulă și cu solgăbirăulă 
și-au aprinsă pipele în timpulă 
prelegerei și au începută să slo- 
bâdă fumă ca într’o cârciumă, 
pănă când învățătorulă i-a pro
vocată să-și pună josă „ciubu- 
curile".

VeZ! așa sciri ne sosescă nouă 
Zi de Zi: par’ c’amă trăi pe 
vremea Tătariloră. Der și pe 
vremea Tătariloră par’ că era mai 
altmintrelea, căci strămoșii noștri 
își apărau bunurile loră cum pu
teau, cu câsa și cu măciuca, după 
cum erau vremile p’atunci, der de 
batjocură pe sema străiniloră, pănă 
mai aveau ună modru, nu le 
lăsau. Ai noștri âmenî de astăZi 
însă pare c’ară fi morți; cu drep- 
tulă în mână se lasă să fiă căl
eați în pici ore și nici măcară a- 
tâta nu facă, ca să-și păzască 
ce-i ală loră și din ceea ce le 
dă legea să nu slobodă nimică, 

nici lui Tală și nici lui Pală. 
Căci de!: ce treabă e legea? Ca 
să-o calce potrivnicii noștri în pi- 
ciâre și-, să ne batjocurescă cum 
le plac©: loră? Nu-i destulă, că 
și așa legile suntă pentru noi 
amare și asupritâre, să mai ple- 
cămă acum capulă și înaintea 
abusuriloră și încălcăriloră aces- 
toră legi?

O vorbă românescă Zice> că 
„nu-i nebună celă ce mănâncă 
șepte pite, ci-i nebună celă ce 
i-le dă“. Asta așa și este. Decă 
noi totă vomă lăsa din drepturile 
nostre, nu vomă pute ave nici
odată nimică.

Ca de pildă să Zicemu șcâlele. 
Acestea scimă, că suntă ale nostre, 
suntă făcute cu cheltuela nâstră, 
cu strădania nâstră. Cine deră 
mai pâte să fiă stăpână asupra 
loră, afară de noi?

Aici vorbimă, fîresce, despre 
școlele nâstre confesionale dela 
sate, cari stau sub porunca și di- 
rigerea Vlădiciloră și Consistârie- 
loră, der ală cărora stăpână în 
cele din urmă totuși poporulă este. 
Ba mai are adecă și inspectorulă 
de șcâle ungurescă dreptulă de a 
veghia, ca în aceste șcâle să se 
țină cum se cuvine poruncile le- 
gei și ale Consistârieloră, der mai 
departe elă nici ună stropă n’are 
dreptă să mergă.

Cum vine deră să-și vîre per
ciunii toți Jidanii și toți „ciubu- 
carii“ prin școlele nâstre? Cum 
pâte suferi poporulă, ca școla, a- 
cestă scumpă și sântă comoră a 
lui, se fiă batjocurită și încălcată 
de toți cei nechiămați?

Și de ce trebă este întrebarea 
învățătorului susă amintită, din 
comitatulă Albei de josă, că să 
asculte elă, ori să nu asculte de 
poruncile nelegale ale inspecto
rului ungurescă? Nu scie elă, că 
la ceea ce nu stă scrisă în lege, 
inspectorulă de școle nu-lu pote 
obliga?

Ori câtă de puțină carte ar 

ave cineva, atâta totuși este da
toră să scie, că ce este ală său 
și ce nu este ală său, la ce-lă 
obligă legea și la ce nu-lă obligă. 
Și apoi la ceea ce legea nu-lă în- 
datoresce, nu trebue să se su
pună nimenea odată cu capulă, 
er din drepturile, ce i-le dă legea, 
n’are să slobâdă nimenea nimică.

Decă nu vomă tace așa și 
decă nu ne vomă sci păzi și apăra 
cu bărbățiă ceea ce e ală nostru, 
suntemu perduți. Trebue să fimă 
trezi și pentru bunurile nâstre 
naționale să luptămă fără pre
getă și cu tâtă bărbăția pe tâte 
căile legale, căci poporulă, care 
nu-și scie apăra drepturile sale, 
nu-i vrednică să le aibă.

CRONICA POLITICĂ.
— 12 (24j Octomvre.

— Față de esprimarea ministrului 
ungurescă de justițiă Szilagyi, că guver
nului nu e plecată să pacteze cu națio
nalitățile, cfioe „Agramer Tagblatt“, oă 
esistă posibilitatea, că naționalitățile din 
Ungaria la alegerile viitore parlamentare 
voră vota pentru partida lui Kossuth, 
care „în virtutea principiiloră ei adevă
rată liberală democratice,“ decă ’șl va 
împlini programulă ei, va oferi naționa- 
litățîloră mai multă considerațiune și 
dreptate decâtă tote celelalte partide 
din Ungaria. In oerourile politice din 
Agram se recunosoe basa reală a aces
tora indicațiunl. — Noi Z*cemQ, să ne 
scape Dumnezeu și de unii și de alții, 
căol într’o formă suntă de „buni".

— Vorbind de călătoria Regelui 
Carolu prin Italia și Germania, „Politisohe 
Corespondenz" nâgă caracterulă politică 
ală acestei călătorii. Chiar faptulă, că 
generalulă Florescu însoția pe regele în 
Italia, numai pote servi de motivă unei 
presupuneri contrarie, din momentulă oe 
președintele consiliului s’a întorsă în țeră 
și nu merge la Berlin cu Suveranulă. 
Pentru visita dela Monza, ea era natu
rală ; Regele Carolă trebuia se profite 
de presența sa în Statele regelui Hum- 
bertă pentru a mulțumi acestuia și po-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Fet-frumosu din trandafirii.
De Andersen.

In mijlooulă unei grădini crescea 
ună trandafiră, care era frumosă înflo
rită. într’o flâre de trandafiră, în cea 
mai frumâsă, locuia Făt-frumosă; acesta 
era atâtă de mică, înoată nici ună ochiu 
omenescă nu lă putea băga în semă. In 
dosulă fiecărei flori de trandafiră avea 
câte o odaie de ouloare. Elă era atâtă 
de frumosă și de drăgălașă, precum nu
mai ună copilă pâte fi și dela umeri pănă 
la piciâre avea aripi. O ce mirosă plă
cută era în odăile sale, oe frumoși și 
curați erau păreții acestora! — Erau 
foile roșietice și gingașe ale trandafi- 
riloră.

Tâtă diua’șl petrecea elă la radele 
calde ale sorelui, sburândă din flore în 
flâre, juca pe aripile fluturelui sburătoră 
și măsura, câți pași ară trebui să facă elă, 
ca să trâcă peste tdte drumurile și că
rările, cari se aflau pe o singură foie. 
Ceea oe numimă noi la o fâie vine, lui 

i se păreau drumuri de țâră și cărări, 
Da, erau drumuri lungi pentru elă, căci 
mai înainte de a ajunge la țîntă, sorele 
apusese deja. De sigură, că plecase prea 
târziu în călători ă.

Acum se făcu frigă, rouă cădu și 
vântulă se ridică. Acum era bine să se 
întorcă acasă. Elă se grăbi oâtă putu, 
der trandafirulă se închise, elă nu putu 
întră înlăuntru — nici ună trandafiră nu 
era deschisă. Bietulă și mititelulă Făt- 
frumosă se înspăimântă forte. Nicl-odată 
nu petrecuse o nopte afară, totdeuna a- 
dormise dulce în căldicelele foi ale tran
dafirului. O, asta trebuia să fiă âra 
morții sale!

La capătulă celălaltă ală grădinei 
se afla, după cum scia elă, o tufă de 
capriole. Florile ei păreau nisoe corâne 
mari și zugrăvite; elă voia să între în- 
tr’una din aceste și să dârmă pănă di- 
mineța.

Elă sburâ înlăuntru. Audi! Erau doi 
âmenî înlăuntru; ună bărbată tînără și 
frumosă și o frumâsă feciâră ședeau u- 
nulă lângă altulă, și doriau, ca pentru 
totdâuna să stea totă așa. Ei se iubiau 

tare, mai tare, ca cum pote să iubescă 
tata și mama pe copilulă loră.

„Și totuși trebue să ne despărțimă !“ 
tjise tânărulă ; „frate-tău ne urăsce. De 
aceea mă trimite cu solie atâtă de de
parte, peste nouă mări și nouă țări! 
Rămâi sănătâsă scumpa mea miresă, oăol 
a mea escl, și a mea vei și rămâne!“

Apoi se sărutară și tânăra fată 
plângea și-i dede ună trandafiră. Mai 
înainte însă de a i’lă da, îlă sărută atâtă 
de ferbinte și de duloe, încâtă flârea se 
deschise.

De-odată sbură înlăuntru miculă 
Făt-frumosă și-ș> răc|imâ capulă de pă
reții cei moi și mirositori. Ne băgată în 
semă fu martoră ală rămasului bună și 
simțea, că trandafirulă a căpătată loculă 
pe peptulă tânărului. O, cum i bătea a- 
cestuia inima! Făt-frumosă nu putea să 
dârmă, așa bătea de tare.

Der nu multă vreme stete tranda
firulă pe peptulă său ; tânărulă ’lă luă, 
și pe când pribegea singură prin pă
durea întunecosă săruta florea, și atâtă 
de desă și de tare, încâtă bietulă Făt- 
frumosă abia mai pută răsufla. Prin fdie 

simțea elă, cum ardeau buzele tânărului 
și trandafirulă însuși se deschise, ca și 
la racjele cele mai căldurose ale sâ- 
relui.

Atunci veni ună altă omă, întune
cată și măniosă. Era fratele răutăciosă 
ală frumosei fete. Scose ună ouțită as
cuțită și lungă și pe când celălaltă să
ruta trandafirulă, i tăia capulă și-lă în
gropa cu trupă cu totă în pământulă 
celă mole sub teiă.

„Acum e uitată și dispărută", ’șl 
gândea răutăciosulă frate; „numai vine 
nicl-odată îndărătă. A făcută o lungă că
lătoria, se va dice, peste țâri și mări și 
lesne șl-a putută perde viâța. Elă nu se 
va întorce și pe mine nicl-odată nu va 
cuteza soru-mea să mă întrebe".

Apoi acoperi pământulă soormonită 
cu frunte uscate și apoi se întârse acasă 
prin nâptea cea întunecâsă. Der elă nu 
se duse singură, după cum credea; mi
culă Făt-frumosă îlă însoți. Elă ședea 
într’o fdie de teiă uscată și îndoită, care 
căcjuse în părulă răutăciosului omă, când 
acesta săpase gropa. Și fiind-că acesta 
’șl pusese apoi pălăria în capă, era așa 
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porului italiană de dove4ile de interesă 
date Reginei Elisabeta în timbulă bilei 
sale și să-’i esprime sentimentele de gra
titudine ale României pentru dovezile de 
amicala bunăvoință oe Italia i-a arătată 
sub domnia Regelui Humbert, precum și 
sub acea a ilustrului său tată. In acestă 
momentă Regele Oarolă se află în fa
milia sa și proiectele de călătoriă la Ber
lină justificate de legăturile de strânsă 
rudeniă oe’lă legă familiei imperiale ger
mane și buneloră relațiunl ce esistă în
tre cele două țări. Ar fi de asemenea 
ftirte naturală, decă Regele Carolă ar 
trece pe la Viena și s’ar opri ca să facă 
visită împăratului Franciscă Iosifă, care 
a dovedită totdeuna cele mai bune sen
timente pentru România și familia regală.

— țiiarulă din Parisă „Figarou pu
blică o telegramă din BucurescI, în oare 
se spune, că Regele României a dată 
ordină representanțiloră săi din străină
tate, de a da oea mai formală desmințire 
noutății, după care M. S. ar fi pe cale de 
a se asocia la tripla alianță. Regele 
Carolă înțelege a rămânea în afară de 
orl-ce combinațiunl diplomatice, ori oare 
ară fi ele și cari s’au făcută de ourendă 
în Europa. Afacerile interne ale rega
tului suntă destulă de greu de condusă, 
fără oa guvernulă română să amesteoe 
încă dificultățile din afară, oomplioațiu- 
niloră din năuntru. O politică, care ar 
împinge fîă spre tripla alianță, fiă cătră 
înțelegerea franoo-rusă, ar aduce disi
dențe grave în Senată și în Cameră, în 
momentulă, în care Regele are trebuință 
de unirea tuturoră pentru a consolida 
constituția și a prepara o domniă liniș
tită succesorului său. E adevărată, oă 
Regele este rudă cu împăratulă Germa
niei, der elă nu va lăsa să fiă oondusă 
în resoluțiunile pe cari va fi ohiămată să 
le ia ulterioră, deoâtă de interesele Ro
mâniei. Astfelă este în modă esaotă si- 
tuațiunea, și acum pacea pare a fi asi
gurată pentru momentă, nu e locă niol 
de a anticipa negocieri în vedere de a 
angaja România fiă de o parte, fiă de 
alta, nici de a crede într’ună dublu jocă 
din partea guvernului română, oare nu 
se ocupă aotualmente deoâtă de a per
fecționa armata, de a termina luorările 
de apărare a Bucuresciloră, de a crea căi 
ferate și de a îmbunătăți instrucțiunea 
și agricultura.

— Din incidentulă esceselortt dela 
Pantheon din Borna, a adresată minis- 
trulă francesă de oulte Fallieres, o cir
culară cătră prelații francesl, în oare îi 
provoca să numai dea voiă pelegriniloră 
să mergă la Roma. O parte mare dintre 
prelațl nu s’a conformată ordinului mi
nistrului de culte, ba archiepiscopulă din 
Aix, Gouthe-Soulard, a trimisă o scrisore 
ministrului, scrisă în tonăftirte vehementă. 

In acestă scristire se c|ioe între altele: 
„Nu voiu oorăspunde provooăreiD-Vostre. 
Voiu face, aceia ce voiu voi în interesulă 
diecesei mele. Soristirea D-Vtistră e de 
prisosă, D-ta porțl pe buze pacea, însă 
ura și prigonirea în luorările D-tale, pen
tru că fiioa Satanei, francmasoneria, dom- 
nesce și poruncesce1*. In urma acestei 
scrisori vehemente, numitulă arohiepis- 
oopă, a fostă datu în judecată, în pute
rea legei din constituția republicei din 
anulă 1875 și în urma decretului din 11 
Augustă 1848. Articululă primă ală aoes- 
tui decretă prevede ca pedepsă, închi- 
stire dela trei luni pănă la cinol ani și 
o pedepsă îe bani dela 300 pănă la 
6000 franci pentru acei prelațl, cari se 
opună auotorității miniștriloră. Gouthe- 
Soulard a fostă ridicată în anulă 1886, 
din simplu preotă, la demnitatea de ar- 
ohiepiscopă.

SCIRILE QILEI.
— 12 (24) Octomvre.

Dela Seghedinii primimă scirea, că 
dlă Dr. A. Mureșianu, direotorulă diarului 
nostru, ou ocasiunea re’nttiroerei dela 
Praga, a visitată și pe arestanții noștri 
politici, dlă Ioană Macaveiu și Traianu 
H. Popu, pe oarl i-a aflată sănătoși. Dlă 
Popu se va libera la 15 Noemvre n. o. 
Mâne se va re’nttirce și dlă Mureșianu 
din oălătoria sa. — Urămă bună sosită!

** £
Căsătoria moștenitorului tronului Ro

mânii. Telegramele din Berlină comu
nică, că regele Carolă va sosi în săp
tămâna viitore la Berlină, ca să se con
sulte în Gestiunea planului de căsătoria 
ală Principelui moștenitoră Ferdinandă 
ou ducesa Maria, fiica cea mai tîneră a 
ducelui de Edinburg. Se 4i00 că acestă 
plană de căsătoria a făcută o impresiune 
plăcută asupra reginei și reconvalescența 
ei să ptite atribui, în parte, acestui lu- 
oru. Foile din Berlină țină ou ttită si
guranța, că moștenitorulă tronului ro
mână va' lua de soțiă pe ducesa Maria 
de Edinburg și logodna loră, 4i°Q> — 
se va face în timpulă celă mal a- 
propiată.

** *
Sf. Sinod!! alii României ’șl va începe 

astă4l în Buourescl ședințele sale în se
siunea de tomnă.

* * «
Studenții în sciințele politice și ad

ministrative din Buourescl voră da în luna 
viitore o representațiă la teatrulă națio
nală, și din produsulă ei se va face bus- 
tulă bătrânului artistă dramatică Deme- 
triade, care se va așe4a în foierulă tea
trului națională, tir restulă va servi 
pentru complectarea bibliotecei aceloră 
studențl.

Semănăturile de tomnă. După rapor- 
tele ofiioiale sosite la ministeriu, sămă- 
turile de ttimnă în ttită țera suntă forte 
slabe și nu promită mai nimică. Din 
causa secetei mari. în multe părți grâ- 
nele nici n’au răsărită, er cele ce au ră
sărită, s’au uscată. — In România totă 
oam așa stă treba cu sămănăturile, re
colta viiloră însă a fostă bună.

** *
Reuniunea „Mariana1* a învățătoriloră 

români gr. cat. din jurulă Năsăudului, 
îșl va țină adunarea generală la Năsă- 
udă în 5 Noemvre n. o., când se voră 
publica statutele aprobate ale reuniunei 
și se va tracta și despre organisarea re- 
uniuniloră filiali.

* * «
Delegațiunea studenților!! universitari 

români, greci, bulgari și șerbi, împreună 
cu drapelele loră, s’au fotografată la 
Buourescl în atelierulă de piotură ală 
d-lui I. Niculescu.

* 
♦ *

Sculptorul românii d. George Văsi- 
lescu din Craiova, care actuală se află 
în Veneția, a fostă decorată cu ordinulă 
de cavaleră ală Cortinei României; totă 
odată regina Elisabeta a României a 
oferită artistului ună splendidă acă cu 
numele săă încunjurată de 19 briliante 
și de cortina țării.

♦* *
Abecedar!! aprobată. Ministrulă un- 

gurescă de culte și instrucțiune publică 
a aprobată ca textă didactică pentru 
sctilele poporale „Noulă abecedară ilus
trată1* partea I și II de Domețiu Do- 
gariu, precum și „Conductorulă la apli
carea abecedarului1*, — amândouă anun
țate într’unulă din numeril trecuțl ai 
ftiiei ntistre. ** *

Pictorulu română d-lh Mirea fu nu
mită, pănă la concursă, direotoră ală 
sctilei de belearte din BucurescI, în lo- 
culă răposatului Aman.

* 
* *

Admiralulă Gervais, ounoscutulă oo- 
mandantă ală esoadrei franoese, care a 
visitată portulă rusesoă Kronstadt, a fă
cută, după cum spune „Novoie Vremia1* 
ună dară frumosă marelui duce Alexis, 
admiralulă generală ală flotei rusescl. 
Darulă acesta consta dintr’ună vasă de 
argintă lucrată cu mare artă. Pe pedes - 
talulă acestui obiectă de artă se află 
gravată numele tuturoră corăbiiloră cui- 
rasate din escadra franoesă, care a visi
tată portulă Kronstadt, preoum și nu
mele tuturoră oficeriloră acestei escadre.

* *
La scola militară francesă din St. Cyr, 

după cum cetimă în „Bucarest“, s’au 
anunțată 3000 de candidați, dintre cari 
numai 451 au fostă admiși.

Prețuit! bucatelorîî. Nu ne-amă în
șelată oând amă cjisO, că prețulă buoa- 
teloră se va urca. Elă a și începută să 
se urce și va trebui de aici înainte să 
se urce și mai tare, de-tirece tote aoele 
oause, pe cari le-amă amintită de altă
dată și cari voră trebui se priclnuescă 
uroarea prețului buoateloră, mai stau 
încă și acum. Ba în oe privesce pitița din 
Budapesta, s’a mai adausă încă și îm
prejurarea, că în urma seoetei îndelun
gate, a scă4ută tare apa Dunărei și na- 
vigațiunea a începută să fiă împedeoată. 
împrejurarea actista încă are să contri- 
bue la urcarea prețului buoateloră pe 
pieța Budapestei. Apoi a sosită în tim
pulă din urmă scirea, că Rusia a oprită 
și esportulă de ovăsă de pe teritorulă 
ei și în urma actista numai decâtă ovă- 
sulă a începută a se soumpi; propabilă, 
că și prețulă lui se va mai urca în 
viitorăx

* 
* *

Testamentului lui Boulanger. „Le 
Gaulois'1 publică textulă testamentului 
generalului Boulanger. Generalulă des- 
moștenindă pe cele două fiice ale sale, 
lasă totă ce are veriștirei sale Matilda 
Griffith, cu condiția ca va să îngrijasoă 
de mama lui câtă vn trăi. Afară de a- 
ctista, lasă diverse suveniruri mai mul
tora prietini, printre cari și lui Roche
fort. Celebrul cală negru „Tunis'1 e lăsată 
dlui Louis Barbier. Boulanger mai a- 
nunță în testamentulă său, că ’șl arde 
ttite hârtiile politice.

* * *
Donațiune de milione. Președintele 

societății americane „Standard Oil Com
pany1* Rockenfeller a dăruită 10 mili
one de dolari, pentru înființarea unei 
universități la Chicago.

*

La esposiția din Chicago, se 4i00> că 
se va oonstrui ună turnă Eiffel înaltă 
de 1100 urme. * * * 
gg Congresul!! viitorii alii socialiștilor!! 
germani, se va ținti în Berlin, unde se 
va instala de aid înainte direcțiunea 
partidului socială.

* 
* ’C

Musica orășânescă va da ună con- 
oertă astădl în sala hotetului „Centrală 
Nr. 1“. Inceputulă la 8 ore stira.

„Românii și Maghiarii/'
Anvers, 6 (18) Octomvre 1891.

D-le Redactorul Unu nou ar- 
ticulu a apăruți! în cjdarulîi neer- 
landezii d’aci, „Het Handelsblad 
van Antwerpen11, în numeruldseu 
dela 3 Octomvre n., care trateza 
despre causa Româniloru din 
Transilvania și Ungaria. Șoviniștii 
unguri potd sâ se vadă în eld ca

de întunerecă sub ea, încâtă Făt-frumosă 
tremura de frică și de mâniă, din causa 
fără-delegei săvârșite.

Abia în dorii0 4H®1 ajunse răută- 
ciosulă bărbată acasă. ’Șl lua pălăria 
josă și se duse în odaia de culcare a 
sorei sale. Aici zăcea oulcată frumtisa și 
drăgălașa fată și visa despre elă, pe ca- 
re’lă avea atâtă de dragă, și despre care 
credea ea, că se află prin munți și pă
duri. Răutăclosulă frate se plecă spre 
ea și rise cu batjocură după cum numai 
ucigă’lă toca, ptite rîde. Atunci cădu 
frunda veștejită din părulă său pe pla- 
pomă, elă însă nu băga în stimă actista 
și se duse, pentru ca sâ dtirmă puțină 
și în tirele de dimineță.

Der Făt-frumosă se strecură din 
frunda veștejită, se vîrî în urechia fetei 
ce durmea, și-i povesti, ca într’ună visă, 
uciderea înfricoșată, i descrise loculă 
unde l’a ucisă fratele ei și unde i-a în
gropată cadavrulă, i povesti despre te- 
iulă înflorită, aprope de loculă aoela și 
adăugă: Pentru ca tu să nu credl dor, 
că e numai ună visă, aceea ce’țl spună 
•eu, vei găsi o frun4& veștejită pe pa- 

tulă tău !“ și ea o și găsi, când se deș
teptă.

O, ce lacrăml amare vărsase și nu 
putea să încredințeze nimenuia mâhnirea 
ei. Fertistra fu deschisă 4iua întrtigă, așa 
încâtă Făt-frumosă putea merge ușoră 
în grădină la trandafiri, der nu-lă lăsa 
inima să părăstiscă pe fata mâhnită. In 
ferestra întâiu era ună trandafiră, ce în
florea la fiecare lună; într’unulă din a- 
ceștia se puse elă și privea de acolo pe 
sărmana fată. Fratele ei venea de multe 
ori la ea in odaie; aci era veselă, aci 
supărată, dtir ea nu cuteza să-i spună 
nimică despre durereâ^inimei ei.

îndată oe se făou ntipte se strecură 
ea din oasă, căută în pădure loculă unde 
se afla teiulă, depărtă frun4ele de pe 
pământă, săpa și află îndată pe celă o- 
morîtă. Ea plânse cu amară și rugă pe 
bunulă Dumnedeu să o ia și pe ea câtă 
mai curândă.

Bucurosă ară fi dusă cadavrulă la 
ea acasă, dtir i era peste putință. Pen
tru aceea luă celă puțină capulă lui pa
lidă și cu oohii închiși, sărută gura lui 
cea rece, și scutura țărina din părulă 

său frumosă. „Acesta va fi ală meu!u 
4ise ea și după ce puse pe trupulă mortă 
erășî pământă și frunze, luă capulă și 
o ramură mică de iasmină, care înflorea 
în pădurea, unde a fostă elă ucisă și 
plecă apoi acasă.

Ajungândă în odaia ei, luă răvarulă 
celă mai mare de flori, pe care-lă pu
tuse afla.

In aoesta puse capulă mortului, ’lă 
acoperi cu pământă și sădi apoi în ră- 
vară o ramură' de iasmină.

„Rămasă bună! Rămasă bună!11 
șopti mi culă Făt-frumosă. Elă numai 
putu suferi mai multă priveliscea acesta 
jalnioă și se duse în grădină la tranda
firi. Der aceștia se veștejiseră; de ra
murile ver4l mai atârnau numai nisce 
frunze îngălbinite.

„Ah, ce iute trece totă ce e frumosă 
și bună!“ suspină elă. In fine găsi ună 
trandafiră, pe care și-lă alese de locuință, 
unde apoi locui de aci înainte între foile 
sale parfumate.

In fiecare dimintiță sburâ elă la fe
rtistra sărmanei fete și actista ședea încă 
lângă răvară și plângea. Lacrimile ei 

amare cădeau pe ramura de iasmină, și 
ou câtă densa îngălbinea mai tare, cu 
atâtă ramura se făcea mai verde. Ra
mură după ramură crescea, muguri mini 
albi înfloriră și ea i acoperea ou săru
tări. Răutăciosulă frate o ocăra și o în
treba, că tire a înebunită? Elă nu putea 
înțelege, că de ce plângea ea lângă ră
varulă de flori. Elă nu scia, ce ochi 
suntă închiși aici și ce buze roșii s’au 
prefăcută aici în pământă. Ea ’șl plecă 
capulă asupra răvarului de flori și mi- 
culă Făt-frumosă din trandafiră o găsi 
ațipindă. Atunci se vîrî elă în urechia 
ei, ’i povesti despre sera din frun- 
4ișă, despre parfumulă floriloră și des
pre iubirea ieleloră. Ea visă atâtă de 
frumosă, și pe când ea visa, i-se stinse 
vieța. O mtirte blândă o ajunse, ea era 
în ceră la elă, pe care’lă iubise.

Și florile de iasmină 'șl deschiseră 
clopoțelele loră mari și albe; ele răs
pândeau ună mirosă dulce; altmintrelea 
nu o puteau deplânge pe mtirtă.

Der răutăciosului frate i plăcu ias- 
minulă înflorită, ’lă lua ca moștenire 
și-lă puse în odaia sa de durmită aprtipe 

] de patulă său, fiind-că elă oferea o pri-
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într’o oglindă. Ve rogu faceți-i 
locti în coldnele „Gazetei Tran- 
silvaniei“.

Articululfi portă titlulu de mai 
susti și este următorulfl:

In anulă 1881, toomai când trebuia 
sâ se încapă a 5-a periodă electorală 
(dela fundarea dualismului) pentru par- 
lamentulă unguresoă, alegătorii români 
din Transilvania și Ungaria se întruniră 
într’o oonferență la Sibiiu pentru ca 
după seridse deliberări să stabildsoă și 
să determine conduita politică, ce ei 
voră trebui să urmeze în viitoră, a- 
vândă în vedere starea lucrurilorfi de pe 
atunci.

La acdstă conferință Românii au ho- 
tărîtti, ca între alte postulate de in
teresă politică, să înscrie în programulă 
loră și următdrele puncte :

1) Introducerea limbei române în dis
trictele locuite de Români atâtă în afa
cerile guvernamentale , câtă și judi
ciare.

2) Numirea de funcționari români în 
districtele locuite de Români, seu chiar 
și funcționari străini, cari să vorbescă 
însă 'limba română și să ounoscă mora
vurile poporului română ; acestă sistemă 
nu este introdusă și celă, oare se prao- 
tică astădl, permite numirea de funcțio
nari necunoscuțl de poporă și cari ei 
înșiși nu ounoscă poporulă.

3) Revisuirea legei, cari asigură tu- 
turoră naționalitățiloră egală îndreptă
țire și asigurarea esecutărei în faptă a 
acestei legi.

Noi nu amintimă aici decâtă puno- 
tele, ce au ună raportă directă cu miș
carea Româniloră în ceea ce privesce 
limba, celelalte fiindă pentru noi de mai 
puțină interesă.

Din cele oe amă arătată pănă aici 
vedemă deră, că scopulă Româniloră 
este câtă se pote mai echitabilă și mai 
justă. Ei voescă să fiă și să rămână Ro
mâni. Voescă mai departe să fie guver
nați în propria loră limbă și pretindă, 
ca funcționarii, pe oarl ei îi plătescă cu 
bani ca să le servescă, să vorbescă celă 
puțină românesce.

Pentru oa să înțelegemă mai bine 
tdte aceste lucruri, vomă mai aminti încă 
câteva acusațiunl principale din Memo- 
riulă studențiloră români.

Scopul Maghiariloră este de a trans
forma Ungaria, unde ei nu formeză de
câtă 30 la sută din întrega populațiune, 
într’ună stată națională maghiară.

Ună asemenea scopă însă nu se 
pdte ajunge nicl-odată și totulă ar în
griji forte puțină pe Români, decă Ma
ghiarii nu ar pune tdte mijldcele înjocă, 
pentru ale restrânge drepturile, făcen- 
du-i să treacă ca ună elementă de di- 
sordine în stată pentru ca astfelă ei să 
apară în stare de legitimă apărare.

Pe lângă tdte acestea, mai esistă în 
Transilvania o lege electorală forte 
strioăcidsă pentru Români. Amă merge 
prea departe, decă amă esplica în acestă 
articolă întregulă sistemă ce se practioa 
în acea țâră ; ajunge, ddoă vomă sci, ca 
pentru Maghiari se vine ună deputată 
totă dela 3—5000 de locuitori în timpă 
oe pentru Români abia la 50—60,000 
de locuitori se vine ună deputată.

O asemenea stare de lucruri într’- 
atâtă a descuragiată pe Români, încâtă 
ei nu mai iau parte la vidța politică pu
blică și parlamentulă din Budapesta se 
compune astădl numai din Maghiari.

Atâtă în oeea ce privesce legea e- 
leotorală.

Câtă pentru administrațiune, ea este 
îndreptată peste totă în oontra Români
loră. Toți funcționarii guvernamentali 
suntă dușmani declarați ai națiunei ro
mâne. Și decă acești funcționari ou
noscă, ori nu limba poporului, cu care 
ei suntă și voră trebui să fiă în atingere 
după intrarea loră în funcțiune, aodsta nu 
se mai întrebă. Una din principalele con- 
dițiunl ce se receră la ocuparea postu- 
riloră guvernamentale este de a fi în 
contra Româniloră.

Limba maghiară este singura limbă 
oficială obligătdre chiar și în comitatele 
acelea, unde nu suntă nici două suflete 
cari o ounoscă. Suntă prin urmare sute 
de sate, unde primarulă nu înțelege ni- 
mică din aotele comunale și trebue să 
semneze orbesce totă acea ce-i presintă 
notarulă.

Ddr astfelă de fapte cerii răsplată, căci 
se calcă vădită în picidre celă mai nobilă 
drepții ală unui poporă.

In Ungaria și Transilvania justiția 
său judecătoria este de asemenea în- 
tregă maghiară. Dela Szegedin și Oradea 
Mare, până la frontiera orientală a Mo- 
narchiei locuescă 3 milione de Români. 
Printre aceștia suntă răspândiți aprdpe 
600,000 de Maghiari și cam 240,000 de 
Germani.

Toți vorbescă românesce, însă între 
Români și Germani nu se găsescă nici 
5000, cari vorbescă limba maghiară. Cu 
tdte acestea, maghiara este singura limbă 
care se întrebuințeză pe alocurea în jus- 
tițiă. Funcționarii așaddră nu ounoscă 
nici limba, nici moravurile poporului și 
când se întâmplă, oa ună judecătoră să 
scie vorbi româresoe, lui i-se interdice 
de a face întrebuințare de acestă limbă 
în esecutarea funcțiunei sale.

Așadâră judecătoria este pentru Ro
mână mai scumpă ca pentru ceilalți, 
căci elă trebue să plătescă pentru tra
ducerea acteloră și adese-orl mai are 
să plătescă și ună tălmaciu. Mai multă 
încă, mai înainte tdte actele dela tribu
nale erau redactate și în românesce și 

nemțesce, așa încâtă astătjl judecătorii 
nu mai suntă în stare să citescă archi- 
vele tribunaleloră loră.

Oribilă situațiune, de care noi Fla
manzii ne putemă da semă mai bine ca 
ori cine, căci noi încă amă trăită o 
vreme, când procesulă unui condamnată 
se pertracta într’o limbă, oare lui îi era 
ou totului totă străină și după aoeea mai 
era înoă întrebată, fără nici o rușine 
decă nu cumva mai are ceva de adăo- 
gată la apărarea lui.

Insă oulmea absurdității, în tribu
nalele maghiare este aoesta: conformă 
legiloră dela 1868, fiă-care are dreptulă 
să se apere în limba sa maternă, însă 
judecătorii, nefiindă obligați de a cu- 
ndsce limba poporului, care le cere 
justițiă, trebue, ca ună interpretă să tra
ducă apărarea.

Nu-i așa, că o asemenea situațiune 
este o rușine pentru secolulă ală XIX ? Câți 
nenorociți de Români n’au suferită pote 
în temnițe, din causă, că nu cunosceau 
limba judecătoriloră, pe cari ei îi plă
tescă din punga loră!

Amă pute adauge încă multe ase
menea esemple, der ne-amă duce prea de
parte. Mai adăugămă numai, că Româ- 
nulă trebue să considere justiția țărei 
sale ca o instituțiune dușmană lui

Ună altă tăremă, unde Maghiarii 
prigonesoă limba română este șcdla.

Cu tdte, că legea din 1868 dispune, 
oa statulă să fundeze pe spesele sale 
șodle, în oarl Românii, Germanii și Slavii 
să-și pdtă faoe studiile în limba maternă, 
asemenea șcdle nu numai că nu esistă, 
der s’au maghiarisată și acelea, cari 
esistau înainte de aducerea acestei legi, 
astfelă oă în multe gimnasii, 70, 80, și 
chiar 9O°/0 din elevi suntă siliți să-șl 
facă studiile într’o limbă care le este 
străină.

Nu să mai mulțl, decâtă doi ani, de 
când gimnasiulă română din Beiușă a 
trebuită să primdscă ca limbă de pro
punere limba maghiară și unui altă gim- 
nasiu româuescă, din Năsăudă, i-se pre- 
gătesoe aceeași sorte.

Ba guvernulă unguresoă merge atâtă 
de departe, înoâtă opresce pe Români 
de a-șl înființa șcdle chiar din proprii 
loră bani.

Ceea ce încoroneză însă acestă operă, 
este legea votată de ourândă de oame- 
rile maghiare și pe basa căreia în fiă- 
care comună se va înființa câte ună asilă 
de copil, în care părinții voră fi siliți 
să-și trimită pe fiii loră dela etatea de 
3 ani. Acolo crescerea loră va fi, se- 
’nțelege de sine, cu desăvârșire ma
ghiară.

AoeștI nenorociți copii voră învăța 
de a vorbi, a oeti și a se ruga într’o 
limbă străină. Ei voră deveni mari, fără 
să scie, că suntă Români, străini cu 

totulă de limba strămoșiloră și odată 
întorși la vatra părintâsoă, bieții părinți 
nu voră mai aucji, decâtă ouvinte străine 
din aura fiiloră loră.

Prin urmare, Maghiarii rupă legătu
rile de sânge, cari unescit pe părinți cu 
fiii lorii. In looă de a forma patrioțl 
convinși din tinerii români încredințați 
loră, ei cresoă și pregtăescă din ei o 
generațiă, a cărei inimă nu se va încălzi 
nicl-odată de patriotismulă adevărată și 
nici de vre-o mândriă națională și care 
nu va aparține nici unuia, nici celeilalte 
rasse. Acestă generațiune va fi condam
nată să trăiescă totă-dâuna într’o stare 
de inferioritate alăturea de celelalte 
popore.

Asemenea măsuri suntă barbare și 
nevrednice de ună poporă liberă;

Maghiariloră! ! voi comiteți o crimă, 
voi omorîțl ună poporă.

Din esemplele oitate, luate din Me- 
moriulă studențiloră români, îșl pdte 
cineva închipui starea desperată a aces
tui poporă, oare se vede lipsită de drep
turile sale in propria sa țâră. Drumulă 
spre desvoltarea intelectuală superidră îi 
stă închisă, căci limba maghiară îlă ține 
încătușată în looă și acâstă împrejurare 
face, oa sciințele și artele frumdse să nu 
p6tă pătrunde pănă în poporă.

Lupta Româniloră din Transilvania 
și Ungaria pentru a se elibera de do- 
minațiunea maghiară este deol o luptă 
sfântă și Flamanzii, cari luptă mai bine 
de 60 de ani pentru esistența și drep
turile ioră; voră simți de sigurii băten- 
du-le inima de afecțiune pentru acești frați 
prigoniți!!

Ună altu articolu, ce a mai 
apărută în acestă foia acum câte
va c|ile și care amintesce ceva și 
despre respunsulă renegatului Mol
dovan Gergely și ală studențiloră 
maghiari, îlă voiu aduce la cuos- 
cința publicului română peste 
câteva c|il0-

Săceleanulti.

Din parlamentul^ austriacu.
In ședința parlamentului din Viena 

din 22 Octomvre, au vorbită mai cu 
semă deputății tineriloră Cehi.

Deputatulă JDylc, <hce> n°i vomă 
aștepta în linisce, că dre guvernulă va 
cuteza, se aduoă pe poporulă boemă la 
desperare. Noi ne facemă preparativele 
nostre.

Apoi vorbi următdrele deputatulă 
Sokol: Slavii le servescă Germaniloră 
ca bucate pentru mâncare. Austro-Un- 
garia e bolnavă. Ambele jumătăți ale 
monarchiei suntă într’o crisă periculosă, 
fiind-că slavismulă e asuprită. Dovadă a 
acestei asupriri suntă banonotele. In 
partea unguresoă se ^icO) oă nu vrea să

velisce frumosă și mirosulă său era dulce 
și plăcută. Miculă Făt-frumosă ’lă urmă 
și sburâ din flore în flore. In fie-care 
locuia câte ună sufletă mică și acestuia 
i povestia despre tenărulă ucisă, ală 
cărui oapă e acum pămentă sub pă- 
mentă, povestea despre răutăciosulă frate 
și despre sărmana lui soră.

„Scimă!“ cjicea fieoare sufletă din 
flore, „soimă. N’am crescută noi din 
ochii și buzele celui ucisă ?“ Și apoi 
dedeau din capă în chipă forte ciudată.

Făt-frumosă din trandafiră nu putea 
înțelege liniștea loră părută și sburâ a- 
fară la albine, cari adunau miere, le po
vesti istoria despre fratele oelă rău și 
albinele însciințară pe regina loră des
pre acesta, care și porunci, ca tote a 
doua <ji dimineța să omore pe uci- 
gașulă.

Totuși în noptea premergătdre, era 
cea dintâiu nopte după mortea sorei, pe 
când fratele durmea în patulă său de 
lângă iasminulă mirositoră, se deschise 
fiecare fldre. Nevădute, ddr cu lănci o- 
trăvitdre sburară sufletele din flori, se 
așezară întâiu lângă urechiă și-i poves
tiră visuri urîte și apoi sburară pe di

naintea buzeloră sale și-i împunseră 
limba cu lăncile loră otrăviciose. „Acum 
am răsbunată pe celă mortă!u diseră 
ele și se retraseră în clopoțelele albe 
ale iasminului.

Când se crepâ de diuă, și când te
restra fu repede smâncită, se repecji prin 
ea Făt-frumosă din trandafiră cu regina 
albineloră și cu ună roiu de albine, pen
tru ca să lă omdre.

Der deja era mortă. Jură împreju- 
rulă patului său ședeau omeni, cari cji- 
oeau : „Mirosulă iasminului l’a omorîtă !“

Acum înțelese Făt-frumosă din tran
dafiră răsbunarea floriloră și-i istorisi 
reginei albineloră, și ea bîzăia cu roiulă 
întregă de albine în jurulă răvarului de 
flori. Nu puteai să desparți pe albinele 
de lângă elă.

Atunci ună bărbată luâ răvarulă, 
der o albină ’lă împunse în mână, în- 
oâtă i oădu răvarulă la pămentă și se 
sparse.

Atunci vădură capulă palidă ală 
mortului și băgară în semă, că mortulă 
din pată este ună ucigașă.

Er regina albineloră bîzăia în aeră 

și cânta despre răsbunarea floriloră și 
despre Făt-frumosă din trandafiră și că 
și sub frunza cea mai mică locuesce cineva, 
care pdte să povestdscă orz ce faptă nele
giuită și să o răsbune !

Cornelia Sourtu.

Din bătrâni.
(Baladă.)

Poivale, Poivale 
Trece-mă cea vale 
La cea casă mare 
In cea ședătdre 
De nouă feclore, 
Nouă ângerei 
ț)ece cu-ai gazdei. 
Frundă verde’n trei 
Ficuța gazdei 
Pe firă oe fira 
Totă îșl lăorîma, 
Mă-sa o’ntrebâ: 
„Fiică, fiica mea 
Pe firă ce firezl 
De ce-țl lăcrimezi ?

Fiica’șl cuvânta: 
— „Maică, maica mea, 

Cum n’oiu lăcrima 
Și n’oiu suspina, 
Că sciu c’am avută 
Ună drăguță în sată 
Și s’a însurată, 
Pe min’ m’a lăsată ! “

Măsa-șl cuvânta: 
„Lasă-lă fiica mea, 
Că elă te-a iubită 
Câtă a prețuită 
Și elă te-a lăsată, 
Că-i ună blăstămată ; 
Blăstămată să fiă 
De-amu în veoiă.“

— „O! măicuța mea 
Nu mi-lă blăstăma: 
Multe-să stele’n ceră, 
Nici una ca elă.
Că păruțulă lui 
Pena corbului, 
Mustecidra lui 
Spiculă grâului, 
Sprincenele lui 
Penă de graură 
Suflată’n aură, 
Obrăzașulă lui 
Zarea sdrelui, 
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se soie despre acestă stată, nici despre 
Germani; în partea germană se (jice, că 
nu vrea să scie nimică despre Maghiari; 
în ambele părți se cjloe însă, că nu vrea 
să scie nimicii despre Slavii din monar- 
chiă și totuși au aceștia majoritatea. Ou 
maghiarisarea și cu germanisarea forțată 
se aduce statuii! la peire. Ce e drepții, 
Maghiarii nu voră ajunge la nimicii, der 
Nemții au mai multe prospecte, fiind-că 
nu li se pdte denega capacitatea.

După aceea vorbi deputatulă Vasaty 
in contra alianței germano-austriace și pen
tru Rusia. Elă cjise: oficiulii esternă 
voesce se țină în seoretă acțiunile sale 
și să fiă tractată ca unii noli me tangere, 
scie întocmi astfelii delegațiunile, ca 
să mărgă tote după plaoulă lorii. Noi 
n’avemii delooă lipsă de o urcare a bu
getului militară, căol noi n’avemă ni- 
mică de cucerită și n’avemă pe nimenea 
să’lii apărămă. D6r nu vomă voi să re- 
oucerimă Italia seu Silesia. Și din ce 
parte ne tememă de vr’ună atacă? De 
sigură, că dela nordă și dela sudă nu 
va veni, va se nu ne rămâne alta 
deoâtă înfricoșata Rusia. (Ilaritate pe 
băncile Oehiloră). Ună atacă ală Rusiei 
asupra Austro-Ungariei este însă în con
tra istoriei. Rusia a mântuită pe Aus
tria în anulă 1848 și de sigură, oă dela 
noi nu va cere, ca să-și lărgescă teritorulă, 
acăsta o dovedesce autoritatea guvernu
lui principelui Bismark și acesta o do
vedesce și iubirea de paoă a Țarului, 
care e în generală cunoscută. Singu- 
rulă motivă pentru pregătirile nostre 
militare zace în tratatulă nostru cu Ger
mania, în care ne-amă luată datorința, 
ca în casulă unui răsboiă franco-germană 
eventuală, să atăcămă pe Rusia cu în- 
trâga ndstră forță, și ca prin acesta 
Germania se rămână în posesiunea Al- 
sației și Lotaringiei. Așaderă pentru e- 
goismulă germană să ne ruinămă pute
rile nostre financiare? Austro-Ungaria 
trebue să fiă pregătită în contra vecinu
lui și rivalului ei istorică celă mai pe- 
riculosă. Trebue să fiă pregătită, deși e 
o mare putere de rangulă ală doilea, tre
bue să fiă înarmată cu banii Slaviloră, 
deși ee scie, că simpatiile poporațiunei 
slave nu se află pe partea politicei es- 
terne, nu se află pe partea triplei ali
anțe. Maioritatea poporeloră ndstre 
este slavă. In jumătatea cealaltă a mo
narchic! e totă asemenea, și acolo se 
vorbesce limba maghiară. Alianța triplă nu 
este pentru Austria păgubitore numai 
din punctă de vedere financiară, ci e peri- 
culosă și din punctă de vedere politică. 
Germanii suntă nerecunoscători. Să-și 
aducă cineva aminte numai de nerecu- 
noscința Germaniei față de Rusia. Fără 
favorulă diplomației rusesol, fără obser
varea neutralității rusesc!, nu s’ar fi pro
clamată nici odată ună imperiu germană. 

La congresulă dela Berlină a urmată 
recunoscința Germaniei, unde Bismarck 
a adusă pe Rusia în minoritate și ’i-a 
răpită tote favorurile marelui ei răsboiă. 
Germania numai prin Rusia a ajunsă la 
o mărire, la care nu se aștepta, și can- 
celarulă germană putu forte ușoră dioe: 
„Noi Germanii nu ne tememă de alt
cineva, decâtă de Dumnecjeu!14 Orato- 
rulă aminti afacerea Schnaebele, în care 
îngâmfata Germaniă nu a ținută disposi- 
țiunile asupra pașapdrteloră, stipulate în 
pacea dela Francfurtă.

Dela incidentulă acesta încdce, s’a 
ridicată Francia în modă colosală, și 
după ce Francia și Rusia șî-au dată 
mâna la Kronstadt, imediată Germania 
a și ridicată măsurile de rigdre asupra 
pașaporteloră dela granița franceză. 
Acesta e ună semnă, că acum în Ger
mania se mai recunosoe și alte mari 
puteri afară de Dumnezeu, și e de 
sperată, că arborii Germani acum nu 
mal crescă pănă la ceră, și că nu tre
bue să se mai asuprâscă totă ce este 
slavă. Poporulă boemă, e în clară, că 
motivulă pactului dela Viena se pote 
căuta în politica esternă și mai cu semă 
în Germania, și prin urmare este lămu
rită lucrulă, că simpatiile Oehiloră nV 
se îndrâpta în acolo, ci se îndrâptă spre 
alianța ruso-francesă. Simpatiile nu se 
voră înăbuși prin silințele poliției, ci 
din contră se voră promova.

Oratorulă polemiseză apoi în contra 
vorbirei deputatului Plener și se jelui, 
că din incidentulă visitei împăratului în 
Reichenberg, s’a vorbită numai nem- 
țesce, pe când alocuțiunile și răspunsu
rile în Praga au fostă în amândouă 
limbile.

Plener (întrerupându-lă): Limba îm
păratului este cea germană.

Vasaty: Texturile au fostă făcute 
de guvernă.

Plener: Impăratulă le-a primită.
Yasaty (continuândă) cjisej ca uiinis- 

trulă președinte să se gândâscă, că firulu 
răbdărei poporului cehică se pdte rupe și 
dânsulă se va vede fără de veste în 
fața unui parlamentă trunchiată.“

Camera decide apoi să între în 
desbaterile speciale.

Din Banatu.
— 6 Octomvre v. 1891.

Domnule Redactoră! In oălătoria 
mea prin Banată, mi-s’a dată prilejă 
să iau parte în 14 și 15 Sept v. la o săr- 
bătore românesoă dintre cele mai fru- 
mdse în opidulă BanatH-Comloșu.

Acestă puternică și frumosă comună 
românâsoă e situată pe câmpia mănosă 
a oomitatului Torontală, aprâpe de ora- 
șulă sârbescă Ohichinda mare și de o- 
rășelulă nemțescă Jombolea.

In cea mai estremă margine răsări- 
tână a țării locuite de fiii lui Traiană, 
aoeștl Români, încunjurațl de tăte păr
țile de Nemți, Șerbi și Unguri, stau ca 
într’o insulă în mijloculă elementelor ă 
străine. Dâr valurile acestoră elemente 
amenințătdre se isbescă înzadară de 
țărmurii stânooșl ai insulei, oăol Comlo- 
șenii, ca Români buni, cu sâmțământă 
națională pururea tînără, sciu că facă 
parte din neamulă ce se’ntinde dela „Nis- 
stru păn’ la Tisa44 și nu se lasă a fi cu- 
tropițl.

Ei suntă în cea mai mare parte de 
origine din Ardeală și Muntenia. Omeni 
înalți, viguroșl și toți brunețl, încâtă îți 
face plăoere să privescl la ei. Se ocupă 
cu agricultura, și acestă ramă ală eco
nomiei, — pe aoărui terâmă suntă forte 
înăintațl, — este așadicendă uniculă loră 
mijlooă de traiu. împrejurarea aoâsta însă 
pe mine nu mă prea îmbucură, căci pdte 
să vină ună ană doi răi și sărăcia este 
aci. De aceea mi-ar plăce, ca pe unii 
dintre ei să-i aflu ocupându-se și cu altă 
ramă ală eoonomiei. De-altmintrelea ei 
suntă în stare materială bună, grațiă 
pământului roditoră și bine-cultivată.

D6uă lucruri însă mi-au plăcută mai 
tare: că suntă rîvnitorl spre învățătură 
și că suntă religioși. Aceste două lu
cruri la dânșii miergă mână ’n mână. 
Suntă deștepțl și înțelegă bine consti- 
tuționalismulă și folosele lui. Ei înșiși 
ișl diregă afaoenle loră comunale, bise- 
ricescl și politice deopotrivă. Funcțio
narii loră suntă Români, omeni aleși și 
cu inimă pentru neamulă din care s’au 
născută.

Contrară așteptăriloră mele însă a tre
buită să constată, că portulă Comloșe- 
niloră și-a pierdută din originalitatea-i 
ardelenescă și muntenescă. Prin ce taină 
aoeștl Români desoedențl din fundulă 
Românimei și-au schimbată portulă ori
ginală românescă, înlocuindă cătrința și 
opincile, ou rochii și cu cisme,—nu înțe
legă. Destulă, că acestă lucru m’a ui
mită forte și regretă aoestă fașă, prin 
oare au trecută. In sohimbă însă amă 
avută mângâierea a mă mândri cu lim
ba, ce o vorbesoă. Acesta e conservată 
în totă curățenia ei românescă, așa oum 
au adus’o cu sine, oăol vorbescă întoo- 
mai ca Ardelenii și Muntenii. In pri
vința acesta, ei se deosebesoă de ceia- 
lalțl frați Români bănățeni, cari multă 
puțină s’aă lăsată a fi influințați de 
nuanțe străine, cu deosebire în accente. 
Vorba românesoă a braviloră Comloșenl 
este o dovadă strălucită, câtă de multă 
îșl prețuesce Românulă limba și câtă 
de conservativă este elă în acestă pri
vință.

Ună lucru de natura acestuia, 
ori pdte chiar mai admirabilă, am mai 
întîmpinată într’o comună românâscă 

din Banată, — în Satu-Nou (Râva-Uj- 
falu*) apr-ope de Panciova.

Ca în trecătă amintescă, că și Românii 
acestei comune — cu escepțiunea celoră 
băștinași — suntă colonisațl din diferite 
provincii române: din Ardeală, din Ori- 
șana și din Muntenia. Toți aceștia și-au 
conservată limba provincială adusă cu 
dânșii, cu ună scrupulă, ce te pune în 
uimire. Conservatismulă în cestiune de 
limbă la Românii din Satu-Nou e atâtă 
de amirabilă, încâtă și pănă astăcjl Ar
delenii, apoi Crișenii și așa mai departe, 
fiă-’șl cari vorbescă în felulă loră, cum 
amă cji°e, îu dialeotulă provinciiloră de 
unde au venită, — der într'ună modă 
atâtă de marcantă, încâtă într’o stradă 
aucjl vorbindu-se ardelenesce, în oealaltă 
crișănesce, er dincolo muntenesce ori 
bănățenesce, după cum s’au așezată al- 
cătuindă strade — de o parțe unii, de 
cealaltă parte alții.

Revenindă la Comloșenl, trebue să 
mai adaugă, oă casele loră suntă aco
perite cele mai multe cu trestiă, der 
suntă înalte și frumăse, lumindse și să- 
nătâse. Curățenia e exemplară, ceea-ce 
face onâre femeiloră loră. Mi-s’a spusă, 
că femeile suntă bune gospodărițe și 
sciu ferbe mânoărl gustose, despre oeea 
ce dealtmintrelea, în parte, eu însu-ml 
m’am convinsă, mulțămită ospitalității 
loră românescl.

*
încă înainte ou o sută de ani, Oom- 

loșenii, credincioși fii ai bisericei române 
ortodocse, și-au ridicată în loculă de 
frunte, în pi iță, o biserică frumâsă, 
care ar pute sluji chiar și unui orașă.

Provăcjută cu clopote armoniăse, ea 
a fostă timpă de ună vecă celă mai 
scumpă odoră ală credinoioșiloră, oari 
înălțau la altarulă Domnului rugăciuni 
ouoernice pentru bunăstarea și propășirea 
loră și a națiunei loră, preamărindă în 
același timpă puterea și îndurarea dum- 
nedeâscă. De atunci însă și pănă astăcjl 
clădirea a îndurată multe lovituri stri-

*) Acestă comună se numea „în lim
ba statului“ .Bânâi-Ujfalu și numai de 
vr’o 5 ani i-s’a sohimbată numele în ur
ma unei ordinațiunl a ministrului un- 
gurescă, în R^va-Ujfalu. Prin acestă bo
teză a trecută și Banat-Comloșulă, oare 
nu se mai numesce în „limba ofio'dsă44 
Ztancii-Komlos, cum se numea acum vr’o 
5 ani, ci Nagy Komlos (Comloșulă-mare). 
Pricina acestei schimbări zaoe înrîvna ma- 
ghiarisării și în utopia „ideii de stată 
maghiară14, care nu pote suferi nici mă- 
cară amintirea, că a esistată odată și 
ună Banată. Totă atunol s’au mai bat- 
joourită și alte nenumărate comune ne
maghiare din Torontală, maghiarisându-li 
cumplită numele. Așa de pildă, din Uz- 
dinii, comună curată românescă, au fă
cută Ozora, din Ovcea — Bârânyos, din 
Debeleacea au făcută Torontăl-Vdsdr- 
hely etc.

Gurișora lui
Mierea stupului,
Ochișorii lui
Blaga cerului —
Luceferi de nopte,
D6uă mure cdpte,
Copte la pămentă
Ne-ajunse de vântă,
Copte la răcore
Ne-ajunse de sâre / “

Audită în Betfia. Koivary.

Imperatulu și șorecii.
A. fostă ce-o fostă, că de n’ar fi fostă, 

nu s’ar povesti:
A fostă odată ună împărată tare 

măreță și puternică. Elă ar fi vrută să 
trăieoă în veci și de aceea chiămâ odată 
pe diavolulă și idise: Vino, drace, de-mi 
ajută și eu îți voiu da totă ce vei cere 
dela mine.

Și în adevără, diavolulă veni și-lă 
întrebă: Spune-mi, oe vrei tu să-ți facă 
eu ție? Er împăratulă răspunse: Eu 
vreu o vieță lungă-lungă! Ce să-ți dau, 
eă-ml ajuți să trăescă multă? Er diavo

lulă îi (J’8®: „Bine-i, omoră-țî prunculă 
tău și-mi dă mie trupulă lui.“

Și împăratulă făgădui diavolului acesta 
și peste câteva lăsa să i-se ucidă
prunculă.

Când veni deavolulă să ducă tru
pulă băgatului, îlă întrebă împăratulă: 
Așa-deră câți ani voiu mai trăi? Er dia
volulă răspunse: vei mai trăi dece ani. 
picândă acestea diavolulă să duse și luă 
cu sine trupulă copilului de împărată.

După-ce se împliniră cjece ani chiămâ 
eră împăratulă pe diavolulă și-i cjise: 
Vino, drace, de-mi ajută. Și veni dra- 
culă eră și-lă întrebă: ce voescl împă
rate ? r împăratulă răspunse: „Ce să-ți 
dau ca să mijlocescl să trăescă multă ?“ 
Er diavolulă răspunse: Omdră pe fiulă 
tău ală doilea și-mi dă trupulă lui mie. 
împăratulă făgădui și numai decâtă lăsă 
de-i uciseră pe copilulă lui ală doilea și 
dândă trupulă diavolului îlă întrebă: 
Câtă vreme voiu mai trăi dară? — Vei 
mai trăi dece ani răspunse diavolulă 
depărtându-se cu corpulă copilului de 
împărată.

Trecură și aoeștl (jece ani și dr 
chiămâ împăratulă pe diavolulă într’a

jutoră tjicândă: Vino de-mi ajută, o 
drace! Și mamonulă veni și-lă întrebă: 
Ce mai vrâi ? Er împăratulă răspunse: 
Ce să-ți mai dau, ca să faci tu ceva, 
să-mi mai lungescl vieța? La care în
trebare mamonulă răspunse: ce și mai 
întrebi, că soii tu bine! Omără-țî copi
lulă ală treilea și-mi dă drupulă lui mie. 
Și împăratulă porunci de se ucise copi
lulă lui ală treilea er corpulă îlă dete 
mamonului întrebându-lă : Câți ani voiu 
mai trăi? Er diavolulă răspunse „cjece44 
și se cam mai duse cu trupulă co
pilului.

Trecură și acei 4®c0 ani, apoi lăsă 
împăratulă de se ucise fiiulă lui 
ală patrulea, la alțl tj®ce ani ală cinoe- 
lea și totă așa pănă la ală șeptelea, u- 
oicjendă adecă totă la dece ani câte ună 
fecioră și dândă mamonului ca să-i lun- 
gâscă firulă vieții.

Când poruncise de se ucise și fiulă 
ală șeptelea, se mânia Dumnecjeu sfân- 
tulă și pedepsi nu numai pe împărată, 
oi și pe toți dmenii, cari suferiră o fă
rădelege oa aceea, ca să-și omdre elă 
fiii, numai ca să șl lungescă firulă vieții. 
Ună ană deplină nu căcju nici o pioă- 

cătură de pldiă din ceră și sorele era 
atâtă de înfocată, câtă se vestejiră toți 
pomii, tote bunurile și ierburile. Acum 
bieții, dmenl nu aveau ce să mănânoe, 
oăcl nu mai crescea nici o bucată pe 
câmpuri; vitele încă nu aflau nutreță și 
mureau cu cjeoile și cu sutele pe oră și 
ceasă ; pomii nu ne mai făoură pdme 
Chiar șdrecii fură siliți a eși din pământă 
și cu sutele și cu miile năvăliră în pa
latele cele de aură ale împăratului și 
prinseră a râde din trupulă aoeluia. Im- 
păratulă fugi dintr’o odaie într’alta, der 
șdrecii totă după elă, amenințândă să-lă 
mănânce de viu. Atunci se urcă împă
ratulă pe ună munte înaltă, der șdrecii 
nu-lă lăsară în pace, alergară după elă 
și-lă mâncară de viu pănă nu mai ră- 
mare nimică, nici ună firă de pără, niol 
ună osă măoară.

După aceea începu er ceriulă să 
slobodă ploia sa, și îndată se adăpară 
câmpurile și pădurile și înverziră, er d- 
menii avură eră pdme și buoate, dr ani
malele ierburi și buruiene.

tr. de I. Popii Reteganulu. 
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căciâse ale vremii, încâtă în timpulă 
din urmă ea nu mai corespundea aș- 
teptăriloră înaintate ale poporeniloră, 
și într’ună oâsă bună, aoeștia hotă- 
rîră să o îmbrace într’ună vesmântă 
nou și pe din afară și pe din lăuntru.

Aoestă lucru l’a săvârșită cu o ade
vărată măiestria piotorulă română, d-lă 
Fîlipu Mateiu, căruia trebue să-i reou- 
nâsoemă dibăoia penelului.

Și fiind-că înainte cu o sută de ani 
biserioa nu a fostă sfințită de ună epis- 
copă, oum prescriă legea, credinoioșii 
dorindă pe de o parte a cinsti legea, 
pe de altă parce a potența solemnitatea 
serbăriloră reintrării în biserioa renovată, 
au invitată pe P. S. Sa părintele epis- 
copă dieoesană, loanu Mețianu ală Ara
dului, ca să o sfințesoă.

Sosirea Prea-Sânțitului Episcopă se 
aștepta cu nerăbdare. ' O lume imensă, 
îmbrăcată în vesminte de sărbătâre, 
circula pe stradele, prin cari avea să 
trâcă Inaltulă âspe, âr la hotarăle co
munei fu așteptată de o altă mulțime 
de poporă, de tinerimea școlară, de mai 
mulțl fruntași, de uuă banderiu im- 
posantă de călăreți și de vr’o 50 de 
trăsuri.

Intregă acestă convoiu aducea între 
urale entusiaste pe Inaltulă âspe, sosită 
la gara din Jombolea după amie$ă la 4 
âre și jumătate, unde fii salutată de pro- 
topresbiterulă Paulă Miulesou, âr la ho- 
târâie comunei de notarulă comunalăi
Ioană Suciu.

De-odată sosi vestea, că „vine 1“ 
Clopotele sunau și trâsourile bubuiau. 
Prea-Sânțitulă părinte treou între urale 
entusiaste prin mulțime, bineouvântân- 
du-o, în trăsura, ce era împrejmuită de 
superbi oălărețl.

Descăleoată sub imposantulă arcă 
triumfală, pe care era sorisă „Osana celui 
ce vine11 și „Intru mulțl ani stăpâne11, 
Inaltulă prelată fu salutată din nou de 
protopresbiterulă P. Miulesou. După ce 
răspunse Prea Sfinția Sa în termini 
călduroșl, sărutândă oruoea și Sfânta 
Evangeliă a intrată în biserioă, oe era 
frumosă împodobită cu flori. Urmâ o 
sourtă rugăoiune și distinsulă âspe s’a re
trasă la locuința, ce i-se destinase în 
curtea domenială a contesei Naoo. Aici 
i-se făcuse onorurile cuvenite din partea 
diferiteloră corporațiunl.

Prima cji, plină de entusiasmă și de 
bucuriă, s’a înoheiată sera la 9 âre cu 
ună conduotă măreță de torțe împreu
nată ou artifioii, — meritulă coruriloră 
vocale diu Sân-Miclăușulă mare, Izvină 
și Bănată-Oomloșă, cari împreună au 
arangiată și o serenadă demnă de tâtă 
lauda.

In (jiua următâre, 15 Sep. st. v.

IF’oesii poporale.
Culese din poporă. 

Iubesce-țl, bade, mândra 
De gândescl, c’o vei lua, 
O iubesce de ți-i dragă, 
De nu, ia, lumuța-i largă; 
Te uită la răsărită 
Diminâța neprândită, 
Că’i ună pui afurisită 
Și cântă de despărțită ; 
Te uită la ’ntunecată 
Lâng ’amâtjă negustată, 
Că-i un puiuță blăstămată 
Și cântă de depărtată 
Și nu-i mândra de lăsată.

*
Hai la jocă, fată frumosă, 
Că hainele nu te-apasă, 
Nu sciu-aoasă ai, ori n’ai, 
Vădă, o’aioea nu-țl facă baiu.

*
Astă irenă ’n postu mare, 
Era gheață peste vale, 
Tină mare pe cărare, 
Hop, bădiță bădișoră 
Osteniai la noi ou doră; 
D’amu’i vâră la Rusale 
Punte nouă peste vale, 

fîindă și c]i de Duminecă, urmâ sfințirea 
bisericei. imbrăcați în haine de sărbă
târe, cu mintea și ou inima robită de 
pietate, toți din tâte părțile grăbiau la 
biserică.

La 8l/2 âre preoțimea în ornate bi- 
serioescl, însoțită de tinerimea școlară, 
de membrii ooruriloră, de oorpulă învă- 
țătorescă și de întregă oolosulă de âmenl, 
au plecată cu litia la locuința Prea 
Sânției Sale Episoopului pentru a’lă con
duce la biserioă.

De aoi înainte mi-a fostă imposibilă 
de a vede tâte și a-ml însemna tâte. 
Biserioa gemea de lume. Au servită îm
preună cu P. S. Sa înoă 9 preoți, ună 
ierodiaconă și ună diaoonă, care fu cu 
acestă prilegiu sânțită întru preotă. Co- 
rulă răspundea ou vredniciă.

La finea S-tei Liturgii Prea Sân- 
țitulă părinte a ținută o cuvântare pă- 
truntjătâre și în urmă a sfințită stâgulă 
corului vocală din looă, din care inoi- 
dentă directorulă teologiei din Aradă, 
Augustină Hamsea, a rostită ună dis- 
cursă ocasională.

După sferșirea S tei Liturgii, Inal- 
tulă âspe a făcută mai multe visits frun- 
tașiloră și notabilitățiloră din comună și 
apoi urmâ ună banchetă în localitățile 
oasinei, la care au luată parte vre-o 80 
de persâne.

Sera la 8’/2 ore a urmată, con
formă programului bine stabilită ală a- 
cestoră festivități, ună concertă, aran
giată de cele trei coruri : din Jocă, din 
Sân-Miolăușulă mare și din.Izvină. Acesta 
s’a începută cu ună discursă festivă 
rostită de învâțătorulă și dirigentulă co
rului din looă Iuliu Vuia. Tâte trei co
rurile și-au esecutată punotele loră din 
programă ou o precisiune și vârvă ad
mirabilă. Aoestă lucru am admirată în 
oălătoria mea prin Banată la mai multe 
oorurl de plugari, cari au luată aici di
mensiuni mari și îmbucurătâre. Aceste 
coruri suntă de o importanță culturală 
netăgăduită și frumosă ară fi, dâcă ele 
ară prinde rădăcini și prin Ardeală și 
prin părțile ungurene.

După concertă s’a înoepută dansulă 
cu istoriculă nostru jocă națională „Că- 
lușerulă și Bătuta14, laudă coriștiloră, 
cari în modulă acesta nădăjduiesoă a 
introduce aceste jocuri prin Banată pu
țină ounosoute.

Ună publică numărosă venită din 
vecinătate și din depărtări mari a con
tribuită la succesulă strălucită ală aces
tei petreceri, ce s’a continuată până la 
ivirea d’albeloră iQ dansă totă
veselă undulândă.

Cinelu.

Pajiște p’ângă cărare, 
Hop, bâdiță bădișoră 
N’ai uitată de-a mândrii doră. 
Hop, bădiță și mai bade 
Țl-am fostă mândră cu dreptate, 
Pentru mine-ai cjisă, că-i treoe 
Țară caldă, munte rece, 
D’amu vâdă bădiță bade 
Cum mă iubescl cu dreptate.

♦

Du-te bade la lelea, 
Că prin podă poți vântura 
Și pe rudă poți toca, 
Că nimică nu-i strica;
Lapte, brânză nu găsesce 
Popa nu o zăhăesce, 
Brânza-i la alții’n cămară 
Ea mancă lapte de-afară.
Asâr ’adusă dela mâră 
A pusă fărina ’ntr’o âlă, 
Diminâța a prânzită 
Peste di n’a zăhăită. 
Mânânca odată’n cli> 
Eu, (jâu, n’așl pută trăi; 
Postesoe postu lui „Nai14. 
Jâcă’n jocă și n’are baiă.

*
Călușeriu de pe Câmpiă

Concerta»
Despre concertului, ce s’a datu 

Dumineca trecută la BucurescI din 
partea d-rei Irene de Brennerberg și 
a d-lui Traianu Mureșianu, Țiarele 
din BucurescI aprope unanimii se 
esprimă în termini forte măgu
litori.

„Telegrafulu Românii11, pentru 
esemplu publică următdrea dare 
de semă:

In săra de 6 Octomvre 1891 a avută 
locă în palatulă Ateneului, concertulă 
multă talentatei violoniste d-șâra Ir6ne 
de Brennerberg, care a debutată cu cela 
mai mare succesă la Parisă și în alte ca
pitale ale Europei; și ală simpaticului 
cântăreță, cu o voce atâtă de duloe de 
baritonă, d. Iraianii Mureșianu.

Amu avută ocasiune să admiră ta
lentele acestoră doi conoertiștl în mai 
multe rânduri și amă constatată progre
sele seriâse ce le-au făcută. Concertista, 
d-ra Brennerberg, are atâtă ținuta, câtă 
și intonația și arcușulă ireproșabile. In 
multe bucăți, trăsurile arcușului erau 
trăsurile unui adevărată artistă, puteam 
cjice, că erau trăsurile unui virtuosă, er 
nici de cum ale unei copile.

D’altmintrelea ună sentimentă deli
cată femenină, caracterisâză talentulu ti
nerei artiste.

„Faust14, ofântaisie de Wieniawsky, 
a fostă esecutată cu multă gustă și ta- 
lentă, pentru care artista a fostă de mai 
multe-orl rechemată pe scenă, prin dese 
și prelungite aplause. In a doua piesă, 
concertulă de Paganini, amă putută con
stata, că d-ra de Brennerberg are o com
pletă educațiune artistică. Aplause și 
flori cu îmbelșugare.

„Reveria14 de Marsick și „Mazurka11 
de Zarzichy, au fostă asemenea cântate 
cu multă artă.

Constată, că d-ra Brennerberg a 
trebuită să aibă multă curagiu și sigu- 
guranță, pentru a se presinta cu bucata 
cea grea a lui Sarasate „Airs bohemiens0, 
pe când mulțl artiști esită de-a o eseouta, 
și oă a reușită pe deplină. Astfelă potă 
felicita, împreună cu întregă publioulă 
aucjitoră, pe concertistă, care a interpre
tată, cu atâta măestriă, tâte cele trei părți 
ale acestei piese. Se vede, că d-ra Bren
nerberg a audită și a freouentată artiști 
consumați, pentru a-șl putea desăvârși 
educațiunea artistică pănă la punctulă 
culminantă, la care a ajunsă.

D. Traiană Mureșianu posedă o voce 
de baritonă de ună timbru forte plăcută, 
prin care șl-a atrasă din partea publi
cului aplause prelungite. Tinărulă artistă, 
ou timpulă, va pute merge departe prin 
măestriă, cu care scie să-și conducă vooea, 
prin marea forță și claritate cu oare scâte 
sunetulă dinsuperbulă organă, ce posedă.

Cu opinci de mâță viă, 
Când a prinsă a-le ’ngurga 
Mâț’a prinsă a mieuna.

*
Aoela-i fecioră, fecioră,
Care nu se culcă’n țolă 
Fără pe pămentu golă;
Acela i voinică, voinică, 
Care pasce boii ’n rîtă 
Și numără bani pe câmpă.

*
Mâncată îsă de străini
Ca ârba de boi bătrâni, 
Mâncată’să și de ai mei
Ca earba de melușei, 
Mâncată’să și de-a-mele
Ca ârba de melușele.

*
Bădiță de lângă vale 
Nu pune pan’așa mare,
Pune pana pe măsură
Pe oum ți-i stogu Ia șură,
Și o pune retezată
Pe cum ț’îsă boii’n poiată.

(Din jurulă Năseudului.)
Victori Onișoru

In „Carmen14 de Rizet, trilurile sale 
ni-au dovedită șoâla cea bună, pe oare 
d. Mureșianu o posedă. Rară se în
tâmplă, ca ună baritonă să aibă ună 
trilă atâtă de lină și produsă cu atâta 
ușurință. Astfelă aplausele erau nes- 
fîrșite.

„Mândrulița41 de Ștefănesou a fostă 
asemenea fârte bine oântată, er în „Ochii 
albaștrii14, de Denza aoordurile finale, în 
pianissimurl fârte curate, erau uimitâre 
de dulcâță.

„Intâroerea în țâră14, de Iaoobă Mu
reșianu, ună frate ală concertistului, pe 
lângă, că este o bucată fârte frumosă, 
ou cuvinte atâtă de plăcute, în oare se 
arată dorulă ce-lă are înstrăinatulă pen
tru țâră, încă a fostă fârte aplaudată.

Dâr artistulă a atinsă culmea în aria 
din „Ballo in Masohera“ de Verdi, atâtă 
de dulce și atâtă de duiâsă, și în oare 
d. Mureșianu â reușită pe deplină. Tri- 
Iulă din urmă atâtă de dulce și curată, 
care a ținută aprâpe unăminută, a emo
ționată pe publioulă buoureșceană, oare 
nici nu se aștepta la o estensiune atâtă 
de valorâsă. — Aoâsta ne face să pre- 
vestimă, cu tâtă siguranța tînărului ar
tistă, o carieră strălucită, dâcă se va 
devota cu totulă artei, și astfelă îlă pu- 
temă saluta de pe acum ca ună nou lu- 
ceafără menită a străluci pe cerulă ar- 
teloră române, alături cu Teodorini, 
Darclâe și Glabrielescu.

Totu în asemeni termini mă
gulitori își publică dările loru de 
semă asupra concertului și clarele 
„L’Independence Roumaine“, „Ro- 
mânischer Lloyd11, „Bucarester 
Tagblatt11, „Timpulfttf, „Lupta11 etc.

Literatură.
A apărută:
Nu de multă a eșită de sub țipară 

în Editura Librăriei Nicolae I. Ciurcu 
o nouă carte didactică intitulată: Gra
matica română pentru șcâlele poporale. 
Partea I, Etimologia, de P. M. Liuba, 
învățătoră. Ca tâte cărțile editate de 
Librăria Ciurcu, așa și acâsta se reco
mandă deja la prima vedere prin este- 
rioră plăcută și țipară corăspunclătoră 
recerințeloră pedagogice.

In ce privesoe împărțirea materia
lului ouprinsă în 6 cole de țipară și pre
lucrarea fiă-cărei părți, relevămă urmă- 
târele, fără a întră în critică mai minu- 
țiâsă a cărței.

Cartea este împărțită în două gra- 
durl: Gradulă I ouprinflendă tratarea și 
cunâscerea sistematică a tuturora părți- 
loră vorbirei, și Gradulă II, care tra- 
tâză în 60 pagine părțile proposițiunei și 
analisarea amănunțită și complectă a tu- 
turoră părților vorbirei, încheiăndă ou re- 
gulele interpuncțiunei și cu câte-va de
prinderi în stilistica practică. Peste totă 
autorulă a urmată o desvoltare fârte na
turală și sistematică a materialului, pur- 
cedendă dela lucrurile cele mai ușâre la 
cele mai grele și lăsândă ca școlarii să 
pâtă afla singuri cu ușurință din lucruri 
deja cunoscute, pe cele necunoscute. Re- 
gulele și esplioațiunile date suntă fârte 
naturale și pentru învățarea loră cu u- 
șurință, s’au adausă la fiecare capitolă 
teme și deprinderi variate. Stilulă în 
oare e scrisă Gramatica întrâgă, este 
fârte ușoră și apropiată de priceperea 
școlariloră. Afară de aceea, pentru ușu
rarea deosebirei între lucrurile mai de 
căpetenia și cele mai puțină însemnate, 
s’au întrebuințată felurite tipare, așa 
încâtă se înlesnesce și învățătorului ale
gerea materialului mai însemnată, ce are 
să-lă propună.

In privința metodică, Gramatica 
d-lui Liuba corăspunde vederiloră celoră 
mai nouă pedagogice, ceea oe pe lângă 
celelalte evantage credemă, oă’i va asi
gura o primire favorabilă din partea oe- 
loră mai competențl, punându-o în con- 
ourență seriâsă cu celelalte manuale e- 
sistente de Gramatică română, mai cu 
sâmă ținândă contă de prețulă de 25 
cr. ală ei.

Reoomandămă deci acestă nouă 
oarte didactică, atențiunei d-loră învă
țători.

„Chiuituri41 de cari strigă feciorii 
în jocă, adunate din poporă de Ionii 
Popii Reteganulu și date poporului, de 
A. Todoranu, tipografă. Tiparulă, editura 
și proprietatea tipografiei „Aurora11 A. 
Todorană Gherla 1891. Formată 8° în 
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120 pagini. Cartea ouprinde 611 chiui
turi culese din tote părțile locuite de 
Românii de dincâce de CarpațI.

A apărută:
^Instrucțiune practică pentru căușele 

matrimoniali cu respectă la disciplina 
vigentă în provincia bisericescă gr. cat. 
de Alba-Iulia și Făgărașă, scrisă în usulă 
păstoriloră sufletesc! prin Dr. luliu Si- 
nionă prof, de S. teologiă. Gherla, Tipo
grafia „Aurora" A. Todorană. 1891. For
mată 8° mare cu 283 pagini. Prețuia 
1 fi. 20 or., cu porto francată 1 fl. 30 
cruoerl.

Pentru despărțemintele Asociațiunei.
Cu ocasiunea adunărei gene

rale a despărțământului ală XVII- 
lea alu „Asociațiunei transilvane11, 
ce s’a ținută în vara acesta la 
Deșiu, d-lă Ioanu Sonea, preotă în 
Seplaculă Gherlei, a ținuta o di- 
sertațiune, în care arată adevărata 
chiămare a despărțeminteloră As- 
sociațiunei nbstre și de acearea- 
sumămfi aci cuprinsulă acestei di- 
sertațiunî:

Prin limbă și literatură trăiesce ună 
poporă și se face vrednică de stima al- 
toră nâmurl și de admirațiunea tim- 
puriloră. A cultiva aceste tesaure este 
datorința ori și cărui poporă, carele vo- 
iesce a trăi și carele a ajunsă la cunos- 
cința de sine. Căci, precum vedemă, 
multe popore au apusă dela înălțimea 
gloriei și unde suntă acuma averile loră 
cele materiali, bogățiile în bani, aură și 
argintă, unde suntă clădirile loră fru- 
mdse? S’au resipită, și decă nu ar fi a- 
vută tesaure ideale, dâcă nu șl-ar fi cul
tivată limba și literatura, astăcjl ome- 
nimea nu ar mai avea cunoscință despre 
ele, n’ar sci cumcă vr’o dată ar fi esis- 
tată. Despre Fenicieni, Egipteni, Perși 
și MedI ne spune istoria, că ar fi fostă 
nisce popore bogate întreprindătdre, insă 
nu ne interesâzâ a le cunosce așa bine 
deoă ele nu ni-au lăsată o literatură 
bine cultivată, din oarea să putemă cu- 
nosce tesaurele loră sufletesc!. Cunâscemă 
însă fârte bine pe poporulă grecescă și 
Romană, pentru-că aceste popore și-au 
sciută prețui limba și au sciut’o desvolta 
pănă la acelă gradă, ca să fiă demnă de 
administrațiunea lumei posteriore.

Poporulă română, iubindă și elă 
limba sa și dorindă a-o desvolta după 
putință într’o literatură frumosă și bo
gată, s’au întrunită sub drapelulă „Aso
ciațiunei transilvane", care șl-a pusă de 
țîntă cultivarea limbei și literaturei ro
mâne.

Este lucru fără totă îndoiela, că 
decă voimă ajungerea fericită a acestei 
ținte, trebue să ne grupămă cu toții sub 
stindardulă acestei instituțiunl. Totă 
atâtă de datoră este a sprigini acestă 
Asooiațiune națională a nostră, preotulă 
ca și advooatulă, învățătorulă ca și plu
garul ă, industriașulă oa și comerciantulă, 
căci putemă 4ice> ea 1& toți ni este 
deopotrivă mamă, ea pe toți voiesce să 
ne adune sub scutulă său.

Pentru ca să deșteptămă interesulă 
poporului spre a da și elă spriginulă său 
posibilă aoestei instituțiunl frumdse, cei 
ce stau în fruntea Asociațiunei nostre 
transilvane trebue să caute puncte și mo
mente de atingere cu elă.

Astfelă d. e. să se pună adunarea des
părțământului cutare în legătură cu esa- 
menulă copiiloră de școlă și atunci, în 
fața poporului, se premieză școlarii cei 
mai diligenți. S’ar pute premia chiar și 
cei mai buni cultivătorl de agri, de vite, 
de stupi, de pomi și de viă din acea co
mună. S’ar pute premia femeile (Cele mai 
harnice pentru lucrările și pentru hărni
cia dovedită pe ună terenă ori altulă.

Astfelu făcendă, se va câștiga po
porulă pentru marele scopă ală Asocia
țiunei și ne vomă vede mai bine repre- 
sentațl la adunări, âr averea despărță- 
țăminteloră Asociațiunei se va spori 
mai iute.

Mai vîrtosă ar trebui să ne punemă 
în atingere cu clasa industriașiloră noștri 
Avemă pe la orașe măeștri aprâpe în 

fiă-care ramă de industriăși mulțl dintre 
aceștia au apuoată la putere chiar cu 
ajutorulă Asooiațiunei transilvane. Pe 
aceștia avemă datorința de ai atrage 
cătră noi, a-i îndulci cu acestă institu- 
țiune și a dobândi și concursulă loră 
spre realisarea mariloră scopuri, ce le 
urmăresce Asociațiunea nostră.

Prin spriginirea învățăceiloră dela 
meserii, prin premiarea și ajutorirea so- 
daliloră și a măieștriloră, cari se dis
tingă în specialitatea loră, vomă deș
tepta interesulă industriașiloră noștri, de 
a se grupa și ei în giurulă Asooiațiunei 
nostre și de a se faoe membri. Și prin 
acesta câtă capitală materială și morală 
amă dobândi!

Pentru a lucra cu sucoesă, e nece
sară, se înțelege, a se grupa în jurulă 
despărțăminteloră Asociațiunei câtă mai 
mulțl apoi să formeze comitete seu sec
țiuni pentru diferitele direcțiuni, în care 
au să-și desvolte activitatea. Așa de es. 
o secțiune școlară, carea ar avâ să tri
mită representanțl pe la esamenele de 
vâră ale școlariloră să laude progresulă, 
să premieze pe șoolarii mai buni. Apoi 
să colecteze bani pentru scopurile șco
lare și să raporteze cu ocasiunea adu- 
năriloră generale despre ceea ce a 
făcută.

Altă secțiune economică, oarea să 
se intereseze de progresulă economiei 
națiunale. Să cetâsoă câte-o disertațiune 
economică ou ocasiunea adunăriloră pen
tru poporulă nostru agricultoră, de ase
menea să se îngrijâsoă de premiarea ce- 
loră mai harnici eoonoml de prin comu
nele, în cari se voră ține adunările.

Apoi seoțiune industrială, oarea să 
se îngrigesoă de interesele industriale, să 
primescă și săresolveze petițiunile învăță
ceiloră de pe la meserii, să-i suprave- 
ghieze în privința purtărei morale și a 
progresului făcută în învățământă și să 
câștige loourl la măieștrn buni pentru 
copiii din poporă, cari ar avâ voiă a se 
aplica la meserii.

O secțiune literară, oarea să se în- 
grigâscă totdeuna de câte-o disertațiune 
potrivită, să escrie premii pentru diser- 
tațiunl bune și înlocuite după lipsele 
morali și materiali ale cutărui orașă seu 
comune etc. încă ar contribui multă ia 
luminarea poporului nostru și la deștep
tarea interesului său pentru soopurile 
ideali și culturali.

Astfelă lucrâDdă ou toții împreună 
și jertfindă cu toții denariulă jjostru, 
amă înlesni Asociațiunei ajungerea mă
rețului ei scopă.

Crescerea copiiloru.
Curățenia corpului. — Curățenia 

este pentru corpu, ceea ce ama
bilitatea este pentru sufletă, a 4isă 
La Bochefoucauld.

Der cum trebuescă curățițl 
copiî? Am vorbită de curățenia 
copilului și îmbrăcarea lui îndată 
după nascere, se vedemă acum 
felulu cum trebue întreținută cu
rățenia. Cămașa și mintenașele se 
voră schimba la fiă-care doue 
cțile; cine e cu dare de mână le 
pote schimba în fiă-care 4b er 
cârpele ce învelescă restulu tru
pului trebuescii primenite îndată 
ce se udă. Reu făcu mamele de 
usucă aceste cârpe la sobă seu la 
sbre și le pune din nou pe copii, 
dăcî ele irită pielea copiiloră. Ru- 
făria trebue spălată cu apă și să
punii ordinară; apa 4isă de Jovelle 
ce întrebuințeză unele spălătorese, 
e vătămătbre; mamele se bage 
de semă la acesta.

Fără îndoelă, că pentru a 
schimba mereu cârpele, ar trebui 
multă rufăriă și cheltuielă mare 
cu spălatulă. Iată ce sfătuescă 
pe mame pentru a înlătura acestă 
neajuns: Se obicinuiescă copilulu 

câtă de mică a tace trebuința pe 
vasă, lucru pe care-lă vedemă 
rară. Pile, septemâni voră fi în 
adeveră, cheltuite în zadară, înse 
mama nu va întâ^ia a reuși. Co- 
pilulă câtă de mică se obicinuesce, 
începe a numai face trebuința 
dormindă; și când s’a deșteptată 
îșî vestește trebuința lui în chi- 
pulă următoră : ochii îi lăcremeză, 
țața se roșesce și se sbârcesce 
(contractă). Se aude chiar vân
turi, pe cari copilulă le scbte. 
Decă mama desfașe copilulă re
pede și pune copilul nu pe vasă 
ci d’asupra lui; picibrele puțină 
depărtate și ridicate, copilulă îșî 
face trebuința.

Ca se încredințeză mai multă 
pe mame de acestă lucru, aducă 
ună exemplu pe proprii mei copii, 
cari dela vârsta de 2—3 luni s’au «
obicinuită la vasă. Copilulă de 
felulă lui face multă udă, și pen
tru a împiedeca urinarea în tim- 
pulă somnului, sfătuescă pe mame 
se culce copii cu șe4utulă puțină 
mal susă, cam în dreptulă hume- 
riloră.

Decă copii se udă și se mur- 
dărescă de scaunele loră, trebue 
spălați cu săpună și apă caldă, 
primeniți și se nu se uite a pre
săra pulberea de licopodă pe la 
înduiturl. La fiă-care doue 4^e 
se va da copilului câte o bae di- 
mineța, timpă de 5—10 minute. 
Când copilulă are neastâmpără 
(agitată) baia se va da sera la 
culcare. Erna se va face foculu 
în camera, unde copilulă ia baia.

Este credința, că nu trebue 
dată baiă copilului pănă la că
derea buricului; greșela este fbrte 
mare; din contra, tocmai atunci 
baia este bună, căci buriculă cade 
mai lesne și nu se face nici o in- 
flamațiune împrejurulă locului bu
ricului. Suntă familii, unde copii 
nu iau băi luni întregi de frica 
recelei.

Când se dau băile, așa cum 
am arătată, nu e nici o primejdia 
și mai ales că multe bole de piele, 
produse numai de necutățenia cor
pului, se vindecă prin băi simple. 
Frecăturile (fricțiunile) cu mâna 
seu buretele în timpulă băi suntă 
bune; ele îmoie pielea și înles- 
nescă funcțiunea ei.

Credința poporului de a nu ri
dica murdăria ce se grămădesce 
pe capulă copilului, sub pretextă, 
că ele suntă ună semnă de no- 
rocă, eră-șl e vătămătbre. Se se 
curețe capulă copilului, căci unu 
copilă bine spălată și pieptănată 
este gloria mamei; urechile, nă
rile, ochii, trebuescă asemenea cu
rățite în specială.

Ce felă de apă trebue pentru 
baia copilului; caldă, seu rece? 
O parte din vechiulă poporă gre
cescă (Spartanii) băga copii abia 
născuți în rîulă Eufrotas, cu scopă 
de a nimici pe acei slabi. Nimeni 
nu să mai gândesce la asemenea 
băi; cu tbte acestea este credința, 
că copilulu spălată cu apă rece 
să face voinică; greșela este ne- 
ertată, căci decă unii scapă, mulțl 
să îmbolnăvescă și moră. Acelora, 
cari împărtășescă credințe de a- 
cestea, le reamintescă cuvintele 
iui Max Simon: „S’au vă4ută 
bmenl că4endă dela ală 4-lea cată 
și n'au murită. încerca-veți acestă 
norocu ?“

Apa rece ori caldă este vătă
mătbre ; ea trebue să fie călduță 
(28—30 grade).

Decă pielea copilului e iritată, 
mamele facă bine, punândă în 
bae tărițe.

Mai târ4iu, când copilulă merge, 
e bine să se obicinuescă cu apă 
rece, însă treptată și numai vera,

(„Aplrătorulu Sănătății"')

Dr. Mirinescu.
Șefă de clinică, la spitalula de copii' 

în Bucurescl.

EOOXTO1£Z2L
Gunoiulă. 

I.
„In natură nimică nu se perde, 

nimică nu se creeză, ci totulă este 
numai o transformare și deplasare 
continuă a materiei și a forței".•

Acesta este principiulă pro
clamată de nemuritorulă Lavosier 
cu privire la raportulă, ce esistă 
între plante și animale, care prin
cipiu este pe deplină confirmată 
prin nutrirea împrumutată a ani- 
maleloră cu plante, er a plante- 
loră cu o parte a bălegarului a- 
celora.

Pentru a ne face o ideiă mai 
clară despre acestă procesă, tre
bue să esaminămă mai de aprbpe 
nu numai modulă de nutrire ală 
planteloră, ci și ală animaleloră.

Nutremântulă planteloră e de 
două feluri: organică și anorga
nică ; pe celă organică îlu ab- 
sorbă plantele din atmosferă și 
constă din: oxigenă, carbonă, a- 
zotă și hidrogenă. Azotulă cu deo
sebire contribue într’ună modă 
fbrte însemnată la nutrirea plan
teloră. Și acesta se întâmplă sub 
două forme: sub formă de amo- 
niacă prin foi și sub formă de a- 
cidă nitrică prin rădăcini.

Nutremântulă anorganică îlă 
absorbă plantele din pământă prin 
rădăcini și constă din acidă fos- 
forică, acidă sulfurică, vară, feră, 
sare, sodă, potașă, cu totulă vr’o 
4ece elemente. Acidulă fosforicu 
este celă mai însemnată elementă 
la nutrirea planteloră și se pbte 
adauge agriloră prin presărarea 
de cenușă pe ei; acidulă sulfurică 
prin presărarea materiiloră de pu
ci bsă; varulă prin presărarea de 
vară; sarea prin presărarea de 
sare etc. Căci trebue bine să ne 
însemnămă: este de ajunsă, ca u- 
nulă din elementele amintite să 
lipsescă din agru și recoltele să 
devină din ană în ană mai slabe, 
mai pipernicite.,

Gunoiulă seu bălegarulă vite- 
loră suplinesce în cele mai multe 
cașuri și sarea, cenușa, varulă etc. 
trebuinciosă sămănăturiloră.

Precum natremântulă plante
loră e de două feluri: organică și 
anorganică, astfelă e și ală ani
maleloră. Nutremântulă organică 
dela plante servesceși la animale 
ca nutremântă organică și se pre
face în corpulă loră în carne și 
ose; eră celă anorganică, nepu- 
tându-se mistui în stomachulă loru, 
ese sub formă de balegi, pentru 
a da mai departe nutremântulă 
de lipsă planteloră. Cu ună cu
vântă: animalele se nutrescă cu 
plante, eră plantele prin balegile 
animaleloră primescă înapoi o 
parte a nutremântului loră.

Gunoiulă viteloră este funda- 
mentulă și isvorulă de bogățiă în 
agricultură. Prin gunoire dămă 
înapoi agriloră o parte din mate
riile nutritbre, ce li le-am subtrasă 
prin recolte. O recoltă absorbe 
dintr’ună agru de ună hectară în
tr’ună ană: cartofii 265 chilo- 
grame; cucuruzulu 280, grâulă 
174, fânulă naturală 300, trifoiulă 
320 chilograme etc.

De aci se pbte calcula ușoră,. 
la ce perderi însemnate suntă su
puși agrii cultivați cu cereale, și 
ce ar urma, decă aceia nu s’ar 
mai îmbunătăți prin gunoire.

Agricola.
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MULTE ȘI DE TOATE.
Ouriosități poștale,

DeUDâcfi s’a publicații raportulii a- 
nual! ala direoțiunei poștelor! din Eu- 
glitera. Tabelele statistice ale acestui 
raportă conțină nu numai date din cele 
mai interesante, ci și unele detalii ou- 
nosoute. Ast-fel! aflăm! dintr’ensulă, că 
Englezii cu totă practicismulă loră suntă 
destulă de distrași une-orl, după cum 
dovedesce faptulă, că în anulă trecută 
s’au găsită prin cutiile poștale din re
gată mai bine de 30,000 scrisori fără a- 
dresă ! Dintre aceste scrisori, 1600 oon- 
țineau bani, în sumă totală de 5000 de 
funțl Bterlingl.

Se pare în adevăr!, că este o pa
siune forte lățită în Englitera acâsta 
de a trimite bani și obiecte prețidse în 
scrisori sâu în pachete simple, pentru a 
se face eoonomiă în cheltuell de portă. 
.Așa să trimită bani ascunși în prăjituri, 
banonote în buchete de flori, — t6te a- 
cestea pentru, a se putea deolara o valâre 
mai mică și a se plăti și o taosă . mai 
redusă.

Caracteristică în acâstă privință este 
casulă unei dame englese din Siam, care 
nu de multă a trimisă în patriă ună pa- 
chetă deolarândă, că conține „obiecte de 
papetăriă“ și prețuindu-lă la vre-o 200 
de franci, in realitate pachetulă conținea 
diamante și giuvaerioale, cari au fostă 
prețuite la oficială vamală pănă la suma 
de 800,000 de franci. Pentru a econo
misi o taosă de portă de vre-o 800 de 
franci, englezoioa a risoată ast-felă să 
piertjă o oomâră atâtă de scumpă.

*
Vinarsul! in Prusia.

Fiindoă guvernulă germană are de 
gând! să aducă oâtă mai ourendă o le
ge pentru stîrpirea beției, o foiă ger
mană comunică câte-va date forte inte
resante în privința răspândirei bdlei așa 
numite „delirium tremens“, care provine 
din beutură și care a luată mari întin
deri în diferitele părți ale Germaniei. 
Din datele, ce le comunică amintita f<5ie 
se vede, că beutura a luată în Prusia 
mai mari întinderi, p6te, ca ori unde in 
Europa. Numai Rusia pâte să o întrecă 
în asta privință. După datele oficiale 
s’a constatată că din Prusia totă dintr’e 
100,000 dolnavl, 25 suferă de „delirium 
tremens“ și alțl mai bine de 25 suferă 
de bâla așa numită „mania potatorumu, 
care încă provine din bețiă; amândouă 
bălele acestea suntă îngrozitâre.

—80 fl., uș6re 80—85 fl., de pitlingl 
90—95, kneip 115 — 125 fl. suta de chi- 
lograme.

Pei uscate. Din lipsa de ploi căutare 
puțină.

Prețurile cerealelor din piața Brașovu.
din 23 Octomvre 1891.

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta au s- 

triacă.

fl. cr.

1 H. -L.
1 ' cel mai frumos 8 20

)î Grâu' mijlociu . . 7 60
mai slabă . . 7 —

H Grâu mestecat! . . 5 —
( frumosă 6 20

becară \ mijlociă 6 —
Orz! I frumosă 4 507 7

» 1 mijlooiu . 4 30
( frumosă 2 50

JJ
Ovăs! | mijlociu . 2 40

«« Cucuruz! .... 5 —
«« Mălaiu................... 4 20
«« Mazăre................... 8 80
19 Linte a • • • • 12 —

Fasole................... 5 —
JJ Sămânță de in! . . 9 —

Sămânță de oânepă 6 —
99 Cartofi.................... 1 40
ț J Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 52
57 Carnea de porc! — 48
j j Carnea de berbece — 28

100 kile Său de vită 24
36

—

Bursa de mărfuri din Budapesta deia2i Oct..n. 1891

Săminje
»g

5 â

Prețul! per
100 ohilogr.

dela | pănă

Grâu Bănățenesc! 80 10.75 10.95
Grâu dela Tisa 80 10.75 10.'’5
Grâu de Pesta 80 10.70 10.90
Grâu de Alba-regala 80 10.. 5 10.95
Grâu de Bâcska 80 10.75 10.95
Grâu ung. de nord! 80 —.- —.—

d <D C3 Prețuia per
Semințe vechi soiulă ita

t
H

e 100 ohilgr.
ori nouă

(3 g. dela pănă

Sâcară 70-72 9.65 9.80
Orz! nutreț! 60-62 6.— 6-40
Orz! de vinars 62.- 6.60 7.10
Orz! de bere 64.- 7.40 7.85
OvSs! 39.41 5.95 6.25
Cucuruz! bănăț. 75 6.05 6.10
Cucuruz! altă soiu 73 6.05 6.10
Cucuruz! — .—
Hirișcă n — 5.65 590

marfă ungurdscă tineră grea dela46*/, cr. pănă la 
47— cr., de mijlocii dela 47 cr. pănă la 48— cr 
— ușâră dela 47— cr. pănă la 48—cr. — Marță 
țSrănăscă grea dela — pănă la — cr. — de 
mqlocu dela — cr. pănă la — cr. ușârd dela 
46— cr. pănă la 47 cr. — Marfă de România 
de Bâlcony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr' 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbăscă grea dela 46—46'/, cr. tran
sito, mijlociă grea dela 45—15’/2 cr. transito 
ușâră dela 44—47 cr. Porci îngrășațl de un! 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruz! dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4*/a.

Bursa din BucurescT din 21 Ootombre.

-Valori °/o se cump
Rentă română perpetuă 1875 5'’/o 100. ■/.
Renta română amortisabilă . . 5’/o 97.7,

88.'/,
102. >/,

dtto................................... • 4%
Renta rom. (rurale convertite)
Oblig, de stat! C. F. Române 6°o

idem idem .... 4°/o
Împrumutul! Openheim 1866 . 8%
împrumutul! Oraș. BucurescI . _ __

idem idem din 1884 6^/0 93?/4
95-7,idem idem din 1890 5%

Lmpr. or. B. cu prime Loz.fr. 20
Credit fonciar! rural! . . . . Î7o ___ _

idem idem . . . . 57o 99.90
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 103.3/4

103—idem idem . . . . 67o
idem idem . . . . 57o 94.’/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 85.-
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr

V. N. 277.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 ___
Dacia-România uit. div. 30 lei 200
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200  
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500 _ _
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 _
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 __ _
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 __ _
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200 ____
Societ. de Constr. uit. div. . . — ■ _
Societ. de Hârtie uit. div. . . — _
Agio în Bursă..............................
Rubla de hârtie.........................

Banca Națion. a României
Scompt...............................................
Avansuri pe efecte....................
vansurl pe Lingouri ....

5%
8°/o
6°/o

Cursultt Ia bursa din Viena.
din 23 Octomvre a. c. 1891

&anta de aură 4°/0 ...... 103.80
âenta de hârtiă 5% .... . ■ 100 95
împrumutul! căilor! ferate ungare ■

aur! ......... 115.75
dto argint! ..... 97.50

Amortisarea datoriei căilor! ferate de
ost! ungare [1-ma emisiune] - - 111.50 

Amortisarea datoriei căilor! ferate de
ost! ungare [2-a emisunei] - - —.—

Amortisarea datoriei căilor! ferate da
ost! ungare (3-a emisiune) . - —.— 

Bonuri rurale ungare ..... 89 30 
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
Despăgubirea pentru dijma de vin!

unguresc! ........................... - . —,—
împrumutul! cu premiul! unguresc! 141,50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - • 130.—
Renta de aur! austriacă . . . . 
Renta de hârtiă austriacă . . . 
Renta de argint! austriacă - - - 
LosurI din 1860 ......
Acțiunile băncei austro-ungare « 
Acțiunile băncei de credit! ungar. 
Acțiunile băncei de credit! austr, 
Galbeni împărătesei- - - - .
Napoleon-d’orI ....... 
Mărci 100 împ. germane ... 
Londra 10 Livres sterlings ■ •

10910
91-50
91.20

136.75
1012.

235.50
179.56

5.58
9.83

57.75
117.40

Proprietar!:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor! responsabil! interimal!:
Gregoriu Maiorii.
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Nici un! preparat! nu pote sâ în
trec! balsamul! D-rului Bosa, (Dr. Rosa’s 
Lebensbalsam) deorece renumele său se 
baseză singur! numai pe efeotul! esce- 
lent! în tote cașurile de b61e de stomach! 
și în ce privesoe efeotul! rămâne neîn
trecut!. Balsamulti, D-rului Bosa din far
macia lui B. Fragner în Praga se află 
în tdte farmaciile.
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Sciri comerciale.
B.-Pesta 16 Oct. Victualie. Ouă 40 

-41 la 1 fi., lada 34-35.50 fi. (1440 
buoățl). — Gâace 2.20, 2.40, grase 2.20, 
2.40 fi., curol 2.50, 3 fi. — Iepuri 1.50 
1.60 fi.

Păstăiose. Fasole 6.25, 6.75, mazăre 
8.50, 9 fi. — linte 7—9 fl.

Pei uscate. Negoță slabă . Notâză: 
prima, grele, 82—85 fl., de mijlocă 76

Producte div. Soiul!
Cur sul!

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. .— —.—
— francos ă —.—

roșiă
rafinat! duplu

*
77

Oleude rap, 37'— 38l—
<D Oleu de in 5.65 5 75
s Uns. de porc dela Pesta 54.50 54.75

o
» dela țeră

Slănină sventată 45.— 46 —
a afumată 52.— 54.-
o Său 37. 38.-

pe
 10

0 Prune
77

Lictar!

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon! nou

>a

<D

04

Nuci
Gogoși

7J
Miere

77

bănățenesc! 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută
galbină strecurată

_ _  _

Ceară de Rosenau 137. 138.
Spirt! brut! 19.— 19.50

77 Drojdiuțe de spirt 21.50 21.75

Cursulu losurilorii private din 14 Oct.
cump. vinde

Basilica 6.70 6.eU
Credit! .... 185.- 185.50
Clary 40 fl. m. c. . 52.25 53.25
Navig. pe Dunăre . 121.- 123.—
Insbruck .... 23.- 24.-
Krakau .... 22. 22.50
Laibach .... 22.— 23—
Buda .... 53.50 54.50
Palfîy .... 53.— 53.50
Crucea roșie austr.. 16.80 17.20

dto ung, . 11.— 11.50
dto ital. 11.75 12.25

Rudolf 19.50 20.50
Salm 59.— 60.-
Salzburg .... 24.50 25.75
St. Genois 61.— 63.-
Stanislau .... 27.50 29.50
Trieitine 100 m. c. 130.— 133.—

dto 4’/0 50 60.— 61.—
Waldstein 35.— 37.-
Windischgrătz . 48.75 49.-
Serbescl 8°/0 38.30 38.-

dto de 10 franci —.— __ '__

Banca h. ung. 4% • 113.50 111.90

T^rguld de rîmătorî din Steinbruch. La 19 
Oct. n. starea rîmătorilor! a fostă de 130,579 
capete, la 20 Oct. au intrată 2327 capete și 
au eșită 1054 rămânând! la 21 Oșt. ună nu
mără de 131852 capete. — Se notâză: marfa un- 
gurăscă veche, grea dela — pănă la-------cr..

Ajutorii grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE DE STOHACHU SI URIĂRILE ACESTORA!!
Mijlocul! cel! 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 plăcutul!

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acest! balsam! preparat! cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă" 

măduitore să dovedesce ca fdrte folositor! în contra tuturor! greutăți lord de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenit! acest! balsam! acum uu! sigur! și dovedit! 
medicament! de casă poporală.

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

FIȚI ATENȚl!!!
Spre a evita înșelătorii, fac! pe fiecine atent!, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singur! numai de mine este preparat! după receta originală, este 
învălită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungul! 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 sunt! provădute cu alăturata 
marcă a J xbrieei luată sub scutul! legal!.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabil! să p6te procura numai în 

nOepcsit-VLl-Ck principal-ij. al<x procLMcetorxLlTxi

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“

Prag 205—3.
In Budapesta: la farmacia I. von Torbk.
T6te farmaciile din Brașovu, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acest! balsam! de vieță.

FIȚI ATENȚII

Tot! de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(ÎF’rag'ez JTn.ivexsal-Ha’u.ssalbe) 
unii medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturorii inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succes! sigur! la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și. întărirea țîțelor! cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumdrea glandulelor! limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpul! cel! mai scurt!; la cașuri însă, unde s’a 
format! deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpul! cel! mai scurt! fără dureri, 

cixtiore â 125 și 35 or.

De 6rcce alifia de casă universală de Praga s6 imitâză 
forte des!, fac! pe fiecine atent!, ca singur! numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acâsta este numai 

v atunci veritabilă, decă cutidrele din metal! galbin!, în cari
se pune, sunt! înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 limbi esplicați- 
unea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartdne vinete — cari suntă provâ- 
dute cu marca fabricei de mai sus!.

Balsamu pentru audii.
(G-elx&r-Balsam.)

Cel! mâi probat! și prin multe încercări cel! mai temeinic! medicament! 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdut!. 1 Flacon 111. 

603,26—11
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Verfalschte schwarze Seide.
will, unb bie etoaigc Derfalfcțung iriți fofort 311 Cage: <Ed;te, rein gefărbte Seibe frdufelt fofort 
3ufaintnett, Dcrlofdjt balb utib fjinterldfjt wenig 2l[d?e con gan3 țellbrdunlicțer jfarbe.— perfaifdjte 
Seibe (bie Ieidjt fpecfig roirb utib bricțt) bretint langfam fort, namentlicf) gliinntett bie „Sd;nfj= 
fciben" tueiter (roenn fcțr mit ^arbftoff erfdjroert), unb tjinterlâfjt eiite bnnfelbrai»te_ 2l[d;e, bie 
fid; im (Segenfaij 3ur edjten Setbe nidțt frdufelt, fonbertt îriimmt. Șerbriirft man bie d?e ber 
ed)ten Seibe, fo 3erftaubt fie, bieberrierfdlfdjtennidjt. Das Seibenfabrif=Depot von G. Henne- 
berg (K. u. If. Ifoftief.), Ziiricl» ccrfenbet gertt IHufter oon feiueu ecțteu Seibenftoffen 
3ebermaan nn, utib liefert ein3eine Kobeu unb gaiise Stiirfe porto= unb 3ottfrei in’s fjaus.
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Chiar acum a eșitu de sub tiparu

EVSarea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsată necruțată nici continentală euro- 

penă și marea fabrică de argintăriă s’a văcțută necesitată să dăruiesoă 
întregulă ei deposită în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă.

Eu suntă împuternicită să îndeplinescă acestă mandată.

Eu dăruescu

Calendarulu „Aurorei
pe enisiliă. -viseotă. 1892.

—Cu portretulfl episcopului Alesandru St. Suluțu — ca premiu — 
și alte ilustrațiuni frumose.

Din cuprinsulâ variatu și interesanta aid acestui Calen- 
darG, însemnămu aici:

Partea calendaristică: Cronologia pe an. 1892. — Păscălia 
pe an. 1892. Sărbătorile și alte cjile schimbătore la resări- 
tenl și apuseni.—Posturile. —Regentele an. 1892.—Eclip
sele seu întunecimile. — Cele patru anutimpurl, astronomice.
— Semnele pentru fasele lunei. — Calendaru julianu-greco- 
rianU și judaicu, — Meteorologia: Fasele lunei. — Schim
barea timpului după planete. — Servițiulu postalu și tele
grafică. — îndreptară financiară. — Târgurile (după datele 
oficibse cele mai din urmă).

Partea de cetitu: Vuța mamii (Novelă). — Visulă copilei 
(Poesiă) — Muntele păcatului. (Tradițiune). La nascerea D-lui 
Christosă (Poesiă). — Fantoma (Schiță) — Crăciunulu să
racului. — Clopoțelulu fericirei (Poesiă) — Pădurea miseriei.
— Leulu și berbecele (Fabulă hotentotă.) — Artista mări
tată (Poesiă). — Jalusia conului Gligorache (Schiță de cră- 
ciunu.) — Anecdote și tâmplărl: Medicină. — Compă
timirea. — Nevasta credinciosă. — Bărbatulă după zestre.
— Muierea și calendarulă. — Târgulu ciorapiloră. — Ună 
răspunsă nimerită. — Purcelulă săracului. — CălțunI câș
tigați pre ușoră. — Uspețiulă fără bani. — Regele și cava- 
lerulă în capulă iernei. — Stăpânulă și servitorulă. — Can
did atulă care cu răspunsă invențiosă a dobândită diregătoriă.

Glume (ilustrate): Stratagemă muierescă. — Probă de 
curisare și probă de refusu. ■— Logică copilărescă. — Tur
nura. — Scusă indestulitore. Bietele socre. — Calculă și 
calculă. — Abcțicerea de bună voiă. — Puțină neînțelegere. 
Cestiunea orientului. — Conversațiă. — Logică. — Intre o 
ddmnă și advocatulă ei. — Pe bulevardă. — PublicațiunI.

Se pote procura dela Tipografia „Aurora“ A. Todoranu în 
Gherla — Szamosujvăr câte unu esemplaru cu 30 cr. + 5 cr. portopostalfl; 
er 6 esemplare procurate de-odată costă numai i fi. 60 cr. esped. franco.

670,3—2
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prin urmare ori cui, fiă bogată ori seracă, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de fl. G. 60. și adeoă :

6 cuțite fine de masă ou lamă veritabilă englesă.
6 furculițe de argintă patentă americană dintr’o buoată,
6 linguri de argintă patentă americană,

12 lingurițe de argintă pentru cafea patentă americană,
1 lingură de argintă pentru supă patentă amerioană,
1 lingură de argintă pentru lapte patentă americană,
6 cescl Victoria englesesol,
2 candelabre de masă,
1 strecurătdre pentru ceiu,
1 zaharniță,

42 bucăți la ună locă.
T6te cele 42 da obiecte susă amintite au costată mai înainte fi. 

40 și acum se potă cumpăra pe prețuia bagatelă de fi. 6.60. Argin- 
tulă patentă americană este ună metală albă, care îșl păstreză colorea 
argintului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că aoestă inserată nu e

o seirla/tsiniă
mă simtă îndatorată în publică, oă ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimită banii înapoi, nimenea însă să nu treoă ou vederea ooa- 
siunea acesta favorabilă de-așl procura acăstă garnitură pomposă.

Se trimite numai cu rambursă poștală său cu trimiterea înainte 
a sumei.

Cu deosebire recomandă praîulu de curățită aceste obiecte, o cutie 
dimpreună cu indicarea folosirei costă 15 cr.

P. Perlberg’s Agentur 
fler m ameril PateMtaarerfalmt 

Wien, II. Rembranstrasse 33.

Estrasâ din scrisorile de mulțămită:
Am fostă forte mulțămită cu trimiterea D-Vostră a 42 buoățl ou 

6 fi. 60 or. și Vă rogă să mai trimiteți următorele obieote.
Triest, 1 luni 1891. Ernest cav. de Fumâe.

Am primită tacâmurile de argintă patentă, sunt pe deplină mul
țămită cu acestea, și vă rogă să ml trimiteți încă următdrele.

Taucz, Ungaria, 26 Martie 1891. Conte Frîdel Konigsegg.

687,6-1 ----------nr nr
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0 specialitate necomparabilă, 
între tâte apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
arpei de

„repAt“ 
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 ună renume universală neîntrecuta.

Apa minerală de „ISepăt44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloră respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are ună efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este reounoscuta oa remediu solvatoră neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturală.
% borvizu adecă, beutu cu vinii.

nu se pote oompara acăstă apă escelentă ou nici o altă apă minerală a 
continentului.

Șampagnulti apelorti minerale. "W
Conformă ordonanței înaltului minister^ de interne No. 5891/VIII 

din anula 1890, apa minerală de Kepât“ este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulO sticlei tre- 
bue să fiă însemnată ou : „K.-Imper Repăti1*. Deci să r6gă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferidre.

Apa minerală de ..Kepat” 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
Administrațiunea îsvoruluî 

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-28
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Lucrări de mână pentru copii
Subsemnata 

aspra-șî școla de 
anulu 1887. In 
ani, și voru fi instruițl în lucrările mici, deprincțâtâre pentru 
ochi și pentru promovarea manei.

Șcbla se va începe în 1 Noemvre n. c. Timpulu de lucru: 
Mercuri și Sâmbătă după amiezi dela 2—4 6re.

Fiă-care școlaru va trebui să plătescă o taxă de pri
mire de 1 fi. er pe lună o taxă de 50 cr.

Primirile se făcu în fiă-care c|i dela 3—5 6re. Strada 
N^gră Nr. 7.

cu începerea anului curentu școlaru a luatu 
lucrări de mână pentru copii întemeiată în 

acestă șcâlă se voru primi elevi dela 6—9

Berta StîhBer, 
îngrijitore de copii cu diplomă de la stată.

684,3—1.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitfi ^iaruld nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurtii și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemiî cunoscutfi tuturoru D-lord abonați, că mai 
avemti din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorâ 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se pottl 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


