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Acjl septemănă amu vorbită 
de mișcarea, ce s’a pornită de pe 
acuma între diferitele partide ma
ghiare, pentru ca să-și asigure 
unu succesă câtă mai mare la 
alegerile dietale, ce se voră face 
în anulă viițoru.

Mâne, Duminecă, în 29 Noem
vre st. n. se va ține o mare adu
nare a oposiționaliloru unguri la 
Mișcolță, care a fostă conchemată 
de cătră Apponyiști totă cu scopă 
de a lua posițiune și de a face 
propagandă pentru viitbrele alegeri.

Piarulft apponyistă „Pești Na- 
plo“ a înfățișată acestă adunare 
așa, ca și cum ea ar fi o confe- 
rență comună a Apponyiștiloră, 
carî a4î se tituleză „partida na
țională “, și a celoru din stânga 
estremă, adecă a Kossuthiștiloră.

Cești din urmă au protestată 
în contra afirmării lui „P. Naplo“ 
printr’o declarațiune subscrisă de 
deputății Majthenyi și Mocsary și 
de președintele clubului partidei 
„independente și dela 48“ din 
Mișcolță, susțiindă, că la adu
narea din Mișcolță ei nu voră 
lua parte, că prin urmare nu e 
o conferență comună, ci numai o 
întrunire a Apponyiștiloră.

„Pești Naplo“ supărată pen- 
tru-că Kossuthiștii nu vreau se 
facă causă comună cu ai săi, sări 
cu gura asupra 1 oră. împutându-le, 
că au suferită să subscrie decla
rația loru ună Mocsary, care co- 
cheteză cu naționalitățile.

In urma acesta președintele 
clubului independentă din Mișcolță 
și deputatulă Majthenyi luară în 
apărare pe Mocsary în „Egye- 
tertes“. Etă ce cjică ei:

„Deși în privința vederiloră 
„față cu naționalitățile nici noi 
„nu suntemă întru tbte de acordă 
„cu Mocsary, totuși va recunbsce 
„dbră atâta și „Pești Naplo“, că 
„zn Ungaria esistă o lege de naționa
litate, care nu se esecută; pbte e

că
de

de 
și

Dăr prin cine și

„neesecutabilă, der nu este ștersă, 
„va recunbsce deră, că esistă na
ționalități neastâmpărate și 
„prin urmare esistă o cestiune 
„naționalitate neresolvată.“

Așaderă esistă o cestiune 
naționalitate în Transilvania 
Ungația, care încă nu este resol-, 
vată. Acesta suntă nevoiți a-o re
cunbsce și contrarii noștri.

Decă der esistă o asemenea 
cestiune și nu este resolvată, ce 
urmeză de aieî? Negreșită urmeză 
să fiă resolvată. 
cum ?

Gruvernulă ungurescă de sigură 
că nu va face nimică pentru re- 
solvarea ei, căci acesta ar fi în 
contra intereseloră de supremațiă 
și de esclusivă domnire a elemen
tului ungurescă, ce le profeseză 
și le apără elă.

Partidele maghiare din ace
leași cause și mai puțină voră 
lucra pentru a se deslega marea 
întrebare a naționalitățiloră, er 
Mocsary nu pbte face nimică, 
fiindcă e singură și isolată; elă tre- 
bue să se mulțumescă cu aceea, 
că pledeză din când în când pen
tru esecutarea legei de naționali
tate, care nu 
în semă, 
schimbări din 
se mai pbte esecuta fără de-o 
schimbare radicală a întregului 
sistemă de guvernare și fără de 
a se cassa mai întâiu ună șiră de 
legi asupritbre, aduse mai alesă 
dela 1879 încoce.

Rămâne der ca acesta ces
tiune să fiă resolvată prin fac
torii aceia, pe cari îi privesce mai 
de aprope, adecă prin naționali
tăți însăși.

Numai naționalitățile printr’o 
luptă energică și solidară voră 
pute tace să se resolve cu succesă 
și în modă mulțămitoră cestiunea 
naționalitățiloră în Transilvania 
și Ungaria.

i- fti 
A

e luată de nimeni 
și care după multele 

anii ultimi, nici că

£ Pănă ce naționalitățile nema- 
j&hiare însă-și nu voră lua causa 
ftoru sântă energică în mână, pănă 
jpe se voră mulțămi cu rolulă tristă 
&i umilitoră de a servi ca mate
rială pentru întărirea guvernului, 
jii* a partideloră maghiare, nu pote 
fi vorba seriosă de resolvarea ces- 
âunei de naționalitate în acestă 
itată.

Să învățămu der dela contrarii 
noștri cum trebue să ne apărămă 
interesele nostre naționale și cum 
trebue să respingemă orl-ce atin
gere cu partidele politice maghiare, 
ca să putemă fi cu atâtă mai uniți 
între noi și ca partida nbstră na
țională română să potă fi cu atâtă 
mai tare, mai respectată și mai 
văzută.

Totă Românulă bine sâmțitoră 
trebue să înțelegă, că numai în 
unire cu frații săi și numai decă 
va servi causei române cu cre
dință și făr’ de frică, îșî va pute 
împlini datoria sa națională și nu
mai lucrândă cu toții astfelă, fără 
de-a mai sta de vorbă măcară cu 
contrarii noștri, cari se voră în
cerca din nou să ne ademenescă 
alegătorii, numai așa vomă pute 
să ne așteptămă la o fericită des- 
legare a cestiunei naționalitățiloră.

CRONICA POLITICĂ.
— 16 (28j Noemvre.

— Raportul i comisiunei delega- 
țiuuei austriace asupra bugetului aface- 
rilorft străine esplică în modă favorabilii 
alocuțiunea împăratului și deolarațiunile 
oontelui Kalnoky. Elă esprimă speranța 
oă resbelulfi, pe oare nimeni nu-lfi vrea, 
va fi împedeoattt și adesiunea unanimă 
la urările împăratului de a vede înce- 
tândQ neliniștile și saroinile oe resultă 
din amenințările în contra păcii. Rapor
tului vorbesoe ou simpatiă de reînoirea 
triplei alianțe și de apropierea celorlalte 
puteri de acestă alianță; aprobă susă și 
tare deolarațiunile contelui Kalnoky a- 
supra politioei orientale a Austro-Un- 

gariei, care esohide ori oe îndoielă asupra 
aceea oă este de totă desinteresată; ade- 
reză ou desăvârșire la omagiile făcute 
înțelepoiuuei și activității devotate a 
Sultanului; esprimă deplina satisfacere 
în privința relațiuniloră amicale ou Tur
cia; aprdbă atitudinea Austro-Ungariei 
în cestiunea Dardaneleloră; constată, că 
raporturile suntă pe deplină satisfăcătdre 
ou România; oă suntă mai bune ou 
Serbia și că se desvâltă din oe în ce 
mai multă ou Bulgaria. Recunâsoe ne
voia desvoltării forțeloră militare ale 
monarchiei, care se mulțămesce de oeea 
ce posede și nu aspiră decâtă la men
ținerea și la consolidarea drepturiloră 
internaționale esistente. Raportulă finesce 
printr’o aprețiare a politioei coreote a 
oontelui Kalnoky; esprimă deplina sa 
înoredere în activitatea sa pentru vi- 
itoră și îi mulțumesoe în modă oordială 
pentru serviciile făcute în oei 10 ani 
trecuțl.

— piarele englezescl publică urmă- 
tdrea depeșă din Petersburg: „Prin 
oerourile diplomat!oe de aici se oonsideră 
ca fantastică soirea adesiunei României 
cătră tripla alianță. Din contră, se vor
besoe cu multă insistență de o înțele
gere a României cu Englitera. Numirea 
lui Sir Drummond-Wolff oă ministru 
plenipotențiară în Buouresol e privită oa 
o dorința a Engliterei de a avâ în Bu- 
curescl o sentinelă (look out) a penin- 
sului baloanioe? — La aoestă depeșă 
„Standard“ observă următârele: Infor- 
mațiunile nâstre ne permită a stărui în 
esactitatea oeloră ouprinse aiol.

— Circulă sgomotulă, că contele 
Kalnoky, ministrulă de esterne ală Austro- 
Ungariei ’șl va da dimisiunea. ț)iarele 
cjică, că Kalnoky s’a simțită atinsă a- 
supra impresiunei ce a făcută discursu
rile sale din delegațiunl asupra situațiu- 
nei internaționale. Se cjice, oă împâra- 
tulă Fraciscă losifă i-a făgăduită cares- 
plată funcțiunea de mare maestră ală 
ceremoniiloră. Pressa din Viena și Bu
dapesta, au desemnată, în urma aoestoră 
sgomote, pe ministru comună de finance 
Kallay, ca ministru de esterne în loculă 
lui Kalnoky. E de notată oă Kalnoky

FOILETONULtT „GAZ. TRANS“.

Noroculu și Mintea.
S n 6 v ă.

Noroculă sburdalnică și Mintea 
îngândurată, cjice, că strecurândă 
brecând odată la păhare în cu
tare birtă de lângă drumu, după 
ce se cam luară o lecă, își îm- 
părțiră nisce vorbe, ce nu se chiar 
potriviau cinstei loru.

Ecă și causa, pentru care își 
mesurară omenia unulu altuia cu 
a cânelui:

Mintea adecă c|icea; că unde 
pune ea groșița, cu darulă ei pbte 
s’o întbrcă așa și mai așa, că cine 
o stăpânesce, nesmintită trebue 
se ajungă la stare și — întru câtă 
starea pbte se facă pe bre-cine 
fericită — la fericire. Asta nu 
încăpea în rânza Norocului și la 
rândulă lui ținea morțișu, ca se 
mai fiă minte măcaru cu carulu, 
de nu adauge și elă din darulă 
lui unu grăunte, la nimica se a- 
lege și suta, necum groșița.

Să se înțelegă, vedemă, nu 
era modru, că prea stetea departe 
unulă de podina celuilaltii, der 
Dumnezeu togmi treba cum a 
fostu mai bine, căci trimise pe 
unu cismară săracu, să-și cerce 
puterea în dânsulu.

Noroculă îndata-i mare prinde 
prilej ulă cu ambe mâniie și în
demnă și pe Minte, se țină 
cu elă.

— „Ținu“, răspunde Mintea, 
întorcendu-se cu următorele cu
vinte: „omă bună și de omeniă, 
nu sciu cine ești, de unde ești, 
der decă Dumnecjeu te-a scosu 
în calea nbstră, las’ să se arete 
în tine, care din noi doi are drep
tate. Și pentru-că din bătrâni am 
învățată, că vorba nu face treba, 
etă eu îți dau o sută de zloți ne- 
poftindă pentru mine nimicu alt
ceva, decâtă că la anulă să te a- 
reți în ăstă locă cu sporulă, cu 
dobânda, ce vei fi avută “.

— „Dobânda țiganului, când 
și-a perdută caprele, a fi aceea“, 
4ise Noroculă rî4ândă.

Cu atâta treba deocamdată era 
sfîrșită.

Cismarulă puse banii la inimă 
și după-ce a mulțămită cu câte-va 
cuvinte abia gângăvite ca omulă 
pe care îlă bate noroculă din se
nină, cum se 4ice> se duse acasă. 
Și Domne câtă mai mergea de 
veselă! De unde nu? O sută de 
zloți, ei așa, picată numai de susă! 
Câte strungi astupă și câtă se a- 
jutoră ună omă săracă cu o sută 
de zloți?

Sermanulă, de scia, ce mai 
sbrte avea să ajungă și biata su- 
tuță! Der nu; în clipitele acelea 
elă nu putea să cugete la altceva, 
decâtă la viitorulă îndestulită, ce 
și-lă va întemeia.

Totu cuprinsă de acestea cu
gete, pe însărată ajunse acasă și 
— pentru-că pote mintea așa i-a 
slujită — puse comora în tindă 
în cenușă pănă mâne-poimâne, ce 
vine târgulă, la care socotia se-și 
cumpere piei, tălpi, cuie și ce 
trebue la meșteșugă, apoi o vă
cuță cu lapte, atare codă de porcă 

și decă mai întrece ceva și că- 
pruță. încolo elă făcuse asta de 
bună pază, nu cumva cutare sglo- 
beniă de pruncă se adurmice co- 
mbra și pasă-mi-te s’o trecă în 
soirea cucului.

Muierei încă nu-i spuse ni
mica, că 4i°ea-’ „nu-i bine se scie 
muierea tbte.“

„Astfelă bine gătate tbte s’a 
culcată...

In altă 4i dimineță, pe când 
cis narulă, întinsă în patulu seu 
hodorogită, urma a țese firulă fru
mosului viitoră, vine o vecină și 
cere la muierea lui o coșarcă de 
cenușă, că-i dă o ulcea de lapte.

— „Bine-i vecină, 4iae cismă- 
rița, der eu acuma nu am vreme; 
pasă și-ți ia dumita, cenușa-i în 
tindă“.

Vecina își umple coșarca, se 
duce și fără a mai cerca cu dea- 
măruntulă, o golesce în ciubără 
și dă peste ea cu leșiă ferbinte.

Când s’a luată cismarulă pe 
semă — băncuța era tbtă câlți.

„Mi-a fostă dată paguba“ se 
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e UngurQ, de aoeea cu deosebire pressa 
maghiară se bucură de eventuala venire 
a lui Kallay la ministerului de esterne.

— țJiarulil ofioiosh serbescă „Od- 
jeku scrie unt articolă cu privire la es- 
punerea contelui Kalnoky în oare ’șl a- 
rată mulțămirea, că conducătorul^ poli
ticei esterne a monarchiei nostre a con
statată intențiunile leale și bune ale ca
binetului serbescfi. Apoi Zic® între altele: 
Dealtmintrelea oontele Kalnoky a lău
dată multă atitudinea Bulgariei, deși a- 
cesta de repețite-orl a vătămată în 
modă flagrantă tractatele. Bulgaria nu 
a dărâmată fortărețele de pe țărmulă 
Dunărei, a făcută alegerea de principe 
în contra tratateloră și în contrazicere 
ou tratatele și-au însușită o provinciă o- 
tomana. Deorece Kalnoky și a esprimată 
îngrijirea despre ună confliotă cu trata- 
tatele din partea Serbiei, deși nu esista 
niol ună faptă despre acâsta, din con
tră pe Bulgaria a au lăudată fărte tare, deși 
acesta s’a făcută vinovată de călcarea 
tratateloru, aici se p6te Zi°®! că nu s’a 
măsurată ou mesura egală, oă fidelitatea 
tratateloru nu e cerută în modăprincipiaru 
și dela toți, er lauda esprimată față de 
Bulgaria pote însemnă ca și o îmbărbă
tare la o asemenea nerespectare a tra
tateloră.

— Organulă Cehiloră tineri nNa- 
rodni Listu vorbindă despre tendențele 
Rusiei față de Austro-Ungaria, dice ur- 
mătorele: „Foile rusescl asigură, că 
Austro-Ungaria nu va fi atacată nici 
când din partea Rusiei. Fiă-care soie, 
oă Rusia n’are nisuința de a se înoăiera 
ou Austro-Ungaria. Deoă guvernulă ru- 
sesoă ia măsuri de apărare la graniță, 
acâsta se esplioă din politică urmată de 
oabinetulă din Viena la 1879 (alianța cu 
Germania) și de pe timpulă Intrării prin- 
oipelui de Coburg în Bulgaria. Diploma
ția Austro-Ungară nu ascunse, oă alianța 
triplă e îndreptată în oontra intereseloră 
rusescl și în oontra demnității Rusiei. 
Deputatulă Lueger (din parlamentulă 
austriaoă) când a declarată, că națiunile 
austriaoe nu voescă se aibă răsboiu ou 
Rusia, vorbit’a și în numele Maghiarilor, 
Poloniloră și G-ermaniloră ? Nu se pote 
tăgădui, că politica Austro-Ungariei ațiță 
pe fiă-oare Rusă, der la ună răsboiu nu 
se gândesoe aici nimeni, deși vede fiă- 
oare oă politica acesta pote nasce în- 
ouroăturl. Periculăsă ar fi numai conti
nuarea politicei în BaloanI, în oare toc
mai Rusia a dovedită o mare iubire de 
paoe și patiență.* 4

— Impăratulă Germaniei primindă 
în 24 Noemvre jurămentulă recruțilorfi, 
a ținută o vorbire, în care a accen
tuată luptele posibile interne, și ou de
osebire pericolele din capitală. Apoi 
Zise între altele: „Voi deocamdată ve-ți 

ave ocasiunea se vă arătațl numai în 
pace curajulă și vitejia vostră.“ ț)iarulă 
„Vossisohe Ztg“ rectifică în următorulă 
modă ofivintele împăratulni: „Voi, așa 
speră, că ve-țl ave numai în timpă de 
pace ocasiune de a dovedi curajulă și 
vitejia vâstră; pote vă stau înainte se- 
riose lupte interne.'1

Congresulu de pace.
pilele aoestea s’a încheiată oongre- 

sulă de pace dela Roma, la care, prin- 
tră număroșii bărbați politiol din diferi
tele state, au luată parte șî ună însem
nată numără de senatori și deputațl ro
mâni de dinoolo de CarpațI.

Oongresulă aoesta a fostă de mai*e  
însemnătate și pentru noi Românii asii- 
prițl, deorece în elă s’au ridicată voci 
puternice pentru libertatea poporeloră a"; 
suprite.

Foile spună, că ună confliotă s’a 
isoată la acestă congresă între deputății 
de rassă latină de-o parte și între depu-.; 
tații germani și maghiari, de altă parte. 
Ansă la acestă conflicts se Zi°®> că a 
dat’o mai cu semă o propunere a depu
tatului radicală italiană Imbriani, care 
oeruse, oa membrii congresului să se 
oblige a luora pentru unitatea națională 
a tuturoră poporeloră. Nemții și Ungurii 
s’au ridicată în contra acestei propuneri, 
care nici nu s’a admisă la desbatere. Se 
Zice, că în foculă discusiunei, Menotti 
Garibaldi l’ar fi apostrofată aspru pe 
deputatulă ungruă Pulszky, Zi°®nciu-i 
între altele, că Ungurii nu suntă vred
nici de simpatia Italieniloră, deârece 
„asuprescă fără niol o cruțare trei milione 
de frați ai lor0.“ Oea mai interesantăși im
portantă pentru noi a fostă fără îndoiâlă 
propunerea ce a făcut’o d-lă deputată 
română Fleva. D-sa presentâ adecă con
gresului propunerea următore;

„Oongresulă e de părere, că în sta
tele oompuse din diferite naționalități 
și pe câtă vreme aceste naționalități nu 
vorfi dispune într’altă chipă de ele în
sele, guvernele voră ajuta, pentru ca 
să se asigure pacea interidră, decă — 
la esemplulă Elveției — ele voră res
pecta oaracterulă etnografică și desvol- 
tarea acestoră naționalități, după legile 
libertății și ale justiției14.

Oongresulă a și primită acestă pro
punere, pentru care poporele asuprite, 
și în speciali? noi Românii de dincdce 
de OarpațI, datorimă recunosoință d-lui 
deputată Fleva, care prin acea propu
nere a pledată pentru libertatea nostră 
și a popdreloră asuprite — uniculă mij- 
locă practică pentru asigurarea păcii 
între statele poliglote, cum este și sta- 
tulă nostru.

Ni-se umple inima de bucuriă când 
vedemO, că într’o întrunire ca și acesta, 
compusă din representanții tuturoră par- 

lamenteloră din lume, se discută cu a- 
tâta interesă și bunăvoință asupra sorții 
nostre. Fiă, oa nobilele tendințe spre 
libertate, spre oultură și civilisațiune a- 
devărată, ce s’au manifestată în acestă 
oongresă, să prindă totă mai adânci ră
dăcini, căci atunci va răsări sorele drep
tății și pentru popdrele asuprite.

SOIRILE QILEI.
— 16 (28) Noemvre.

Cehii și Românii Foile boeme din 
Praga, precum „Narodni Listy“ ș. a. 
au adusă estrase din articolulă „Gazetei 
Transilvaniei14 întitulată „Despotismă la 
culme14 și publicată în Nr. 238 dela 8 
Novembre st. n. ț)iarulă „Politik“, oare 
apare în limba germană, a reprodusă 
la locă de frunte întregă articolulă, Zi- 
cendă, că ilustreză viu situațiunea Ro- 
mâniloră din Ungaria și Transilvania.

** *
Mâne, Duminecă, va sosi în Broșovă 

ministrulă de agricultură conte Bethlen 
și secretarulă de stată din ministeriulă 
de comunicațiune Bela Lukaos. Sașii și 
Ungurii îi voră primi cu mare alaiu; 
Românii însă nu voră lua parte la aceste 
manifestațiunl.

* *
Cancelarului imperialii germană, gene- 

ralulfi de Caprivi, după cum anunță mai 
multe foi din Berlină, îșl va da dimi- 
siunea.

*
* *

Ună învățătoră bravă. Din Sălagiu 
primimă frumose laude la adresa învă
țătorului Vasiliu Ghițiu din GardanI, 
ceroulă Sălagiului. De când funcționeză 
acestă învățătoră în oomuna GardanI, 
ni-se scrie, că a lucrată multă pentru 
binele poporului; pentru buna regulă și 
pentru esamenele cu succesă ale șoola- 
riloră de sub mâna d-sale a fostă dis
tinsă din partea protopopului printr’o 
laudă deosebită; șcdla de pomărită a 
a adus’o în bună ordine, altuindă chiar 
și numai în primăvera acestui ană peste 
700 ultoiu nobili; d-sa de-altmintrelea a 
și fostă premiată din partea preoțiloră 
traotuall pentru progresele făcute în po
mărită. D-lă Ghițiu a oontribuită multă 
și la înființarea unei societăți de tempe- 
ranță în GardanI, în contra beuturiloră 
spirtuăse ; d-sa se mai pricepe și la lu- 
crulă de mâne, scie împleti escelente co- 
șercl de nuele colorate, coșnițe de stupă 
de sistemulă celă mai noi, bastone po
leite etc. Ună învățătoră atâtă de bravă 
și destoinică merită cu dreptă cuvântă 
să fiă stimată și iubită din partea po
porului.

* * *
Darii pentru biserică. D-la Constan- 

ținu Lazaru, advocată în Recașă a dă
ruită pentru biserica română gr. or. din 

Budință în comitatulă Timișului, suma 
de 50 fi. In numele comitetului paro- 
ohială din acea comună, d lă paroohă 
Dimitrie Popovioiu esprimă pe acestă 
oale sinoeră mulțămită mărinimosului dă- 
ruitoră. ** *

Cutremurulii de pămentă din Japonia. 
Din San-Francisco au sosită date posi
tive despre grâzniculă cutremură de pă
mântii din Japonia, care a ținută 9 Zii®,' 
dela 28 Octomvre pănă la 5 Noemvre 
n. Acesta a fostă celă mai pustiitoră 
dintre tdte outremurile întâmplate dela 
1855 încoce. In provinciile Aichi și Gifu 
au fostă răniți 18,000 și au murită 7500 
de omeni, 48,000 de case s’au dărimată 
și 2000 de locuitori au rămasă fără aco- 
perementfl. Tote casele orașului Gifu, ce 
avea 11000 de locuitori, s’au dărimată. 
Intre ruine s’au iscată și focă și în urma 
acesta mai multe sute dedmenl au arsă. 
Cu totulă s’au putută numera 6600 de 
sguduiturl.

*
* *

Musica regimentului de infanteriă Nr. 
82, va da mâne sâra la 8 ore ună 
concertă în sala hotelului Centrală Nr. 1.

* 
4: *

Influența bântue tare prin Berlină. 
In luna acesta s’au înbolnăvită de in
fluență 40,000 de persone. Asemenea 
bântue acestă bolă și prin ținutulă din 
jurulă Londrei.

*
* *

Orcanîi groznicîi. Din New-York se 
telegrafieză: Ună orcană împreunată cu 
torențe de ploi a bântuită dealungulă 
Ooeanului atlantică, și cu deosebire între 
Baltimore și Washington. Ori ce comu- 
nioațiune cu aceste două orașe e între
ruptă. O depeșă de mai tarZiu anunță 
că paguba în Washington se urcă la 
mai multe milione.

** *
Prețulă cărnii in mai multe orașe din 

Ardralu. In Clușiu ună chilogramă de 
carne cu 50 cr., în Brașovă 48 cr., în 
Sibiiu 52 cr., în Ciuc-Sereda 32 cr., în 
Deva 44 cr., în Elisabetopole 48 cr., în 
Alba-Iulia 35 or., Mureșă-Oșorheiu 48 cr., 
Ajudă 44 cr., Sighișora 48 cr., Turda 
44 or., Sz. St. Giorgiu 44 cr., Gherla 
44 cr., Mediașă 48 cr., Giurgeu 40 cr. 
Deci oea mai scumpă carne e în Sibiiu.

Necrologu.
— Virgiliu Brendușianu, rigorosant 

în drepturi, oandidat de advooat și sub- 
oomandantă de pompieri în Blașiu, după 
suferințe grele de 10 Zii® (aprindere de 
peliță de orerl urmată din durere deure- 
chiă) a răposat la 27 Noemvre n. o. în etate 
de 27 de ani. Prin mortea acestui tînără 
bravă și de bună speranță, au suferită o 
grea lovitură meritoșii săi părinți, d-lă 
Dr. Iacobu Brendușianu, advooat în Blașiu,

mângăiă sărmanulă și urmă, să-și 
vedă de meșteșugii cum Dumne- 
4eu sântulă i-a ajutată. Lucra și 
cârpoja. sirguia și cerca tăte, ca 
să mai alunge cea sărăcia dela 
ușă. Inse anulă acesta nu a fostu 
a lui de felii. Păre ți, că s’a ju
ruită, să-lă aducă la sapă de lemnu, 
așa-i mergea lucru de-a’ndoselea. 
Și decă nici înainte nu i-se arăta 
bine, acuma-i mergea chiar reu, 
că dela o vreme nu căpăta nici 
lucru.

Astfelă petrecuse totă anulu: 
din carii în căruță și din căruță 
pe josu — s’ar pute 4ice, ȘÎ 
astfelu îlă cuprinse cjiua. în care 
trebuia se se arete înaintea necu
noscutului seu binefăcătorii: din 
săracii, ce a fostu — calicu.

Noroculă și Mintea îlu aștep
tau și cum îlu vădu, cp06 Noro
culu: „Nu ți am spusă înainte, ce 
a fi în capătă fărtate? Eată pe 
care l’ai fericită vine mai amărîtă, 
de cum a fostă44.

Intre acestea cismarulu ajunse 

la ei și-și povesti pățania, cum a 
umblată cu banii.

— „Așa vecp!, cpce Noroculă, 
fertatulu meu ți-a dată o sută de 
zloți și nu te-ai apucată la ni- 
mică. Dela mine ar fi celă puțină 
o nesocotință să-ți dau și eu a- 
tâta. Eu deră nu-ți dau mai multă, 
decâtu numai patru cruceri, însă 
nici aceștia în cinste, ci cu acea 
legătură, că după aceștia pe de 
acuma într’unu ană nesmintită se 
întorci suta ortacului meu și tu 
se te faci gazdă cum nici neamă 
de neamulu teu nu a fostă44.

Cismarulă pune cei patru cru
ceri în buzunaru și se luă cătră 
casă, uitându-se din vreme în 
vreme la ponositulă ălă de bă- 
nuță și totă socotindă ce amarulă 
lui se scie începe cu elă. Când 

’trecu pe lângă o crâșmă, atâta 
numa, că nu-lă lăsase la jidovă 
de necăjită și rușinată, ce se 
simția.

In urmă ajunse acasă și cum 
ajunse, se trânti în pată.

ț)iua următăre era cp tergă 

și pentru-că de făme nu putea să 
mdră, eră la casă nu era nici bu
cata orbului, trimise pe muiere, 
se cumpere ceva de mâncare pe 
cei patru cruceri.

Cismărița merge în piață, umblă 
între pite, umblă între carne; ce 
putea se capete de patru cruceri? 
In urmă dă între pesci și află 
ună pesce mai stătută, pe care 
abia-lă p6te scote cu — botă patru 
cruceri.

Ecă comăra! de-acu fă-te drace 
gazdă! Der bine; și-orO întinde 
celă puțină, de nu cțilele, — chi
nurile.

Duce deră pescele acasă și... 
ce se vec|i. . când îlă desface află 
în elă o petră, câtă ar fi ună ou 
de cioră și acea așa sclipia, că 
nu le trebuia lumină câtă era 
ndptea.

Ună păzitoră de ndpte, care 
păzia în acea uliță, vede lumina 
asta mare în casa cismarului, o 
vede astăzi, o vede mâne și nu-șî 
putea face socotela, ce luminațiă 
se mai fiă aceea și ce pdte se 

lucre cismarulu cu nopțile întregi 
— elă, care până acolo putea se 
ddrmă cu săptămânile de grijea 
lucrului ?

Odată îlă duce slăbiciunea mai 
aprope de ferestră și vede petra 
în mijloculă mesei vărsândă o lu
mină, ce te orbia.

Dimineța lucrulă celă d’ântâi 
i-a fostă, că a făcută de scire că
pitanului, ce minune de petră are 
cismarulă celă săracă și cum aceea 
lumineză ca ună sdre.

Căpitanulă îndată cuprinse, cât 
pote să prețuescă o nestimată ca 
aceea și chemă pe cismară la 
sine.

— „Te-am chiămată, bădică44, 
4ise căpitanulă după-ce a venită, 
„ca să te întrebă: de unde ai 
petra aceea și câtă să-ți dau 
pe ea ?44

— „D’apoi, domnule căpitanu, 
cinstea dumitale, petra a aflat’o mu
ierea asta într’ună pesce, pe care 
îlă luă pe cei din urmă patru 
cruceri, ce i-am avută la casă și 
4§u nu mi-ar fi tare de vendută, 
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și stimabila-i soțiă Cleopatra n. Munteanu. 
Acestora precum și întregei familii le 
adrasămă sincerile nâstre condolențe.

Iosifu Stanescu, notarii în comuna 
Bârsa, a răposată la 5 (17) Noemvre în 
etate de 49 de ani. Ni-se scrie, că ră- 
posatulă a făcută în viâță multă bine 
pentru nemulă său românescă. La stă
ruința lui B’a înființată în Bârsa o fru- 
mdsă școlă românescă cu două clase; 
de asemenea s’a ridicată la stăruința lui 
o șodlă nouă în Voivodenl. Elă a con
tribuită și Ia reînoirea și înfrumsețarea 
bisericiloră din AldescI și din Voivodenl. 
Prin astfelă de fapte, elă șl-a câștigată 
iubirea poporului, care-lă va pomeni tot- 
deuna cu dragoste și cu pietate. Imor- 
mentarea s’a făcută prin protopresbite- 
rulă Buteniloră, Constantină Ghirbanu, 
însoțită de 4 preoți. Pe răposatulă îlă 
deplânge întristata-i soțiă Paulina, ne
poții, nepdtele, rudeniile și întregă 
poporulă din cerculă notarială ală 
Bârsei.

— Ana Budescu n. Mile, soția 
d-lui parochă Vasiliu Budescu din 
Ciuleol, a răposată la 24 Octomvre 
a. o. în etate de 42 de ani. O deplânge 
nemângăiatulă soță ou ună fiiu și cinci 
fiice ale sale; Susana Mile ca mamă, 
Colomană Tiszai, ingineră la calea fe
rată în Aradă ca frate și alte nenumărdse 
rudenii.

Dumnedeu să-i odihnescă în paoe!

SCIRI TELEGRAFICE.
BuCUreseT, 27 Noemvre. Cor

purile legiuitdre s’au deschisă cu 
ceremonialul^ obicinuită. In me- 
sagiulă s5u, Regele Carolă asigură, 
că relațiunile României cu tote 
puterile suntă dintre cele mai 
bune. Pacea e asigurată și po
litica guvernului română nu ur- 
măresce, decâtu susținerea ei. Fi
nanțele statului suntu în condi
țiile cele mai satisfăcetdre, buge- 
tulu anului lasă ună escedentă 
îmbucurătoru. Mesagiulu anunță 
unu șiră de reforme din cele mai 
însemnate în toți ramii adminis- 
trațiunii publice; mai anunță îm
bunătățirea sorții clerului mirenu 
și alte însemnate îmbunătățiri pe 
tăremulă instrucțiunei publice.

Ajutorarea înveț&ceilorii săraci 
din Brașovu.

Dumineca trecută a fostă o di de 
bucuriă pentru învățăceii săraci români 
aplicați la diferite măestrii în Brașovă. 

-uneori «sil n-r?; români 

cu memoria fericitului fundatoră Mihailă 
Stroescu, precum în anii trecuțl, așa și 
aoum, a serbată aniversarea numelui său, 
printr’ună parastasă, ce s’a oficiată în 
amintirea lui în dimineța acelei dile, 6r 
după amădă s’au împărțită din fonda- 
țiunea acestui generosă donatoră, haine 
între învățăceii români dela meserii.

In anii trecuțl se împărțiau aceste 
ajutore obioinuită în ajunulă sărbătdre- 
loră Nascerii Domnului, de astă-dată însă 
Comitetulă Asooiațiunei a crecjută să 
împartă ajutdrele acestea cu prilejulă 
celebrării parastasului, la Archanghelii 
Mihailă și Gravrilă, (jbia numelui gene
rosului donatoră.

înainte de a se procede la împăr
țirea haineloră, în ființa de față a co
mitetului Asooiațiunei și a publicului 
asistentă, președintele Asooiațiunei, d-lă 
N. Petra-Petrescu, a rostită ună disoursă 
binesimțită, de următorulă cuprinsă:

f
Nici una dintre virtuțile creștineșol 

nu este atâtă de nobilă, atâtă de mă- 
reță, atâtă de plăcută lui Dumnedeu, 
cum este ajutorarea celoră lipsiți. Insu-șl 
Mântuitorulă a 4>S1^: cela-ce face bine 
unora din aceștia, mie mi-lă face.

Astăcjl iubiții mei băețl, vedemă, 
simțimă chiar, bunătățile acestei virtuți 
înalte, bunătăți, pe cari limba omenâscă 
nu este în stare să le mărturisâscă, și 
pe cari numai aceia le potă înțelege, 
cari înși-șl să facă părtași la ele.

Voi iubițiloră, cari umblațl cu oa- 
pulă golă, desbrăcațl, desculți, voi, cari 
diua de astăzi a-țl așteptat’o oa <jiua 
Pasciloră, voi de sigură cuprindețl mă
reția acestei virtuți oreștinescl. Der, 
pe lângă ajutorele, cari le primiți astăcjl 
în haine, câte lipsuri nu mai aveți în 
deoursulă anului ? Banii de sodlă tre- 
buescă plătiți, spălatulă rufeloră trebue 
plătită, medicina în cașuri de bolă tre- 
buesoe plătită; tâte acestea de unde 
s’ar pute acoperi, decă Provedința dum- 
ne4eescă nu nl-ar fi trimisă doi ângerl 
protegiătorl în persânele prea genero- 
șiloră donatori Mihailă și Elisa Stroescu?

Aceste inimi nobile, Români ade- 
vărațl, deși departe de țâra năstră, din 
Basarabia, înțelegendă din rostulă prea 
demnului întemeiătoră ală societății n6s- 
tre, astădl președinte de onore, înțele
gendă neajunsurile, cu cari luptă sooie- 
tatea nostră, greutățile, cari le întim- 
pinămă, și cari pe di ce merge suntă 
totă mai mari, au întemeiată înoă la a. 
1886 acea fundațiune însemnată, pe care 
noi amă numit’o: „Fundațiunea genero- 
șiloră Mihailă și Elisa Stroesou.“

Ecă, iubițiloră, aceștia suntă marii 
voștri binefăcători, aoeștia suntă ângerii 
voștri ocrotitori, ale căroră nume în veci 
voră rămâne neșterse din inimele Ro- 
mâniloră bine-eimțitorl. Pentru-că ajuto- 
rulă, care vi-l’au dată vouă, este dată 
întregului nostru neamă. Acesta bine să 
v’o însemnați, dragii mei, marii binefă
cători, când s’au hotărîtă să înființeze a- 
cestă fundațiă, au întemeiat’o, ca prin 
ea să înainteze prea iubita nostră națiă 
românescă. Faoeti-vă der vrednici de a- 

voștri, stațl de lucru, munciți neînce
tată, desăvârșiți-vă în meseriile vostre, 
ridioați-vă fruntea și țineți strânsă la 
neamulă vostru pentru că copilulă care 
nu vrea să cundsoă pe tatălă său și pe 
mamă-sa, cari i-au dată vieță, urgisită 
și desprețuită este de t6tă lumea. Voi, 
totdâuna și ori unde, ori în ce împre
jurări prin munoă cinstită, prin hărni
cia vdstră, siliți-vă să ridicați va4a și 
numele neamului nostru românescă.

Unulă dintre acești mari binefăcă
tori ai voștri, suntă aprdpe doi ani, a 
fostă chiămată de Tatălă oelă ceresoă, 
ca să șl ia răsplata fapteloră sale celoră 
bune. Pentru pi a memoriă a onomasti
cei lui, oare este în 4iua sfințiloră Ar
hangheli, s’au slujită astă4l părăstasulă 
în sf. biserică.

Voi, luândă în primire darurile de 
astă4l, 4iG0țî inimele vâstre: Dumne- 
4eu să-lă odihnescă în pace, âr pentru 
nobila D6mnă Elisă Stroesou adăugați 
rugăciunea fierbinte, ca Atotputernioulă 
să-i lungâscă firulă vieții pănă la adânci 
b^trâpețe, ca vă4endă înaintarea neamu
lui nostru, să se potă buoura de rddele 
mănose ale jertfei sale marinimdse.

După acestea s’a procedată la îm
părțirea îmbrăoăminteloră. In fața învă- 
ță^ceiloră, aprope în numără de 200, pe 
păretele din frontă, erau atârnate tablou
rile generoșiloră donatori Mihailă și E- 
lisa Stroescu.

Durere însă, că Asociațiunea nici a- 
aoum nu s’a putută afla în plăcuta po- 
sițiă de a mângâia pe toți oei lipsiți, 
oăcl din banii preliminați în acestăsoopă 
s’au putută împărtăși cu anumite îmbră
căminte, abia 77 de inși âr restulă de 
peste 100 au rămasă sărmanii neajutorați.

Să sperămă însă, că publiculă nos- 
sru va purta în viitoră mai mare inte
resă față ou acești mititei, chiămațl a 
forma și a representa odată clasa mij
locia a poporului română, și-i va da 
Asooiațiunei posibilitatea, de-a șterge 
în viitoră mai multe lacrimi din ochii 
celoră lipsiți. X. X.

Emanciparea țeranîloru.
Din discursulă lui M. Kagălniceanu rostită la 

jubileulă Academiei Române.

Vină acum la ultima și marea re
formă operată de generațiunea mea: 
Desființarea clăoei, emanciparea brațe- 
loră și deplina împroprietărire a țărani- 
loră pe pământurile muncite de ei.

A face istoriculă cestiunei rurale în 
țările române este a scrie însăși istoria 
a trei secule de împilări făoute popo
rului română. Tomuri întregi ar trebui 
spre a arâta, cum d-nii Români venițl 
din Maremurășă și din Făgărașă spre a 
funda Statele Române, Moldova și Mun
tenia, au găsită aceste țări nu pustiuri, 
ci loouite de populațiunl sdravene, maș- 

i.'u .... pnm ftPAof-îa în nursulă 

veacuriloră și sub d-nii cei mai valoroși, 
dreptă răsplată a lungiloră lupte ce au 
Susținută pentru apărarea și mărirea ma- 
rei moșii, Patria, au fostă prefăcuțl în 
robi, lipiți pământului sub nume de ru
mâni. Ca țărani blân4l și răbdători a- 
ceștia, au răbdată munca și iobăgia, der 
pururea, la ivirea orl-oărei inimi de 
Domnă mai bune, necontenită au spe
rată și au cerută dreptate.

Eruditulă nostru oolegă, bunulă meu 
amică Alexandru Papadopolă-Calimach, 
a descrisă două 4ile din istoria seoolului 
din urmă, oarl în bolta nâgră a tirăniei 
și a cru4imei, strălucescă că singure două 
stele, ca singure două puncte luminâse, 
— 4ilele din 3 Augustă 1746 și 6 Apri
lie 1749 când în BucurescI și în Iași, 
sub ună domnă fanariotă, adunările cu 
soborulă au desființată rumânia și veci
nătatea.

Desrobirea de jure a țăraniloră ro
mâni s’a proclamată prin aceste două 
acte memorabile. Insă rumânii și vecinii 
au continuată de a mai fi priviți ca Ți
ganii, de a mai fi vânduțl ca Țiganii, 
tatălă la unulă, mama la altulă, fiulă la 
ală treilea, fiica la ală patrălea curnpă- 
rătoră; dâr țăranii, deși deoretațl slo- 
bo4l, fotă au rămas lipiți pământului, 
continuândă a munci totă anulă fără 
milă și oruțare moșiile boereșcl și mâ- 
năstireșol.

In totă secolulă ală XVIII-lea Sta- 
tulă, luândă în privire că numai țără
nimea plătia dări, că numai țărănimea 
purta tote sarcinile publice; vă4ândă 
sărăcia și apoi chiar fugirea peste ho
tare a populațiunei rurale, se încerca a 
regula acâstă muncă, a pune capetă nesa
țului proprietariloră de moșii.

O literatură întrâgă formâză urba- 
riile, ponturile și așe4ămenturile pentru 
determinarea muncei, der vre-o prefaoere 
mare nu se opera, cu totă protecțiunea 
Domniloră și îngrijirea visternioiloră de 
a îmbunătății sdrtea materiei imposabile, 
singura care era chemată a umplea lada 
visteriei. Forța lucruriloră era mai pu
ternică decâtă chiară legiuirile dom- 
neșcl.

Țăranulă era singurulă faotoră, sin- 
gurulă venită ală boerului: și nu trebue 
să ne mirămă de acâsta, dâcă chiar după 
promulgarea art. 46 din Oonvențiunea 
dela Paris, care rostea că se va proceda 
fără întâr4iere la revisiunea legei care 
regulâză relațiile dintre proprietarii de 
moșii și cultivatorii de pământă, în ve
dere de a îmbunătății sârtea aoestoră 
din urmă, — în snulă 1862, în plină 
parlamentă, întâiulă primă-ministru ală 
României Unite proclamă tristulă și du- 
rerosulă adevără că brațele țăranului 
constitueau capitalulă proprietariloră.
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Ce reformă, ce ușurare se putea faoe 
când Domnii aveau dinaintea lorii pilda 
morții silnice a bătrânului Grigore Ghica 
Moldoveanului, căluții victimă, nu ațâță 
a protestului său patriotică contra luărei 
Bucovinei, cât a plângeriloră și intrigi- 
loră boeriloră cătră Portă, pentru că 
Domnulă patriotă ușurase condițiunea 
muncitoriloră de pământă, regulândă și 
mărginindă munca loră la 12 4^e în 
oursulă unui ană.

îmi este cu neputință de a mă în
tinde asupra cestiunei rurale în trecută; 
voiu atinge numai faptele petrecute în 
timpurile generațiunei mele, acele fapte, 
la cari am asistată seu ca speotatoră 
seu ca împreună făptuitoră.

Ideile de emanciparea țăraniloră ro
mâni nu le-am avută numai eu, culese 
în timpulă vieței mele de studentă la 
Universitatea din Berlină; le-au avută 
toți junii mei contimporani, fiă că ei 
s’au nutrită de civilisațiunea franceză. 
Toți câți ne-am întorsă în țâră din soo- 
lile străine, ne-amă dată de misiune: 
desrobirea țăraniloră de lanțurile iobă- 
giei, a pontului și a clăcei; constituirea 
proprietății mari și mici ca proprietate 
liberă și absolută, ca proprietatea occi
dentală. De aceea ori când în țâră seu 
în străinătate junimea română, în adu
nările sale, a fostă chiămată a se rosti 
despre reformele cari trebuiau a se In
troduce în România, întâia reformă, care 
primi pe tâte oelelalte, era emanciparea 
țăraniloră.

La 1840 tinerii Români din Parisă 
ținură o întrunire în care Costaohe Negri 
proclamă necesitatea împroprietăririi ță- 
raniloră, ca o reformă de care atârnă 
însuși viitorulă Statului Română. In 1846 
Nicolae Bălcescu a publicată în „Maga- 
zinulă istorică" lucrarea sa asupra stărei 
sociale a munoitorului plugară în Statele 
Române, în căre fiă-oare frasă este ună 
strigătă la ceră în favârea nenorociți- 
loră asupriți. AstădI încă acâstă lucrare 
este pledoarulă celă mai elocuentă și 
celă mai veridică în favorea marei re
forme, care de-abia s’a putută săvârși 
în 1846. Cuvintele lui Bălcescu în cu- 
rândă aveau să pună cestiunea la or
dinea cjitai' Tâte spiritele luminate, tote 
inimile fierbinți îșl însușiră soluțiunea 
cestiunei ca ună țelă nobilă ală activi
tății vieței loră.

Doi ani în urmă, în 1848, revolu- 
țiunea din BucurescI, prin proclamația 
sa, adresă următârele frumdse cuvinte 
în favdrea țărănimei române:

„Poporulă română împarte dreptatea 
de-o potrivă la toți, și dreptatea o dă 
pentru toți și mai vîrtosă pentru oei 
săraci. Săracii, sătenii, plugarii, hrăni
torii orașeloră, fii patriei cei adevărațl, 
ce au fostă defăimați atâtă îndelungă 

cu numele gloriosă de „Română", ce au 
purtată tâte greutățile țărei prin munca 
loră de atâtea veacuri, au lucrată mo
șiile și le-au îmbunătățită, au hrănită pe 
strămoșii proprietariloră, pe moșii loră, 
pe părinții loră, pe acești proprietari 
înșiși, și au dreptă înaintea generosității 
proprietariloră, înaintea dreptății patriei, 
— îșl ceră o părticică de pământă în
destulă pentru hrana familiei și viteloră 
sale, părticică răscumpărată de atâtea 
vecurl cu sudorile loră. Ei o ceră și 
patria le-o dă, și Patria, eră ca o mamă 
bună și dreptă, va despăgubi pe fiă-oare 
proprietară de mica părticică ce o va 
da săracului ce nu are pământulă său, 
după strigarea dreptății, după glasulă 
Evangheliei, după inima cea frumdsă a 
Româniloră, în care au aflată parte 
străinii în totdâuna necum frații loră, 
hrănitorii loră, tăria loră cea adevărată. 
Claca dâr și acea infamă iobăgiă se 
desființeză; lucrarea la lucrulă drumuri- 
loră se desființeză ; sătânul fără pămentă 
să face proprietară și tăriă neînvinsă 
celoră mai avuțt în folosulă tuturoră și 
în paguba nimenui; visteria va despă
gubi pe toți!"

In Moldova junimea refugiată la 
Cernăuți formula și ea programulă său 
politică, economică și socială sub titlulă 
de „Dorințele partidului națională din 
Moldova". Redacțiunea ml-a fostă în
credințată mie, carele am și publicată 
acestă aotă într’o broșură tipărită în

»

Cernăuți. Etă punctulă privitoră la ces
tiunea țărănescă cum să dicea pe atunci: 
„Art. V. A se oborî boeresculă și a se 
face proprietari pe toți gospodarii săteni, 
dându-se însă o drâptă despăgubire ve- 
chiloră stăpâni ai pământului; acestă 
despăgubire și modulă ei se voră hotărî 
de cea întâia obștâscă adunare....“ Pe
urmă urmâză, după acestă punctă, o 
lungă expunere a motiveloră legale și 
ale necesitățiloră eoonomice, cari recla
mau acestă reformă. Acestă reformă a 
rămasă numai ca o profesiune de cre
dință a viitorului pentru partidulă na
țională ; realisarea reformei a fostă însă 
statornică urmărită de propuitorii ei în 
tâte ocasiunile și în cursă de 16 ani, 
pănă la 1864.

Nu a fostă totă așa în Țâra Ro- 
mânâscă.

îndată după proclamarea guvernului 
provisoră s’a orînduită o comisiune com
pusă de representanțl ai proprietariloră 
mari și de deputațl săteni, ca să desbată 
amănuntele reformei și despăgubirea cu
venită proprietariloră; vice-președintele 
acestei comisiunl era bătrânulă Ioană 
Ionesou, fratele iubitului nostru colegă 
Nicolae Ionesou, și care astăzi îșl pe
trece adâncile sale bătrânețe la proprie
tatea sa Bradulă din județulă Romană.

Desbaterile acestei comisiunl publi
cate în „Prunculă Română" suntă forte 
instructive, și sunt datoră a recunâsce, 
.că partea frumdsă și seridsă a desbate- 
riloră nu au făcut’o proprietarii repre
sentanțl prin d-nii Lenșă, Robescu și 
Lahovari (nu li-se spună pronumele în 
protocâle). Preotulă Neagu, deputății 
săteni Bada, Ene Cojocaru și Scurtulescu 
se deosebescă din contră prin seriosi- 
tatea cuvântului, temeinicia argumen- 
teloră și chiar elocința cu care au apă
rută causa țărănescă. Ună singură cu
vântă n’a fostă rostită propuindă luarea 
pământuriloră lucrate de țărani fără o 
deplină despăgubire.

La întrebarea făcută de represen- 
tanții proprietariloră: ou ce țăranii, să
raci cum suntă, voră pute despăgubi 
pe proprietari? Deputății țărani, ridi- 
cândă brațele loră înegrite de arșița 
sârelui și pline de rănile munoei silnioe, 
le-au răspunsă: „Cu aceste brațe robite 
noi am muncită veacuri și am purtată 
tâte cheltuelile stăpâniloră de moșii; 
libere brațele nâstre voră munci îndoită 
și fiți siguri că nu vă vomă lăsa păgu
bași de ce dreptatea țărei va hotărî să 
vă plătimă." Acestă limbagiu în gura 
țăraniloră, în locă de a liniști, întărită 
reacțiunea. Strigătele loră din <ji în 4*  
se ridicau mai tare, ele îșl găsiră ună 
vinovată răsunetă în tabăra dușmaniloră 
mișcărei naționale, încurajați și prin 
știrea, că armatele turcescă și rusescă se 
apropie de hotarele României.

Locotenența Domnâscă slăbi înaintea 
acestei reacțiunl, și prin decretulă său 
purtândă numele lui Tell, Eliade și N. 
Golescu, cu data de 19 Augustă 1848, 
ea suspendă ședințele comisiunei său, 
mai dreptă vorbindă, desființa însăși co- 
misiunea. Locotenența merse mai de
parte : ea ordona chiar pe cale executivă 
îndatorirea săteniloră de a face arăturile 
de tâmnă!

Negreșită că acestă măsură era de 
natură a agita populațiunile rurale și a 
le face a-și perde încrederea în hotărî- 
rile locotenenței domnești, hotărîrl cari 
purtau titlulă de „Dreptate și Frăție" 
și erau făcute „în numele poporului ro
mână u. Locotenenții princiari se siliră 
a liniști spiritele prin o nouă proclama- 
țiune ce o am sub ochi. Ea este datată 
din 6 Septemvre 1848 și se sileșce a 
găsi o scusă a măsuriloră silvice decre
tate mai nainte în oontra proclamațiunei 
din 11 Iunie, luândă ca pretextă că cele 
mai multe moșii din țâra Românâscă 
fiindă date cu arândă, oontractorii arîn- 
cerca pagube și-ară alerga la pretenții 
neprecurmate. Acestea fiindă cuvintele, 
4ice decretulă, ce au silită pe guvernă 
la luarea măsuriloră poruncite pănă as- 
tă4l, locotenența socoteșce însă de ne

tăgăduită datoriă a sa, de a da în cu- 
noscința țării, că încă dela 11 Iunie ar- 
ticolulă 13 ală proclamației este con
sfințită și clăcașii voră fi scutiți și li
beri de dacă, de iobăgiă, de 4iua de 
plugă și de carulă de lemne, fără a mai 
pute nici o silă a mal întorce la aceste 
îndatoriri asupritâre.

Dumne4eă să alâgă din aceste de
crete contra4ioătdre!

Guvernulă provisoră din BucurescI 
s’a dată îndărătă dinaintea invasiunei ar- 
mateloră turceșol și ruseșcl.

Revoluțiunea a fostă înăbușită, și ou 
dânsa înăbușite au fostă tote reformele 
proectate. Numai generosulă sânge ală 
pompieriloră eroi vărsată în dâlulă Spirii, 
a salvată onârea Patriei în doliu. După 
aceea jugulă seculară s’a reîntemeiată 
mai tare și mai crudă asupra gruma4i- 
loră biețiloră țărani și aoesta sub pro- 
tecțiunea baioneteloră străine.

Se subscrise convențiunea delaBalta- 
Limană. Adunările legiuitâre se sus
pendară și, în loculă domniloră aleși de 
țâră si pe vieță, se numiră în Constan- 
tinopolă, cu aprobațiunea Rusiei, doi 
domni numai pe șâpte ani, Barbu Știr- 
beiu în Bucureșcl și Grigore Ghica în 
Iași. In acele 4^® A® restriște, provi
dența dădu însă țăraniloră o mângăere 
prin calitățile domniloră nou numiți. 
Barbu Știrbeiu era ună bună și înțeleptă 
administratoră și Grigori e Ghica era ună 
bună patriotă, o inimă generosă aprinsă 
de iubirea poporului său.

După disposițiunile luate de Curțile 
suzerane, și protectrice, precum se 4iGea 
pe atunci, domnii numiră două comisiunl 
însărcinate de a elabora nouă proiecte 
de reformare a relațiuniloră dintre pro
prietarii de moșii și dintre cultivatorii 
de pământă. Aceste proecte, odată fă- 
oute, ele fură întărite printr’ună hatișe- 
rifă ală sultanului și publicate apoi de 
cătră Domni în ambele Principate.

Nouăle legiuiri se resimțiră de agita
țiunea țărănâscă.

In țâra Românâscă autorii mișcărei 
naționale proclamaseră emanciparea ță
raniloră prin desființarea clăcei și împro
prietărirea loră; acâstă proclamațiă de
venise pentru țăranii munteni o evan- 
geliă, o legendă. Proprietarii, de altă 
parte, tăgăduiau țăraniloră orl-ce dreptă 
asupra moșiiloră. Vodă Știrbeiu, mare 
proprietară, întroduse dâr în legiuirea 
sa acestă din urmă ordină de idei: tă
gada țăranului a orl-ce dreptă asupra 
pământului, chiar a aceloră drepturi cari, 
le erau recunoscute de secoll, recunos
cute în cele din urmă, chiar de Codulă 
Caragea.

Țăranii fură clasificați în noua le
giuire de simplii chiriași. La fiă-care 
șâpte ari stănânn -1—*•*  -1- 
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isgoni de pe moșiă prisosulă popula- 
țiunei, fără despăgubire chiar pentru 
casele și sădirile lorii; mai rău deoâtă 
în Turcia, decâtă în Dobrogea unde la 
intrarea lorii, Românii au găsită legea 
otomană recunosoândă ca proprietate 
miilk, adecă proprietatea absolută, casa 
și sădirile țăraniloră, fiă musulmani, fiă 
creștini.

Insă aplicarea acestei legi a găsită 
o împotrivire hotărîtă, absolută, din 
partea țăraniloră în tâtă Muntenia. Omeni 
de ordine ca totdâuna, nerevoltându-se 
nicăiurea, precum vâourl au făcută și 
părinții loră, țăranii resignați, dâr spe- 
rândă timpuri mai bune, dreptă singură 
împotrivire au stată cu brațele încruci
șate în locă de a le pune la muncă,.

Acestă atitudine fermă a dată de 
gândire și domnului Vodă Știrbeiu, bună 
administra tor â și mare gospodară; elă 
înțelesă tâtă gravitatea situațiunei, elă 
lăsă der să se realiseze ceea ce însă-șl 
legiuirea sa 4’°®» legiuirea avea de 
scopă numai ajungerea la săvârșire de 
alcătuire seu tocmeli agricole de bună 
voiă săvârșite între proprietarii de moșii 
jși între cultivatorii de pământă. Și așa 
se și întâmplă: mai nicăirl noua legiuire 
nu fu pusă în lacrare; proprietarii se 
mulțumiră să li se dea de cătră țărani 
dijma din sămânăturile făcute de ei, să 
li-se lucreze câte-va pogâne ca rușfetă 
și să li-se dea câte una seu două pod- 
vezl, er moșia întregă rămase în folosulă 
țăraniloră.

Acestă reformă era departe de prin- 
cipiulă creărei micei proprietăți, pro
prietății absolute și individuale urmărită 
de generațiunea progresistă. Legea lui 
Vodă Știrbeiu era ună felă de oomu- 
nismă, care a îngreuiată multă aplicarea 
legei rurale din 1864.

(Va urma.)

Literatură.
Interesantă nu numai din punctă 

de vedere limbistică dâr și pentru cu
prinsă, este o broșură intitulată: „Codi
cele Mateiu Voileanuu, scriere din prima 
jumătate a vecului trecută, publicată de 
Mateiu Voileanu, asesoră consistorială, 
Sibiiu „Tipografia archidiecesană14. 8° 
144 p.

Codicele, ar fi, pdte, mai corectă scrierile 
lui Mateiu Voileanu, dateză dintre anii 1737 
—1768. Ele dooumenteză, că „logofă- 
tulă44 M. V. după cum se subscrie auto- 
rulă loră, a fostă bărbată cu carte, pro
babilă, că de aci și numirea de „logo- 
fătă44. La totă casulă a fostă capă deș
teptă.

Limba, în care scrie este ourgătâre 
și frumosă. Ea pote servi de modelă 
multora dintre scriitorii noștri de astăcjl.

Materialulă din broșura de față: 

„Istoria Troadei“ întru care au împără- 
țită Priam împărată, tatălă lui Pariji“, 
„Povestea lui Aohirie cu nepotu-său Ana- 
dan“, der mai alesă prea frumdsele „Pilde 
filosofesol, de pe limba oea prostă gre- 
căscă tălmăcite românesoe“ le cetesce 
cu plăcere ori și cine; limbistulă însă 
ar fi așteptată, pdte cu dreptă cuvântă, 
ca acestă materială să fiă predată cu ca
racterele cirile, eu cari a fostă sorisă.

Cartea fiindă și ieftină (80 cr.), e 
tare potrivită și pentru bibliotecele po
porali.

Moșulu.
*

A apărută:
Pavelu Cătana, traducere din limba 

cehă de Dr. I. U. Jarnik. Brașovă, tip. 
A. Mureșianu 1891. Ună volum de 105 
pag. — Frumdsa povestire din viața po
porului boemă, tradusă atâtă de esoe- 
lentă de filoromânulă Dr. I. U. Jarnik, 
care a apărută și în 4iaru^ nostru ca 
foiletonă în numerii de Dumineoă, a e- 
șită și în volumă separată și se află de 
vân4are atâtă la administrațiunea foel 
ndstre, câtă și la librăria N. I. Ciurcu 
din Brașovă ou 20 cr. esemplarulă (tri
misă prin poștă 25 cr.) Recomandămă 
cu totă căldura acdstă frumdsă scriere 
atâtă pentru bibliotecile nostre poporale, 
câtă și în genere tuturoră iubitoriloră de 
o lectură plăcută și interesantă.

CARACTERULUI)
însușirile caracterului.

3. Fidelitatea.

Omeni de principii jtari și de 
înalte sentimente au trebuită a- 
deseorl se renunțe la t6te și au 
renunțată la totă, ce au iubită și 
au stimată, numai și numai spre 
a rămâne credincioși datoriei loră. 
Pavelă a declarată, că pentru 
datoria și credință, e gata nu nu
mai a se lăsa să fiă legată, ci chiar 
și omorîtă. Sartoriu (țice: ună băr
bată cu demnitate și tăriă trebue 
să se lupte cu ondre și se nu fo- 
losescămijloce mârșave, nici chiar 
spre ași scăpa vieța.

Așa Fabriciu, care fusese tri
misă de Romani la regele Pyrrhu 
spre a tracta cu elă, cu tătă să
răcia lui, nici n’a vrută să audă 
de banii regelui, cu care tură alți 
mulțl înduplecați. In cțiua. urmă- 
tăre Pyrrhu a voită să-lă spariă 
c’ună elefantă, de care Fabriciu 
nu văcțuse încă nicl-odată, și po
runci servitorului său să conducă 
dobitoculă îndărătulă lui Fabriciu,

*) După Smiles-Rudow. A se vedâ Nr.
249 ală „Gaz. Trans.“ din 1891. 

pe când vorbea cu regele. Așa se 
și întâmplă și deodată dihania cea 
mare scdse ună urletă grozavă, 
pe când îșl învârtia botulă în 
modă amenințătoră de asupra ca
pului lui Fabriciu. Acesta însă, 
întorcendu-se liniștită cjise cătră 
regele: „Dihania acesta mă în
spăimântă acpi totă așa de puțină, 
câtă de puțină m’a amăgită eri 
aurulă tău“.

Regele se minună de tăria și 
mărimea sufletescă a Romanului 
și-lă rugă, ca după încheiere să 
rămână în țera lui; elă se fiă celă 
dintâiu după densulă și să capete 
o parte a imperiului său. Fabriciu 
răspunse la acesta încetă: „Asta 
ar fi lucru fârte nefavorabilă pen
tru tine; căci decă supușii tăi, 
cari acum te onoreză și te ad
miră așa de multă, mă voră cu 
nâsce pe mine, voră voi mai bu- 
curosă să fiă stăpâniți de mine, 
decâtă de tine.“

Acelașă Fabriciu a dată pe 
ună desertoră, care i-a promisă 
de a învenina pe Pyrrhu pentru 
plată, pe mâna contrarului seu, și 
acestă faptă a fostă lăudată de 
Senată. Pyrrhu se fi cțisti în urma 
acesta: „Acesta e Fabriciu; mai 
curendă poți scăte sorele din țî- 
țini, decâtă să-lă poți abate pe 
elă dela calea datoriei44. Totodată 
Pyrrhu dădu libertate prisonieri- 
loră romani dreptă mulțămire pen
tru că a fostă cruțată.

Mai mare decâtă Fabriciu se 
arătă Regulă, care fusese prinsă 
de Puni și fusese trimisă de ei 
la Roma spre a tracta despre a- 
ceea, ca să facă schimbă cu pri- 
sonerii. Elă își împlini misiunea 
față cu senatulă, nu vru însă se 
voteze asupra propuneriloră, de- 
ărece ca prisonieră nu mai este 
senatoră romană. Ba elă sfătui pe 
senatori chiar de a nu face schim- 
bulă cu prisonierii, pentru-că pn- 
sonierii punici erau juni resboi- 
nici er densulă era numai ună 
bătrână slăbănogă. Acestoră mo
tive li-se dădu ascultare și priso
nierii puni fură reținuți; în urma 
acesta Regulă, precum făgăduise, 
părăsi patria și pe ai săi, spre a 
se reîntărce în Cartaginea, deși 
sciea, că-i stă înainte mortea între 
chinuri crudele. Elă avu dreptate 
de a preferi mai bine mârtea, 
decâtă se mai trăiescă ca priso
nieră bătrână, care nu-și ține cu- 
ventulă.

Vrednică de asemeni străbuni 
se arătă marchisulă de Pescara, 

când principii italian! au voită 
să’lă tragă pe partea loră și să-lă 
înstrăineze de causa spaniolă. So
ția lui nobilă, Vittoria Colonna 
îi scrise atunci: Ține cu tăriă la 
onorea ta, care te ridică peste 
sorte și peste regi; ea singură, 
nu strălucirea și titlurile, câștigă 
gloriă, acea gloriă, pe care a-o 
lăsa necinstită urmașiloră tei va 
fi mândria ta.

Acesta femeiă avea o ideă așa 
de mare despre datoria de ondre a 
soțului ei; și ea îlă iubea așa de 
multă, încâtu după ce căcju la 
Pavia, refusă pe toți pețitorii și 
rămase, cu tâte că era tîneră și 
frumdsă, singură spre a jăli pe 
soțulă ei și a glorifica faptele lui.

Vieța însemnă a fi activă, o 
luptă ce trebue luptată vitejesce. 
Seneca o asemănă de aceea cu 
dreptă cuvântă, cu o dramă; nu 
impdrtă decă dureză lungă, ci lu- 
crulă de căpeteniă este, decă e 
bine esecutată ori representată.

Ună bărbată trebue se aibă 
firma hotărîre de ași împlini da
toria în tăte împrejurările pănă 
la estremă, de l’ar costa chiar 
vieța. Acesta putere a voinței, fiă 
mare ori mică, este ună dară 
Dumne4ee8că, pe care nu ne este 
iertată să’lălăsămăsăse ruginescă 
în nelucrare; der și mai puțină se 
cuvine a abusa de ea folosindu-o 
pentru scopuri egoistice. Robert
son a cjisă cu adevărată, că ună 
bărbată numai atunci este în a- 
devără mare, când nu umblă după 
plăceri, gloriă seu avantagiuri, ci 
îșl face datoria.

Implinirei datoriei îi stă în 
cale mai cu semă nehotărîrea și 
slăbiciunea. Pe o parte stă con- 
sciința și cunăscerea bunului și 
ală răului, pe cealaltă parte stă 
trândăvia, egoismulă, pofta de plă
ceri și patima. Voința slabă și 
nedisciplinată pdte să șovăescă 
câtvă timpă între amândouă, der 
în cele din urmă trebue se se ho
tărască pentru una ori pentru 
alta.

Aici fiă-care trebue se resiste 
ispiteloră naturei josnice, ca Her
cule la răspântii, trebue să resiste 
ori-câtă de amăgitoră și linguși- 
toră va fi glasulă loră; căci fiă- 
care pasă celă face omulă, la 
vale totă mai multă ’i se ingreu- 
neză reîntorcerea pănă în cele 
din urmă se prăvălesce cu iuțelă, 
ce nu se mai pdte opri, în pră- 
pastiă.

Obiceiulă de a face ce e co-

Fluerulu fărmecatu*).

*) .Din „Povești alese11, de Moșul®.

Un’l feciorii săracă de morarii a 
ecată în străinătate, ca să se iscusdsoă 
i bine în meșteșugulă morăritului. Se 

că. fiă-care ucenioii, după-ce a în- 
’ unii meșteșugii la unii maisterii, 

duce și lucră la alți meșteri, 
i-oă numai astfelti îșl pdte cundsce 

ria din temeliă. Tâtă averea fecio- 
~ui nostru consta din câte-va dutol de 

,âte patru orucerl. Era însă ou voiă 
bună și pleca veselii la drumii. Elă a- 
junse într’o pădure, unde paserile ciri
peau vesele, aici începu și elii ună cân- 
teoă de veseliă și cânta ou ele pe ’n- 
.trecute.

De-odată vă4u mergândă înaintea 
lui o babă bătrână cu o corfă mare pe 
spatele ei gârbovită. Corfa a trebuită să 
fiă forte grea, pentru că bătrâna abia 
gâfăia sub povara ei. Feoiorulă îșl ridioâ 
căciula, dete bătrânei binețe și întrebă: 
„Unde te duci ou o sarcină așa grea?44

— „Afundă, afundă în pădure, răs
punde baba.

— „Ah,44 observă feciorulă, „eu vădă 
că nu vei pute merge departe cu corfa 

ta, dă-o încoce, ți-o duoă eu pănă aoasă.44 
ț)icândă acestea, îi luă oorfa și și-o 

puse șie-șl în spate.
„Acum, 4ise elă rifjendă, „arată-mi 

și drumulă.“
— „Dute numai după verfulă nasului,“ 

4ise baba, și începu a schiopota după 
elă. Acum simția și feciorulă greutatea 
corfei, pentru-că gemea câte-odată, ou 
tote astea călca bărbătesce înainte.

După oe au mersă câtva timpă, 4ise 
baba: „io-să ostenită, lasă-mă să saiu 
de-asupra pe corfă44 și, înainte d’a pută 
răspunde feciorulă, ea și era d’asupra.

Acesta mai că-i era prea multă. 
Elă se scutură odată din răsputeri, der 
bătrâna îșl încolăci mânile în jurulă gru- 
maziloră lui și 4ise: „înainte! înainte!“ 
Feciorulă mergea acum înainte, suflândă 
greu, fără să 4ic& o vorbă, ddr nici nu 
putea 4ic® nimioă, pentru-oă baba îlă mai 
sugruma.

In sfârșită ajunseră la o peșteră. 
Bătrâna strigă: „stăi!44 sări josă și luă 
dela feoioră oorfa din spate. Acesta răsu
flă una bună și de-odată se simți ușoră 
oa o până, de era în stare să sbore în 
aeră. Elă întinse bătrânei mâna și 4ise: 
„Sănătate bună! să soi, oă decă te voiu 

mai zări odată de departe, de bună-semă 
mă ferescă din calea ta, deși nu mă sim- 
țescă de locă ostenită14. — ,,Bine, bine, 
răspunse baba, ddr să nu te duci dela mine 
fără răsplată.14 ț)io.ândă acestea îi dete o 
flueriță de argintă. — „Am au4ită, adause 
ea, cum oânțl de frumosă din gură, de 
aici înainte, pentru schimbare, poți cânta 
și din flueră.*

Feciorulă luâ fluerița, mulțumi bă
trânei pentru ea, o puse în straiță și 
ple ă erășl cântândă.

Acuși ajunse în marginea pădurei, 
unde întâlni pe ună țărână, mânândă 
ună mâgară înainte. Ei, gândi feciorulă, 
să încercă odată și ou fluerița, de atâta 
cântată mi-s’au și uscată grumazii. Lu- 
ândă fluerița din straiță, o puse la gură 
și începu să cânte. Dâr, abea începuse 
și deodată măgarulă se ridica în două 
piciâre, cu piciârele dinainte ouprinde 
de mijlooă pe țărână și amândoi începă 
să jdoe, de să te totă mirL Feoiorulă a 
începută să rîdă vă4endă minunea acesta 
și de rîsă i-a că4ntă fluerița din gură; 
în clipita acdsta țăranulă și măgarulă au 
și încetată numai decâtă. Feoiorulă îșl 
gândi: „ou fluerița asta potă încă să fiu 
fericită, că sciu eu, cum să o folosescă14.

Acum ajunse într’ună orășelă și 
trase la ună birtașă, despre care soia, 
oă jupâe pe mușterii. Ceru să-i dea de 
mânoare și de beutură oe are mai bună, 
pentru-că ’i este tare filme. După ce a 
mâncată bine, îșl soite fluerulă și în
cepu să oânte cu elă. Atunci toți oei 
din casă săriră la jooă: birtașă, birtășiță, 
buoătară, bucătărâsă, servitoră, servitâre 
— dimpreună ou toți dspeții. Feoiorulă 
cântă mereu, pănă oând întrdga societate 
a că4ută josă de ostenită, ce era. Atunol 
a rîsă una bună și apoi a șterso la, să- 
nătăsa.

De ai ol ajunse într’ună locă forte 
frumosă. înaintea lui se întindeau gră
dini și live4l minunate și prin mijlooulă 
loră șerpuia ună părău limpede oa oris- 
talulă. Pășindă mai departe, zări o 
casă frumâsă adumbrită de doi tei mari, 
lângă ea era o morișcă care se învertia 
veselă.

„Ah, ^ândia elă, când ară fi tote a- 
cestea ale tale, oe fericită ai fi! Intr’aceea 
vede ună băiată de țărână și-lă întrâbă: 
„a oui e oasa, mdra, grădinile și live4il© 
acestea ?“ — „Astea tote, răspunse bă- 
iatulă, suntă ale nemeșului*)  celui rău, a

*.) Boerului.
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rectă, de a resista ispiteloră sen- 
sualitățiiși ale răului, de-a învinge 
egoismulu înăscută ce se manifestă 
într’atâtea chipuri, se pote câștiga 
numai printr’o disciplinare propria 
continuă și îndelungată; decă însă o- 
dată omulă s’a obicinuită a se 
stăpâni pe sine, atunci îi este 
relativă ușoru a-șî păstra obi- 
ceiulă.

Bravă e bărbatulă acela, care 
prin vitejescă hotărîre a vieței 
sale și-a însușită acestă obiceiude 
a lucra dreptă și cum se cade; 
și ună păcătosă și omă de nimica 
e acela, care adormindu șî voința 
spre bine, a lăsată frâu liberă pof- 
teloră și patimeloră sale, pănă ce 
fărădelegile i-se făcură în obiceiu 
și vițiulă îlă ține în lanțurile sale 
tari.

Gimnastica în casă.
Gimnastica în casă seu afară, 

cu instrumentele speciale seu fără 
instrumente, este de mare tolosă 
senătaței.

Cei vechi, cari au înțelesă mai 
bine de câtă noi, cum-că o minte 
sănătăsă se găsesce numai într’ună 
corpă sănătosă, aveau în mare o- 
năre gimnastica. Nu era șcălă 
fără gimnastică, și acestă nume 
resuna așa de bine în urechile loră 
în câtă șcălele loră se numeau 
gimnasii, nume pe care ’lă păs
trăm ă și noi.

Gimnasii erau șcdlele în cari 
se făceau eserciții corporale de 
cătră elevi desbrăcațl.

Vorba elinescă Jimnos, dela 
care ’șî trage gimnasiulă numele, 
însemneză desbrăcațl, noi am păs
trată numele, der amă pierdută 
programa gimnasiiloră ce aveau 
cei vechi; la noi, mai la tdte gim- 
nasiile nici nu se vorbesce de gim
nastică.

Gimnastica folosesce tuturoru 
etățiloră; der mai cu semă copii- 
loră, căci aceștia crescă bine și 
puternici; mușchii se desvdltă, va
sele sângelui se întărescă și se 
înmulțescă și în definitivă, sân
gele care este fântâna din care se 
fabrică puterea, se adaogă. T6te 
aceste câștiguri facă ca copilulă, 
care face gimnastică se fiă des- 
voltată, rumenă și frumosă și se 
aibă mișcările agile și puternice. 
Der mai pre susă de tote copii, 
cari facă gimnastică capătă pute
rea de a se opune vîrtosă numă- 
răseleră cause de băle.

c&rui curte o vetji colo pe deld.44 — 
,De ce îi (ficO „nemeșulti cela râu ?“ — 
„Ți-oiu spune numai decâtQ, răspunse 
băiatulă: d’aceea îi r6u ȘÎ egâroitd,
fiind-că nici unui muncitorii nu-i dă. 
plata cuvenită, oi poruncesce de-i bate 
pe toți, cari ceră plată pentru munca 
lord.44 — „Ei! gândi feciorulti, cu ăsta 
vei isprăvi-o tu, n’ai nici o grijă!“ Ișl 
toomi oăoiula în oaptî și grăbi pe dela 
în susă.

Chiar când întră pe pdrtă, îltî în- 
telnesce nemeșulti și-lti întrebă aspru: 
„Incătrău ?“ Feoiorul se închină ou cinste 
și (fise: — „Măria ta, eu caută lucru!" 
— „De lucru îți potă da destulă14, răs
punse nemeșulă, „du-te în șură și ajută 
la îmblătită.44 Feciorulă se duse în șură, 
luâ dela părete ună îmblăoiu, și înoepu 
a îmblăti de răsuna looulă. Luoră neîn
treruptă pănă când încetară cu toții, 
atunci se duse la nemeșă și (fise:

— „Acum, măria ta, mă rogti de 
plată.44 Nemeșulă strigă ună servitorii 
și-i cjise: »S6țI aduci bioiulă celă mare 
și sâ numeri băiatului ăstuia două-c|ecl 
și cinei!44 Servitorulti ese sS aducă bi- 
ciulă, er morarulă fise : „Măria ta, eu 
suntă băiată sărmană și lucru bucurosă,

Oamenii maturi prin gimnas
tică împartă în măsură egala, în 
totă corpulă, produsulă hrănirei 
lorii. Celă mai mare folosu îlu. au 
mai cu semă aceia, cari au o vieță 
sedentară.

In unele părți ale corpului a- 
cestoră ămeni se grămădesc peste 
mesură producte ale bunei hră- 
niri, cum suntă cei cari se îngra
șă în pântece și la inimă, seu la 
cari se grămădescu producte ale 
unei băle, cum se vede la gutoșl, 
la reumatisați, la cari împrejurulă 
încheeturiloru se facil deposite du- 
rerăse de producte ne arse bine 
în sânge.

T6te acestea, grăsimea și pro
ductele durerăse, nu se făcu la 
cei ce urmeză o gimnastică siste
matică, căci în corpulu acestora 
arderea escesului de hrănire și a 
producteloră gutei și reumatismu
lui se ardă și iesu afară.

Omulu cu viâță sedentară, din 
punctulu de vedere ală arderei, 
ală căldurei, se pote asemăna cu 
o sobă care nu trage bine, fiă 
pentru că este rău construită, fiă 
pentru că aerulă din afară este 
caldă, și în care, din causa acesta, 
rămână cărbuni și tăciuni mulți.

Omulu cu vieță activă seu celu 
care face gimnastică se p6te ase
măna, totu din acelu punctă de 
vedere, cu o sobă care trage bine 
și în care din causa acesta lem
nele ardu pănă la cenușă, fără ca 
din ele se rămână alt-ceva.

In omulu în care arderea hra
nei este incomplectă rămână de
posite de hrană numai în partea 
arsă, er acele deposite ce zăcu 
împrejurulă încheeturiloru mai cu 
semă, constitue o stare durerăsă, 
ce se numesce gută.

Oamenii cu vieță sedentară și 
cari nu făcu gimnastică, pe când 
se îngrașă peste mesură în unele 
părți ale corpului, în altele slă- 
bescu.

Din acestă vițiăsă împărțire a 
hrănirei reese, că corpulu omului 
sedentarii devine unu organismă 
care, putemii cfice, se hodorogesce.

Bătrânii nu mai puținii suntu 
folosiți dela gimnastică, căci ea 
le deșteptă hrănirea lorii lânce
zită de bătrânețe.

Prin nemișcare ficatulu se în
grașă ca și pântecele, ca și inima; 
stomachulu și mațele se lenevescu 
și din acestă causă turburări în 
mistuire și încuetură. Constipația 
de care sufere mai tăte femeile, 
nu este datorită, în cele mai multe

dăruesoe-ml mie oasa și m6ra din vale, 
dimpreună cu grădinile și livefile din 
jurulă loră și sS soii, că rn’ai făcută 
omulti celă mai fericită de pe pămentă.14

Nemeșulă ștrigâ răstită: „ Ți-ai 
perdută mințile? aoum ți-oiu număra cu 
mâna mea cincl-c|ecl de lovituri!“ In- 
tr’aceea smulse din mâna servitorului 
biciulă, der feciorulă începu atunci să 
cânte din flueră și etă că nemeșulă cu 
sluga se prindă în brațe, haid la jocă. 
Toți din ourte trebuiau să jdce: slugi, 
slujnice, boi, oi, țapi, gâsoe, rațe, pe 
scurtă toți câți se aflau în curte.

Câtva timpă a mersă bine petreoe- 
rea, pe urmă însă strigă nemeșulă : „în
cetă de cântată, că-țl dau plata.44 Fe
ciorulă îșl face urechia tocă. Nemeșulă 
se rogă totă mai multă de elă, pănă ce 
în urmă îi făgăduiesce oasa, mdra, gră
dinile și livezile.

Feciorulă a luată în primire pro
prietățile câștigate și a trăită o vieță 
îndestulită și fericită, fiindă-că era har
nică și munoitoră. Și mai târfiu nici 
nu i-s’a pusă nimeni în potrivă, pentru 
oă nimeni n’avea plăcere să jdce după 
fluerulă lui.

cașuri, de câtă felului de vieță, 
adecă sedentară.

Preumblarea, trebue se notăm, 
nu este așa de igienică ca gim
nastica, pentru că în preumblare 
nu suntu în mișcare, de câtă, mai 
numai mușchii membreloră in- 
feriăre.

Cine n’a făcută gimnastică nu 
scie pofta de mâncare și ușurința 
corpului ce se câștigă prin miș
cările de gimnastică.

Pieptulă celoră cari făcu gim
nastică, din copilăriă, se desvdltă 
fdrte multă și pierde acea pregă
tire la tuberculosă, la cari se dis
pună cei ce desprețuescă mișcarea.

O respirațiune largă, plină, este 
o condițiune care nu este favora
bilă tuberculosei.

Gimnastica trebue făcută în 
aeră curată de prafă, de microbi 
și de gaze. O grădină este celă 
mai bună loch; ună salonă seu o 
cameră spațiosă, bine aerisate și 
neprăvuite suntă asemenea ună 
locă forte bună de gimnastică.

Celă care face gimnastică tre
bue se aibă haine ușăre, fără le
gături strînse, cari să supere miș
carea mușchiloră.

După eserciții de gimnastică 
trebue să urmeze ună repaosă de 
15—20 minute, înse nu repaosă 
pe ună scaună seu pe erbă, ci re- 
paosulă ce se găsesce într’o pre
umblare împrejurulă locului de 
gimnastică.

Decă celă care a făcută gim
nastică s’a înădușită (a transpi
rată), să-și schimbe cămașa și se 
se ferescă de curentă de aeră.

Esercițiile de gimnastică tre- 
buescă făcute în fiă-care c|i, în 
timpă de '/2—1 oră.

{„Apărătorulu săn£tăței.u')

Din Codicele Mateiu Voileanu.
Pilde fllosofești de pe limbii cea prdstă gre- 

c<3scă tălmăcite românesce.

— Eu me temă de Dumnedeu 
și după Dumnezeu nu mă temă 
de altulă, fără numai de cela ce 
nu se teme de Dumnezeu.

— Cine îșl lasă creștinătatea 
sa pentru deșertăciunile lumii, ne- 
bunesce se înșelă.

— Cine supune mintea sa poch- 
teloră celoră rele, piere.

— Mai bine urmăm obiceiurilor 
celoră destrămate ale acestui vecă, 
decâtă fapteloră celoră bune, și 
pildeloru strămoșiloru noștri.

— Nu este săracă celă ce n’are 
tată, ci cela ce n’are învățătură 
și bună pedepsă.

— Lipsirea minței cei bune 
este mai rea, decâtă tdte sărăciile.

— Nebunulu are inima lui în 
gură, și înțeleptulă are limba lui 
în inimă.

— O, câtă este învețătură de 
folosităre la cela ce o are, de 
vreme ce este fără de prețu, că 
nimenea nu o pote vinde pe bani.

— Mare nebuniă este a alerga 
înaintea unuia, ce nu te chiamă; 
și mare nebuniă este a răspunde 
fără de a te întreba nescine: și 
îndoită mai mare este, când te 
laudl, că ești învățată, fără de a 
ave învățătură.

— Nu este bălă mai primej- 
diăsă, decâtă lipsa minții.

— Să iai pildă dela strămoșii 
tăi, și te nevoesce să faci fapte 
bune. '

— Așa remânu avuțiile în 
mânile celoră îndurători, precum 
rămâne răbdarea în inima celui 
iubitoră.

— Omulă, carele cu adevărată 
se păte numi omă, se cunăsce de 
pe cinci semne: Inteiu, este ne
schimbată la fiesce ce lucru, ce i s’ar 
întâmpla. A doua, aflându-se în 

mărire, este smerită. A treia, nu 
se dă în lături de pricinile, ce i-se 
aducă pentru ca să-și arate băr
băția sa. A patra, n’are altă gândă 
fără numai mărirea sa și cinstea 
sa. Și a cincea, de nu este învă
țată, încailea iubesce pe cei înțe
lepți și învățați.

— Precum este cercelulă de 
aură în nările porcului, așa este 
frumsețea muierei fără omeniă.

— Rădăcina învățăturei este 
amară, âr rodurile suntă dulci.

— Nu vă mirați de cei ce 
cadă, ci trebue să vă mirați de 
cei ce stau.

— Vai de piciărele ce pârtă 
trupă de nevoiă și capă fără de 
minte.

— Mincinoși suntă cei cari se 
jură de multe ori în cjâ-

— Precum apa, de ar fi câtu 
de curată nu păte să albescă o 
haină negră, așa nici învățătura 
cea bună nu păte schimba firea 
cea rea.

— Celă ce are bunătate, are 
de tote, er celă ce. are răutate, 
perde-va și ce i-se pare că are.

POVEȚE.

Curățirea butoieloru gole. Bută- 
iele mucede nu este bine nici
odată a-le opări cu apă ferbinte, 
căci decă peste mucecjelă tur- 
nămă apă ferbinte, se des voltă 
nisce materii mirositore, cari întră 
în lemnă, de unde apoi cam cu 
greu se mai potă scăte afară. Când 
vremă așa deră să curățimă ună 
butoiu, trebue mai întâi să-lă fre- 
cămă bine pe dinăîntru cu o pe- 
riă și apoi să-lă limpecfimu cu apă 
rece, penttu ca să-lă curățimă 
bine de mucec|elă. După acesta 
urmeză opărirea cu apă ferbinte, 
în care se păte pune și— puțină 
vară arsă, sodă, ori accidă sulfu
rică. Cine are întocmirile de lipsă, 
mai potrivită este să opărăscă bu- 
tăiele cu vaporă, deărece apa fer
binte, decă e mai puțină, se ră- 
cesce repede în butoiu și astfelă 
nu păte folosi destulă de bine. 
Varulă arsă și soda au același 
efectă, cu deosebire numai, că din 
vară rămână unele părticele prin 
crepăturile butoiului, cari nu mai 
esă de-acolo, pănă nu băgămă vi- 
nulă în butoiu. Decă însă voimă 
să curățimă butoiulă cu sodă, 
atunci într’ună hectolitru de apă 
topimă 250 grame sodă și apoi 
umplemă butoiulă cu acestă solu- 
țiune, pe care o lăsămă să stea 
în butoiu 2—3 cjile, după aceea o- 
vărsămă și clătărimă bine bine 
butoiulă cu apă curată. Decă în- 
trebuințămă accid sulfurică, atunc 
umplemă mai întâiu butoiulă c 
apă ferbinte, pentru fiă-care hr 
tolitru de apă turnămă înaur 
125 grame accidă sulfurică ș: 
rostogolimă butoiulă încăce 
colo, er la urmă îlă golimă 
clătărimă bine cu apă. Uni. 
sfătoșescă și vrendă să facă m. 
bine ca alții, întrebuințeză de-o- 
dată și sodă și și accidă sulfurică. 
Amândouă acestea facă bune ser--, 
viții, decă se întrebuințeză des- 
clinit,der decăse întrebuințeză de-o- 
dată, se paraliseză și nu ajută 
nimică, căci ce folosesce una, cea
laltă strică.

*
întrebuințarea freneloru cu ochilarz- 

(perdele, oblone) o condamnă veterina- 
rulă orașului Breslau din Germa
nia, fiindcă suntă stricăciose a- 
supra ochiloră biețiloră cai. Nu-mi 
potă închipui, 4i°e clu, cum mai 
și credă unii, că caii, decă au per
dele la ochi, nu se sparie; din 
contră, numai temperamentului 
bună și împrejurărei, că perdelele 
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se folesescu statornica, se p6te 
mulțămi, că caii mai au voia se 
merga la drumu cu ochilarî. Ca 
să putemu judeca, câtu de nepo
trivită este folosirea ochilariloru 
n’avemu decâtfi se ne dămfi semă 
că de ce suntu caii tineri atâtft 
de neliniștiți, când le puni frânele 
cu ochilor! în capu. Aceia, cari 
pună perdelele la ochii cailoru 
4icu, că e bine așa, fiindcă caii 
nu se potu uita înderetă și ast- 
felu nu li se dă prilej u să vadă bi
ciul u în mâna visitiului; der aceș
tia nicl-odată nu și-au datu semă 
de influința stricăciosă, ce esercită 
ochilarii asupra ochilor cailor. Ochii 
cailoră suntu așa alcătuițl, încâtu 
ei au trebuință de lumină dintote 
părțile, și decă tocmai nu voimu 
se-i lipsimă cu totulâ. de acești 
primejdioșl ochilarî, atunci celu 
puținii se-i tocmimu așa, ca caii 
să-și desvălte liberu vederea ochi- 
lortt ; trebue așaderă ochilarii res- 
frânțl în laturi câtu de bine, ca 
să intre lumină de ajunsu la ochi. 
Cumcă câtu de stricăciose suntii 
perdelele pentru ochii cailoru, se 
pote vedâ din multele bdle de 
ochi de car! suntu băntuiți mai 
alesu caii muncitori. Din pricina 
acestoru bdle bieții cai îșl pierdu 
vederea, și proprietarul!! nemilosu 
se scusă cu aceea, că „așa i-au 
fostu datâ“.

MULTE SI DE TOATE.s

Istoria rosei (trandafirii).

Rosa ’șl trage numele dela cuvân- 
■tulii greoescii Rhodon. Arabii o nu- 
mescă Nard seu Nardon, Românii, Ita
lienii și Spaniolii roșă, Portugezii roza, 
Englesii și Germanii rosen, Olandezii 
roozen, Svedienii ros, Polonii roza, 
Boemii ruze, Rușii roșa. — Anacreon 
povestesce, că trandafirul^ s’a născutii, 
■când a eșită Venus din mare, pe țer- 
mulă căreia a rămasă o picătură de 
spumă de mare, care a lăsata acolo să
mânța trandafirului. Acâsta a prinsa în
dată rădăcini și a crescută frumosă. Sf. 
Vasile că roșele la începutula lumei 
.au fosta fără spini, der mai târdiu au oăpă- 
tata din ce în ce mai mulțl spini, fiind-că 
dmenii n’aa băgata în semă frumsețea ei. 
Vrăjitdrele din Thesalia întrebuințau în 
fie-care anfi o mulțime de trandafiri pentru 
facerea beuturiloră de dragoste. In țările 
de suda și aoum esistă credința: „Ține trei 
-trandafiri, unuia roșu închisa, altuia roșu 
desohisfi și unuia alba trei dile, trei 
nopți, trei ciasurl într’o sticlă de vina 
și apoi dă să-la bea ființei oe o iubescl, 
fără ca acesta să scie ce esistă înlăun- 
trula și apoi te va iubi din totă inima 
și-ți va rămânea oredinoiosă în totă 
viâța." Impăratula Heliobagal porunoi să 
.umple unfi laoă întregfi ou apă de tran
dafiri. Sultanulfi Saladin la anula 1188, 
după ouoerirea Ierusalimului nu voi să 
între în templulă creștina, prefăcuta în 
moșea turoescă, pănă când nu fură pă- 
■reții spălațl cu apă de trandafiră. Sf. 
Medardus, episcopulfi de Noyon și con
tele de Salency, înființară cunoscuta săr- 
bătore a roseloră, cu ocasiunea căreia, 
fata cu vieța cea mai curată dintr’o locali
tate primea prețuia virtuții, care oonsta 
.dintr’o roșă și din 25 franoi. Don Pedro, 
fostula împărata ala Brasiliei înființa cu 
ocasiunea căsătoriei sale cu principesa 
de Leuchtenberg, ordinulă trandafirului 
pentru domni și pentru dame,

*
Urmările beției.

In (f'ua de 8 Octomvre a o. locui- 
torula Gheorghe Călina, din cătunula Ni- 
copola, comuna Fundeanu, pe când venea 
din comuna Târgulă-DrăgușenI, județula 
Uovurlui, fiinda turmentată de beuturl 
spirtdse, a întâlnită în drumă o grupă 
de câni, cari se mușcau. Numitulă Că
lină s’a repecfită și a luată ună câne în 
brațe, care l’a mușcată de falca obra

zului, din care causă a stată în casă 
pănă în cpua de 24 Octomvre, când ne
observată de soția sa, a eșită din casă 
și s’a aruncată într’o fântână, murindă 
imediată.

— In diua de 31 Octomvre a. c. 
pe când venea dela Romană femeea Mar- 
ghiola Grigori Meletoiu din comuna 
BrăteștI, jud. Romană, cu carulă cu doi 
boi, avendă cu densa pe ună fiu ală 
ei, în etate de 12—13 ani, trecândă po- 
dulă de pe părîulă numită Brătesca, te- 
ritoriulă aoelei comune, boii însetați au 
trasă la părîu ca să bea apă; carulă 
răsturnându-se, femeea Marghidla, care 
era turmentată de beuturl spirtuâse, a 
oădută în părîu și s’a înecată.

*
0 crimă îngrozitore.

In Gyorok din comitatulă Aradului 
s’a dată 4^0Î® acestea de urma unei 
crime înfricoșate. Ună măestru se apuca 
adecă să sape împreună cu soția sa o 
gropă în pivnița dela casă pentru ca să 
așede în ea nisce cartofi pentru ernă. 
Cu ocasiunea acâsta ei au găsită în pă- 
mântă ună cadavru, ce se afla în pu- 
trediune. Medicii, cercetândă cadavrulă, 
au aflată, că acela este ală unei fete 
tinere. Omenii din sată și-au și adusă 
numai decâtă aminte, că în adevără, 
astă-vară casa aoeea fusese închiriată și 
locuită de ună măestru dogară și de 
soția sa. Ei aveau o copilă de 14 ani, 
cu numele Mari, care însă pe la sferși- 
tulă verei dispăru deodată, ca și oum 
ar fi intrată în pământă. Părinții fetei 
spuseseră în sată, că pe copilă au tri- 
mis’o ca slujnioă la Aradă. Unora din
tre dmenl li-se părea însă, că ar cundsce 
hainele de pe cadavrulă aflata și că a- 
oestea ar fi hainele copilei Mari. Tatălă 
ei se numia Tilzes Bela, ăr mama ei 
Gerger Katalin. Ambii se mutaseră cu 
locuința în Budapesta. Judele Foldes 
dela tribunalulă din Aradă, mergândă 
la fața locului în Gyorok și informân- 
du-se despre cele de mai susă, telegrafâ 
numai decâtă poliției din Budapesta, ca 
pe Tuzes și pe soția sa să-i aresteze. 
Telegrama ajunse la Budapesta sera 
târdiu, der poliția încă în aoeeașl ndpte 
îi prinse pe amândoi. La interogatoră, 
Tuzes spuse, că în vâra acesta, Mari co
pila lui, începu să se porte rău și veni a 
adeseori beată acasă. De aceea elă să 
supăra odată tare și într’o seră de pe 
la finea lui Augustă, când fata veni 
erășl beată acasă, părinții se aruncară 
la ea, o înhățară și o traseră în pivniță; 
acolo Tuzes o tooâ în capă, așa că fata 
ameți, după aceea Tuzes și soția sa să- 
pară o grâpă afundă, în care aceste 
fiare sălbatice îșl înmormântară fiioa 
loră încă de viuă. Părinții ucigași suntă 
acum în închisore, din care cine scie, 
decă voră mai eși vre-odată.

*

Tata Morgana.
Rarulă fenomenă cunoscută sub nu

mele de fata morgana a pricinuită nau- 
fragiula vaporului americana „Steadfast". 
Când vaporulă se apropia de orașulă 
Saint-Croise și când munții, oarl încun- 
giură acestă localitate apărură la ori- 
sontă, aerulă luâ de odată o colore 
verde, așa că era imposibilă să distingi 
norii de insula însăși. Vârfurile munți- 
loră se arătară deodată la o distanță de 
20 de leghe și pomii păreau a cresce 
cu vîrfulă în josă. Fumulă fabriceloră 
de zahară se arăta că se cobâră în josă. 
Vaporulă „Steadfast" înainta încetă și 
tâte se aflau în perfectă ordine cu tdtă 
spaima pasageriloră, cari nu văduseră 
niciodată ună astfelă de fenomenă. De
odată însă se simți o sguduitură puter
nică și corabia începu să se oufunde. 
Numai grație căpitanului, care-șl păs
trase sângele rece, pasagerii și marinarii 
scăpară la țărmă cu ajutorulă bărciloră 
de siguranță. Vaporulă se lovise de 
stâncile țărmului, care din oausa feno
menului optică, descrisă mai susă, părea 
a fi încă departe.
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Prețulă pet
100 chilogr.

dola | pănă
Grâu Bănățenescă 80 11.40 11.60
Grâu dela Tisa 80 11.40 11.60
Grâu de Pesta 80 11.35 11.55
Grâu de Alba- regala 80 11.40 11.60
Grâu de Bâcska 80 11.40 11.60
Grâu ung. de nordă 80 — —.—

d -p ® e Prețulă per
SSmințe vechi 5 M 100 chil gr.

ori nouă s S0 2, dela pănă

Secară 70-72 10.35 10.50
Orză nutreță 60-62 6.30 6-65
Orză de vinars 62.— 6.85 7.35
Orză de bere 64.- 7.55 8.90
Ovăsă 39.41 6.40 6.65
Cucuruză bănăț. 75 6.60 6.65
Cucuruză altă soiu 73 6.55 6.60
Cucuruză n — .— .—
Hirișcă >1 — 5.25 5 50

Cursulu
Producte div. Soi u 1 i

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 46- 48.-
—? francesă —.—

roșiă 56- 62—
Oleude rap. rafinată duplu 39-50 40.50

<D Oleu de in 6-75 7—
8 Uns. de porc dela Pesta 57-50 58.—

» dela țâră —
0 Slănină sventată 45-— 46.—
a afumată 55-— 56.-0 SSu 36- 37.-
s Prune din Bosnia în buțl
r-H din Serbia în saci

<D Lictară slavonă nou 17-25 17.50
bănățenescă

Nuci din Ungaria
Gogoși ungur escl

cu serbescl
Miere brută _ —

galbină strecurată 36.- 38.-
Ceară de Rosenau 140 141.
Spirtă brută 23. 23.50

>1 Drojdiuțe de spirt 25.50 26.—

Bursa din Bucuresc! din 25 Novembre.

"V alori % cumpe
Rentă română perpetuă 187b 6% 100.—
Renta română amortisabilă . . 5% '96.’/4

82.65dtto................................... ■ *7»
Renta rom. (rurale convertite) «7o 99.3/,
Oblig, de stată C. F. Române 6%

idem idem . . . . 4%
Lmprumutulă Openheim 1866 . 8% , «_
Imprumutulă Oraș. BucurescI . &%

idem idem din 1884 5% 93.—
idem idem din 1890 &7o 94,90

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20
Credit fonciară rurală . . . . 77o

idem idem . . . . 5% 100.—
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 103.*/,

103'—idem idem . . . . 6°/o
idem idem . . . . 5% 94.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5% 84J/4 
276.Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 

V.N.
Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1535
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 364.-
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. 151. 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....................

6%
6%
6%

TergulO de rîmătorî din Stelnbruch. La 23 
Nov. n. starea rîmătoriloră a fostă de 130,262 
capete, la 2.4 Nov. au intrată 2471 capete și 
au eșită 796 râmânendă la 25 Nov. ună nu
mără de 131937 capete. — Se notdză: marfa wi- 
gwrdscă veche, grea dela 45 pănă la 46 cr

marfă ungur facă tineră grea dela 47— cr. pănă Ia 
471/, cr., de mijlocii, dela 47 cr. pănă la 47‘/3 cr. 
— ușoră dela 45— cr. pănă la 46—cr. — Marfă 
țSrdndscd grea dela 43— pănă la 45— cr. — de 
mijlocii, dela 43 — cr. pănă la 44— cr. ușâră dela 
41— cr. pănă la 43 cr. — Marfă de România 
Băkony de 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 țepâsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serb&cd grea dela 44—45 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 43 —44 cr. transito 
ușdră dela 40—42 cr. Porci îngrășațl de unii 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4'/j.

Prețurile cerealelor din piața Brașovu.
din 27 Noemvre 1891.

Cursulii losurilord private din 25 Nov.

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus- 

trlaoă.

fl. cr.

1 H. -L.
1

cel mai frumos 9
1

H Grâu. mijlociu . . 8 50
mai slabă . . 7 80

Grâu mestecată . . 6 —
99

99

/ frumdsă, . SScară tmi-lociă . 6
6

70
50

99

99
Orză f frumosă

! mijlociu
4
4

80
60

H

9)

r. , ' ir frumosăOv6sQ (mijlociu r, 3
2 70

H Cucuruză .... 5 40
H Mălaiu................... 4 20
J, Mazăre................... 9 50
M Linte • • ■ • • 15 _
99 Fasole................... 6 _
99 Sămânță de ină . . 10 50
H Sămânță de cânepă 4 50
H Cartofi.................... 1 40
H Măzăriohe .... _ —

1 kilâ Carnea de vită . . _ 48
91 Carnea de porcă — 48
1J Carnea de berbece — 28

100 kile Săudevită{gp^6fcft 24
34 —

1/ursulu pieței Orașovu
din 28 Noemvre st. n. 1891.

Basilica
cump. vinde

6.50 6.70
Credită .... 183.25 184.25
Clary 40 fl. m. c. . 51.75 52.75
Navig. pe Dunăre . 121.- 123—
Insbruck .... 23.60 24.60
Krakau 21,75 22.25
Laibach 21.50 22'50
Buda 51.50 52.50
Palffy .... 52.— 52.50
Crucea roșie austr.. 16.50 16.90

dto nng. . 10.50 11—
dto ital. . 11.50 12.50

Rudolf 19.50 20.50
Salm 59.— 60—
Salzburg . 24.50 25.50
St. Genois 61.— 62—
Stanislau .... 27.50 29.50
Trieitine 47,% 100 m. c. 128— 132—

dto 4% 50 58.50 61.50
W aldstein 35.75 36.75
Windischgrătz . 51.75 52.75
Serbescl 3% 36.70 37.10

dto de 10 franci _ w__ _  _
Banca h. ung. 4% . 113.50 114—

Bancnote românescl Cump. 9.26 Vendl. 9.30
Argintă romănescă « n 9.20 V 9.21
Hapoleon-d’orl - - H 9.30 M 9.35
Lire turcescl - - n 10.C0 n _ ,__
imperiali - - . . n —.— H —.—
GalbinI .... n 5.50 n 5.58
Scris, fonc. „Albina" 6% 101.- n —.—

n n „ 6% n 99.50 n ——
Ruble rusescl - . . „ 110— n 114—
l£ărcl germane - - 1) 57.40 n 58—
Discontulă 6—8% pe anii.

Cursulii Ia bursa din Viena
din 27 Noemvre a. c. 1891

Suntă de aură 4% ............................. 10250
4enta de hârtiă 5% . . . 100 50
(mprumutulă căiloră ferate ungare 

aură................................  116.25
dto argintă ..... 97.35

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - 110.—■ 

imortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - • _ .

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) . . _

Bonuri rurale ungare ..... 89.40
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Galbeni împărătesei- - - ... 5,59
Napoleon-d'orI ........ 9,36
Mărci lUO împ. germane • ... 57.97’/2
Londra 10 Livres sterlinge - - - 118.05

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Verfâlschte schwarze Seide. £
will, unb bie ctwaige Derfdlfcțung tritf fofort 311 Cage: <Ecf?te, rein gefârbte Seibe fraufelt fofort 
3ufammcn, cerlofdjt balb unb Iținterldfjt wenig 2Ifd;e uon ganj i;ellbraiiiilid;er ^arbe.—Derfâlfd;fc. 
Seibe (bie leidjt fpeifig wirb uiti> bridjt) brennt langfam fort, namentlid; glimmen bie „Sd;u(j= 
ftiben" wetter (wetin fefyr mit ^arbffoff erfdjwert), unb Șintcrliifjt eine bunfelbraitne Jlfcțe, bie 
fief; im Cegenfațj 3itr ecțten Seibe nid;t fraufelt, fonbern friimmt. gerbriieft man bie ilfdjeber 
ecfyten Seibe, fo 3erftdubt fie, bie ber oerfalf<f;ten nicțt. Pas Seibenfabrif=î)ep6t non G. Henne- 
berg (K. u. K. ffoflief.), Ziiricli uerfenbet gern ZTtufter non feinen edften Seibenftoffcn 
3ebermaan nn, unb liefert ein3elne Kobeu unb gaii3e Stiicfe porto= unb 3ollfret in’s £jaus.

f. schwdt

E □□
Nli rea bancrută!

New-York și Londra n’au lăsată necruțată nici continentulă euro*  
până și marea fabrică de argintăria s’a văzută necesitată să dăruiescă 
întregulă ei deposits în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă.

Eu suntă împuternicita sS îndeplinesc^ acesta mandată.

Eu dăriiescu
prin urmare ori cui, fiă bogății ori săracă, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de 11. 6. GO. și adecă:

6 cuțite fine de masă cu lamă veritabilă englesă.
6 furculițe de arginta patenta americana dintr’o bucată,
6 linguri de arginta patenta americano,

12 lingurițe de arginta pentru cafea patentă americană,
1 lingură de argintă pentru supă patentă americană,
1 lingură de argintă pentru lapte patentă americană,
6 cesci Victoria englesescl,
2 candelabre de masă,
1 strecurătore pentru ceiu,
1 zaharniță,

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

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

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nu e

o șarlataniă
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimită banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea 00a- 
siunea acesta favorabilă de-așl procura acăstă garnitură pomposă-

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

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

P. Perlberg’s Agentur 
ier verein. aiiitriL Patenî-SiUjerwaaren-Falirili, 

Wien, II. Bembranstrasse 33.

U-A. IDE
Tergulă inului Nr. 21,

recomandă depositulă său nou și fârte bine asortată ou tote soiurile de
Mărfuri tricotate, ceaprazăriă și căptușeli.

Ciorapi de lână pentru bărbați, dame și copii, patentă și sadea împletiți 
în culori veritabile.

Tote vesmintele numite Dr. Jaeger pentru bărbați, dame și copii 
în sistemulă normală și în imitațiune.

Fuste pentru dame și copii, talii tricotate, hăinuțe și costume pen
tru copii, fișu pentru dame și copii, mănuși de ernă, bală și glaoe, tâte 
soiurile de bumbaourl și lânuri pentru împletită, getre (gamașe) pentru 
dame și copii s. a. m.
Cea mai mare alegere în ruferiă albă și colorată.

Cravate bărbătesc! după fasonulă celă mai nou. Batiste curată de 
ină și ină cu bumbaoă, corsete (mieder) pentru dame, precum și tâte 

celelalte articole de ceaprazăriă și pentru căptușeli.
Șorțuri frumose și de fantasiă din lustre pentru dame și copii 

potrivite ca dară de Crăciună cu prețurile cele mai eftine.

i

HI718,3-3.
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cea mai bună calitate
montati în camciviovi, seu ainr-tL 

cu prețuri eftine
la
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Estrasu din scrisorile de mulțămită:
Am fostă forte mulțămită eu trimiterea D-Vostră a 42 buoățl cu

6 fi. 60 cr. și Vă rogă să mai trimiteți următorele obiecte. 
Trie st, 1 luni 1891. Ernest cav. de Fumee.
Cu cele trimise am fostă forte mulțămită și rogă a’ml trimite 

aceleași încă odată precum și cele următdre.
O bendorf ad Salzach, 18 Noemvre 1891. Theres Stelzer.

687,6—4 ________ __~rr __ _ tt

A vist cL-lorâ. abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiue insă 

binevoiască a scrie pe cuponuliî mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primita ^LiarulH nostru până acuma.

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

Totodată facemii cunoscuta tuturoril D-lorti abonați, că mai 
avemii din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
wGazetei“, precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potii 
adresa la subsemnata Administrațiune în castî de trebuință.

Adminîstraț. „Gaz. Trans.“

1gal

Cel iî mai nou a p arat ii de ras ia. care rade 
singurii,

cu ajutorulă căruia ori cine, chiar fiindă în versta în- 
na’ntată și Cq mânile tremurânde, îșl pâte rade cu cea 

\ mai mare siguranță chiar și cea mai aspră barbă, fără 
ca să se taiă, seu să se vatăme, bine, curată și repede, 

fără nici o pregătire. Sute de epistole de mulțămire și de oomande do-
vedescă, ce răsunată gigantică a aflată în tote straturile populațiunei.

Cu diplomă dela esposițiunea universală dela ParisB din anulu 1889. 
In folosire mai multu de 40,000 esemplare.

Prețulă unui esemplară, dimpreună cu indicațiunile de folosire costă 
I fl. 90. Comandele prin rambursă. — Se pote afla numai la inventa- 
torulă Nicolaus Hirnbal, Viena, Alserstrasse 43.

674,5—3.

Ordineză, afară de Dumineci și sărbători, în tote diiele dela liy2 până 
la !2‘/2 din di.

* * 4?

se va muta cu locuința încependă dela 1 Decemvre st. n. 1891 încolo în

Cetate, piața mare, colțulu dela Tergulu 
Pomeloru Nr. 18, etagiulu I.

(Desupra prăvăliei lui Demeter Eremias, Nepoții)
Intrarea din strada Hirscher Nr. 2.

698,11-7.

Hârtia, de tigrâxr Trerita/bilâ 

„LE GLORIA" 
de losif Bardou & fils în Perpignan și Paris

60 medalii de aurii, 16 mar! diplome de ondre, 20 diplome ,,hors concurs'1 numai atunci e veritabilă, decă 
fiecare cărticică pdrtă firma IOSEPH BARDOU & FILS.

Se pdte căpăta în tdte prăvăliile unde se vinde hârtiă en gros și marfă de Niirnberg, precum și în 
tdte trafîcele de tutunu și țigări. 670,io—4

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovâ.


