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Brașovu, 23 Noemvre st. v.
Cea mai funestă b61ă în vieța 

politică și socială a unui poporă 
este slugărnicia.

Multe drepturi a perdutu și 
poporulu nostru din causa acestei 
slugărnicii și adese-orl ni-a tre
buită se constatămfi cu durere, că 
elu nici pănă astăcțl nu este pe 
deplinu pătrunsă de acea nobilă 
și fericită mândriă națională, în 
care se esprimă adevărata vieță și 
demnitate a unui poporu.

Der decă e vorba de mândriă 
națională, care 6re dintre popărele 
acestei țări păte ave cuventulti de 
a se mândri mai multă cu nemulu 
său, decâtu poporulu românescu ?

Nu suntemă noi dără venetici 
în țâra acesta, căci cei mai vechi 
locuitori ai țerei noi suntemu, noi 
amă moștenit’o dela strămoșii 
noștri, cari în vremuri de nevoiă 
au apărat’o cu sângele loru în 
contra vrăjmașiloru și ni-au lă- 
sat’o nouă de moștenire, pentru 
ca se trăimă în ea ca ămeni li
beri și stăpâni pe bunulă nostru.

Cum se păte deră, ca țeranulu 
românu să se simtă străinu în 
țera lui?

Și cu tdte acestea trebue să 
vedemu cu adencă mâhnire, că 
țăranulă nostru nu totdeuna scie 
să fiă în fața contrarului destulă 
de mândru de numele său de Ro 
mânu. Elu se închină adese-orl 
înaintea unoru străini, sosiți de 
erî, de-alaltăerl printre noi, și 
fiindcă-i vede îmbrăcați mai alt
mintrelea decâtu elu, îi consideră 
ca pe nisce stăpâni ai săi și-și 
pierde chiar și quragiulu de-a pre
tinde față cu ei cuvenita respectare 
a drepturiloru și ambiției lui na
ționale.

Și mai durerosu este, că aceste 
dejosităre simptăme ale slugărni
ciei se vă du adese-orl și în pur
tarea multoru cărturari de ai noștri 
dela sate, cari în locu de a-i da 
poporului și în astă privință o 
pildă bună, premergendu în fața 
străiniloru cu o purtare demnă 

românescă, făcu cestiune de onăre 
din slugărnicia loru; în întune
cimea minții loru, își ținu fală 
din aceea, că în aucjulu poporului 
vorbescu, pentru pildă, unguresce 
cu străinulu, er unde suntă la unu 
locu cinci seu șese slugarnici de 
aceștia, de s’ar afla unu singură 
străinu în mijloculu loru, ei toți 
vorbescu în limba străinului și de 
frică, nu cumva pe acesta să-lu 
supere, își uită sermanii de ei de 
tdte drepturile și demnitatea loru 
națională.

Pe calea acesta ne-amu vîrîtă 
noi de bună voiă în unghița con- 
trariloră, a căroru trufiă și în
gâmfare și-a aflată și-și află încă 
și astăcfi nutrementu bogată în 
slugărnicia ndstră.

Ar fi timpulu, ca s’o rupemu 
odată cu slugărnicia acesta, căci 
celă ce de bună voiă intră în lan
țuri, în lanțuri va peri. N’avemă 
noi să ne facemă slugile altora, 
căci acesta nu se potrivesce cu 
istoria strămoșiloru noștri și cu 
mărirea neamului nostru româ
nescu.

Țeranulu românu trebue să 
scie odată, că elu este stăpânu 
în țera lui și cine vre să se apro- 
piă de elu, are să se apropiă cu 
cinste și vredniciă, să-i stimeze 
limba, să-i onoreze legea și obi
ceiurile sale românesc!, să-i cins- 
tescă după cuviință casa și masa 
sa, pre cum și nobilului nostru ță
ran scie s’o cinstescă pe a străinului.

Trebue să fiă odată pe deplinu 
luminată poporulu nostru și asu
pra raporturilor!!, în care se află 
elu cu slujbașii seu funcționarii 
săi; trebue să scie, că nu popo
rală este pusă în serviciulă func- 
ționariloră, ci funcționarii suntă 
puși în slujba poporului, ale căruia 
trebuințe ei caută să le împlinescă 
ori vreu, ori nu vreu.

Se cinstimă der pe cei ce ne 
cinstescă pe noi, der să-i cins
timă numai atâta, câtă ne cins
tescă și ei pe noi. Se nu credă 
cineva, că prin slugărniciă se câș

tigă drepturi, căci slugarnicii pu
rurea ca slugi au perită.

Ambiția națională esprimă pu
terea de vieță a unui poporă și 
de aceea noi dorimă din inimă, 
se vedemă acestă ambițiune a- 
dâncă înrădăcinată în sufletulă 
poporului nostru.

La ra4ele acestei sfinte ambi- 
bițiuni, trufia și îngâmfarea ad- 
versariloră noștri se va topi, pre
cum se topesce cera la fața focului.

CRONICA POLITICĂ.
— 23 Noemvre (5 Dec.)

— Alegerile de deputațl se apropie. 
Cele patru partide maghiare, cari „feri- 
cescă“ țâra, desfășură o viuă aotivitâte, 
se constituesoă și se consolidezi mereu 
pentru ca la timpulă său să între în 
luptă cu totă forța posibilă.

Astfelă partida „independentă și 
dela 48“, ală cărei conducătorii este bă
trânulă Irânyi a adresată cjil0!® acestea 
unu manifestă cătră membrii săi, în care 
se dice, că lupta va fi grea și aspră și 
se oere dela toți să stea gata pentru a 
o primi cu bărbățiă în momentulă dată. 
Manifestulă că guvernnlă și par
tida sa voesce să susțină neschimbată 
pactulă dela 1867, care a despoiată pa
tria de oele mai însemnate însușiri ale 
independenței, și nu voesce numai să 
susțină și mai departe acestă sistemă 
neschimbată, ci vre să-lă desvdlte încă 
și interesulă Austriei. Să fi uitată voi 
ore, (jic® manifestulă, oă cu mari jertfe 
de sânge și de bani a luată dela aliatula 
nostru naturalii, dela Turcia, provinciile 
Bosnia și Herțegovina a căroră ocupare 
și susținere costă în fiă-care ană miliăne 
de florini. Guvernulă, ifi00 manifestulă, 
a sporită datoriile statului în modă uriașă, 
a ridioată dările aprope pănă la nesu
portabilă. A scurtată dreptulă de alegere 
ală cetățeniloră, a vîrită stindardulă ne- 
gru-galbenă la honvecjime; în noua lege 
militară a voită să introducă ună para- 
grafă, prin care s’ar fi nimicită dreptulă 
parlamentului de-a stabili din timpă în 
timpă efeotivulă armatei, asemenea a in
trodusă ună altă paragrafă, care faoe 
obligatorie cunoscința limbei germane 
pentru voluntarii de ună ană, cari decă 

la esamene nu voră reuși suntă osândiți 
la doi ani de servioiu. Lui Kossuth n’a 
voită să-i reounoscă dreptulă de oetățănie, 
er în timpulă mai nou prin sistarea alege- 
riloră munioipale a voită să răpescăla sine 
dreptulă de numire alu funcționariloră.

Manifestulă apoi se jocupă de par
tida lui Ugron desfășurândă punctele, 
cari despărțesoă prinoipiară acestea două 
partide. Mai puțină se ocupă cu așa nu
mita „partidă națională“ Apponyistă.

Ală doile manifestă e ală fracțiunei 
lui Ugronă, în oare se cjioe, că nu vo- 
iesoe să fusioneze cu partida „indepen
dentă și dela 48“. Scopulă ugroniștiloră 
este „recâștigarea deplinei independențe 
de stată cu tdte părțile ei constitutive^ 
reounoscândă însă uniumea personală.

— In delegațiunea ungară, oare-șl 
ține ședințele în Viena, se petrecă lu- 
orurl interesante. Delegații unguri o iau 
în sărită pe calea maghiarisărei. Fără 
de nici ună scrupulă ei ridică preten- 
siunl, care de oare mai esagerate. Ast- 
felă în ședința dela 2 Decemvre n. a 
comisiunei pentru armată raportorulă 
Rakovsky, ceti raportulă oomisiunei, în 
care se esprimă dorința că dâoă se va 
ivi lipsa de-a se ridica vre-o nouă aoa- 
demiă militară, aoeea în totă casulă să 
se înființeze în Ungasia. La propunerea 
aoâsta ministrulă de răsboiu a răspunsă, 
că se va ocupa cu cestiunea, ba oă și 
elă e de părere, oa noua aoademiă să se 
ridice în Ungaria. — Raportulă mai de
parte Țes, că cu dreptulă se pdte aș
tepta, ca limba statului ungară să-și o- 
cupe loculă ce ’i se „ouvine“ în armată 
și că e dreptă și ouviinoiosă, oă aceloră 
elevi militari, oarl și-au câștigată califi- 
cațiunea în Ungaria să li se dea posibi
litatea de-așl însuși aoestă limbă.

Privitoră la noua regulare a limbei 
regimentelor^ ministrulă de răsboiu a 
deolarată, că pe basadateloră numerotărei 
poporulă, va regula limba regimentelor.

Comisiunea a enunoiată apoi în for
mă de condusă, că față cu fiă-care e- 
levă militară calificată în Ungaria — fără 
oonsiderare la loculă nascerei — învăța
rea limbei maghiare e obligătâre.

Mergemă „bine!“ Ce mai e soutită 
6re de bălaurulă cu nenumărate oapete 
ală maghiarisărei! ?

FOILETONULU „GAZ. TRANS“.

Bălaurulu cu nouă capete.
Poveste.

Eu vă spuseiu o poveste, acum 
faceți bine și-ml spuneți și D-vdstră una. 
Nu scițl? Ei bine, așteptați, și ascultați 
să vă mai spună eu una. Dâr ascultați, 
oă dâcă nu, vă mănânoă bălaurulă din 
povestea mea.

Spunea moșulă meu odată, oă la 
elă în sată trăiau doi dmenl de omeniă. 
Unulă era bărbată și celălaltă nevastă. 
Acești omeni erau așa de bogațl, încâtă 
nu aveau niol de ce să grijăscă, der nici 
din ce să trăâsoă.

Omeniri aceștia doi aveau ună fe- 
cioră și o fată. Pe feoioră îlă chiăma 
Ianou, er pe fată?... ei, âtă c’am uitată; 
lăsațl, oă vă spună mâne.

Intr’o di plâcă bărbatulă în pădure 
după lemne și cjise cătră muiere: En 
audl, tu muiere, pe când voiu veni, să 
’ml faci ceva bună de mâncare, din fe- 
cioră zamă, er din fată friptură.

Abia plecase bărbatulă în pădure 
și fata se duse la mamă-sa și i-a cerută 
o bucată de pâne. Ea i-a dată, der așa 

de puțină, încâtă cu ea nu puteai astupa 
ochiulă unui șorece. De aceea fata nă- 
căjindu-se, s’a dusă și a spusă fratelui 
ei, care era mai mare, că mumă-sa i-a 
dată numai ună pică de pâne. Acesta 
s’a dusă la mumă-sa și începu a se certa 
ou ea. Atunci mumă-sa i-a spusă, oă 
decă nu tace, îlă omâră și face din elă 
zamă și din soru-sa friptură, după cum 
a porunoită bărbatulă ei. Atunci Iancu 
tăou și mumă-sa îlă trimise după apă. 
Iancu se duse la soru-sa și îi spuse, că 
ecă oe a (fish tată-său. Atunci amândoi 
se hotărîră să fugă dela părinții loră, 
cari voiesoă să i mânânce.

Precum hotărîră, așa și făcură. Ianou 
se duse pe furișă în cămară și luă o 
pâne mare, oătă ună cuptoriu, ca să 
aibă ce mânca pe cale. După oe fură 
pânea și o băgă în o traistă, plecă cu 
soru-sa în lume. Merseră ei câtăva vreme 
printr’o pădure mare, der fiindă-că sora 
lui Iancu ostenise, (fis® cătră acesta, să 
odihnescă puțină.

Se puseră așa-dâră la odihnă. Abia 
se așezaseră, când etă că ună bătrână 
puse mâna pe umărulă lui Iancu și Țse: 
unde mergeți voi, băeți? Atunci Iancu 

răspunse: „Ecă, mama nostră a voită să 
faoă tatii mâncare din noi și de aceea 
amă fugită. Atunci bătrânulă dete lui 
Iancu o pușcă cjioendu-i: Uite, îți dau 
pușoa aoesta, n’ai decâtă să porun- 
cescl și sa va împușoa pe oine vrâi; a- 
poi îți mai dau și sabia acâsta, n’ai de
câtă să poruncesci, și ea va omorî pe 
ori și cine.

Iancu luă pușca și sabia și mulțămi 
bătrânului.

Uitasemă să vă spună, că bătrânulă 
acesta era bătrânulă și bunulă nostru 
Dumnecjeu, carele umbla atunoia pe pă- 
mentă.

După ce pleca bătrânulă, dise Iancu 
sorei sale; Acum avemă din ce trăi, eu 
mă ducă la vânată, er tu rămâi acasă 
să faci de mâncare din ceea ce 
voiu aduce eu. — Bine, (fi80 soru-sa, 
dâr casă n’avemă. Atunci Iancu începu 
să caute în drepta și în stânga prin pă
dure, oa să afle pote vre-o pesceră, 
în care să pâtă șede dimpreună ou 
soru-sa.

Nu căuta multă și află într’adevără 
ceea ce căutase. Afla adecă o pesceră, 
der când voi să între înlăuntru să vadă 

cum e, eși ună ursă câtă ună bivolă, cu 
gura căscată să-lă mânânce. Atunol 
Ianou porunci săbii să omore pe ursă. 
Acesta îndată își făou datoria. După 
aceea Iancu chiămâ pe soru-sa la pes- 
oeră și amândoi făoură din ea o locuință. 
De aoi înainte Ianou mergea în t6tă cfiua 
la vânată și când se întorcea, aducea 
totă-deuna sorei sale câte ceva din 
vânată.

Astfelă trăiră ei grămadă de vreme 
liniștiți și mulțămițl cu sărăcia loră, lău- 
dândă pe Dumnezeu pentru cele oe li-a 
dată.

Intr’o 4b umblândă Iancu prin pă
dure după vânată, pătrunse mai adâncă 
in ea. De-odată vădu în mijlooulă pă- 
durei nisce case mari și frumdse, tocmai 
ca oârciuma lui Itzig dela noi din bolo
vani. Atunol, ce-i trecu lui Iancu prin 
creerl, să între în casă. Apropiindu-se de 
ea, se uită pe ferâstră și vă4u doispre- 
4ece smei mâncândă și bândă la masă. 
Voia să între înlăuntru, der îi era frică 
că-lă voră omorî smeii. Der prindândă 
inima în dinți și pușca în mână se sui 
pe trepte în susă. După ce sosi la ușă 
se opri puțină, ca să răsufle. Der în-
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— Toții delegațiunea ungară a adop
tată o moțiune, în care se oere minis
trului de răsboiu se î'espundă în limba 
ungui’âscă la notele |autoritătiloră un- 
guresol și la oererile supușiloră unguri. 
Foile ungurescl stau să-și iese din piele 
de buouriă, că delegații unguri au ra
portată o „învingere44 atâtă de „stră
lucită44. Foia vienesă „Vaterland44 Zice> 
că deoă ministrulă de răsboiu va face 
și pe viitoră totă astfelă de conoesiunl 
delegațiloră unguri, atunci se pote cjioe, 
că cu moțiunea de față s’a făcută pri
mula pasă întru ocuparea de tărâmă a 
limbei maghiare în armată. Deja pu- 
temă sci, Zi°e „Vaterland44, în ce punctă 
îșl va ooncentra delegațiunea ungară ac
tivitatea în anulă viitoră.

Gestiuni de vieță.
i.

Este aprdpe o jumătate de 
veach. de când ne-amu smulsu și 
noi din lanțurile jobăgiei și amfi 
devenitu proprietari liberi; în a- 
cestu restimpfi îndelungată trebue 
înse se mărturisimu sinceră, că 
pe calea economică puțină amă 
înaintată. Astăcfi plugarulă ro
mână produce așa de puțină, ca 
și înainte de acesta cu cincizeci 
de ani, ba p6te și mai puțină. In
dustria ndstră este departe de a 
sta la înălțimea dorită, la care pe 
lângă mai multă zelă, ar pute sta. 
Neguțători avemă de totă puțini. 
Medici, advocați, preoți, — avemă 
bogătă și chiar acesta este una 
din scăderile cele mai mari, căci 
fiesce-care părinte se silesce să-și 
tacă pe fiulă său preotă, ori chiar 
advocată, seu medică și în casulă 
celă mai rău se mulțumesce ’cu 
dăscălia. La cariera industrială 
ori comercială, care e nu numai 
independentă, ci și forte bănăsă, 
nici nu se gândesce.

Pămentulă țăranului română 
nu produce nici pe jumătate câtă 
ar trebui să producă, pentru-că 
îlă lucreză totă în acelă modă 
primitivă, ca și moșii și strămoșii.

Timpulă este bană! Asta e 
adevărată. Cu tote asta Românul 
nu-lă folosesce totă, ci din Noem- 
vre pănă în Martie îlă lenevesce; 
er câtă îlă folosesce, adecă vera, 
lucră atâtă de multă și atâtă de 
greu, încâtă vieța ’i este o tor
tură. Apoi spre esemplu la preoți, 
învățători, advocați, medici, măes- 
tri, comercianți etc. nu toți mem
bri familiei câștigă, ci numai ta- 
tălă de familiă, er ceialalți numai 
consumă.

Nu totă astfelă se întemplă, 

pentru pildă în Elveția, Tirolă, 
Germania și alte părți unde a- 
ceeași suprafață de pămentă pro
duce de 4ece_°ri atâta, câtă la 
noi. Credeți dără, că acolo clima 
ar fi mai favorabilă și loculă mai 
bună? — Nici vorbă, ci pentru 
că-lă cultivă mai rațională. Suntă 
în Elveția locuri destule, unde a 
fostă stâncă pleșuvă și proprieta- 
rulă a cărată pe ea pămentă din 
vale, și cultivându-lă rațională îșl 
susține din elă familia. Cu câtă 
greutate, pe lângă ce jertfe și în 
câtă timpă s’a dobândită ună ast
felă de resultată, ei der stăruința 
încordată t6te le învinge.

Decă noi amă folosi totă lo
culă, câtă îlă avemă, decă l’amu 
lucra rațională și ne-amă folosi de 
instrumente agricole perfecționate, 
amă dobândi de-abună semă încă 
mai mari resultate, decâtă Elve- 
țianulă; din locă puțină, pe lângă 
o economiă rațională, se pbte do
bândi mai mult, decâtă dintr’unulă 
cu multă mai mare.

Apoi în tâtă vremea de peste 
ană p<5te omulă se lucre ceva și 
prin urmare se câștige ceva. Decă 
amă îmbrățișa cu mai multă căl
dură industria de casă, sigură ea 
ne-ar da o ocupațiune roditdre în 
totă timpulă. Și apoi varietatea 
industriei este de așa, încâtă la 
unele ramuri de ale ei ne putem 
ajutora și cu copii, fără a-le causa 
neplăcere, ori greutate și astfelă 
nu numai ar câștiga și ei ceva, 
ci s’ar și deda de timpuriu cu lu- 
crulă intensivă.

Spre esemplu stupăritulă îi o- 
feră țeranului ună bogată isvoră 
de căștigă. Și nu e lucru mai 
drăgăstosă pentru omă, de câtă 
stupăritulă rațională, pe care cine 
a avută odată fericirea de a-lă 
cunosce și de a se deda cu elă, 
nu-lă mai pbte părăsi, căci e o 
ocupațiune de totă plăcută și 
aduce parale multe. Erna stupa- 
rulă rațională p6te se-și îmulțescă 
roii, pe cari apoi îi vinde cu 
bani scumpi, er pe copiii sei îi 
pune se împletescă coșnițe etc. și 
astfelă folosind totă cfiua de peste 
ană, înainteză repede și se îmbo- 
gățescă curendă. Pe lângă miere 
și pe lângă sumele frumbse de 
bani, ce se câștigă din acestea, 
copiii stuparului mai potă face 
câștigă frumosă din pregătirea 
de coșnițe raționali, pe cari le 
potă vinde.

Altă isvoră bogată de câștigă 
pentru țeranulă nostru ar pute fi 
cultura vermiloră de mătasă. Ună 

lucru, ce se severșesce aprdpe nu
mai de copii, pe lângă povață 
din partea unui omă mare. Ierna 
se se pregătescă ramele, rociurile, 
polițele (stelagele) de lipsă, vera 
e lucrul copiiloră. Spre acestă 
ramă trebue înse se ne pregătimă 
cu câțiva ani înainte, fiindcă fără 
frăgarl (ducjl) nu merge treaba. 
Der frăgarii, pe lângă nutremen- 
tulă vermiloră de mătasă, ne dau 
și fructele loru pentru hbre (ga- 
lițe), ce erășl e ună profită.

Grădinăritulă, și pomăritulă 
rațională erăși e ună bogată is
voră de câștigă. Legumele și p6- 
mele cele bune și nobile totdeuna 
au preță bună. Decă suntă în mă
sură mare se potă vinde și mai 
scumpă, esportându-le în străi
nătate.

T6te aceste costă timpă pu
țină și muncă ușoră. Decă însă 
noi am îmbrățișa cu zelă și căl
dură aceste mijldce de vieță, unde 
amă ajunge? — Acolo, că starea 
năstră materială s’ar ridica în4e- 
cită și poporulă n’ar mai fi așa 
de espusă de-a rămâne fără ni
mica în casulă unui ană nepro
ductivă, căci de n’ar ave câștigă 
într’una, ar ave în alta. Apoi po
porulă nostru ocupându-șe cu in
dustria, firea lucrului ar aduce cu 
sine, că ar căpăta voiă pentru ea 
și bucurosă și-ar da copii la mă- 
estrii. Amă produce multă pe tătete- 
renele, productele ar trebui deci es- 
portate, — s’ar forma deci o clasă de 
comercianți. Ună tată cu șepte fe
ciori ar trimite pe șese dintre ei 
în lume pentru ca să agonisescă 
pe cărări mai rodităre și numai 
ală șeptelea ar rămâne în moșia 
părintescă, care nu s’ar mai sfâșia în 
bucăți și prin urmare ar fi în 
stare bună atâtă celă rămasă a- 
casă câtă și cei împrăsciațî, că
rora apoi, când s’ar mai întruni 
vre-odată în 4il©le loră de bătrâ
nețe, ar fi toți în stare fericită.

SOIRILE PILEI.
— 23 Noem. (5 Decern.)

Institute pentru procurarea de oltoîu 
in Băile Herculane. îndemnata de do- 
rulă d’a fi folositorii poporului roma 
nesofl, domnulii Dr. Vuia a desohisă în 
Băile Herculane unii institute, de unde 
în ori ce timpii se pâte procura oltoiu 
ourată dela vițăi pentru oltoirea oopii- 
lorii. Fiindă aoesta primula și unicula 
institute românesca de asemenea na
tură, — îla recomandămă și de astă- 
dată mediciloră și comunelora românescl. 

Devisa să ne fiă, ca pe câta se pâte să 
nu alergămă la străini pănă ne putemfi 
servi de a-i noștri. Persona d-rului Vuia 
oferă destulă garanțiă pentru bunătatea 
productului său.

* * *
Demonstrațiune antimaghiară în Agram. 

Alaltăerl săra studenții oroațl au aran- 
giata o demonstrațiune antimaghiară din 
incidentula sosirii din Fiume în Agrama 
a deputatului Barcicl. La întrare în oraș 
studenții au făcuta spalir și au strigata 
de repețite ori „pereat44 la adresa căpi
tanului orășenesca din Fiume, Ciotta și 
la adresa Maghiariloră. Apoi au cantata 
„Nije Rieka magyărska, nego je Rieka hr- 
vatska*.  In refrenula cântărei în looa 
de Fiume au pusa Dalmația, Istria, 
Krajna și Boemia. Demonstrația ș’a a- 
junsa culmea, înaintea casinei clubului 
națională. Publioula și polițiajau rămasa 
pasive față cu demonstrația.

* * *
învățătorii din Sălagiu au fosta ade- 

se-orl lăudațl în oolânele Ziarului și toc
mai de aoeea ne-a mâhnită tare soirea, 
ce-o primiserăma mai (filele trecute, cumcă 
vre-o 6 dintre acești învățători s’ar fi 
lăcomita și ei la arginții lui Iuda, lăsân- 
du-se să fiă premiațl — posibila, Jcă din 
partea societății de maghiarisare Wese- 
lenyi din Zelau — cu câte 30 fi. pentru 
progresula făcuta în limba maghiară. In 
contru acestei soiri, primimă acum una 
protesta energioa din partea d-lui învă- 
țătora Nichita Lisoana din Cezeriu, care 
ou drepta cuvântă vede în acesta o pată 
grea pe numele îovățătorilora sălăgenl 
și de aceea cere, ca numele celoră șese 
să se dea pe față. Pe basa corespoden- 
ței, ce o avema Ia mână, der pe care 
de-ocamdată înoă nu o publioăma, noi 
îi răspundema d-lui Lisoanu, oă dâoă 
vre să ounâscă numele oelora 6 învăță
tori, premiațl de maghiarisatorl să mergă 
la învățătorula Petru Murgu în Crasna- 
Horvath, care încă este unuia dintre 
cei șese și care însu-șl a mărturisită 
corespondentului nostru, că la reooman- 
dația notarului, „pentru progresula făcuta 
în limba maghiară14 a fosta premiata ou 
30 fi. împreună ou alțl 5 ortaci ai săi 
și că notarula i a mai promisa astfela de 
premii și în viitoră, numai „să se porte 
bine44.

Astfela de învățători nesocotiți oarl 
se lăcomesca la arginții contrarilorh în 
paguba învățământului românesca, n’ar 
mai fi vrednici să între în șoolă româ- 
nâsoă.

* * *
In contra superstițiunilorii. Soimfi, 

oă poporulă româna are multe supersti- 
țiunl, său cu alte cuvinte, soima, că că
lăuza lui în multe împrejurări în tota 
cursula vieței și mai ou semă la nasoere, 
la oăsătoriă șî la îmormântare este o

tr’aceea îi scăpa pușoa din mână. Smeii 
audinda sgomotula, săriră toți dela masă 
și eșiră afară să vadă ce s’a întâmplata. 
Atunci vădânda pe Iancu, se repeziră 
la ela se-la omâre. Der Iancu nu-’șl 
perdu cumpătula, ci porunci puscei să-i 
omâre pe toți. Pușca a împușcata uns- 
pre-tjece din ei, pe unuia însă l’a ni
merita numai în umăra, astfela că n’a 
murită. Pe acesta Iancu l’a băgata într’o 
casă frumâsă și l’a ferecata de părete 
cu nisce șine de fera. După aceea a po
runcită săbiei să taie pe cei unspredeoe 
smei morțl tota buoățf. După ce au fost 
tăiați, i-a băgata într’o bute și butea a 
băgat’o tota în casa aceea, unde ferecase 
smeula. Isprăvinda acestea, a încuiata 
ușa și cheia a aruncat’o în fântână.

Atunci Iancu oretfendă, oă pe toți 
smeii i-a pusă bine, începi. a umbla prin 
oasă. Unde-șl întorcea ochii vedea nu
mai aura și arginta și petri nestimate. 
După-oe s’a săturată de văcfută s’a în- 
torsă acasă. Aici soru-sa îlă întreba, că 
de oe a întârdiată așa de multă? Atunci 
Ianou ii (fise; lasă, că vei vede tu 
mâne.

In 4iua următâre de dimineță, plecă 

Iancu ou soru sa să-i arete, pentru ce 
întârziase ieri. Elă duse pe soru-sa too- 
mai la casa cea frumosă. Câtă ce vă^u 
sora lui Iancu casa cea frumâsă (fise, 
cătră aoesta: Vai, decă am ave noi 
casă așa de frumosă, oâtă ar fi de bine. 
Atunci Iancu nu (fise nimioă, ci intră cu 
soru-sa în oasă.

Aoesta câta trecu pragulă, puse mâ- 
nile la ochi, să nu o orbescă strălucirea 
bogățiiloră. După-ca Ianou plimbă pe 
soru-sa prin tote casele, și după-ce 
îi arătă tâte, îi (fise: Casele aceste 
sunta ale nostre, noi suntemă a- 
cuma domni aici. Apoi îi mai dete tote 
cheile de pe la uși, numai dela una nu 
i-a dat’o, scițl cea oe o arunoase în 
fântână și îi th86 : Ia casa aceea n’ai ce 
cuăta, căci e pustiă.

In Zică următore plecă Iancu, ca de 
obiceiu, la vânata să aduoă ceva de mân
care. In timpulă acela, Cristina, așa se 
numea sora lui Ianou, mai dădu ună ro- 
togolă prin tote oasele. După-ce le vă- 
Zu pe tâte se duse la fântână să aducă 
apă, să pună la focă să se încăl- 
Zesoă pe când va veni Ianou. Când 
soâse vadra din fântână, văZu în ea o 

cheiă, numai decâtă o luâ și se duse cu 
ea la ușa cea încuiată și întră înlăuntru 
să văZă pentru-ce frate-său nu-i deduse 
oheia și dela ușa acea.

Câtă trecu peste praga se opri în
dată și înlemni de frică. Ea văZuse pe 
smeulă cela țintuită pe părete. Atunci 
smeulă îl Zise: Nu ți fiă frioă de mine, 
eu nu-țl potă face nimică, der deoă ești 
bună, adu-mi puțină apă să beu, că mă 
topescă de sete.

Cristina se duse și aduse apă într’ 
ună pahară și o puse smeului la gură 
să o bea. Der acesta o opri Zic®ntlu-i, 
să o verse pe mâna drâptă.

Cristina faouse preoum îi Zise sme
ulă și șina de feră sări de pe măna pe 
care vărsase apă. Atunci Zise fetei să 
mai aduoă nnă pahară și după-ce îlă 
vărsă și pe acesta pe cealaltă mână, să
ri și cealaltă șină. Astfelă, după-ce 
smeulă fu desferecată, spuse Cristinei, 
că Ianou a omorîtă unspreZece frați de 
ai lui, și o mai întrebă, deoă nu se 
învoiesce să omâre pe Iancu? Cristina de 
dragulă smeului se învoi. Atunci smeulă 
îi Zise, să faci așa-deră oe-țl voiu Zi°6 
eu. AZI, pe oând va veni frate-tău dela 

vânată, tu să te faol bolnavă, și dâoă 
te va întreba, că ce să-ți aducă, ca să 
te vindece, tu să Zi°î că lapte de lu- 
pâică.

Așa făcu Cristina, precum îi Zise 
smeulă, se puse în pată și aștepta pe 
frate-său. Acesta și veni îndată și câtă 
văZu pe sora-sa bolnavă, o întreba, oă 
ce să-i aducă, ca să se însănătoșeze. A- 
cesta îi răspunse, oă lapte de lupâică.

Uitasemă să vă spună, oă smeulă, 
în timpă oe Cristina vorbia ou Iancu, 
elă stătea asounsă în urloiulă dela 
caminiță.

Câtă ce plecă Ianoulă după lapte 
de lupâică, smeulă se coborî din urloiu 
și Zise Cristinei, că decăoumva îi va aduoe 
lapte de lupâică, atunci să-i Zi°&, că 
să-i aducă lapte de ursâioă, că acela e 
mai bună pentru bâla sa.

Prin aceste apucături smeulă voia 
să perdă pe Iancu, căol cu elă la luptă 
nu cuteza să se prindă, temându se de 
pușca aceluia.

Acum să vedemă, ce face Ianou? 
Umblândă prin pădure, elă văZu o lu- 
pâică ou trei pui la ugeră și porunoi 
pușoei să împusoelupâiea. Der lupâioa îi 
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credință, absurdă, care îlă conduce rău 
și care îlă opresce în drumulă deștep- 
tărei; mulțime de credințe absurde și pă- 
cătose se pună în practică pentru com
baterea multoră bole. Escelenta revistă 
higienică din BucurescI, „Apărătorulă 
Sănătății1* va întreprinde o gonă în oon- 
tra acestoră credințe deșerte seu super- 
stițiunl, arătându-le absurdulă și neno
rocitele lorii urmări. Pentru urmărirea 
acestui scopă, numita revistă face ună 
apelă la învățătorii și preoții români, 
rugându-i să oulegă din poporă super- 
stițiunile, așa după oum ele se prac
tică, și să ’i-le trimită pentru ca să le 
combată. ** *

Darii. Economulă loanti BărăbanțU 
din SeoeanI a cumpărată pe săma șcâlei 
„Cântări bisericescl pe note", de D. Cun- 
țanu, ou 4 fi. 20 cr; totă din aoea co
muna economulă (ooristă) Ioanii Lupu a 
dată să se lege pe spesele sale ună octo- 
iohă bisericescă. Pentru acestea, d-nulă 
învățătoră N. Cărăbașă esprimă pe acăstă 
cale sinceră mulțămită atâtă dăruitori- 
loră, câtă și d-lui faură și cassară co
munală Milanu Mar iști, care se îngrijesoe 
multă de bunăstarea șooleloră din co
mună. ** *

înecații. Din Țera Oașului ni-se scrie: 
In comuna Negresei, ună tînără cam de 
19 ani trecu în sera dilei de 21 Noem- 
vre n. c. printr’o grădină, în care se afla 
o fântână părăsită, ce în urma ploiloră 
celoră multe se umpluse cu apă. Neno- 
rooitulă tînără cădu în acestă fântână, 
de unde nici n’a mai eșită. In cpua 
următăre, nisce omeni văzură pălăria lui 
de-asupra apei și în urma aoăsta cău- 
tândulă, îlă aflară mortă în fundulă fân
tânei. — Primăriile cumunale ar fi da
tore să fiă mai băgătore de semă și să 
nu sufere fântânile descoperite și des- 
grădite, căci lenevirea acăsta costă vieți 
omenesol. ** *

Invitare la o adunare estraordinară 
a „Asooiațiunei brașovene de deposits 
de mărfuri cu garanță țărmurită“, care 
se va ține în 13 Decemvre 1891 a. m. 
la 10 ăre în sala reuniunei industriale 
brașovene. La ordinea cjilei suntă : 1) Sta
bilirea definitivă a statuteloră. 2) Rapor- 
tulă asupra cestiunei comerciale locale. 
3) Alegerea unui directoră conducătorii, 
4. Alte propuneri. — Gustav Eitel, pre
ședinte.

* *
Elevele institutului Vautier din locă 

a dată dilele acestea o serată musicală 
împreunată cu o producțiune teatrală 
în limba francesă și germană. Atâtă pie
sele musicale, câtă și cele teatrale au 
succesă bine și au mulțumită publiculă 
presentă.

Diarulîi parisianii „Figaro“ a fostă 
condamnată de cătră tribunalulă corec- 
țională din Parisă, la o amendă în bani 
de 500 franci, fiindcă a deschisă o sub- 
scripțiune în favorulă archiepiscopului 
Gouthe-Soulard, condamnată la o amendă 
de 3000 franci pentru cunoscuta sa scri- 
sdre cătră ministrulă francesă de culte, 
Fallieres. ** *

Musica regimentului 82 de infan- 
teriă va da ună concertă mâne seră 
în sala hotelului Centrală Nr. I. Pro
grama este următore: 1 Sodermann:
„Swedischer Hoohzeitsmarsch". 2). Ros
sini : Ouvertură la opera Wilhelm Tell.
3) . Fr. Wagner: „Grazer Mad’ln, Vals.
4) . Langer: „Grossmutterchen" Salonă 
Lăndler pentru 2 violine, 5). Rich. Wag
ner : Introducere la „Parsifal". 6). Schrei
ner: Din opera lui Gounod „Der Tri
but" de Zamora. 7). Komzak: „Viener 
Volksmusik" poutpourrin comentar. 8). 
Ventura „Doi oohlu cântecă românescă. 
9). Konti: Poutpurin din opereta un- 
gurescă „Az eleven ordog". 10). Czi- 
balka. „Waldflustern" Ilustrațiune. Ince- 
putulă la 8 6re sera.

* * *
Concertă. Atragemă atențiunea pu

blicului asupra concertului ce-lă va da 
în 8 Decemvre societatea de operă a 
d-lui directoră Berger, în sala hotelului 
centrală Nr. 1. țliarulă sibiană „Siebenb. 
D. Tgblt" laudă fdrte multă produc- 
țiunile acestei societăți. Programulă este 
următorulă: Daisy Singer, cântăreță de 
coloratură: 1) Ariă din opera „Dino.rah",
2) Ariă din opera „Traviata", 3) „Mein 
Liebster“, cântecă de Edgar Krones, 4) 
„Engelserenade“, de Thomas. Therese 
Schilder, artistă: 1) „Făoherspraohe" de 
Majer Helmund. 2) „Es muss ein Wun- 
derbares sein“, de Liszt, 3) „Krăhe“, de 
Schubert, 4) „Die Sonne laoht", din 
„Samson și Dalila" de Saint-Sains. K 
Sachse, tenoră: 1) Ariă din „Zauber- 
flote". 2) „Liebesgliik", cânteo de Sucher,
3) „Wie beriihrt mich wundersam", câu- 
teoă de Fr. Bendel, 4) „Das erste Veil- 
ohen“, cântecă de Mendelsohn. 5) Două 
oântece de Mascagni. Fritz Tillich, bas- 
sistă: 1) „Der schlesische Zeoher“, de 
Reissiger. 2) „Der Trompeter“ de Speier 
și „Săogertestament" de Osten. 3) „Erin- 
nerung" de Abt. 4) „Bublein klein" din 
„Lustige Weiber" de Donizetti. 5) „Hei- 
lige Halle" de Mozart. 6) „Sehnsucht" 
de Rubinstein. A. K. Mirus: 1) „Als 
ich zum ersten Mall dich sah" de Hugo 
Bruckler. 2) „Lehn deine Wang an meine 
Wang" și „Margareth am Thore" de 
Adolf Iensen. Prețuia locuriloră: Cercle 
1 fl. 50 cr. Parterre 1 fl, Looă nume
rotată pe galeriă 80 cr. Stală pe ga- 
leriă 50 or. Parterre în piciâre 50 cr. 
Bilete se potă căpăta pănă în săra con

certului în librăria d-lui Wilhelm Hie- 
mesch și sera la casă.

** *
Linia de tramway, din looă, s’a pusă 

în circulațiune astăcfl. Amănunte vomă 
da în numărulă viitoră.

** *
Emin Pașa, cunoscutulă esploratoră 

ală Africei, a anunțată guvernorului din 
Dar-es-Salaam, că elă nu mai se află în 
serviciulă germană.

** *
Camera grecescă, a alesă o comisiune 

de 12 membrii, care va ave să cerce
teze afacerea dărei în judecata a minis- 
teriului Tricupis. Optă dintre acești 
membrii aparțină majorităței; er patru 
oposițiunei. Comisiunei i s’a încuviin
țată ună termină de o lună pentru lu- 
orarea raportului.

Serbii și guvernulu ungurescu.
1 - Cestiunea naționalitățiloru în 
Ungaria, astă4î a ajunsu se fiă 
obiectulă de batjocură, calulfi de 
bătaiă, între partidele maghiare.

Oposiția, ca se-șl insinue pa- 
triotismulfl înaintea „ națiunei “ 
maghiare, acusă mereu, că guver
nulu simpatiseză și pacteză cu na
ționalitățile nemaghiare și prin ur
mare e nepatrioticu ; er guvernulu 
la rendulu seu, ca se restdrne acu- 
sările oposiției și ca se dovedâscă 
aceleiași „națiuni'' maghiare, că din 
potrivă e patrioticu,—apasă națio
nalitățile nemaghiare,le prigonesce 
și decă trebue le impinge chiar 
pănă la marginele desnădăjduirii. 
Și unulfl și altulu, și oposiția și 
guvernulu, tăcu acestu lucru, ca 
în contulu naționalitățiloră nema
ghiare, se-și câștige și unulu și 
altulu popularitate înaintea „na
țiunei", căreia—cestiunea naționa- 
litățilorfl îi stă ca unu nodu în 
gâtu. Lucrulu acesta l’amu consta- 
tatu în nenumărate renduri și noi, 
și-la constată mereu pressa națio
nalitățiloru nemaghiare.

Astfela cjiarula serbesch „Bra- 
nik\ profită de ocasiune a con
stata acestu lucru din împrejura
rea, că organula apponyista „Pești 
Napld", voinda se acuse guvernuia 
actuala de nepatriotismu, s’a ser
vita de o minciună grosolană, 4i- 
cendu, că organulu ultraiștiloru 
Șerbi, „Branik" îndemnă pe Șerbi 
se țină cu guvernulu în potriva 
partidei „naționale", ala cărei șefă 
este Apponyi. „Branik", indignată 
de acestă manoperă nerușinată a 
șovinismului maghiară, scrie unu 
articulu, pe care-lă reproducemu 
în parte, cu atâtă mai vertosă, cu 

câtă „Pești Naplo" a făcută men
țiune și de Români, susțiindă min
ciuna, că aceștia (Românii), ca și 
Sașii, au luată hotărîrea se mergă 
cu Szapary.

O tactică neonestă acesta, 
demnă numai de șovinismula ma
ghiară și decă confrații noștri dela 
„Branik" se scârbescă de ea, noi 
nu mai puțină ne îngrețoșămu și 
și subscriemă cele ce 4i°e- ,,Bra
nik" 4ice:

„Acestei nerușinate tactice a parti
dei sale, „P. Napld" a rămasă credincioșii 
și ou acestă prilej ă. „Precum Sașii și 
Românii—dice P. N.— au luată condusă, 
ca la viitdrele alegeri dietall să mergă 
ou guvernulă, astfelă vine acuma și ul- 
traistulă organă serbescă „Branik" și de
clară hotărîtă răsboiu partidei „naționale1* 
maghiare și provdcă pe oredincioșii săi 
Șerbi, să mărgă cu Szapary". Așa dice 
„Pești Napld".

Etă, pentru-ce ne suntă acești ap- 
ponyiștl așa de soârboșl, încâtă nu se 
pdte mai scârboși. Căol oe însămnă a 
scrie astfelă în fața națiunei maghiare? 
Acăsta însemnă a denunța guvernulă 
înaintea națiunei maghiare, se văcjă ea, 
cum guvernulă oedeză naționalitățiloră. 
Acesta însemnă: Etă națiune maghiară, 
Sașii și Românii voescă deja să mărgă 
ou guvernulă, er organulă Serbiloră ul- 
traiști ne-a declarată fățișă răsboiu și 
voesce și elă, oa Serbii înoă să mergă 
cu Szapary, oum mergă Sașii și Românii. 
Vec|I, națiune, oine ți-e amică !

Așaderă acela, care ceddză națio
nalitățiloră nemaghiare — nu p6te fi 
amiculă naționalității maghiare ; er acelă 
guvernă, oare ar lua în considerare na
ționalitățile nemaghiare, după acâstă doc
trină, ar fi nepatriotioă. Ei, oe va să 
4ică asta ? Este acesta lucru oinstită ? 
Este acesta ou minte ? Este în oele din 
urmă patriotioă, ca în scopulă d’a cor- 
teși, să întăritezl și să agiți cestiunea 
naționalitățiloră ? și a face din noi oiuhă, 
ou care să sparii pe Maghiari.

Unde e frumosulă norocă, și pentru 
Ungaria der și pentru locuitorii săi, deoă 
8’ar afla vr’ună guvernă, oare să mai 
ușureze puțină situația naționalitățiloră; 
care să vădă și să se încredințeze odată, 
că Ungaria trebue să mulțumescă de o 
potrivă pe tote naționalitățile ei, cari 
trăiesoă pe acestă pămentă; ună gu
vernă, care să lapede dela sine aoea min- 
oinosă dootrină, că în Ungaria trebue să 
trăiesoă numai o națiune și să domnescă 
numai o limbă.

Der guvernulă lui Szapary nici pe 
departe nu e de așa natură. Ba ce e mai 
multă elă nici nu se apropiă de o Un- 
gariă, oum ni-o înohipuimă noi. Din aceste 
motive, noi nici odată nu voimu, nu putemu 
sfătui pe Șerbi, se mergă cu guvenulă ac-

grăi: Iancule, Iancule, nu mă împușca, 
soru-tavre să te omoreși de aceea te tri
mite după lapte de lupdică ; iacă-țl dau 
ună flueră de aramă și când vei fi în 
primejdiă, flueră numai în elă și eu ți-oiă 
veni într’ajutoră.

Iancu luâ fluerulă și plecă acasă, 
cu lapte de lupoioă. Aoi sosită, îlă dede 
sorei sale să-lă bea. Der acesta nu voi 
să-lă bea, oi îi dise, să-i aducă lapte de 
ursoică, oă acela va fi mai bună. Iancu 
plecă după lapte de ursoică. Atunci 
smeulă eși eră din urloiu și (fise cătră 
Cristina: Dăoă nu-lă va mânca ursoioa, 
atunci să-i cficI aducă lapte de
leoică.

Acum să vedemă er de Iancu! După 
cum vă spuseiu, elă plecase după lapte 
de ursdioă. Sosindă în pădure, vă4u o 
ursdică cu trei pui la ugeră. Porunci 
puscei să o împusce, dăr ursoică îi (fi80: 
Iancule, Iancule, nu mă împușca, sora ta 
vre să te omore, și de aceea te trimite 
după lapte de ursoică; ecă îți dau ună 
flueră de argintă, când vei fi în primej
dia, suflă numai în elă și eu îțî voiu a- 
lerga într’ajutoră. Iancu luâ fluerulă de 
argintă, îlă băgă intr’altă busunară, nu 

în cela în oare băgase fluerulă de aramă 
și după-ce mulse puțină lapte dela ur
soică, plecă spre casă.

Ajunsă aoasă dete laptele sorei sale 
să-lă bea. Der aoesta îi grăi: Iancule 
dragă, adă-ml lapte de ledică, că acesta 
nu-i bună. Iancu nu mai (fi30 nimioă, ci 
plecă după lapte de leoică. Atunol 
smeulă eși din urloiu și apropiindu-se 
de patulă Cristinei îi dise: Decă nu-lă 
va mânca nici leoică, atunol să diol 
să-ți aducă o funiă de matase grosă ca 
mâna și să-lă legi cu ea de mâni bine.

Acum să mergemă prin pădure să 
ne întelnimă cu Ianou. Acesta umblândă 
prin pădure, văcju o leoică cu trei pui la 
ugeră; porunci puscei să oîmpusce, der 
leoică îi strigă: Iancule, Iancule, soru-ta 
vrea să te omore, și de aceea te trimite 
după lapte de ledică; ecă, decă nu mă 
împuscl, îți dau fluerulă acesta de a- 
ură, când vei fi în primejdia suflă nu
mai în elă, și eu îți voi veni într’a- 
jutoriu.

Ianou luă fluierulă de aură și-lă 
puse în buzunară și după ce mulse pu
țină lapte dela leoică se întdrse aoasă. 
Aoi îlă dădu sorei sale să-lă bea. Dăr 

acăsta nu voi, ci îi cpse s^-i aducă o 
funiă de mătase, ca mâna de grosă. 
Plecă Iancu să aducă funiă. Atunci smeul 
eși diu urloiu și cliS0 cătră Oristina: Fă 
ce poți și legă pe frate-tău cu mâni e 
în spate și atunci îlă voiu omorî. După 
ce smeulă <fiS0 aceste se băgă erășl în 
urloiu. Puțină după aoeea veni și Ianou 
cu funia de mătase și i-o dete sorei sale. 
Acesta luă funia și ii 4'30: Aduci-’țl 
aminte, Iancule, cum lega mama pe tata 
cu mânile în spate ? — Stai să te legă 
și eu așa.

Lui Iancu nu-i trecea de locă prin 
crerl, ce voia soru-sa să facă. De aceea 
fără nici o frică puse mânile în spate și 
Cristina îlă lega. Atunci sări smeulă din 
urloiu și strigă: Acum am să-ți plătescă 
pentru ceea ce ai făcută cu mine și cu 
frații mei. Iancu, decă avea pușca seu 
sabia la elă, de bună semă ar fi prăpă
dită și pe acestă din urmă vrăjmașă, 
der fiind-că nu le avea, 4ise cătră so
ru-sa, să-i dea fluierulă din buzunarulă 
dreptă.

Cristina i-lă puse lui Ianou la gură. 
Acesta fluieră odată în elă și apoi dise, 
să-i dea acum fluerulă din buzunarulă 
stângă.

Cristina i-lă puse și pe acesta la 
gură și Iancu fluieră și în acesta odată; 
apoi 4is©, să-i dea pe celă din ală trei
lea buzunară. Cristina i-lă puse și pe a- 
cesta lui Iancu la gură. Iancu fluieră și în 
aoesta odată. Atunol deodată ușa sări din 
țiținl și ună leu, ună ursă și ună lupă se 
aruncară asupra smeului și îlă bucă- 
turiră.

Aoum să vă spună, cum de au ve
nită aoeste dobitdee într’ajutoră lui 
Ianou. ScițI, că aceste dobitoce dăduseră 
lui Ianou câte ună flueră. Așa lupulă 
audendă fluerulă, pe care îlă dăduse lu- 
poica sa lui Iancu, alergă îndată 1b ușa 
acestuia; ursulă și leulă asemenea. După 
ce s’au adunată toți trei, în frunte ou 
leulă, dădură năvală în casa lui Iancu, 
și după ce buoăturiră smeulă, leulă dise 
sorei lui Iancu, că oum cuteză ea să 
omâre pe frate-său. Apoi îi porunci să 
deslege pe Iancu. Acesta porunci atunci 
săbii să taie smeulă în bucăți, precum 
tăiase pe oei unspredece. Sabia împlini 
porunca. Iancu băgă atunci pe smeulă 
bucăturită în butea, în oarea băgase pe 
ceilalți. După aceea cu funia de mătase 
legă pe soru-sa de grindă astfelă, încâtă 
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ualu. Nu se temă deol nobilulă conte 
Apponyi niol odată, că contele Szapâry 
și guvernulă său va paota cu naționali- 
tățile.... Mai bucuroșii lăsămtl sg ni-se 
taie mânile, ca în veci sg nu mai luămu 
pena în mână, decâtă ca scriindu sg ere- 
demit, că mântuirea nâstră aternă dela 
Szapâry /...

Noi de totă altceva am cji3^ în ar_ 
tioolulă nostru. Lui „P. Naplo" i-a tre
buită o minciună, care să slujăscă bine 
în lupta lui uriciâsă de partidă. On câtă 
s’a slujită de o minciună, cu atâtă e 
tactica lui mai îndrăsneță, mai neruși
nată și obraznică. Noi am declarată răs- 
boiu partidei „naționale" maghiare, dâr 
nu ca să mergemă ou Szapâry. Etă oe 
amă cjisil noi:

„Szapâry, Apponyi, Ugron și Irânyi, 
din punctulă de vedere ală naționalită- 
țiloră, e totă unulă și aoelașl." Er mai 
departe amă <|isG. : „că Apponyi ne este 
„prieiiwu" întocmai oa și Szapâry!“ Ve
deți dâră, noi așa cugetămă și judecămă. 
Da, — voi toți sunteți de o pănurăfață 
ou noi. Nici nu lăuda pe Brană și niol 
nu aousa pe Stană. Din astă pricină 
nouă ni-este egală, ședă în soaunulă mi
nisterială contele Apponyi, ori contele 
Szapâry. Noi prin urmare nu avemă in
teresă a ne amesteca în lupta loră de 
partidă, și'ar fi cea mai mareprostiă, deoă 
Serbii s’ar lua după acesta, ori după oe- 
lălaltă. Prindeți-vă voi înși-vă de gru- 
mază, er nouă ne dațl pace.

încă ceva. Puțină ne impârtă, dâoă 
Apponyi va întrebuința și aoestă arti- 
oolă ală nostru, în scopulă d’a ne de
nunța înăintea poporului maghiară, der 
nouă nici nu ne trebue iubirea vostră, nici 
nu ne tememu de amenințările vostre, și<• 
nici nu credemu în ofertele vâstre. Er în 
fața ăstoră felă de denunciărl, noi ne 
scârbimă."

Grânare bisericesc!.
Seuca, Noemvre 1891.

Onorată Redacțiune! In mai mulțl 
Nrl din anulă o. ai veteranei și multă 
prețuitei „Gazete", ou deosebită plăcere 
și bucuriă am cetită, oumcă în deosebite 
părți, spre a soăpa în timpă de nevoiă 
pe sărmanulă poporă din ghiarăle cămă
tarilor ă, oomunitățile bisericesol române 
au dată vieță unei instituțiunl de o ne
tăgăduită valâre morală și materială, au 
înființată adecă grânare biserioesol.

Grânarele acestea au ună soopă 
întru adevără reală; oăol pe oând de o 
parte suntă menite de a aduoe venită res- 
peotiveloră biseriol, de alta deschidă ună 
asilă de scăpare sărmanului munoitoră 
română și nu-lă lasă a se îndatori pe la 
ovrei și alțl cămătari nemiloși, cari de 
regulă chiar atunci îlă strîmtorescă mai 
grâsnioă, oând nu scie în oe parte să 
măi deie, și astfelă înoovoiată sub po

vara sarcineloră publioe, ori sub blăs- 
tămulă plageloră elementare, și gonită 
fără milă de aceste fiară răpitore ale 
sooietății, iese din casa și moșia strămo- 
șesoă și ia lumea în capă.

In cerculă Tășnadului, și cu deose
bire în districtulă protopopescă ală Săr- 
vadului, mai alesă prin stăruințele ne
obosite ale protopopului traotuală, D. 
Ooroiană, oare a împlinită în aoestă 
oausă chiar o misiune apostolioă, încă 
de multă s’a făoută începutulă acesta 
așa, înoâtă cu esoepțiunea 2—3 filiale— 
nu este parochiă, care sg nu-șl aibă grâ- 
nariulu său bine arangiatu.

Deâreoe însă fără anumite statute 
treba manipulărei grănarieloră merge 
greoiu, întîmpină multe și seriose greu
tăți, și peste totă îi lipsesce basa legală 
și spirituală uniformității oflciâse, într’una 
din oonferințele nâstre preoțesol, pentru 
studiarea causei, pentru elaborarea și 
presentarea unui proiectă de statute, s’a 
alesă o comisiune, oare a și elaborată și 
presentată acelă proiectă conferinței nos- 
tr» preoțesol de primăvâră, unde apoi 
s’a și primită și votată.

Deși aoestă proieotă de statute este 
elaborată strictă după împrejurările nos- 
tre locali din acestă ținută, la espresa 
dorință însă, ce s’a acoentuată în coli
nele aoestui (jiarh din mai multe părți, 
îmi permită a-lă trimite Onoratei Re- 
daoțiunl, oă de oumva va aflu ou oale, 
să binevoiesoă a-i da looă în colinele 
prețuitului 4iarCi «Gazeta Trans." *)

*) Vomă publica aceste statute îu Nrii 
viitori. — Red.

Vasiliu Mureșianu, 
preoții gr. cat.

Esposițiă industrială în Sibiiu.
Scimă, că „Reuniunea sodaliloră ro

mâni din Sibiiu" a luată laudabila hotă- 
rîre, da a arangia o esposițiune indus
trială cu ocasiunea serbărei jubileului de 
25 de ani dela înființarea acestei reu
niuni.

Pentru înscrierea meseriașiloră ro
mâni, cari voescă să espună la acestă 
esposițiă, s’a alesă o comisiune de 7 
membri, care în numele comitetului 
Reuniunei, adreseză oătră meseriașii ro
mâni din Sibiiu și din comitatulă Si- 
biiului următorulă:

A p e 1 fi.
Meseriași românii

Cu anulă viitoră „Reuniunea soda
liloră români" înoheie ună pătrară de 
secolă dela înființarea ei.

In acestă lungă intervală de ani nu 
s’a dată niciodată ocasiunea, ca meseria- 
șulă română să-și potă arăta iscusința și 
talentele sale în luoru.

Ceea-oe însă pănă aoum nu ni-a 
fostă dată, ne va fi de aci încolo, și ca 
probă este arangiarea esposițiunei indus
triale.

Ocasiunea vă este deci dată, ca să 
puteți arăta desteritatea mâniloră vâstre; 
profitați deci de acâstă ocasiune și ară- 
tați-vă vrednici de interesulă, ce spriji
nitorii industriei îlă pună pe causa nos- 
tră și pe sârtea nâstră.

Comitetulă „Reuniunei sodaliloră 
români", oând a luată inițiativa pentru 
arangiarea unei esposițiunl, a făcut’o nu
mai cu convingerea, că vă veți arăta și 
de astă-dată la înălțimea datoriei vostre, 
și deci deoă triumfulă va fi mulțămitoră, 
onorea nu va fi a inițiatoriloră, ci din 
contră a meseriașiloră români.

De aceea, alergați cu toții sub stin- 
dardulă Reuniunei, răpiți fiesce-care câte 
o oră din ârele de repausă, și produceți 
fiesce-care, după puteri, câte ună obieotă 
din ramura meseriei oe profesați pentru 
esposițiunea industrială a meseriașiloră 
români.

Meseriași români! După o veră bună 
urmeză ună secerișă bună. Ei, bine, 
oei ce ani de cjA® dearândulă ne-au îm
părțită ajutore peste ajutâre; oei-ce ne-au 
sprijinită totdeuna cu o rară bunăvoință 
în tote aoțiunile nâstre, de astădatăstau 
ou ochii țintiți asupra nostră, ca să vedă 
întru câtă amă fostă vredniol de sprigi- 
nulă materială și morală ce ni-l’au dată. 
Ftă oă timpulă secerișului au sosită; să 
ne punemă deci pe lucru, ca astfelă pro- 
duotele nostre să fiă pe câtă se pâte 
mai bune și mai cu îmbelșugare, oăcl 
dela acesta aternă sârtea nâstră pe vi- 
itoriu.

Cineva a disă, oă unii poporu fără 
industria este unu poporu fără de viâță! 
Ei bine, datoria nâstră de astădată este 
de-a arăta, că poporulă română înoă 
are industria și prin acâsta viâță trainică. 
De aceea trebue să îmbrățișămă acâstă 
causă cu tâtă căldura inimei, căci de si
gură acăstă încercare a nâstră va fi imi
tată și de celelalte reuniuni de meseriași 
români din Brașovă, Clușiu și alte orașe, 
pe unde suntă meseriași români.

Comitetulă reuniuniunei nâstre va 
hotărî pentru oei mai desteri în lucrări 
mai multe premii și diplome de reou- 
nosoință și aoestea ne vor servi fiă-caruia a- 
tâtă spre onâre, câtă și spre suvenire 
și modelă în viitoră, prin urmare, celă 
oe stându-i în putința a sprigini acâstă 
întreprindere și nu o va face, acela va 
păcătui în contra causei colegiloră săi.

Meseriași Români 1 precum ne-amă 
arătată în diferite petreceri și conveniri, 
oa Omeni de ordine vrednici de aten
țiunea binevoitoriloră noștri, datoria ne 
impune de astă-dată cu atâtă mai multă 
a arăta, că tâtă silința ni-o punemă în
tru învățarea meseriiloră nâstre și nu
mai în ârele de reoreațiune, după-ce am 
părăsită dalta și ciocanul, luămă notele 
îu mână pentru a învăță să cântămă.

Isvorulă nostru de traiu este mese
ria, ce fiesce-care avemă; ei bine, pen
tru ca să ne arătămă marea atragere oe 
o avemă cătră meseriile nâstre, trebue 
să ne grupămă ou toții la ună locă și să 
spriginimă fiesce-care după putință, prin 
produotele nâstre, frumâsa inițiativă luată 
de comitetulă reuniunei nostre.

In scopulă acesta comisiunea pen
tru arangiarea esposițiunei nâstre indus
triale a pusă la disposițiunea fiă-oăruia 
trei liste de înscriere pentru cei ce vo- 
iescă să spriginescă prin producerile loră 
aoâstă esposițiune, una în localulă reu
niunei (Strada Gusteriței Nr. 6) a doua 

la d-lă Emanuilă Solomonă, măiestru 
lăcătușă (Bahngasse Nr. 10) și una la 
d-lă Constantină Dragoș, măiestru pan- 
tofară în (strada Cisnădiei), ca astfelă 
înscrierile să se pâtă face ou înlesnire.

Tot-odată se faoe cunosoută, că în
scrierile se voră face numai pănă în 31 
Decemvre 1891, oând apoi se va constata 
câți din măieștri și oalfe de meseriași 
români doresoă să espună lucrări la es
posițiunea industrială a meseriașiloră ro
mâni.

Doritorii de a afla informațiunl ma- 
detaiate le voră putea primi din Reu
niune său dela domnii, oarl au lis
tele de înscriere.

Făoândă deci subsemnata oomisiune 
apelă la toți meseriașii români, fiă mem
brii seu nemembri ai reuniunei, îșl es- 
primă dorința, oă cele <jise să între a- 
dâncă în inima fiă-cărui meseriașă con- 
soiu de ohiămare sa.

La luoru der și Dumnecjeu să pro- 
tâgă întreprinderea nâstră.

Pentru comisiune:
George Trifanft, Toma Simtion, 

președinte. notară.
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A apărută :
Dobrogea. Reformele economice și 

sociale, oe ea reclamă, de Z. Z. Nacianu, 
membru ală societății de statistică din 
Paris. Editura revistei „Generația nouă". 
BucurescI, Tipografia Ioană Weiss. Calea 
Victoriei. Nr. 29, 1892. Formată 8° cu 
32 pagine. Prețulă 2 lei. — Autorulă a- 
cestui valorosă studiu pledâză cu price
pere și ou inimă românâscă pentru re
generarea Dobrogei, și atrage atențiunea 
statului română asupra avantagieloră și 
folâseloră, oe aoâstă țâră ar pute aduce 
României pe terenulă eoonomioă, indus
trială și politică, dâcă ea ar fi obiectulă 
unei interăsărl și ooupațiunl mai seriâse 
din partea statului română. Aoestă stu
diu cuprinde următârele oapitole: Sta- 
tulă română față ou Dobrogea. — Re
formele eoonomice și sociale, ce se potă 
faoe în Dobrogea. Neoesitatea d’a se oo- 
lonisa Dobrogea, Neoesitatea d’a se co- 
lonisa Dobrogea ou Români și d’a se 
asimila. — Rolulă statului în Dobrogea. 
— Politioa eoonomioă și sooială ce gu- 
vernulă ar trebui se adâpte față de Do
brogea.

Emanciparea țeraniloru.
Din discursulă lui M. Kngălniceanu rostită la 

jubileulă Academiei Române.
(Urmare.)

N’a fostă totă așa cu noua legiuire 
din Moldova.

Grigorie Ghica de abia instalată 
Domnă îșl forma noulă său ministeră din 
bărbați luațl din partidulă națională seu 
partisanl ai noueloră reforme și anume: 
Alexandru Sturdza, președinte de consi
liu și ministru de interne, bărbată ca
rele în calitate de vistieră, sub domnia 
lui Mihailă Sturdza, s’a arătată pururea 
cu mare îngrijire pantru țărani, ca ma- 
teriă imposabilă ; elă luâ de directoră pe 
Costaohe Rola; Prințulă Gheorge Soțu 
la departamentulă de finance, avândă ca

cu gura putea ajunge la bute; apoi îi 
dise, că nu o va deslega de acolo pănă 
ce nu va mânca tâtă carnea din bute. 
După aceea Iancu încuia ușa, luâ cheile 
cu sine și pleca.

Elă merse din sată în sată și din 
orașă în orașă, pănă când ajunse într’ună 
altă orașă. Aci trase în gazdă la o babă 
bătrână. Acesta îi dădu bine de mâncare 
der când Iancu îi ceru apă să bea după 
mâncare, chs® G& n’are, că de trei ani 
n’a băută apă. Când Iancu o întreba că 
de c6) _ răspunse, că în orașă este 
numai o fântână și în fântâna aceea 
e ună bălaură, care nu lasă pe nime 
să-i ia apă pănă ce nu-i dă o fată de 
mâncare. I

Mai stătu Iancu oâtva pe gânduri 
când de-odată audi trăgândă clopotele. 
Atunci întreba pe babă, că de ce tragă 
clopotele. Acâsta răspunse, că mâne vine 
rândulă la fata împăratului să o mă
nânce și de aceea tragă clopotele. A- 
tunol Iancu dise, că elă va scăpa pe 
fata împăratului. — Așa răspunse baba. 
Tu să o scapi când feciori de crai tari 
și mari nu cutâză să se lupte cu bălau- 

rulă. Iancu nu clise mimică; vedea elă 
cu cine are de lucru.

Iancu se culca și dormi pănă la di- 
mineță. Când se scula, aucji âră tră
gendă clopotele și întrebă, că de ce 
tragă clopotele. Baba îi spuse, că acuma 
ducă pe fata împăratului la fântâna cu 
bălaurulă. Atunci Iancu îșl luâ sabia și 
chiămându-șl cânii, plecă să vâcjă cum 
ducă pe fata împăratului.

Uitasemă să vă spună, că lupulă, 
ursulă și leulă umblau după Ianou ca 
și nisce câni. Așa ajungendă Ianou în 
mijlooulă orașului, vădu fata împăra
tului într’o trăsură de aură ducendu-se 
spre fântână. Se luâ și Iancu după tră
sură. După-oe sosiră la fântână, fata se 
scoborî, se puse pe ună scaună, aștep- 
tândă bălaurulă se vină să o mănânce. 
Iancu se apropiâ atunci de fată și-i 
ijise, că o va soăpa elă; apoi se puse 
lângă ea, asteptândă eșirea bălaurului. 
Der fiind-că nu durmise destulă de bine 
în nâptea trecută, adormi în pâla fetei 
de împărată. Bălaurulă eși și se apropiâ 
de fată să o mănânce. Fata atunci în
cepu a plânge. Intr’aceea căcju o la

crimă pe gâtulă lui Iancu. Acesta a- 
tuncl se treeji îndată și văcjendă bălau
rulă, se duse spre elă, întrebându-lă, 
că de ce voiesce să mănânce pe fata 
împăratului. Atunol bălaurulă îi chsei 
oă elă n’are cu nimenea nimică, decâtă 
ou fata împăratului și să-lă lase să o 
mănânce. — Bine, cp3® Iancu, der îna
inte de a o mânca trebue să te lupți 
cu mine.

Se apucară ei așa-deră la luptă 
dreptă și se luptară trei ciasurî. Bălau
rulă, fiindă mai tare, trânti odată pe 
Ianou așa de puternică, încâtă acesta 
se împlântâ în pămentă pănă la ge
nunchi. Atunci Iancu văcjândă, că bă
laurulă o să-lă mânce și pe elă și pe 
fata împăratului, strigă câniloră sei, să-i 
vie într’ajutoră. Lupulă, ursulă și leulă 
săriră la bălaură. Leulă dădu bălaurului 
o palmă așa de sdravănă, încâtă acesta 
ameți. Atunci Iancu porunoi săbiei, să 
taie oapurile de focă ale bălaurului, căci 
bălaurulă avea nouă capete. După aceea 
Iancu tăiâ verfulă limbiloră bălaurului, 
ca semnă, că elă l’a omorîtă. Apoi se 
apropiâ de fata împăratului și i arătâ 

vârfurile limbiloră. Fata împăratului îi 
dădu atunci ună inelă de aură și jumă
tate din cârpa sa, cusută cu firă în oor- 
nurl, ca semnă, că elă a soăpat’o de 
bălaură. Iancu luâ inelulă și-lă puse pe 
degetă, er în jumătatea oea de cârpă 
învălui vârfurile de limbi. După aoeea 
fata împăratului îi spuse, oă tată-său a 
vestită în țeră, că cine o va scăpa, va 
căpăta jumătate din împărățiă și pe ea 
de nevastă.

Iancu, de ostenela luptei, adormi 
âră dimpreună cu cânii săi. Atunol ună 
fecioră de craiu, care voia să capete 
elă fata de nevastă și jumătate din îm
părățiă, tăiâ capulă lui Ianou și pleoâ 
cu fata acasă la împărată, ca să-și ca
pete răsplata. Der mai ’nainte jurâ pe 
fată, că va spune acasă, că elă a omo
rîtă bălaurulă.

Așa s’a și întâmplată. Merseră acasă. 
Aci împăratulă, tatălă fetei, îi dădu ju
mătate din împărățiă și fata de nevastă. 
Să vedemă acum, oe s’a întâmplată mai 
departe ou Iancu.

După o lungă vreme, se trezi leulă 
și vătjendă pe stăpânulă său mortă,
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direotoră pe Ioană Silionă; Alexandru 
Costache Sturdza repausatulă nostru con
sulii generală la Salonioă, a fostă nu 
mită postelnică secretară de stată; — 
la departamentulă justiției, Petru Ros- 
set-Bălănescu, părintele lui Neoulae 
Rosset-Bălănescu ministru de esternesub 
■Cuza-Vodă și carele m’a ajutată multă 
la înlăturarea piediceloră și intrigiloră 
în oontra decretărel și aplioărei legei 
rurale din 1864 ; Direotoră ală ministe
rului justiții a fostă numită Dimi- 
trie Ralet, acela carele în 1848 a scrisă 
o întrâgă literatură în contra regimului 
lui Michailă Sturdza și în deosebi „Plu- 
tarchulă Moldovei“ ; — la hătmăniă seu 
ministerulă de răsboiu a fostă numită 
Teodoră Balșă, cj.isă tînărulă și viitorulă 
caimacană, după retragerea din domniă 
a lui Grrigorie Grhica la începutulă răs- 
hoiului turco-rusescă din 1854; — la 
vorsicia bisericescă și epitropia învă- 
cțăturei publice, între alte cuvinte la mi
nisterulă culteloră și instrucțiunei pu
blice, a fostă chiămată Niou Grhica, Co- 
măneșteanu, vâră ală Domnului, patriotă 
înflăcărată, spirită înaltă, partisană înfo
cată ală reformeloră sociale și care întru
nea în elă tote calitățile bune, fără ună 
singură defectă ală Grhiculesciloră ; —șefă 
poliției capitalei a fostă numită Petru 
.Mavrogheni, viitorulă și celă mai capa
bilă bărbată de financiă ală României.

Cu ună asemenea Domnă ca Grri- 
.gorie GlhioaVodă și cu așa miniștri, noua 
lege rurală nu putea să fiă de cât o le
ge de progresă, decâtă o lege blândă, 
părintescă pentru țărani. Noua legiuire 
consfinția drepturile seculare ale țăra- 
niloră, hotărî, ca ogorele țărănescl să 
fiă alese și stâlpite, țăranii să nu pdtă 
fi strămutați din ele; se desființa dij ma 
și tâte augariile loră. Munca datorită că- 
tră stăpânii de moșii era bine determinată. 
Acostă lege era înainte mergătore și pre- 
gătitâre legei rurale din 1864. Dâcă ea n’a 
produsă efectele salutare cari se așteptau 
de bunulă domnitoră, causa trebue cău
tată în a totă puternicia proprietăriloră, 
în slăbiciunea guvernului, care, prin în
săși instituirea sa, era, provisoriu și 
prin urmare fără putere.

Etă în ce stare se găsea ajunsă ces- 
tiunea rurală, când tractatulă de Parisă 
decreta, oă populațiunile din țerile ro
mâne voră fi consultate, și când în a- 
dunările mume, țăranii, pontașii, clăcașii, 
iobagii, veniră de luară locă alăturea 
cu foștii domni, cu boerii stăpâni de moșii, 
cu episcopii și cu Egumenii de mănăs
tiri (și aceștia erau stăpâni de moșii și 
adesea mai împilători pentru țărani de 
câtă chiar boerii însărcinați cu datorii și 
cu numărosă familiă.)

In adunarea din Iași, cu deosebire 
de cea din Bucurescl, cum am arătată 
mai susă, între alte reforme de organi-

sațiă dinăuntru a venită la ordinea cai
lei și chestia legei rurale.

Deputății țărani, în numără de 14, 
au venită în mijlooulă nostru slabi, pur
tând ă pe fruntea loră stigmatele muncei si
lite, și potă cjioe chiar goli. De pudâre 
pentru străini și pentru adunarea în care 
ei intrau ca representanțl a mai multă 
de ună milionă de împilați, Unioniștii 
s’au grăbită a-le înlesni cumpărarea de 
haine noi.

Țăranii moldoveni în desbaterile Ca
merei ca și fiii loră în câmpiile Bulga
riei, au dovedită, că în vinele loră ourge 
încă sângele Romaniloră, cuceritorii lu- 
mei. Respectuoși, der fără înjosire că- 
tră nobilii loră colegi și stăpâni, însă li
niștiți și fermi, ei s’au arătată pururea 
demni, chiar când în față li-se tăgăduiau 
drepturile, chiar când li se imputa lenea 
ca causă a sărăciei loră; ei în curândă, 
prin atitudinea loră, au ajunsă a im
pune stima chiar asupritoriloră loră. Cu 
dreptă cuvântă der, li-s’a aplicată , numi
rea de talpa casei, numire, care eu am 
scris’o sub fotografia, representândă pe 
deputății pontași, și pe care am trimis’o 
lui 0. A. Rosetti. (Ună esemplară din 
acestă fotografiă se află încă astădl es- 
pusă în sala de conferințe a Camerei 
nâstre de deputațl.)

In marea luptă pentru Unire, de
putății țărani au resistată la tote încer
cările de corupțiune și promisiunile se- 
paratiștiloră; ei au stată credincioși ală
turea cu unioniștii. Și când în (Țua de 
7 Octomvre 1857, în a șăptea ședință, 
Adunarea ad-hoc a votată, afară de două 
voturi, ală logofătului Alecu Balșă, și 
ală locțiitorului Episcopului de Romană 
Hermeziu, propunerea pentru Uniunea 
Principateloră presentată de mine și 
când votulă s’a proclamată de președinte 
Ioană Râtă, deputatulă țăraniloră din ju- 
dețulă Putna, a esolamată în gura mare 
în numele celorlalți deputațl clăcașl: noi 
nu șcimă a urâ, der Dumne4eu șcie a se 
îndura.

In diua de 9 Noemvre 1857, în a 
16-a ședință a Adunărei, repausatulă 
Anastasie Panu, a dată cetire propune- 
rei locuitoriloră pontași esprimândă do
rințele țărănimei. Acestă propunere este 
una din pledoriile cele mai elocinte în 
favârea țăraniloră ; ea descrie cu litere 
de focă suferințele seculare ale munci- 
toriloră; altmintrelea nu contestă nici 
ună dreptă, nu cere nimică gratuită dela 
proprietari, decât liberarea brațeloră prin 
răscumpărarea boerescului (clăcei), și prin 
urmare a rămâne în mâna loră ca pro
prietate absolută pămentulă cultivată 
de ei în puterea legiloră de pe atunci.

Acestă astă, o adevărată plângere 
a unui întregă poporă, ar trebui să fiă 
cetită și reprodusă în întregimea lui; 
totuși, în vederea scurtului timpă ce-mi

este dată, mă voiu mărgini a oeti con- 
clusiunea lui; et’o :

„Suspinulă, durerea nâstră de tdte 
4ilele, dorința cea mai mare pentru care 
ne rugămă 4*  și nâpte la Dumne4eu să 
se îndure, este căderea boerescului; de 
aceea voimă să rescumpărămă și tâte 
acele cu care suntemă împovărați cătră 
boerii de moșii. Voimă să scăpămă, voimă 
să ne răsoumpărămă de robia în care 
suntemă; voimă să ne răsoumpărămă să 
nu mai fimă ai nimănui, să fimă numai 
ai țărei și să avemă și noi o țâră; amă 
înghenunchiată, amă îmbrâncită cu toții; 
cum suntemă nu o mai putemă duoe în
delungă ; nu voimă să jicnimă dreptu
rile nimărui, der nici ală nostru să nu 
se întuneoe.

„Din buni și străbuni noi amă avută 
dreptulă de a ne lucra pămentulă tre- 
buitoră pentru hrana nâstră și a viteloră 
nâstre, fără să ne pâtă nimeni alunga 
de pe dânsulă...

„Să fiă deci o adunare obștescă 
unde să avemă și noi omenii noștrii; 
să -se- cernă și să se desbată drepturile 
boeriloră și drepturile nâstre, și ceea-ce 
o țeră va găsi, că suntemă datori, cu 
sudorile nâstre vomă plăti. Omulă, ca 
să scape din robiă și să fiă stăpână la 
oasa sa, vatra și ogorulă său, cu tragere 
de inimă va lucra și se va resoumpăra“.

Aceste cuvinte nimenea a4l în Ro
mânia nu le va găsi revoluționare și co
muniste, pentru că faptele au dovedită, 
oă realisarea cereriloră țăraniloră făoută 
în 1864 nu a soădută valârea proprietă- 
țiloră, ci din contră a în4ecit’o, nici a 
făcută din țărani despoitorl comuniști ai 
moșiiloră străine. Aceste ouvinte, repetă, 
au stârnită în 1857 o furtună în totă 
România, bine înțelesă din partea stă- 
pâniloră de moșii; căci țăranii, avândă 
încredere și în dreptatea oausei loră și 
în curagiulă și spriginulă energică ală 
apărătoriloră loră, sperândă mai alesă 
în dreptatea Europei, oare-șl plecase au- 
dulă la strigătele de durere ale unui în
tregă poporă, se ținură liniștiți. Depu
tății loră îșl sfîrșiră plângerea loră prin 
aceste frumâse și uimitâre cuvinte.

Mântuirea nostră, după Dumne- 
4eu dela sfatulă puteriloră o așteptămă ; 
ele au luată și țină sorții României în 
puternica loră mână; numai ele potă 
împlini mărâța faptă de a soâte ună po
poră din mormântulă, în care a zăcută 
pănă acum. Biruințele cele mari, câști
gate se voră șterge de pe stâlpii cei 
înalțl, pe cari suntă scrise; petrele se 
voră preface ârășl în nisipă, der învie
rea României, săpată adâncă în inimile 
tuturoră Româniloră, trecândă din stră
nepoți în strănepoți voră bine-cuvânta 
timpuriloră viitâre numele internei atori- 
loră unui poporă“.

In tote județele proprietarii se adu
nară, formulară protesturl, jalbe, memorii,

în vedere dea sprijini proprietatea și de a 
arăta ce false suntă afirmările țăraniloră. 
Fură unele publioate prin 4iare> altele 
comunicate representanțiloră puterilorii 
străine.

Propunerea țăraniloră a fostă tri- 
mesă în cercetarea comiteteloră proprie- 
tariloră mari și proprietăriloră mici; ea 
a dată locă la discuțiunl înfocate, Ia în
vinovățiri teribile în contra țăraniloră; 
și ce este mai tristă și mai durerosă este, 
că acusările cele mai violente, oă refu- 
surile cele mai absolute de orl-oe re
formă în favârea țăraniloră n’au pornită 
din sînulă comitetului proprietăriloră 
mari câtă din sînulă comitetului proprie- 
tariloră mici, aoei cari aveau pe părțile 
loră de moșiă câte, 5, 10, multă 15 olă- 
cașî. Aceștia țipau mai tare deoâtă aoei 
cari aveau mii de fălci și sute de pon
tași ; preoum în faptă cei d’intâi, [în să
răcia loră, tractau pe clăcașl mai rău (și 
tocmai oa pe Țigani) decâtă boerii bo- 
gațl, în inima cărora la mulțl se aflau 
simțeminte oompătimitâre pentru sârtea 
olăoașiloră, și dintre cari mulțl erau în 
capulă reformei emancipatrice. De aoeea 
rapoturile, și ală comitetului proprieta- 
riloră mari și ală proprietăriloră mici, 
și majoritatea și minoritatea nu cuprindă 
nici o soluțiune; deslegarea cestiei, no
dului gordiană, se lasă unei viitâre adu
nări legislative, adecă unui viitoră ne- 
ounosoută. (Va urma).

ULTIME SOIRI.
Bucurescî, 5 Decemvre. Crisa 

ministerială continuă. Circulă svo- 
nulu, că M. S. Regele nu s’a pro
nunțată încă asupra demisiuniloră 
miniștriloru Lascarfi Catargiu, 0- 
lănescu și generală Lahovari. Ase
menea circulă vestea, că la casă 
când generalulă Florescu va fi 
însărcinată cu formarea ministe- 
riului, densulu îlă va completa 
cu domnii Gr. Cozadini, Pake 
Protopopescu și colonelulă Poe- 
nariu.

Viena, 4 Decemvre. Delegația 
austriacă a votată fără modificări 
bugetele resbelului și marinei și 
cheltuelile pentru Bosnia și Her- 
țegovina. Ministrulă de resbelă a 
mulțumită profesorului Billroth 
pentru ideile emise în privința 
serviciului rănițiloră în campaniă 
și a promisă a le supune în studiu 
amănunțită.

Londra, 4 Decemvre. Ministe
rulă afaceriloră streine a primită 
dela ministrulă Engliterei la Pe
king o depeșă, care confirmă mă- 
celulă creștiniloră: victimile suntă 
t6te indigene; nici ună europenă 
nu se află printre ele.

dădu ursului o palmă să se scole, acesta 
se sculă, apoi dădu elă o palmă lu
pului, ca să se scdle și elă. După aceea 
ținură toți trei sfată, cum să învie pe 
stăpânulă loră. Leulă mai întâiu, 
gâci cum să învie pe stăpânu-s’o. De 
aceea trimise pe lupă după erbă vie, 
xjioendă, că să umble iute, să nu zăbo- 
viască multă, jucându-se cu oile. Lupulă 
plecă. Dâr văcjendă nisce oi pe costă, 
se duse la ele să le întrebe de sănătate. 
Intr’ună târdiu se întârse, der fără iârbă 
vie. Atunci leulă, văcjendu-lă cu botulă 
roșu, îi (jise: Vecjl, oă nu te-ai dusă 
unde te-amă trimisă, și îi dădu o palmă 
de îi sări ună ochiu. După aoeea trimise 
pe ursă, 4i°®ndu-i, nu cumva să se în- 
curoe într’o viă, căci lui îi placă stru
gurii.

Plecă ursulă. Der dândă de o viă, 
se apucă să mănânce la struguri, ui- 
tându-șl de iârbă vie. Când se întârse 
și leulă îlă văcju, oă nu aduce ierbă 
vie, îl dede și lui o palmă, de îi săriră 
urechile de pe jumătate, — de atunci a 
rămasă ursulă cu urechile ciuntite. Apoi 
plecă elă însu șl, cjioendă lupului și ur-

sului, ca nu cumva să lingă ceva sânge 
de pe stăpânulă loră.

Plecă leulă. Ajungândă într’o pă
dure, vădi ună șârpe mare câtă o pră
jină, duoândă în gură iârbă vie. Leulă 
îlă întrebă, că la ce îi trebuie ierba vie. 
Șerpele îi răspunse, că o rotă de cară 
i-a omorită ună puiu, și voiesce să-lă 
învie. Atunci leulă, ceru să-i dea și lui 
puțină. Șerpele n’a vrută. Atunci leulă, 
punendă laba pe capulă șerpelui, îi luă 
iârbai și se întârse cu ea la stăpânulă 
său, și punându-o pe rană, îl învia îndată.

După aceea îl spuseră cânii, că 
ună fecioră de craiu l’a omorîtă. Iancu 
atunci ce să facă? — Plecă spre curtea 
împărătescă, să-și ia răsplata, fiind-că a 
scăpată pe fata împăratului. Ajunsă aci, 
întră în casă. Câtă îlă vă4u fata, se 
duse la tată-s’o și-i spuse, că acesta a 
omorîtă bălaurulă, âră nu feciorulă de 
craiu, și decă vrea să scie, cu bună 
sâmă, să-lă întrebe după inelulă de aură, 
care i-lă dăduse ea.

Impăratulă făcu, precum 4isese fata, 
și într’adevără, află la Iancu inelulă de 
aură și jumătate din cârpa fetei sale. 
Atunci porunci, ca pefeoiorulă de craiă

să’lă lege de o petră de mâră și să-lă 
arunce în mare.

In 4iua următOre se făcu la curtea 
împărătâscă a doua nuntă, și Iancu luâ 
pe fata împăratului de nevastă. După 
vre-o câte-va 4^ej spuse Ianou împăra
tului, că are o soră și vrâ să o aducă și 
pe ea la curtea împărătâscă. Impăratulă 
voia să trimiță cu elă nisce âmenl de 
pază, dâr Iancu nu primi, ci luândă doi 
cai, plecă să aducă pe soru-sa.

Sosindă în palatulă smeiloră, des
cuia ușa, unde închisese pe soru-sa, și 
întră. Cristina mâncase tâtă carnea din 
bute și mai avea numai ună osă, la 
oare tocmai rodea, când întră Ianou. 
Acesta o deslegă. Der ea ascunse osulă 
ce-lă rodea în buzunarulă rochiei și su- 
indu-se pe cală, plecă cu frate-său la 
curtea împărătâscă. Aci, fiindcă era spre 
seră, servitârele așterneau paturile.’ Cris
tina se duse să ajute și ea, și aflândă 
în care pată dârme Iancu, scăse osulă 
din busunară și-lă puse în pată, oa în- 
țepându-se în elă, să mâră. Se credea 
adecă atunoia, că dâcă oineva se înțepă 
în osă de omă, mâre.

Iancu, ostenită de drumă, se culcă

de vreme. Atunol osulă îi întră între 
coste și Iancu muri. Diminâța erau tote 
gata de mânoare și toți erau la masă, 
numai Iancu încă nu venise. ’Lă aștep
tară mai multă vreme cu masa. Leulă 
carele soia, că stăpânulă său nicl-odată 
nu obiclnuesce să dârmă așa de multă, 
dhe cătră impăratulă, oă de bună semă 
s’a întâmplată ceva. Impăratulă nu voia 
sâ cr64ă. Leulă, vă4endă, oă stăpânu-s’o 
nu se mai scâlă, merse în casa unde 
dormia acela și într’adevără, i-lă află 
mortă. Atunci se duse la lupă și-lă în
trebă, decă mai ține iârba vie, oe i-o 
băgase în ureche. Lupulă dise, că da, să 
o oaute în ureohea dreptă. Căuta leulă, 
der iârba nu-i ca-n palmă. Atunci năcă
jită, oe era trase lupului o palmă de-i 
sări șicelalaltă ochiă. Atunci lupulă îi 
4ise să caute în urechea stângă, că aoolo 
e. Căutândă leulă, aflaîntr’adevără iârba 
vie, pe carea punându-o pe rana, unde-lă 
înțepase osulă, îlă învia.

Iancu căpăta jumătatea de împără
ție, peste oare e domnă și în 4iua de 
a4l. Țâra lui se châmă „Țera povești
lor ă“. p, f, studentă.
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CARACTERULU*)

*) Alese de Moșulă. (Nota acâsta în ren- 
dulă trecută s’a omisă din nebăgare de seină)

— Red.

însușirile oaraoterului.
3. Fidelitatea.

Tăria voinței și a hotărîrei se 
p6te câștiga numai prin esercițiu. 
Numai prin propria putere se p6te 
ține la înălțime unu barbatu; 
alții nu-i potă ajuta aici. Elu sin
gură este domnii peste faptele 
sale. Elu se p6te feri de minciună 
și se mergă pe calea adevărului; 
elă pâte încunjura sensualitatea și 
să fiă moderată; elă pbte se urască 
crudelitatea și se fiă amabilă. 
Tote aceste și mai multă încă 
suntă în puterea lui și suntă de 
lipsă pentru disciplinarea propriă. 
Numai dela elă atârnă, ca se fiă 
liberă ori ună sclavă.

Epictetă cjice: Noinualegemă 
înșine rolurile în vieță, nici n’a- 
vemă de a face cu ele; datoria 
nostră este numai și numai de a 
le juca bine. Sclavulă pâte se fiă 
totă așa de liberă, ca stăpânulu, 
și libertatea e celă mai mare dară 
ală ceriului. Fără de ea tote ce
lelalte n’au prețu, cu ea suntă su
perflue, fără de ea cu neputință... 
Trebue să convingeți pe omeni, 
că fericirea nu e acolo, unde o 
caută ei în orbia loră. Ea nu e 
nici în bogățiă, nici în tăriă, seu 
în putere: căci Nero, Sardanapal 
și Agamemnon suspinau, plângeau 
și erau sclavii împrejurăriloră și 
nebuni. In voi înși-ve zace feri
cirea; în adevărata libertate, în 
lipsa, seu învingerea ori cărei frice 
josnice; în desăvârșita stăpânire 
de sine; în puterea cumpătului și 
a păcii; în curagiulu egală de a 
trăi fiă în sărăciă, fiă în veseliă, 
bolă și chiar în morte.

Semțulă de datoriă este o pu
tere ce susține chiar și pe bărba- 
tulă curagiosă, putere care ’lu în- 
tăresce și’lă încuragieză. Astfelă 
răspunse Pompeiu amiciloră săi, 
cari îlă sfătuiau să nu plece cu 
corabia pe o furtună grozavă, ca 
să nu se înece: ,,E de lipsă, să
mergă, nu să trăiescă.11 Unu cu- 
văntv, nobilă mai alesă decă este 
însoțită de faptă!

Tocmai așa se putea aștepta 
dela marele Washington ca cre
dința cătră datoria sa să fiă mo- 
torulă principală ală vieței sale. 
Cunoscendu-și odată clară datoria 
sa, elă și-o împlinea în ori ce 
casă și cu hotărîre neînfrânată. 
Nu cu privire la urmări, nici pen
tru gloriă, seu pentru altă tavoru, 
ori câștigă, ci numai și numai 
pentru că a fostă bine și corectă, 
trebue să se facă cum se cade.

Și cu tdte aceste Washington 
avea o părere tdrte modestă des
pre sine însu-șl. Când ’i se oferi 
comanda superidră peste cea din- 
tâiu armată americană, multă vre
me nu se putea decide a-o primi, 
până ce în cele din urmă i-s’a 
impusă aprdpe cu sila. Când a 
mulțumită congresului pentru o- 
ndrea, că ’i s’a încredințată ună 
postă atâtă de însemnată, dela 
care va depinde în așa mare mă
sură viitorulă țării, elă c|ise între 
altele: Vă rogă să vă aduceți a- 
minte mai târziu, decă s’ar în
tâmpla o nenorocire, care ar pu
tea se strice renumelui meu, că 
eu acjî cu tâtă francheța nu mă 
consideră de capabilă de a îm
plini cum se cade postulă ce mi
rați încredințată !“

Washington a mersă înainte pe 
cărarea datoriei, mai întâiu ca co- 
mandantă superiorii, apoi ca pre
ședinte, fără ași călca vre-odată

*) După, Smiles-Rudow. A se vedâ Nr.
255 aid „Gaz. Trans.“ din 1891. 

câtuși de puțină datoria. Nu-i 
păsa decă era|seu nu populară, 
ci-și făcea datoria, de i-ar fi a- 
dusă popularitate ori nu, și de i-ar 
fi amenințată chiar și puterea și 
posiția. Astfelă stăruiau pe lângă 
elă, să respingă tractatulă ce l’a 
încheiată Jay cu Anglia. Der o- 
norea lui și a țării era în jocă și 
elă a refusată de a satisface a- 
celei cereri. Se redică o mare fur
tună în contra tractatului și Was
hington era așa de urîtă, încâtă 
era p’aci să-lă bată cu pietri. Cu 
tăte aceste elă aprobă tracta
tulă și lăsă să intre în vi- 
gâre, cu tdte rugările și obiecțiu- 
nile. Elă răspunse la aceste nu
mai: „Ori câtă de mulțumitoră și 
fi pentru multele dovecpL de con
simțire și aprobare a țării mele, 
eu aceste totuși nu le potă me
rita, decâtă atunci, când voiu urma 
vocei consciinței mele.“

(Va urma.)

Din Codicele Mateiu Voileanu.
Pilde fllosofesci de pe limba cea prdstă, gre- 

câscă tălmăcite i-omânesce.*)

— Starea unui omă, ce este 
supusă patimiloră lui, este mai 
rea, decâtă starea unui robă ti- 
călosă.

— Biruitorulă se cuvine să fiă 
mulțămitu de biruința sa, și să 
ierte pe celă biruită.

— Să fii pururea fără de rău
tate, și fără de vicleșugă, măcaru 
de ți-s’ar întâmpla se-ți răpui și 
vieța pentru aceste bunătăți.

— îndată ce se dă omulă pe 
sine în lucruri necuviinciăse, îșl 
pierde rușinea.

— Cine poruncesce cu multă 
stăpânire celora ce suntă supuși 
lui, află adese altă stăpână, de-i 
poruncesce și lui întru același 
chipă.

— Caută cu ce neniu faci cus- 
criă, când vrei să însori pe fiulă 
tău, pentru căci rădăcina dă la 
copaci și la ramuri răutatea ce are.

— Cine ți-au spusă greșelele 
altuia, are gândă să spuie și ale 
tale altuia.

— Vinulă se fiă câtă de tare, 
nicl-odată nu ridică atâta mintea 
omului, câtă o ridică o patimă 
neînfrânată.

— Crescerea cea bună stă întru 
a ave tînărulu obiceiuri lăudate.

— Scumpulă vede pururea 
marea pustietate în casa lui.

— Celuia ce șl-a perdută ru
șinea, inima lui este mortă.

— Cei săraci se cuvine se în
vețe învățăturile pentru ca să se 
facă bogați, și cei bogați pentru 
ca să le aibă ca o podâbă.

— Bogățiile cele mai bune 
ce ar pute să dea neștine copi- 
iloră săi, suntă: să-i crescă bine 
și cu cinste.

— Vrășmașulă celă mare ală 
omului este pochta (pofta) lui.

— Cine are ună mesteșugă, 
are o comâră.

— Mijlocirea cea mai temei
nică pentru ca să trăescă neștine 
cu odichnă este, să-șî înfrâneze 
patimile lui.

— Beția este ușa prin carea 
întră omulă în lucruri necuviâse.

MULTE ȘI DE TOATE.
Legendă persiană despre originea vinului.
Cele mai vechi date despre originea 

vinului, ală acestui resfățatG fiiu ală 
viței de viă, se află în S-ta Scriptură, 
unde se 4’co: „După-ce a eșită Noe din 
corabiă, s’aașecjată înpămentulă SinearG, 

a începută a lucra pământulăși a planta 
viă. Cocendu-se pâmele de viă, Noe a 
scursO dintr’ensele vină și a băută; și 
de dre-ce vinulă era forte dulce și ela 
nu soia puterea vinului, a băută mai 
multă decum ar fi trebuită să bâe și...“ 

Veselă din fire, Românulă învredni- 
cesce pe ună, „puiu de Română“ cu me- 
ritulă de a fi descoparită via, din care 
prioină îlă slăvesce și-lă cinstesce cum 
se cuvine, căci etă ce (jice elă în urmă- 
tdrea poesiă:

Tata Noe celă bătrână
Fost’a fostă, puiu de Românii,
Elă a născută veselia 
Când a descoperită via.
Să-’lă slăvimă, 
Să-lă cinstimă, 
Totă cu vină 
Și pelină.

Deducțiă curidsă acdsta, dâr po
trivită.

Afară de aceste date ale S-tei Scrip
turi despre originea vinului, mai esistă 
altele într’o legendă persană, care — 
nu mai puțină curiosă oa Românulă, — 
— atribue d’adreptulă unei femei meri- 
tulă d’a fi descoperită vinulă. Mullah 
Akber, vechiu scriitoră persană, etă ce 
scrie despre originea vinului:

Regelui Djemjid, care a ridioată 
Persepolea, — cetate cunoscută și adl 
Perșii oră sub numirea de „Fukht-e- 
Djemjidu (Tronulă lui Djemjid) — i-a 
plăcută afară din cale strugurii. Ca să 
potă deci gusta din acdstă delicatesă în 
tdte anutimpurile, a pusă într’ună vasă 
o mulțime de struguri, er vasulă l’a a- 
șecjată sub pămentă într’o pivniță. După 
ce însă strugurii au fostă puși grămadă 
unulă peste altuia, forte naturală, că 
au începută să ferbă, și când mai târziu 
regele a gustată din mustulă ce ferbea 
în vasă, nici într’ună chipă nu i-a plă
cută și atâtă îi păru de grețosă, încâtă 
îlă ținea a fi chiar venină. Cu tdte a- 
cestea a luată din acesta mustă și a 
umplută vr’o câteva vase, înșemnândă 
pe fiecare vasă cu litere mari bombate, 
înfricoșatulă cuvântă: „venină“.

S’a întâmplată însă, că o favorită 
a sa din haremă a avută într’o di nisce 
dureri cumplite de capă, dureri ce o 
chinuiau strașnică, încâtă mai bucurosă 
ar fi voită să mdră, decâtă să le mai 
suporte cu atâta vai și amară. Despe
rată astfelă, a venită de odată la idea 
înfricoșată a sinuciderei, și iute s’a și 
hotărîtă să se învenineze. Voindă deci 
să-și săvârșescă acestă seriosă hotărîre, 
în ascunsă a luată unulă dintre vasele 
pe cari regele a scrisă ouvântulă „ve- 
nină“; și hotărîtă să mdră, l’a golită 
până’n fundă. Der lucru ne mai pome
nită, presupusulă „venină“, în locă să-i 
aducă mdrtea, o oufundâ frumosă în- 
tr'ună somnă dulce, și mai târziu s’a 
tredită cu zîmbetulă pe buze, voidsă și 
în deplină sănătate : și-a urmată deci și 
mai departe beutura „veninosă“ pănă 
ce nu a văcjută binișoră fundulă la tdte 
vasele cu „venina“.

Regele Djemjid, dândă de urma 
aventuriloră frumosei sale, a făcută 
probe noue cu strugurii, a mai pusă din 
acestă delicateță în vase și — lucru ciu 
dată, în scurtă timpă acestă „veninău 
deveni o băutură predilectă, ce s’a es- 
tinsă a fi întrebuințată de întrega sa 
curte.

D’aicI vine, că Perșii numeseă vi
nulă și pănă în diua de astăc}! „zeher- 
e-khus“, adecă — venină dulce.

*
Curagiu la bătrânețe.

Comandantulă francesă ducele de
Montmorency, cunoscută din istoria re
gelui Henrio II, ală Franoiei, era ună 
bărbată viteză și evlaviosă. Cea din 
urmă din cele patru lupte, în cari se 
distinse elă, a fostă la St Denis. Elă se 
afla atunci în vârstă de 80 de ani și do
vedi o presență de spirită și o putere 
trupescă forte mare. Atacată fiindă de 
una soldată de ai dușmaniloră, ’lă stră
punse pe acesta cu sabia. Ună altă duș

mană folosindu-se de momentulă acesta 
slobocji ună pistolă asupra lui în cdste. 
Ducele, a cărui platoșă era ușdră, fiindcă 
vârsta sa înaintată nu-i permitea să porte 
una grea, fu rănită, dâr elă nu-șl pier
du curagiulă, oi se întdrse și-lă isbi pe 
soldatulă dușmană, cu mânerulă săbiei; 
apoi atacată fiindă de mai mulțl duș
mani, cădu rănita ducele de Montmo
rency. In curândă însă dușmanii fură 
bătuți și soldații ducelui, veniră să-i a- 
nunțe, acestuia biruința armatei sale 
Ducele răspunse : „Voi muri, der mdrtea 
mea e ferioită, fiindcă moră pe oâmpulă 
de onore, spuneți regelui și reginei, oă 
am aflată mdrtea oea multă dorită.“ f)i^ 
cânda acestea ’șl dede sufletulă vitâzulă 
bătrână în brațele cameraziloră săi.

SCIRÎ COMERCIALE.
B.-Pesta, 28 Nov. In negoțulă de 

producte mișcare puțină. Esportulă ne
însemnată, consumulă internă moderata.

Victualie. Ouăle alese, 35—36 la 1 
fi., lada de 1440 ouă 39—40 fl.— G-alițe: 
gâsoe 3—3.50, grase 4.50—5.50, grase 
vii 5 — 6; rațe grase 2.50—3 fi., curol 
3.50—4.50 fl., găini 80 cr.; 1 fl., pui 
64 — 90 cr. tdte cu păreohea. — Selba- 
tăciune: iepurii 1.50 bucata, găinușe 1 
1.50, fasană 2 fl. bucata, căpriOră 80 or. 
poroă sălbatică 60 or. pănă la 80 ct. 
chilogr.

Păstăiâse. Fasolea mare 7—7.50 fl., 
mazăre 12 fl., lintea 9 fl,, macă 6—6.50 
florini.

Nud. Au întrată 600 m. metr, de 
Transilvania; s’au vândută cu 30.50 —32 
fl., de rândă 22 — 23 fl.

Pei s’au vândută sârbescl cu 72 fl. 
pr. 102 buoățl, de mei macedoneni 10,000 
â 113 fl., 5000 de Dalmația â 70 fl. pr. 
100 bucăț. și 2°/o-

Pei uscate, boi grei, prima, 84—86 fl. 
de mijlocă 78—82 fl., vaci 82—88 fl., 
pittlingl 95—100 fl., Kneip 120—130 fl. 
suta de chilogr.

Bursa le mărfuri din Budapesta dela 2 Dec. n. 1891.

SSmințe

05 -tî 
1 g 
*5 m 
■3 s 
5 2<

Prețulti per 
100 chilogr.

dela | pănă

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

80
80
80
60
80
80

11.30
11.30
11.25
11.30
11.30

11.50
11.50
11.45
11.50
11.50

SSmințo vechi 
ori nouă

Boiulft

tS -p
5 g
5 W
Ta u 
O p.

Prețulu per
100 chilgr.

dela pănă
Săcară
Orză 
Orză 
Orză 
Ovesă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

>»

70-72
60-62
62.—
64—
39.41

75
73

10.35
6.25
6.75
7.40
6.40
6.60
6.55
5.80
6.25

10.50
660
7.25
8.70
6.65
6.65
6.60
5.95
6.50

Produote div. 8 o i u 1 u
Cursulii

dela pănă

TergulQ de rîmători din Stelnbruch. La 30 
Nov. n. starea rîmătoriloră a fostă de 131,811 
capete, la 1 Dec. au întrată 1483 capete și 
au eșită 1230 remânendă la 1 Dec. ună nu
mără de 132064 capete. — Se notâză: marfa un- 
gurdscă veche, grea dela 45 pănă la 46 cr 
marfă ungurdscă tineră grea dela 46— cr. pănă la 
47— cr., de mijlocii dela 46’/3 cr. pănă la 47 cr. 
— ușdră dela 45— cr. pănă la 46— cr. — Harță 
țSrăndscă grea dela 43— pănă la 45— cr. — de 
mijlocii dela 43— cr. pănă la 44— cr. ușdră dela 
42— cr. pănă la 44 cr. — Harță de România

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

42— 48—

H roșiă 52— 62—
Oleu de rap. raiinată duplu 39— [39.50

® Oleu de in 6-90 7.10
Uns. de porc dela Pesta 57-50 58.—

îl dela țâră —
o Slănină sventată 45-— 46.—
3 afumată 55.- 56.-
o S6u 36— 37.-
§ Prune din Bosnia în buțlT—I din Serbia în saci® Dictară slavonă nou 17. 17.5C
& bănățenescă
5 Nuci din Ungaria
(D Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută —.— —.—

galbină strecurată 36.— 38—
Ceară de Rosenau 140. 141.
Spirtă brută 24. 24.50

Drojdiuțe de spirt 26.- 26.50
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Băhony de grea dela — cr. pănă la — cr. trah- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr 
însă transito ușâră dela — cr. pănă la — cr, 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă, serb&că grea dela 44—45 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 43—44 cr. transito 
uș6ră dela 42—42 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/2.

€ursulu pieței Brașovu
din 5 Decemvre st. n. 1801.

Bancnote românescl Oump, 9.27 Vend. 9.31
Argintă romănescă ► „ 9.24 „ 9.25
îîapoleon-d’orl - - „ 9.30 „ 9.35
Lire turcescl « - îl 10.48 „ 10.53
.Imperiali .... n 9.48 „ 9 53
■®albinl .... n 5.40 „ 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% 101.— n •

n n r. &7o n 99.50 îi *
Ruble rusescl . . ■ „ 112.— „ 113.40
Mărci germane - • ,, 57.40 „ 57.80
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

Cursulfl losuriloru private din 2 Dec.
oump, vinde

Basilica 6.25 1 6.75
Credită .... 186.— 186.50
Clary 40 fl. m. c. . 51.75 52.75
Navig. pe Dunăre . 121.- 123.-
Insbruck .... 23.60 24.60
Krakau 22.— 22.80
Laibach 22.— 23—
Buda 51.50 52.50
Palfiy 51.75 52.75
Crucea roșie austr.. 16.30 16.80

dto ung. , 10.40 10.80
dto ital. 11.50 12.50

Rudolf 19.50 20.50
Salm . 59.- 60.-
Salzburg .... 24.50 25.50
St. Genois 61.— 62.50
Stanislau . 27.50 2».5C
Trieitine 41/2°/n 100 m. c. 128.50 129.50

dto 4% 50 58.25 61.25
Waldstein 35.75 36.75
Windischgrătz . 51.75 52.75
SerbescI 3% 36.70 37.10

dto de 10 franc! —.— —.—
Banca h. ung. 4% . 113.50 114.-1

Cursulu la bursa din Viena
din 4 Decemvre a. c. 1891

tenta de aură 4°/0 104.35

Senta de hârtiă 5% ... 101 —
imprumutulă căiloră ferate ungare - 

aură ‘................................................. 116.80
dto argintă - - - • - 97.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111.50

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - - —.—

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

Bonuri rurale ungare..............................90.25
Bonuri croato-slavone ..... 104.50 
[mprumutulă cu premiulă ungurescă 136.— 
Coșurile pentru regularea Tisei și Se» 

ghedinului - - 129.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —,— 
Renta de hârtiă austriacă ... ■• - 91.80
Renta de argintă austriacă .... 91.53
Renta de aură austriacă..........................108.40
LosurI din 1860 .......................- 135.75
Acțiunile băncei austro-ungare ■ • 1004.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 322.— 
Acțiunile băncei de credită austr • 276.75
Galbeni împărătesei- • • 5.59
Napoleon-d’orI - ... 9.35’/,

Bursa din BucurescT din 2 Decembre.

"V aloxi

Rentă română perpetuă 1875 
Renta română amortisabilă . . 

dtto................................... •
Renta rom. (rurale convertite) 
Oblig, de stată C. F. Române 

idem idem . . . .
Imprumutulă Openheim 1866 . 
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 

idem idem din 1884
idem idem din 1890

Lmpr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 
Credit fonciară rurală . . . . 

idem idem .... 
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 

idem idem ....
idem idem ....

Credit Fonc. Urban din Iași,

57o
57o
47o
67o
67o
47o
87o
57o
57o
67o

7%
5°/o
7°/o
6%
5%
57ovioiul xuiic. uruan uin iași. . o

(Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300|10fr

100.-
97-74
84.

100.—

94.—
92?/4

100.7.
104.—
103.—
94-7»
85.— 

276.—

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Dela Tipografia „Aurora" A. Todoranfi din Gherla îl

se potu procura următtfrele cărți :
I. Cărți cu prețuri forte redusei

Renascerea limbii românesc!: în vor
bire și soriere, invederită și aprețiată 
de Dr. Gr eg oriu Silași, (Opă 
completă.) Broșura I., H. și III. Pre
țulă broș. L, II. câte 35 cr. — Broșura 
III. 25 cr. Tdte trei împreună 80 cr.

Merinde dela școlă seu învățături 
pentru poporQ, culese din «jiarulă unui 
școlară, de Dr. George Popa. — 
Opulă acesta, pentru povățuirile lui 
valorise, are să ocupe ună looă de 
frunte în bibliotecile nostre poporale. 
D-lă autoră a avută nimerita ideă, de 
a publica prin opulă de față ună diară 
de șcălă ce și’lă făcuse ca elevă de 
anulă I. ală șcilei poporale superiore 
din Câmpeni, va să cjică pre când era 
în ală 4-lea ană de școlă. In acestă 
4iară se cuprindă diferite impresiunl 
din copilăria, atâtă din școlă, câtă și 
afară de școlă, o colecțiune bogată 
de diferite povățuirl primite dela în
vățător ulă său, pe care auțorulă le-a 
prelucrată și desvoltată ou multă în
grijire. Cele mai fundamentale prin
cipii cu privire la morală religiune, 
naționalitate, igienă, economiă, istoriă, 
eto. etc., se află în acestă opă, așa 
că singură numai câteva din cele 32 
capitole, cum ar fi d. e. capitolulă 
despre fumată, despre curățirea tru
pului etc., ar fi de ajunsă pentru a 
merita să nu lipsescă din nici o bi
bliotecă poporală românescă. Opulă 
cuprinde 289 pag. 8°. — Prețulă unui 
esemplară 60 cr.

Barbu cobzarulu. Novelă originală de 
Emilia Lungu. Prețulă 10 or.

Cântăreța. Novelă de Dem. Dană. 
Prețulă 15 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Pre
țulă 10 or.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei „Ide
alulu perdutd" — de Paulina C. Z. 
Rovinaru. Prețulă 10 cr.

Miseriile sociale. Novelă de Paulina 
C. Z. Rovinaru. Prețulă 15 cr.

Proba de focii. Comediă într’ună 
actă de A. Cotzebue, localisată de 
Irina Sonea-Bogdană. Prețulă 
10 cr.

Codreanii craiulu codrului. Baladă de 
George S i m u. Prețulă 6 cr.

UltimulU Sihastru. Tradițiune de 
Georgiu S i m u. Prețulă 6 cr.

Bunica și nepoțelulii Schiță din sfera 
educațiunii. După Ernest Legouve, de 
G. S i m u. Prețulă 6 cr.

Prin morte la victoriă. Comediă în
tr’ună aotă de A. Kotzebue loca
lisată de Irina Sonea-Bogdană. 
Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. Novelă de 
Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruțiu. Prețulă 15 cr.

Branda seu nunta fatală. Schiță din 
emigrarea lui Dragoșă. Novelă isto- 
rioă națională. Prețulă 15 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică 
dupăWachsmann, de I o an ă Tanoo. 
Prețulă 20 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din

192 pagine 
alese și a- 

(dela 1 fl.

seu Cloșca

sfera educațiunei după Legouve. 
Prețulă 6 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 6 
acte, după Euripide, trad. în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 20 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică ți
nută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Niodră, prof, gimnas.
— Cu portretulă M. S. Reginei Româ
niei. Prețulă 10 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buti- 
oescu. Ună Volumă de 
ouprinde 103 poesii bine 
rangiate. Prețulă redusă 
20 cr.) la 60 cr.

Tesaurulii dela Petrosa
cu puii ei de aurii. Studiu archeolo- 
gică de D. O. O lines cu. Prețulă 
15 cr.

365 Anecdote și Glume adunate, pre
lucrate și arangiate de Tită V. Gheaja. 
Cuprinsulă acestui opă este fdrte pe- 
trecătoră, așa, că cetindă numai o 
pagină din elă: caută să rîcjl ori câtă 
ai fi fostă de năcăjită și mâchnită 
altmintrelea. Prețulă 40 cr.

Colectă de recepte, din economie, 
industria, comeroiu și chemie. Prețulă 
40 cr.

Economia pentru școlele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulă 15 cr.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De Vasilie G-. Bor- 
govan. Prețulă 10 cr.

Nu me uita. Oolețiune de versuri 
funebrale, urmate de iertăciuni, epi- 
tafii ș. a. Prețulă 25 cr.

Cuvântări bisericesc! la fote sărbă
torile de peste ană de I. Pap iu. Ună 
volum de peste 24 cdle 8° mare, hâr
tie fină. — Numele d-lui I. Papiu 
este multă mai bine cunoscută cle
rului română, decâtă să fiă de lipsă 
a mai recomanda acesta nou productă 
ală d-sale. Clerulă română a învățată 
a-i aprețui scrierile d-sale pentru în
semnata loră valdre literară. — Noulă 
tomă de predici întrec încă tote vo- 
lumurile de predici edate pănă acum 
prin întocmirea sa avendă o notiță 
istorică la fiecare sărbătore, care a- 
rată timpulă introducerii, fasele prin 
care a treoută și modulă cum s’a sta
bilită respectiva sărbătore. Prețulă 
unui esemplară cu porto-francată e 
1 fl. 50 cr.

Cuventăr! funebrale și iertăciuni pen
tru diferite casurî de morte, întocmite 
de Ioană Papiu. — Acesta volumă 
de peste 24 cole cuprinde: 8 cuvân
tări acomodate pentru ori ce cașuri 
ordinare de mârte întâmplate în tim
puri diferite ale anului, 10 la cașuri 
ordinare, însă mai speciale de morte,
4 la îmormântarea âmeniloră bătrâni,
5 la înmormântarea prunciloră, tine- 
riloră și a juniloră, 9 la cașuri de 
morte speciale; — apoi pe mai bine 
de 4 cole urmeză o mulțime de ier
tăciuni preoedate de o introducere 
generală în iertăciuni, și anume: 1. 
Iertăciunile bărbatului dela muere; 2.
— ale muierii dela bărbat; 3. — ale 
părintelui dela fiii; 4. — ale mamei 
dela fii: 5. — ale fiiloră dela părinți;

6. — ale fratelui seu sororii dela 
frați și surori; 7. — ale nepoțiloră 
dela moși, moșe, buni, bune, străbuni, 
străbune; 8. — ale nepoțiloră dela
unchi și mătușe ; 9. — dela nâmurl 
și consângeni mai depărtați; 10. — 
dela consoți de aceeași ocupațiune; 
11. — dela binefăcători, amici, cu- 
noscuțl și dela toți creștinii adunați. 
Recomandămă clerului română acestă 
bogată volumă de cuvântări fune
brale și iertăciuni lucrate amăsurată 
tuturoră cerințeloră preotimii fungente 
la cașuri funebrale. — Prețulă unui 
exemplară espedată franco elfi. 
50 cr.

Cuventăr! bisericesc!. Tomulă III., 
scrise de ioană Papiu. — Acestă 
tomă cuprinde prediol pe Dumineci 
și se estinde pe 12 cdle 8° mare. — 
Prețulă unui esemplară elfi.

Orientulu catolică seu concordanțele 
tradițiunii, în două limbi — română 
și latină tracteză despre primatulă 
bisericii și se estinde pe 22 cdle 8° 
mare. — Scrisă de Ioană Papiu. 
— Opulă acesta a fostă recensată fa- 
voritoră și lăudată și de foile străine. 
— Prețulă unui esemplară e numai 
1 fl. 50 cr.

Resultatele filosofiei seu cunoscin- 
țele cele mai de frunte despre na
tura spirituală a omului, despre rela- 
țiunile și scopulă lui, expuse în modă 
poporală de profesorulă Dr. Iosif 
Frapporti și prelucrate în tradu
cere liberă (cu facultate dela auțorulă) 
de Ioană Papiu. — Acestă opă, 
care se extinde pe 11 cdle 8°, e fdrte 
acomodată ca premiu pentru cei-ce 
absdlvă șcdla poporală, se vinde cu 
prețulă numai de 50 cr. esemplarulă.

Manualu catecheticu pentru primii 
ani școlasticî, prelucrată după I. A. 
Fritz de Basiliu Rațiu, fostă profe
sor ă de sf. scriptură, catechetică și 
metodică în seminarulă archidiecesană 
din Blașiu, actualmente vioară archie- 
piscopesoă în Făgărașă. — Aoestă 
opă de mare însemnătate pentru li
teratura catechetică română este o 
prelucrare liberă, schimbândă unele 
aplicări practice ou altele recerute de 
relațiunile și lipsele băiețiloră noștri, 
er ceremoniile bisericesclînlocuindu-le 
cu cele prescrise și usitate în bise
rica ndstră română. In note se arată 
și prooederea ce are să o observe ca- 
techetulă față cu discipulii săi. A- 
cestă scriere are să fie lină îndrep
tară în mâna catechețiloră, învățăto- 
riloră și a părințiloră la instrucțiunea 
religiosă-morală ce au să o dee mi- 
ciloră băieți. — Prețulă unui esem
plară din acestă opă, care portă clau
sula aprobării Prea ven. ordinariată 
metropolitană din Blașiu și care cu
prinde 222 pag. 8°, având mai multe 
poesii în text, — este 60 cr.

Amîculă bunii. Colecțiune de lectură 
solidătore de caraoteră în direpțiune 
religiosă-morale, de Ioană Papiu. 
Prețulă 10 cr.

Dumnedeesca lîturgie a celui dintru

A se adresa la Tipografia „Aurora44 A. Todoranîî în Gherla Szaiuosujvăr. De aici se 
potu procura totu soiulu de cărți scolastice și utensilii de scrisîi.

sfinți părintelui nostru Ioană Chry- 
sostomă, compusă din operele acelui 
sfântă părinte, de Ioană Borosiu, 
parochă gr. cat. și asesoră consisto
rială. Prețulă unui esemplară cu porto- 
francată e 25 cr.

Catechese pentru prunoii școlari 
din șcdlele poporale. După George 
Mey, preotă în Schwdrzkiroh din die- 
cesa de Rottenburg, de Titu B u d u, 
parochă gr. cat. în Sată-Șugatagă, 
protopopulă distr. Mara, adm. vica- 
rială ală Maramurășului etc. etc. Edi- 
țiunea II. Prețulă unui esemplară 
60 cr.

Din trecutuld Silvaniei. Legendă de 
Victoră Russu. Prețulă unui esem
plară 60 cr.

Influința mândriei. Novelă de Pau
lina C. Z. Ro vin ară. Prețulă unui 
esemplară 15 or.

II. Cărți none.
Instrucțiune practică pentru căușele 

matrimoniali, sorisă în usula păstori - 
loră sufletescl prin Dr. Iuliu Simonă. 
Prof, de S. Teologiă. Prețulă 1 fl. 
20 cr. -j- 10 or. portopostală. 283 pag.

Starostele s4u datini dela nunțile 
Româniloru Ardeleni. Adunate de Ionă 
Popă-Retegauulă. Prețulă 30 or.

Chiuituri de care strigă feciorii în 
jocă. Adunate diD poporă de Ionă 
Popă Reteganulă. Cuprinde 611 chi
uituri. Prețulă 40 cr.

Trandafir! și Viorele. Poesii popo
rale culese și ordinate de Ionă Popă 
Reteganulă. Edițiunea II amplificată. 
Prețulă 60 or.

(Aceste trei opuri proourate de 
odată costă numai 1 fl. 10 cr. spe- 
date franco.)

Călendaruld „Aurorei“ pe anulă vi- 
sectă 1892 ou cuprinsă fdrte variată 
și interesantă. Prețulă 30 cr. -|- 5 or. 
porto poștală.

III. Cele mai ieftine cărți de 
rugăciuni:

Mărgăritarul^ sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări biseri- 
oescl, fdrte frumosă ilustrată. Prețulă 
unui esemplară broșată e 40 cr. le
gată 50 cr. legată în pânză 80 cr., 
legată mai fină 1 fl., legată în piele 
1 fl. 60 cr. în luxă 2.50—3.80.

Miculu mărgăritaru sufietescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări biseri- 
cescl — frumosă ilustrată, pentru 
pruncii școlări de ambe secsele- Pre
țulă unui esemplară broșurată e 15 
cr., — legată 22 cr., legată în pânză 
26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe sec
sele. Cu mai multe iedne frumdse. 
Prețulă unui esemplară broșurată e 
10 cr., 50=3 fl.; 100=5 fl., - legată 
12 cr.

Visulti Prea Sântei Vergure Maria a 
Născătorei de Dumnedeu urmată de 
mai multe rugăciuni frumdse. Prețulă 
unui esemplară legată și spedată 
franoo e 12 cr.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. Pre
țulă unui es. legată și spedată franco 
e 15 cr.

I I i I te

720.10-1.
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Zuriickgesetzte Seiden- 
stoffe mit 25%—331/, % unb 
50 % Rabatt auf bie (Driginab 
PtCtje verf, mcter= unb robentpeife porto= uub 
jollfrei bas ^abrif=Pop6t G. Henneberg 
(K. 11. K. Ejoflief.) Ziirieli. Iftufter umgelțenb. 
fțriefe f often țO fr. porto.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potd cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

ia

ANTOCIU.

w DINȚI ARTIFICIALI. -w
de

cea mai bună calitate
rn.on.tati în can.cin.on., sen. auru 

cu prețuri eftine
la

DENTISTUL D" GUST
TERGULU P6MEL0RU No. 19

709
2

E 31T
Marea bancrută!

New-York și Londra n’au lăsată necruțatfl nici continentul^ euro- 
pentt și marea fabrică de argintăriă s’a vădutQ necesitată să dăru;sscă 
întregulă ei deposits în schimbulă unei răsplata mici pentru muncă.

Eu suntă împuternicită să îndeplinescă acestă mandată.

Eu dăruescu
prin urmare ori cui, fiă bogatu ori săracii, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de II. G. 60. și adecă :

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

12 lingurițe de argintă pentru cafea patentă americană,
1 lingură de argintă pentru supă patentă americană,
1 lingură de argintă pentru lapte patentă americană,
6 cescl Victoria englesescl,
2 candelabre de masă,
1 strecurătdre 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 colorea 
argintului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nu e

o sarlataniă
mă simtă îndatorată în publică, oă ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimită banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu 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 pratulii de curățită aceste obiecte, o cutie 
dimpreună cu indicarea folosirei costă 15 cr.

P. Perlberg’s Agentur 
fler vereii ament Patenî-Silbenraaren-Fafirit, 

Wien, II. Rembranstrasse 33.

Estrasu din scrisorile de mulțămită:
Am fostă forte mulțămită eu trimiterea D-Vostră a 42 bucăți cu

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

aceleași încă odată precum și cele următăre.
Obendorf ad Salzach, 18 Noemvre 1891. Theres Stelzer.

687,6-5
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Subsemnatulă amu onăre a aduce la cunoș
tința onor, publică, cumcă în Brașovă Strada 
orfaniloru (Scheiloru) Nr. 5 se află

Magazinele mele
asortate cu totu felulu de mărfuri de pescărie,

e. morună, somnu, crapă, cegă, șalău (prăspetu 
sărată), Heringi mari și mici, icre negrii și roșii,

(moi și tescuite), lapardonă (lacherdă), precum și 
mărfuri de coloniale: d. e. Măsline, roșcove și 
stafide, asemenea și lână (țigae și țurcană) nelu
crată și mițe, în fine și pielărie brută de oi și vite, 
fiindă totdeuna gata a vinde en gros et en detail cu 
prețurile cele mai moderate și voiu esecuta co
mande în aceste branșe atâtu pentru Austro-Un-

P garia câtă și pentru străinătate, în modulă celă 
p mai promptă.
R) N.B. Pentru înlesnirea și la cererea domniloru 
JR mușterii am deschisă o prăvălie pentru vîncțare în 
R) detail în Strada Hirscher Nr. 3 vis â vis 
R) teatru, unde se află și comptoirulă meu.

Așteptândă cea mai numerosă cercetare,
/ me recomandă
R) Brașovă, Noembre 1891.

Cu distinsă stimă

Vasile N. Bidu,
comerciantă.

de

Cetii mai nou aparatu de rasu, care rade 
singurii,

cu ajutorulă căruia ori cine, chiar fiindă în versta în- 
naintată și cu manile tremurânde, îșl păte 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 comande do- 
vedescă, ce răsunetă gigantică a aflată în tote straturile populațiunei.

Cu diplomă dela esposițiunea universală dela Parisă din anulă 1889. 
In folosire mai multă de 40,000 esemplare.

Prețulă unui esemplară, dimpreună cu indioațiunile de folosire costă 
I fl. 90. Comandele prin rambursă. — Se p6te afla numai la inventa- 
torulă Nicolaus Hirnbal, “Viena, Alserstrasse 43.
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Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirdsâg mint telekkoDyvi hatosâg kozhirre teszi, hogy 

Unghiu Eva & târs vegrehajtatânak Vasilie lui Vasilache George văgrehajtâst 
szenvedo el 75 frt. tokekoveteles esjârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben, a brassoi 
kir. torvenyszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) 
az Also Utsai 92 sz. tjkben foglalt:
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megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt in-ezennel
gatlanok az 1891 evi december ho 17-ilt napjăn tâleldtt 10 drakor Also Utsa 
kozseg hâzâtial megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât kesz- 
enzben, vagy az 1881 evi: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 

mitott es az 1881 evi novemberhd 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet8. §-âban kijelolt ovadek kepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras, 1891 evi Szeptember ho 21 napjân.
A fogarasi kir. jărăsbirosăg mint tkvi hatosăg.

ZEZeartia, țigări ^reritsirbilei

59 GLORIA"
de Iosif Bardou & fils în Perpignan și Paris

60 medalii de auru, 16 mari diplome de onăre, 20 diplome ,,hors concurs4' numai atunci e veritabilă, decă 
fiecare cărticică portă firma IOSEPH BARDOU & FILS.

Se pbte căpăta în tăte prăvăliile unde se vinde hârtiă en gros și marfă de Nurnberg, precum și în 
tăte traficele de tutună și țigări. , ______ 67O,io—5

Tipografia A. MUREȘIANU, Bi^ovu.


