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La sifriațiune.
— 30 Noemvre (12 Dec.)

De douăzeci și cinci de ani 
încbce n’a fostu și nu este cțu lă
sată de Dumne4eu, ca seu gu- 
vernulă, s6u organele lui, seu so
cietatea maghiară, să nu fi emu
lată în inventarea celoru mai ra
finate mijldce pentru a ne scâte 
de pe t6te terenele vieței publice, 
spre a ne pune piedeci desvoltă- 
rei nbstre naționali firescl și spre 
a ne timbra de inimici ai statului 
și de nisce agitatori periculoși. 
Guvernulu, parlamentulu, societa
tea și pressa maghiară de 25 de 
ani n’au făcută alta, decâtă au so
licitată aducerea legiloră celoru 
mai desastrubse pentru poporulu 
nostru, și apoi totă ei pe de altă 
parte bucinau în lumea mare, că 
egala îndreptățire nicăiri în lume 
nu este așa bine „garantată41 și 
practicată, ca tocmaila noi. Der 
nu li-s’a prea prinsă, căci acum 
vedemă, că lucrulă s’a cam de
mascată înaintea opiniunei publice; 
politicii serioși, cari îșl iau infor- 
mațiunile din împrejurările faptice, 
și nu din descrierile unoră șovi- 
niști înverșiunațl, vedă și sciu, că 
pe lângă totă legea despre egala 
îndreptățire a naționali tățiloră, 
limba acestora este totală scbsă 
din j ustițiă și administrațiune, din co- 
municațiune, finanțe și milițiă, ba 
în mânia acestei legi, în școlele 
nâstre poporali și medii, susținute 
numai din averea confesiuniloră 
române, prin introducerea forțată 
a limbei maghiare s’au pusă pie
deci neînvinse desvoltărei nbstre 
naționale; și ca aceste legi arbi
trare se fiă încoronate, s’a adusă 
și legea pentru asile, carea în 
monstruositatea sa este unică și 
fără păreche în lume, țîntindă, ca 
pe copiii dela 3—6 ani sS-i ia de 
sub îngrijirea și înriurința natu
rală a părințiloră și se-i dea în 
grija unoră elemente cu totulă

străine și cu totulu contrare dati- 
neloră, moravuriloru, religiunei și 
aspirațiuniloru românesc!.

Lumea scie asta4i, că deși, în 
puterea legei pentru egala îndrep
tățire a naționalitățiloru, guver
nulu ar fi datoru, ca din visteria 
statului se ajute șcdlele și așe4e- 
mintele de cultură românesc!, ba 
ar fi datoru în ținuturile locuite 
de Români se ridice chiar și școle 
medii cu limba de propunere ro
mână, din bugetul ă de 7 milione 
ală ministrului de culte și instruc
țiune publică, nu numai că n’a 
dată și nu dă nici măcaru unu 
banu pentru școlele românesc!, ci 
întregă suma acesta colosală o 
întrebuințeză numai pentru aju
torarea șcbleloru și teatreloru 
maghiare; ba în netoleranța sa 
merge așa departe, încâtu chiar 
și acolo, unde Românii din pro- 
priele loru mijlbce voescu se ri
dice vre-unu gimnasiu, le denegă 
dreptulu de a pute face acesta, 
după cum s’a întâmplată la Ca- 
ransebeșu.

Și când aceste fapte arbitrare 
ale guvernului se arată în publică, 
ministrulu de culte nu ține a co
mite o necuviință în contra ones
tității private și politice, ca sim
plu se nege faptulu seu. Așa s’a 
întemplatu acâsta în camera mag- 
națiloru cu ocasiuneadesbateriloru 
asupra proiectului de lege despre 
asile, când la espunerile episco
pului din Aradu, ministrulu a ne
gată, că ar ave cunoscință despre 
aceea, că guvernulu ar fi dene- 
gatu CaraDsebeșeniloru dreptulu 
de a-ș! pute ridica unu gimnasiu, 
deși însu-șl ministrulu a subscrisă 
ucasulu respectivi. Pagubă, că e- 
piscopulu Aradului și alu Caran
sebeșului, car! au avută cunos
cință despre acestă faptă, nu i-au 
plesnită în față totă în ședința 
plenară a camerei magnaților, spu- 
nendu-i verde’nfață, că densulă sus
ține ună neadeveră când 4ices

n’are cunoscință despre acestă in- 
terdicțiune.

Opiniunea publică scie, că deși 
în puterea legei despre egala în
dreptățire a naționalitățiloru, gu
vernul ii ar fi datoru, ca în ținu
turile românesc! și cu majoritate 
română se numescă prefecți seu 
comiți supremi de naționalitate 
română, totuși în întregă Unga
ria și Transilvania astă4i Românii 
n’au nici unu singură prefects, ba 
nici unu singură subprefectă, ci 
numai fișpam și viceșpani ungu
resc!. Și când pașa dela Fagărașu 
a lipsită pe Români și de singu- 
rulă subprefectă, ce-lă aveau în a- 
celu comitatu, t6tă pressa jidano- 
maghiară a strigată: „Osana voi- 
nicosului prefectă Bausznern44, 
pentru violarea drepturiloru ro
mân esci.

Opiniunea publică scie în fine, 
că pănă mai aveamă și noi câ
te-ună deputată română în dietă, 
ori de câte-ori cuteza vre-unulă 
din aceștia se arate violările cu- 
tărui impiegată de ală guvernu
lui, întregă parlamentulă ungu- 
rescă cu guvernă cu totă aplau
dau pe violatori.

Nu mai încape îndoielă, că 
este de mare folosă pentru noi, 
că opiniunea publică din străină
tate începe a cunăsce deplorabila 
situațiune a naționalitățiloră de 
sub stăpânirea ungurescă; der a- 
cesta nu ne pote mântui de ata
curile nouă ale societății ma
ghiare, cari din 4*  în 41 devină 
totă mai temerare și totă mai 
violente. Dovadă ni este reuniu
nea de maghiarisare din Buda
pesta, carea cu aprobarea guvernului 
în a noua poruncă a sa mărturi- 
sesce pe față, că fiă-care membru 
alit ei e datoru a se face ună apostolii 
alu maghiarisărei; mărturisesce der 
pe față tendința sa agresivă, și 
ca să arate, că în acestă privință 
e solidară cu guvernulă, vice-șpa- 
nulă comitatului Budapesta, în a-

dunarea generală a reuniunei, oferi 
pentru ținerea ședințeloru sala din 
localitatea comitatului, er la pro
punerea altui membru, reuniunea 
4ecise a ruga pe guvernă pentru 
scutirea de timbre și porto poștală.

Firea Românului n’a fostu nici 
când agresivă și nu este nici astă4i; 
noi nu dorimu și n’amu dorită 
nicl-odată se ne îmulțimv nume
rals cu desnaționalisarea altora. 
Der de altă parte, ori ce atentată 
în contra naționalității, limbei și 
aspirațiuniloră nâstre l’amă con
siderată și-lă considerămă de cea 
mai oribilă crimă. De aceea, îna
inte de a ne fi gândită și la alte 
mijldce de apărare, acum în <5ra 
a un-spre-4ecea venimă și strigămă 
din tdte puterile ndstre: Frați 
Români, aveți de grijă, strînge- 
ți-ve șirurile și stațl la pândă, ca 
nu cumva contrarii voștri, fiă prin 
promisiuni, fiă prin intimidări, se 
străbată între voi și să ve des- 
bine!

De astă4l încolo devisa flă
cărui Română consciu de demni
tatea sa națională să fiă, ca pre- 
tutindenea, nu numai între sine, 
ci și în t6te locurile și localurile pu
blice, înaintea organeloră politice, 
administrative, financiare, de co- 
municațiune etc. sS vorbescă numai 
românesce, epistole, telegrame se 
adreseze numai în limba română; 
în comunele românesc! seu cu ma
joritate română se grijimă, ca re- 
presentanța comunală pe câtă se 
p6te se fiă compusă numai din 
Români, er lucrarea primă a a- 
cestei representanțe sS fiă, ca limba 
română s’o declare de limbă ofi- 
cibsă a comunei, și în consecință 
se pretindă, ca procesele verbali 
ale representanței sS se redacteze 
numai în limba română, pentru-că 
urmarea acestei ținute va fi, că 
numai Români seu persbne, cari 
sciu perfectă limba română, voră 
pute fi aplicați ca notari. ]£r decă 
notarulă ori impiegatulă justiției,

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ de mărfuri; și are așa lucruri frumose, 
er eu n’am uicl unii banii de prisosii ca 
să cumpără.44

Califulă avuse de multă gândă să-i 
facă o bucuriă.. De aceea trimise pe 
sclavulă său celîi negru în josă ca să 
chieme pe precupeță înlăuntru.

Sclavulă îlti aduse numai decâtă. 
Acesta era ună omă mioă, grosă, cu 
față brunetă-negră, îmbrăcată sdrănțosă. 
Elă purta ună dulapă plină cu totă fe- 
lulă de mărfuri; mărgele, inele, revol
vere împodobite bogată, pahare, piep
tene și altele. Califulă cu vizirulă său 
priviră cu de-amăruntulă la tote, în sfîr- 
șită Califulă cumpără pentru sine o pă
reche de revolvere frumose, er pen
tru femeia vizirului ună pieptene. Toc
mai când precupețulă voia să-și în
chidă dulapulă, Califulă (j&d 0 lădiță 
mică și întrebă, decă și într’aceea suntă 
mărfuri? Precupețulă trase lădița și 
arătă în ea o cutiuță cu prafuri negre 
și o hârtiă cu o scrisore ciudată, pe 
care nu o putea ceti nici Califulă, niol 
Mansoră. „Odinidră am căpătată aceste 
două obieote dela ună neguțătoră, oare 
le găsise în Mecca pe stradă,44 cjise pre-

cupețulă, „eu nu sciu ce conțină; Vi-le 
dau ieftine, pentru-că n’am ce face cu 
ele.44

Califulă, care aduna bucuroșii ma
nuscrise vechi, chiar și decă nu le putea 
ceti, cumpăra scrisorea și cutiuța și lăsa 
pe precupeții să se ducă. Acum însă 
i-ar fi părut bine, să scie, ce conține 
scrisorea și întreba pe vizirii, că nu ou- 
nosce pe cineva, care s’o scie deslega ?

— „Prea mărite Ddmne și Stăpâne44, 
răspunse acesta, „la moșeea cea mare 
loeuesoe unii omîi, numita Selimă învă
țatulă. Elă înțelege tote limbile. Po- 
runcesce să vină, pâte că deslege elfi 
semnele pline de taine.44

Invățatulii Selimă fu adusă îndată 
la curțile Califului. „Selimă44, îl dise 
acesta, „să cBoe? c& tu ești fdrte învă
țată ; privesce odată la scrisdrea asta. 
Decă o deslegl, oapețl dela mine o haină 
nouă de sărbătore, er de nu o deslegl, 
atunci capeți douăsprezece lovituri 
peste obrază și două-decl și cinci la 
tălpi, pentru-că în deșertă îți 4ioh „Se
limă învățatulă!44

Selimă făcu o închinăciune și dise: 
„Fiă voia ta, o stăpâne !K După aceea

să uita lungii la scrisore, deodată însă 
striga: „Stăpâne, să mă spândure, dăcă 
acăsta nu este latinesce44. — „Dăcă e 
latinesoe44, spune-mi, ce însemnâză ?“ po- 
runoi Califulii.

Selimă începu: „Omule, care gă- 
sescl hârtia acesta, laudă pe Allah pen
tru îndurările lui. Cela-ce trage din 
prăfuiți acesta în nașă și dice: „niwta&or", 
acela să p6te schimba în orl-ce animală, 
și înțelege și limba animaleloră. Când 
vrea după aceea să ia eră figură de omă, 
să închină de trei-orl cătră răsărită și 
dice același cuvântă. Pădește-te însă 
să nu rîcjl, pănă când ești schimbată, 
pentru-că, decă rîdl, uiți ouventulă vră- 
jitoră și rămâi animală.44

Cetin dă Selimă învățatulă acestea, 
Califulă s’a bucurată fdrte tare. Elă făcu 
pe învățată să jure că nu va descoperi 
nimărui secretulă acesta, apoi i-a dă
ruită o haină frumosă și l’a lăsată să să 
ducă. Er, întorcendu-se cătră viziră, cjise: 
„Am făcută bună tergă, Mansoră! Câtă 
de tare mă bucură, că mă voiu schimba 
într’ună animală. Mâne dimineță să vii 
la mine. Ne ducemă împreună pe câmpă, 
tragemă puțină din cutiuță pe nașă și

Istoria Califului Cocostârcii.*)
Odinidră Califulă Chasidă din Bag- 

dadă ședea, într’o după amâdă frumăsă 
comodă pe canapea acasă. Fuma dintr’o 
pipă lungă de lemnă de roșă, din când 
în când bea nițică cafea, care i-o turna 
unii sclavă și îșl neteda cu plăcere barba.

Din fața Califului se vedea, că se 
simția forte bine. Fiindă-că elă de co
mună pe la ora acesta era blândă și 
prietinosă, de aceea și marele său viziră, 
Mansoră, îlă cerceta în fiă-care cfi Pe 
vremea acesta. Elă veni și în după 
amâda acesta, era însă forte gânditoră, 
precum nu prea îi era obiceiulă de altă
dată.

Califulă îșl luă nițelă pipa din gură 
și (fise; „Mare viziră,- de ce faci o față 
așa gânditore?"

Acesta îșl încrucișa mânile peste 
pieptă, făcu o înohinăciune înaintea Dom
nului său și răspunse: „Stăpâne, sunt 
numai năcăjită, pentru-că josă lângă 
castelă stă ună precupețu cu o lădiță

*) Din.’„PoveștI alese11 de Moșulu,
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administrației, finanțeloru, comuni- 
cațiunei etc. n’ar sci, seu n’ar voi 
a se înțelege cu poporule în limba 
acestuia, faptulu acesta numai de- 
câtfi să se arete auctoritătii supe- 
riore a respectivului de atâtea-ori, 
de câte-ori se întâmplă; să se co
munice mai departe aceste nele
giuiri c)iarelorQ nostre, precum 
și comitetului electorală centrală, 
pentru-că numai ținendfi cu ri- 
g6re și firmitate la respectarea 
drepturiloră nâstre putemu spera, 
ca acelea mai curâadă seu mai 
târcfiu într’adeveră se fia res
pectate. JL. C.

CRONICA POLITICĂ,
— 30 Noem. (12 Decern).

— Am amintită în număr ulii de Du
minecă, ală fâiei ndstre, că în România a 
isbucnică o crisă ministerială, din oausa 
di misionărei miniștriloră: Lascar Catar - 
giu, generală Lahovary și C. Olănesou. 
In cursulă săptămânei acesteia genera- 
lulă Florescu, președintele consiliului de 
miniștri, și-a dată dimisiunea, er Regele 
a însăroinată cu formarea ministeriului 
pe d. Lasoar Catargiu, șefulă partidei 
oonservatâre. Acesta și forma ministe- 
rulă in modulă următoră: Lascar Ca
targiu, președintele consiliului și minis
tru de interne; Alecsandru Lahovari, mi
nistru de esterne; generală George Mânu, 
ministru de agrioultură, comeroiu, do
menii etc; generală lacob Lahovari mi
nistru de răsboiu; Alecsandru Stirbey mi
nistru de finanoe; Constantină Olânescu, 
ministru ală luorăriloră publice; Tache 
lonescu, ministru de culte și (instrucțiune 
publică; Sturza-Scheianu, ministru dejus- 
tițiă. Toți miniștri au depusă jurămen- 
tulă în manile regelui. Oamerile române 
au fostă amânate pănă în 7 Decemvre, 
pentru ca miniștri să potă esamina pro- 
ieotele de legi preluorate de predece
sorii săi.

— Lunia treoută s’au începută șe
dințele dietei uuguresci. Intr’una din 
aceste ședințe s’a desbătută asupra legii 
despre contingentulii recruților^ pentru 
anulă viitoră. Guvernulă și partida lui 
primesce acestălege; partida lui Apponyi 
n’o primesce decâtă în prinoipiu; partida 
lui Ugron însă o primesce numai sub 
anumite oondițiunl, și în fine „partida 
independentă și dela 48“, condusă de 
Irânyi, o respinge cu desăvârșire. — Cu 
ocasia desbaterii acestui proiectă, bătrâ- 
nulă Irânyi, a vorbită despre sinucide
rile in armata comună, despre cari a (fisă, 
că suntă mai numărâse decâtă la hon- 
vecfime. Causa o află vorbitorulă în aceea, 
că pe când la honvecfi este limba de 
comandă și de comunioațiă limba ma
ghiară, și oficerii încă suntă Maghiari, 

cari simțescă totă așa ca și feciorii și 
tracteză cu ei, ca cu nisce conaționali; 
pe atunci la armata comună, ofioerii de 
obiceiu vorbescă o limbă străină, suntă 
pătrunși de sentimente străine, și pri- 
vescă pe soldații unguri, numai, ca pe 
nesce obieote bune de-a fi dresate. Spi- 
ritulă de oare suntă insuflațl honvezii, 
(fise Irânyi, difersce multă de celă ală 
armatei comune, căci la honvecțl servesoă 
bătrânii din 48 și 49, cari s’au luptată 
pentru libertate și independența țărei, er 
la armata comună suntă 6menl, cari au 
erecfită spiritulă dominantă înainte de 
1848 și-lă propagă și atfi, ceea ce nu se 
mai pote suferi. Irânyi ceru dela minis- 
trulă de honvezi să presenteze în fiă- 
care ană ună conspectă despre sinucide
rile, ce se întâmplă în armata comună 
și la honvecfi.

Mai vehementă a fostă deputatulă 
Herman Otto, oare a vorbită cu multă 
fooă împotriva instituțiunei militare. Elă 
(fise, oă e o minciună ideia, că liberta- 
tatea, siguranța și desvoltarea unei țerl 
zace in militarismă. Herman Otto îșl 
permise a cfioe, că elă încrede patria și 
„națiunea“ numai unei armate naționale, der 
nici deoât unei afaceri comune, unei ipocrisii 
urieșe, care acfi a dat 100,000 galbeni hon- 
vecfiloră dela 48, er mâne;a dată numele 
de Ielacici unui regimentă din țeră. Her
man Otto a înoheiată (ficândă, că nu 
se încrede în armata comună.

A mai vorbită și deputatulă Ugron 
propunândă să se desființeze consiliile de 
onore ale oficeriloru, să se casseze pedepsa 
legării de stelpu; să fiă mai bună alimen
tarea armatei; și recruții se fiă jurați pe 
constituțiune.

Vorbindă apoi ministrulă Fejârvâry, 
a combătută energioă pe oratorii de mai 
susă și respingindu-se tdte propunerile 
de condusă, proiectulă a fostă primită.

Gestiuni de vieță.
ii.

Se nu așteptămu, ca poporală 
se îmbrățișeze de-odată și din pro- 
priulu seu îndemnă economia ra
țională, industria de casă și prin 
urmare și comerciulu; acesta nu 
se va pute nici odată. Ii trebue 
conducători, îi trebue esemple, și 
încă nu unulu ori două, ci sute 
și mii. Și chiar mii de conducă
tori și esemple să fiă, deodată mo
mentană, cu poporală totă nu vei 
face nimică; ci numai cu timpulă 
și pe lângă multă stăruință. Unde 
suntă însă astfeliu de conducători 
și cine suntă aceia? Totă omulă 
inteligentă, și în prima liniă preoții, 
învățătorii și alțl cărturari, cari 
trăescă în atingere nemijlocită cu 

poporală și în acelașă modă, ca 
și poporulă. Dar pentru ca să 
pătă fi cineva conducătoră în eco
nomia rațională, trebue să o pri- 
cepă și să se deprindă însu-șl. Nu e 
deajunsu să sci într’o anumită di- 
recțiă multă carte, ci trebue să 
sci economia rațională. Spre a-o 
sci acesta trebue mai înteiu stu
diu teoretică și apoi deprindere 
practică. Durere, că cei mai chiă- 
mați ai noștri suntă pănă acum 
pe un gradă tare modestă în pri
vința acestoră cunoscințe! Și ce 
e causa? — Nepăsarea! Suntă 
mulțl și încă fărte mulțl, cari în 
vieța loră nu cetescă nimica, alții 
abia cetescă vre-ună cfiara și alt
ceva mai nimică, ci critică mereu 
la timpuri, că suntă rele, că lo
curile- suntă neproductive, că do- 
tațiunile le suntă necorespuncje- 
tbre și altele. Decă i-ar au<|i ună 
Șvabă din Grermunia și ar sci tot
odată, câtă teritoriu au sub mâna 
loră, s’ar îndoi, că suntă Europeni, 
ci i-ar veni a crede, că acum au 
sosită dela Zulukaferi.

Astfeliu nu merge, porumbulă 
nu sbbră friptă în gură. P6te scrie 
lumea câtă îi place, că pe astfelă 
de ămeni nu-i scâte din nepăsarea 
loră. Este însă un mijlocă, prin 
care și aceștia s’ar pute face se 
fiă răpiți cu curentulă, și acesta 
este: Asociarea. Indivizi singuratici 
de voră fi ori câtă de zeloși și de 
pricepuți, nu voră ave nici ună 
resultată; decă înse ne vomă aso
cia seu ne vom ăuni în reuniuni, 
puterile ni-se voră potența.

Decă însă se va pune în frun
tea lucrului ună omă necunoscută, 
fără autoritate, nu-lă urmeză ni
meni. Er de se va pune ună băr- 
bată cu va(ță, ună bărbată cunos
cută, chiar decă în direcția, ce-o 
urmăresce, nu este omă de spe
cialitate, numai energiă se fiă, în 
scurtă vreme va dobendi resultate 
uimitore.

Ca se înființămă o reuniune 
curată agronomică și pentru toți 
Românii din țeră, ar fi greu în 
cfiua de astăzi și păte nici nu ni 
s’ar permite. Der avemă Asocia- 
țiunea transilvană, ală căreia scopă 
este și desvoltarea economică a 
poporului nostru. Se punemă deci 
mai mare pondă pe partea eco
nomică a scopuriloră Asociațiunei 
nbstre transilvane. La ședințele 
sale generale, precum și la ale 
despărțeminteloră se se țină di- 
sertațiunl, prelegeri teoretice și 
practice, precum și esposițiuni. 
Se-șî aibă agenții săi, cari se pro

page pretutindenea scopurile Aso
ciațiunei și acestă sarcină ar tre
bui se și-o ia asupră-șî ori-ce Ro
mână. Să stăruiască pe lângă co
munele politice ori bisericesc!, ca 
în fiă-care comună să fiă ună te
ritoriu separată comunală ori bi- 
sericescă, unde cu copii de scălă 
și cu poporulă să se țină prelegeri 
practice de grădinărită, pomologiă 
și altele. Se stăruiescă preotulă 
și învețătorulă, ca poporulă Du
minecile și sărbătorile, în locă de 
ale petrece în crîșmă, vera să le 
petrecă în acelă locă de praxă, 
er ierna în scălă, ori în altă locă 
acomodată, instruindu-se unii pe 
alții în felurite industrii.

T6te acestea nu suntă lucruri 
peste, fire, numai stăruință să fiă. 
Cu ocasiunea sinădeloră protopo- 
pesci, mai cu semă unde e datină 
se convină și laici, la ocasiunile 
binevenite, sub conducerea proto
popului, se păte discuta în ces- 
tiunea acesta, 6r resultatele se 
potă face cunoscute, pe calea pu
blicității, ca și alții să se îndemne. 
Tăte acestea nu suntă fantasii, 
nici năsdrăvănii; să se prebeze și 
peste 20 de ani sigură vomă fi 
departe, fărte departe, er peste 
50 de ani, modulă nostru de vieță 
de acum, li-se va păre fiiloră și 
nepoțiloră noștri o fabulă.

X.

SOIRILE QILEI.
— 30 Noem. (12 Decern.)

Adunarea generală a Ligei. Secțiunea 
centrală din Bucuresol a Ligei pentru 
unitatea culturală a Româniloră și-a ți
nută în 24 Noemvre v. c. adunarea ge
nerală de tomnă. Adunarea era numS- 
rosă și presidată de d-lă V. Maniu, pre
ședintele comitetului esecutivă ală Ligei 
centrale. Raportulă despre activitatea 
Ligei fu cetită de d-lă 1. Lupulescu se- 
cretarulfi secțiunei centrale. Raportulă, 
în care se spunea punctă de punctă tdte 
succesele obținute, a fostă furtunosă a- 
plaudată. Celă mai mare resultată de 
pănă acum ală Ligei, este solidaritatea 
națională a Românismului. Raportulă se 
sfîrși cu cuvintele: stăruință in muncă, 
credință in isbăndă-, va fi tipărită și tra
dusă și în alte limbi și se va răspândi 
în totă Europa. D-lă casieră Gr. T.Bră- 
tianu în mijloculă celei mai mari liniști, 
a espusă starea finanoiară a Ligei, o es- 
punere de mai bine de două ore, aco
perită cu tunete de aplause din partea 
întregei adunări. D-nii censorl S. Perie- 
ti&nu Buzeu și 1. Bianu și-au depusă ra
portulă despre corecta administrare a 
fonduriloră Ligei. D-lă I. R. Goga mul-

pândimă, ce să vorbesce prin aeră, prin 
apă, prin pădure și pe câmpă.“

Abia să îmbrăcase și abia dejunase 
Califulă Chasidă a doua (fi, când să și 
ivi marele viziră, ca sS-lă însoțescă la 
preumblare, după cum îi se poruncise. 
Califulă îșl puse cutiuța cu prafulă fer- 
mecătoră la brâu și după-ce porunci 
suitei sale să rămână îndărătă, pleca la 
drumă singură numai cu vizirulă.

Treoură mai ântâiu prin întinsele 
grădini ale vezirului, aleșuiră însă în- 
zadară după vre-o ființă viețuitâre, la 
care să-și încerce fapta loră măâstră. 
Vezirulă propuse în fine să mergă mai 
departe cătră ună Iacă unde elă văcjuse 
adeseori, multe animale mai alesă cocos
târci, cari prin înfățișarea loră măiestdsă 
și prin croncănitulă loră, îi atraseră 
luarea aminte.

Califulă se învoi și elă. Merseră spre 
Iacă. Acolo văzură ună cocostârcă, care 
se preumbla seriosă încâce și încolo și 
căuta brosce. Când și când ridica ca- 
pulă și croncănia din ciocă. Totodată 
vScfură susă în aeră altă cocostârcă, care 
nu peste multă să lăsa josă, totă în 
partea aceea.

— „Mă rămășescă pe barba mea, 
mărite stăpâne/ (fise marele veziră, că 
acești doi cătărigarl vorbescă acum fru- 
mose lucruri împreună. Cum ar fi,, când 
ne-amă schimba în cocostârci ?“

— „Bine diol/ răspunse Califulă. 
„Der stal să mai vedemă odată, cum ne 
schimbămă âră în omeni? Așa e! Să ne 
plecămă de trei ori spre răsărită și să 
cficemă nmutabora și tu erășl ești veziră 
și eu Califă. Pentru numele lui Dum
nezeu însă, nu este iertată să rîdemă, 
căci atunci suntemă perduțl!“

Pe când vorbia Califulă astfelă, ală 
doilea cocostâroă unduia lină d’asupra 
capului său și încetă să slobotfi la pă- 
mântă. Califulă scose iute cutiuța dela 
brâu, trase o prisă bunișoră, o întinse 
vezirului, care încă trase una și strigară 
amândoi: „mutabor.“

In minutulă acesta picidrele li-se 
sbârcesoă, să facă subțiri și roșii, căl- 
țunii cei galbeni și frumoși ai Califului 
și ai soțului său se prefăcură în picidre 
neproporționate de cocostâroă, mânile se 
prefăcură aripi, grumacjii se întinseră de 
ună cotă, barba se făcu nevăzută și cor
purile li-se acoperiră cu pene moi.

— „Aveți frumosă ciocă, domnule 
mare veziră“, (fise Califulă, după-ce se 
mirase mai multă timpă. „Pe barba 
profetului! așa ceva n’am văzută în 
vieța mea.“

— „Mulțumescă din adâncul inimei/ 
răspunse marele veziră, făcândă o închi
năciune, „însă dâcă este iertată să în- 
drăsnescă și eu, ași cfice că Maiestatea 
Vostră arătațl ca cooostâroă mai frumosă, 
deoâtă ca Califă. Der, poftiți, mă rogă, 
să ascultămă pe cameracfii noștri de colo 
și să ne convingemă, decă înțelegemă 
într’adevără limba cocostârciloră!“

Intr’aceea oooostârculă ală doilea să 
scoborîse pe pământă. Elă îșl curăț! 
cu cioculă picidrele, îșl tocmi penele și 
să duse dreptă la celălaltă cooostâroă. 
Cocostârcii cei noi să grăbiră în apro
pierea loră, și spre mirarea loră, aucfiră 
următorea convorbire :

„Bună diminâța/ ddmnă oooostâr- 
cdică, așa de dimineță ești pe livadă ?“

— „Mulțamă dumitale, iubită cătă- 
rigoicuță! Ml am făcută ună mică dejună. 
PoftescI ceva din elă: nițică șopârlă, său 
ună piciorușă delicată de br6scă?“

— „Mulțamă, mulțamă ! Astăcjl n’am 

nici o poftă. Apoi cu totulă pentru 
altceva viu pe livadă. Tatălă meu are 
astădl ospețl, înaintea cărora trebue să 
jooă, și aici vreu să mă deprindă puțină 
în liniște. “

Totodată tînăra oocostârciâică păși 
peste livadă făcândă felurite mișcări. 
Califulă și Mansoră se uitară cu mirare 
la ea. Când însă ea stătu într’ună pi- 
cioră, ceva plecată înainte și-și întindea 
întreoută grumacjii oei lungi și și-i tră
gea erășl ca într’ună șirubă, bătândă 
ciudată din aripi, atunci cei doi nu se 
mai putură rețină. Năpădiră într’ună 
hohotă, din care nu se puteau opri și oare 
era însoțită de croncănitulă ciocuriloră 
loră. Abia târtfiu se putură reculege. 
Mai întâiu se desmeteoi Califulă. „Asta 
a fostă bună glumă/ (fise elă, „plătesce 
mare lucru 1“ Pagubă, că animalele proste 
s’au spăriată de rîsulă meu, altfelă de 
bună-sâmă ar fi și cântată!“

— „D6r“, (fise acum marele veziră, 
„rîsulă în timpulă schimbării, ne este 
oprită. Stăpâne, ce se va întâmpla ou 
noi ?“

„Ei! Mecca și Medina! striga acum 
Califulă. „Ar fi prdstă glumă, decă a 
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țumesce pentru patriotica conducere a 
Ligei. D-lil I. Mihalcea apelâză la totă 
suflarea românâscă și în deosebi la bu- 
nulti simții ală Româniloră ardeleni din 
BucurescI, ca să se înscrie în Ligă. D-lă 
Mehedinți propune o telegramă de mul
țumire și reounoscință d-loră Bonghi, 
Imbriani și Menotti Garibaldi pentru spri- 
ginulă mare ce l’au dată Româniloră la 
congresulă de pace din Roma. Propu
nerea fu primită cu însuflețite aplause. 
După ce au mai vorbită încă mulțl alții, 
în aplausele oăldurâse ale mulțimei, pre
ședintele ridică ședința. — Aoâsta fu 
una dintre oele mai frumâse adunări ale 
Ligei, în care s’a peoetluită luorarea în
cepută prin seriositate, demnitate și pa- 
triotismă caldă.

* * *
Liga pentru unitatea culturală a Ro

mânilor fl — Secțiunea Oltu, va da la 30 
Noemvre o. ună bală în folosulă ei, la 
oare va fi representată Secțiunea cen
trală, precum și societățile universitare 
„Unirea44 și „Tinerimea română44 din Bu
curoși prin 16 student I. Sâmbătă la drele 2 
d. a. studenții din BuourescI voră sosi 
la gara din Slatina, unde voră fi primiți 
de comitetulă secțiunei și de oetățenil 
slătinenl. Musioa militară a regimentului 
de Oltă va cânta la sosirea trenului în 
gară. După salutarea de bună sosire, stu
denții voră fi conduși în orașă. La ârele
9 sera se va începe balulă. A doua 4b 
Duminecă, se va face inaugurarea cabi
netului de lectură a secțiunei Oltă. Mâsă 
comună. EscursiunI: la monumentalulă 
podă peste Oltă, unde studenții voră fi 
fotografațl, spre a ave o plăcută suve
nire dela Slatina, apoi visitarea gimna- 
siului, a șcâleloră primare și a șccflei de 
agricultură dela Strihareții, lângă Slatina. 
Pentru comitetulă arangiatoră : SimeonQ 
Crainică, președinte ; I. Moisilă, secretar:

♦* *
Inaugurarea capelei române din Parish, 

după cum anunță 4’ar0l0 franoese, e 
fixată pe 1 Ianuarie 1892. Serbarea a- 
câsta se va tace cu mare pompă. Invi- 
tațiunl voră fi adresate președintelui re- 
publioei francese, corpului diplomatică 
și preBsei. Aceste 4i®re adaugă, că res- 
taurațiunea acestui monumentă a costată 
500,000 franci.

♦ * *
închiderea școleloră In Budapesta. Se 

scrie din Budapesta, că Ia propunerea 
oficiului orășenescă, primarulă oapitalei, 
Kamermayer a dată ordină, ca din
10 Decemvre începândă și pănă în 
6 Ianuarie, să se închidă tâte institu
tele de învățământă și de crăscere 
aflătâre pe teritoriulă oapitalei. Disposi- 
țiunea acesta s’a luată din motivulă, oă 
între băeții de școlă bântue morburi 

contagiose. Din raporturile capitalei 
Budapesta apare, că din 12 Noemvre 
pănă în 3 Deoemvre a. o. s’au bolnăvită 
de difterită 203 băețl, dintre oarl 74 au 
murită, âr alțl 319 s’au bolnăvită de 
alte bâle contagiose, murindă dintre 
ei 21.

* * *
Din Tărlungeni. (Să cele) primimă o 

plângere la adresa învățătorului Nicolau 
Comșa, despre care ni-se scrie, că ar 
ave patima curiâsă de a chinui pe bieții 
școlari cu propunerea prea încordată a 
limbei maghiare. Ni-se mai scrie, oă elă 
pentru a adeveri primirea repartiției în- 
vățătorescl, le dă omeniloră chitanțe 
scrise în limba maghiară. — Ce <|i00 Ia 
asta d-lă învățătoră Comșa și ce cjioe 
poporule, oare-lă susține pe d-sa?

*
* 4c

împăcare între Cehii tineri și Cehii 
bătrâni, piarulă „Politik44 din Praga, or- 
ganulă Cehiloră bătrâni, a publioată în 
filele din urmă mai mulțl articoll ai 
unui Cehă bătrână, în care între altele 
vorbesoe și despre o unire a Cehiloră 
tineri cu Cehii bătrâni în oontra cople- 
șirei Nemțiloră. Organulă Cehiloră tineri 
„Narodni Listy44, răspunde într’ună ar- 
ticolă, că Cehii tineri suntă gata, ca să 
primescă unirea ou condițiune însă, ca 
deputății Cehiloră bătrâni din dieta 
boemă să-și depună mandatele loră.

** *
Limba rusescă în armata nostră. Ce- 

timă în „Magyar Hirlap44 interesanta 
soire, că ministrulă de honvecp br. Fe- 
jervary a adresată o circulară cătră co
manda gloteloră din Croația-Slavonia, în 
oare este provocată să formuleze o listă 
a tnturoră glotașiloră, cari vorbescu limba 
rusescă.

* 
* *

Cartea poporului. D-lă Nicolau Anca, 
faură în comuna Chișfalău, a oetită 
„Cartea poporului14 de d-lă Ioană Popă 
Reteganulă. D sa a rămasă fârte mul
țumită cu ouprinsulă acestei cărți și c|ioe, 
oă e vrednică nu 75 or., oi 7 fl. 50 or. 
O reoomandămă cu tâtă căldura măes- 
triloră români, fiindă-că în aoâstă carte 
suntă multe învățături bune nu numai 
pentru ori oare Română, oi și în spe- 
oială pentru măestrii noștri.

* 
* *

Ex-impSratulti. Don Pedro ală Brasi- 
liei a reposată în etate de 66 de ani. 
Ceremonia îmormântărei a fostă forte 
imposantă. O mare mulțime de omeni 
a fostă de față. Șepte regimente de 
infanteria, ună regimentă de cuiraserl și 
o bateriă de artileriă au făcută onoru
rile militare. La îmormentare au asistată 
represencanțil președintelui republicei 

francese Carnot, miniștrii, birourile ca
merei, corpulă diplamatică și demnitarii 
brasilienl. După oeremonia religiâsă, 
corpulă a fostă transportată la gară unde 
trupele au defilată înaitea carului fune
bru. Apoi oosoiugulă a fostă pusă în
tr’ună vagonă transformată întro capelă; 
elă va fi transportată la Lissabona. în
soțită de membrii familiei imperiale.

* 
* *

Unii (țaristă. espulsatti. Din Sofia se 
telegrafiază : Corespondentulă „Agenției 
Havasu, Chadourne acusată, că răspân- 
desoe scirl false în străinătate asupra 
prinoipelui Ferdinand și a guvernului 
său, a fostă espulsată din Bulgaria. 
„Agenția Havas44 anunță oă ministrulă 
francesă de esterne, Ribot, a dată or
dină agentului diplomatioă franoesă din 
Sofia, ca să protesteze în contra espul- 
sărei corespondentului Chadourne.

*
♦ 

b • *
Tinerimea croată, a trimisă în 4U010 

aceste o mare deputațiune la Diacovar 
să se închine episcopului Strossmayer și 
să-lă rdge să primescă a fi nașulă nou
lui paiață ală academiei croate din Za- 
grabia, care se va inaugura în curendă 
ou mare solemnitate. Ou acestă prilejă 
deputațiunea tinerimei șl-a esprimată do
rința, ca episcopulă Strossmayer să in
tervină pe lângă papa pentru Introduce
rea limbei slavone în biserioă, în loculă 
celei latine.

* * *
Prieteniă intre ună șerpe și ună co

pilit O întâmplare fârte ouriâsă ne îm- 
părtășesce d lă preotă Nicolau Lupanii 
din Chiuzbaia. D-sa ne spune, oă în de
cursul ă verei, ni see tineri țărani români, 
ce locuiau pe „Valea-roșiă44 de pe teri
toriulă Baiei mari, aveau obiceiulă de-a 
merge în decursulă cailei la lucru la câmpă, 
âr pe ună copilă ală loră, în verstă de 
doi ani și jumătate, îlă lăsau înohisă în 
casă, punendu-i josă câte-ună bliduță cu 
lapte pentru ca să se hrănâscă în decur
sulă cjilei. Dela o vreme însă mama 
băetului băga de semă, că copilulă 
ei totă flămândă rămâne, măcarcă bli- 
dulă cu laptele tot-dâuna îlă găsia 
golă, când se întorcea acasă. Vrândă 
să afle oausa, mama pândi odată prin 
ferâstră și văcju eșindă de sub masă ună 
șerpe mare, care se duse la blidulă cu 
laptele și începu să mănânce împreună 
cu oopilulă. Mama văcju pe copilă lo- 
vindă șerpele cu lingurița peste capă și 
(jicându-i: „Papă și miecjulă, nu numai 
laptele44. Șerpele iritată se întârse cătră 
copilă, îșl scâse limbile și începu a sî- 
săi, dâr nu l’a mușcată. In urma acesta 
părinții înspăimântați părăsiră locuința 
aceea, mutându-se într’altă locă.

Speculă miserabilâ. Din Timișâra se 
scrie, că cailei0 trecute poliția a pusă 
mâna pe o femeiă, care făoea speoulă 
miserabilă și păoătâsă, prin aoeea, că 
înșela fete tinere nevinovate și le es- 
punea apoi prostituțiunei. O copilă de 
15 ani din Aradulă nou însă, cu numele 
Morschl Erzsi, i-a demascată păoătâsă 
speculă. Ea observândă, ce intențiunl 
are femeia Pokorny Rosa, într’ună mo
menta potrivită a fugită la polițiă și a 
descoperită fapta. Poliția a pusă mâna 
pe femeiă și a înohis’o.

* * *
Esplosiune. Din Bologna se telegra- 

fiâză : In Marano a esplodată o fabrioă 
de iarbă de pușcă. Patru persâne au 
fostă uoise, trei greu rănite, âr o mulțime 
de âmenl ușoră răniți.

* *
Cununia d-lui Iuliu I. Roșea cu d-ra 

Elena A. Zănescu va ave locă mâne di- 
mineță la dece âre în biserica Sf. 
Nicolae din locă. — D-lă Corneliu I. 
Secoșianu și d-ra Eufrosina 1. .Gâmulea 
se voră cununa Duminecă în 1 Decem
vre v. la 7 6re d. am. în Brăila.

— Să fiă într’ună câsă cu norocă!
* * *

Concertă. D-lă B. Papazovidu din 
Brăila va da Sâmbăta viitâre ună con
certă în sala Redutei orășenescl din looă. 
Venitulă concertului ni-se spune, că va fi 
destinată pentru ajutorarea studențiloră 
săraci dela șcâlele din locă, fără deose
bire de naționalitate.

* * *
Musica regimentului 82 de infanterii, 

va da un concert, mâne seră în sala hotelu
lui Central Nr. 1. începutul la 7i/2 âre. Pre- 
țulă de intrare 30 or. Programulă e ur- 
mătorulă: 1. Fr. Erkl: Ouvertură la
opera „Hunyadi Laszlâ44. 2. P. Masoagni: 
Introducere și Siciliana din opera „Ca- 
valleria Rusticana44. 3. Milldker: Vals 
din opereta „Der arme Ionathan44. 4. 
Balfâ : Duett din opera „Die Zigeunerin44. 
5. Schreiner: Fantasiă din opera lui Bi
zet „Carmen44. 6. Langey: a) Serenadă 
mexicană, b) Trăumerei aus denKinder- 
scenen. 7. Kemzak: „Prager’ Stamm- 
blătter, potpouri.— 8. IvanovicI: „Meteor44 
Vals. 9. Robandi: „Allastella oonfidente44 
romanță, solo pentru trâmbiță. 10. I. 
Bayer: Potpouri din baletulă „Pup- 
penfâe.44

Necrology. Eugenia Dobrinu, în etate 
abia de 6 luni a răposată Vineri în 4 
Noemvre v. la 10 âre sâra în Voila. O 
deplângă înfrânțil părinți Georgiu și 
Maria Dobrină, apoi Aurelia, Aureliu, 
Corneliu și Virgiliu, oa soră și frați.

Sălășluesoă între cei blâncjl!

trebui să rămânemă cocostârci! Adu-țl 
aminte de cuvântulă acela prostă, eu 
l’am uitată de totă.44

— „De trei-orl să ne închinămă 
spre resărită,44 dise vezirulă și să cjicemă... 
ei, der cum?.... Stai: mu—mu—mu; ba 
nu, nu-i așa.44

Și se întârseră spre răsărită, se în
chinară neîntreruptă, încâtă mai că a- 
tingeau pământulă cu ciocurile. Dâr, 
vai, cuvântulă fermecătoră le eșise din 
minte, și ori de câte-orl să pleca Cali- 
fulă, și ori de câte-orl vezirulă striga 
cu doră mu—-mu—, ori ce amintire de 
cuvântă dispăruse și bietulă Chasidă cu 
vezirulă săă erau și rămaseră cocostârci.

Fermeoații umblau supărațl pe câm
puri și nu sciau de locă, ce să încâpă 
în nenorocirea loră. Din pielea de co- 
costârcă nu puteau eși, să se întârcă în 
cetate eră nu puteau, oa să spună că 
suntă ei. „Cine ml-ar crede,44 striga co- 
oostârculă Califii „că, în figura asta, sunt 
eu, Califulă? Și chiar de ar crede, ei 
nu voră voi să aibă ună cocostârcă de 
Califă.44

Astfelă se tîrâră mai multe cjile în- 
câoe și încolo și se nutriră năcăjiți cu 

fructe de câmpă, pe cari însă, cu ciocu
rile cele lungi, nu le puteau mânca. De 
șopârle și brâsce nu mai aveau poftă. 
Singura loră plăcere în starea asta era, 
că potă sbura. Astfelă sburară mai desă 
pe coperișele din Bagdadă, ca să vâdă, 
ce se întâmplă acolo.

In cjil0!0 oele dintâiu observară pe 
strade o jale și neliniște mare. Cam a 
patra cji însă, după ce fură fărmecațî, 
aflându-se ei pe palatulă Califului, vă
zură josă pe strade o procesiune pom- 
pâsă. Sunau tobe și trimbițe, ună omă 
îmbrăcată într’o manta roșiă, cusută cu 
aură, călăria pe ună oală împodobită, 
încunjurată de servitori, în haine stră- 
luoitâre. Jumătate Bagdadulă săria după 
elă. toți strigau; „Trăiască Mizra, Dom- 
nitorulă din Bagdadă.44

Atunci cei doi cocostârci de pe co- 
perișulă palatului se uitară unulă la al
tuia și Califulă Chasidă $ise: „Dai tu cu 
socotelă, mare veziră, de ce suntă fer
mecată? Mizra aoesta este fiulă dușma
nului meu de mârte, ală puternicului 
vrăjitoră Cașnură, oare într’ună căsă 
rău a jurată să-și răsbune asupra mea. 
Cu tâte astea, nu-mi pierdă speranța. 

Vino ou mine, scumpule soță de neno- 
rooire, să călătorimă la mormântulă pro
fetului; cine soie, pâte că la loculă sfântă 
se va desface farmeculă44.

Și s’au ridicată de pe coperișulă 
palatului și au sburată în partea spre 
Medina.

Ei, der pentru o călătoriă așa înde
lungată nu prea mergea cu sburatulă. 
Nu erau deprinși de ajunsă. Califulă, ce 
e dreptă, sbura înainte, der credincio- 
sulă Mansoră gâfâi a din dărătă și striga: 
„O, stăpâne, îndată nu mai potă sbura. 
Domniata sborl prea iute. Acum e și 
seră, bine am faoe să oăutămă ună adă- 
postă pentru nâpte44.

Chasidă se îndupleca la rugămin
țile șerbului său și fiind-că în vale josă 
zări o ruină, care se părea, că le va 
pute da adăpostă, sburară cătră ea. Clă
direa părea a fi fostă odinioră paiață. 
De sub ruine se ridicau sale frumdse. 
Mai multe odăi, încă binișoră conser
vate, erau mărturii, câtă de pompâse 
a trebuită să fiă odată casa aoesta. Cha
sidă și soțulă său se preumblară prin 
ambiturl să-șl găsescă ună locșoră us
cată. De-odată cocostârculă Mansor 

stete locului. „Domne și Stăpâne!44 șopti 
elă încetă, „numai de n’ar fi nebuniă 
pentru ună mare viziră, și și mai mare 
pentru ună cocostâroă, să se târnă de 
năluci. Nu soiu cum, dâr pare că-mi fur
nică totă trupulă, pentru că aici în a- 
propiare am aucjită cum se cade ge- 
mândă și suspiuândă.44 Califulă încă ste- 
te’n locă, și aucji ună omă plângândă 
înoetă. Plină de curiositate voia să se 
ducă în direcția de unde veniau tângui
rile, vizirulă însă îlă apuca cu oioculă 
de aripi și lă ruga fierbinte să nu se 
mai arunce în primejdii nouă și necu
noscute. Dâr înzadară. Califulă, căruia 
și sub aripa de cocostâroă îi bătea o inimă 
vitâză se smânoi dela elă, fără a mai 
băga în sâmă, că iau rămasă câteva 
pene în cioculă vizirului. Printr’ună co- 
ridoră întunecosă ajunse în curândă la 
o ușă, ce se părea numai aninată; îndă- 
rătulă ei au$i suspinurl clare, între ele 
vaete slabe. Cu cioculă împinse ușa, 
stete însă surprinsă, pe pragă. In odaia 
ruinată, luminată sărăcăciosă numai prin- 
tr’o ferestruioă mică cu gratii, văcju pe 
pământă șeejândă o buhă mare de nopte. 
Lacrimi ca bobulă îi curgeau din ochii
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Declarațiunea noului guvernu românii 
la cameră.

Crisa ministerială, care a durată 
tâtă săptămâna aoesta în România, s’a 
sfîrșită. Ministerulă, constituindu-se a 
dată camerei următârea declarațiune:

Domnilor ă deputății
Chemați la guverna în urma demi- 

siunil ministerului preoedentă prin înore- 
derea Maiestății Sale Regelui, voimă a 
continua opera de reforme înțelepte în- 
oepute în cei din urmă ani.

Ideile ndstre suntă cunoscute. Oon- 
•servatismulă nostru moderată și senti
mentele nostro liberale potă da satisfa
cere orl-căroră aspirațiunl moderne.

Aceste opiniuni fiindă ale majorită- 
țiloră parlamentare actuale, credemă, oă 
suntemă representațiunea loră fidelă la 
guvernă.

Unitatea de vederi și de direcțiune 
va face și mai spornică și mai folositore 
aotivitatea nostră, și prin concursul ă 
d-vostră luminată și puternică vomă 
pute aduce la ună bună sfârșită opera 
ce amă începută.

Facemă dâr ună căldurosă apelă la 
spiritulă d-vâstră de ooncordiă și de pa- 
trioțl cu desinteresare pentru ca toți îm
preună să ne consaorămă acestei înalte 
datorii.

Semnați:
Lascar Catargiu, ministru de interne 

și președinte ală consiliului. Generală 
G. Mânu, ministru de domenii. Al. 
Lahovari, ministru de esterne. Al. Știrbey, 
ministru de finance; C. Olănescu, minis
tru de lucrări publice; Generală I. La
hovari, ministru de resbelă; D. Sturdza 
Scheianu, ministru de justițiă; Tacite lo- 
nescu, ministru de instrucția și culte.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Dela Niră (comit. Sabolciu), 8 Nov. v. 1891.

Știm. D-le Redaotoră ! Nu potă ră
mâne nepătrunsă la inima mea româ- 
nescă, ori de oâte-orl mi-se dă ocasiu- 
nea fericită de-a vedâ cum nâmulă ro- 
mânescă, deși strivită de vitrega sdrte, ce 
i-a oroit’o stăpânirea ungurâscă, îșl dă 
și ultimulă denară, dâcă este vorba de 
șodlă și biserică, numai să nu fi fostă 
amăgită de oonducătorii săi.

Ișl dă c|3u ȘÎ ultimulă denară, și-lă 
dă cu dragă, pentru-că vede și scie 
prea bine, că din multele sale oontri- 
buirl, ce ’i se ceră, numai ceea oe oon- 
tribue spre aceste două scopuri mărețe, 
pentru șcălă și biserică, se întoroe cu
rată numai pentru binele și folosulă său, 
pe oândă tâte celelalte contribuirl mai 
multă ori mai puțină, trecă în busuna- 
rulă unoră străini, dela cari nu are 
nici ună folosă, oi numai suferințe.

La scrierea acestoră șiruri m’a îndem

nată o mică serbare, ce s’a petrecută în 
tjiua de 8 Noemvre v. c. în comuna ro- 
mânescă Niră-Adonă, ală căreia poporă 
română este rănită pănă în sufletă de 
nedreptățile, ce ’i se facă.

Serbarea consta în sânțirea a două 
clopote nouă, cumpărate de ună popo- 
renă oredinciosă cu numele Mihaiu Lazară 
și soția sa Maria Vașă, fiindcă unulă 
dintre clopotele oele veohl s’a crepată, 
er cele rămase suntă forte mici și su- 
netulă loră nu străbate așa departe, oa 
să audă fiă-oare poporănă oredinoiosă, fi- 
indă-că Niru-Adonulă e o comună forte 
mare. De aceea d-lă preotă locală a 
provocată totă poporulă, oa să se înțe- 
lâgă să cumpere ună olopotă nou la 
sânta biserică. Dâr susă cjisulă poporenă 
oredinciosă, oarele e tot-odată și cura- 
toră primară, a 4isCh că elă singură va 
cumpăra pe setna biserioei 2 clopote și 
și-a și ținută cuventulă bravulă Română, 
oumpărândă două olopote mari în preță 
de 500—600 fi. pentru oare faptă a- 
cestă bărbată bravă merită tdtă stima 
poporeniloră.

La sânțire a fostă de față și Rvds. 
D-nă protopopă Paulă Popă, din Vașadă, 
er cintirimulă biserioei era îndesată de 
poporă, în numără de vre-o 1500 de 6- 
menl. Clopotele au fostă sânțite în o- 
nârea Prea curatei vergure Maria și a 
sântului Arhanghelă Michailă. Patrinii 
acestoră clopote, au fostă d-ra Măridra 
Barbulă, care a înfrumsețată ambele 
clopote, cu d-lă Augustină Lazară.

Sfirșindu-se ceremonia, M. O. D-nă 
preotă locală a ținută o cuvântare aco
modată cătră poporă; întră altele a a- 
mintită, cumoă olopotulă celă vechiu, 
care s’a orepată, este de 100 de ani, pe 
care se află scrisă în graiu românescă cu 
literele cirilice acâstă inscnpțiune: „Acestfi 
clopotu l’au cuinperatu Pujanu Ioanu 
cu socia sa Kirania dela Tritulu de 
susu dein Ardâlu în a. 1792.*)

*) Tritulti, de susii este o comună pe Câm
pia Ardealului, nu departe de Turda. — Red.

Acestă insoripțiune este dovada cea 
mai eclatantă despre originea Români- 
loră din Niră-Adonă. Eu credo, că și d-lă 
Ujf'alusy Bâla, proprietară în Mihaldy, 
aprdpe de Adonă, îșl va retrage părerea 
sa esprimată într’ună articula din „Bud. 
Hirl." despre originea Româniloră Ado- 
nenî. Asemenea îi recomandă și d-lui 
Domahydy din Domahida, dimpreună ou 
toți judii, cu oarl a afirmată, că pe Niră 
nu se află nici ună sufletă de Română, să 
vină și să se convingă, și numai după 
aceea să buoine în lumea mare adevă- 
rulă, âră nu neadevărulă.

După ce mai rosti o vorbire și Rvds. 
D-nă protopopă, mărețele clopote au 
fostă trase în turnulă bisericei între stri

găte de bucuriă așa de puternice, încâtă 
s’a sguduită totă Sabolciulă, fiindcă au 
fostă eșite totă din pepturl românescl.

După finirea acestora, bravulă Ro
mână Mihâiu Lazură, în fruntea poporu
lui, a mersă la casa sa, învitândă pe 
toți la dânsulă, ca împreună cu dânșii 
să se desfăteze în acea di de bucuriă. 
Eră inteligința română se întruni la bra
vulă preotă looală, unde forma o oo- 
rână frumâsă românâsoă, o coronă de 
aură pentru Niră-Adonă. In acestă co- 
rdnă frumâsă, afară de R. D-nă Proto
popă, am mai văcjută pa stimab. d-re : 
Măriâra Barbulă, Elena Călciunariu, fii
cele bravului preotă locală, mai departe 
on. d-nl Victoră Bistranu cu soția sa, 
on. d-nă Eleonora Bistranu n. Chirila 
din Niră-Aoiadă; d-ra Lucreția Mure- 
șianu, d-lă teologă abs. V. Seremi, On. 
d-nă capelană locală, I. Oprea cu soția 
sa, Ana Buro ș. a., apoi bravii învățători 
Greorgiu Basiliu Vancu și Traiană Mure- 
șianu, cari altcum și domnialoră împle- 
tescă corâne frumose pentru Niră-Adonă.

Unu Vuit ură de pe Niră.

Emanciparea țeranilorii.
Din discursulă lui M. K^galniceanu rostită la 

jubileulă Academiei Române.
(Urmare.)

Uând, în diua de 18 Decemvre, ra
porturile comiteteloră veniră în discu- 
țiunea întregei AdunărI-mume ad-hoc, 
marea sală a ședințeloră adunărei fii în- 
ounjurată de mii de proprietari alergați 
din tote unghiurile Moldovei și chiar din 
județele învecinate ale Munteniei. Depu
tății, cari erau pentru o soluțiune favo
rabilă cererei țăraniloră fură mai alesă 
asediațl și amenințați de alegătorii loră. 
Eu eramă în adunarea din 1857 repre- 
sentantă ală proprietariloră mari din 
Dorohoiu. Trei cjil® ani fostă, potă c}loei 
răstignită de cătră moșnașii din acelă 
județă, aduși anume ca să-mi închidă 
gura de a vorbi și să-mi lege mâna de a 
scrie. Mi-se punea înainte, că mandatulă 
ce-mi dase nu era, ca să desbată cestiu- 
nea țărănâscă, ca se dau țăraniloră mo
șiile loră, oi ca să întărescă și să unescă 
moșia cea mare, România. Ou lacrimi 
der am trebuită să mă supună și să mă 
abțină de orl-ce soluțiune radicală ; m’am 
mărginită a mă uni cu propunerea pre- 
sentată de Dimitrie Rallet și susținută 
de Vasile Sturdza, Petru Mavrogheni și 
alțî partisanl ai emancipărei țăraniloră, 
cari se mărgineau a proclama în princi
piu „desființarea răsplătirei prin lucru a 
pământului oe să dă loouitoriloră după 
așecjămintele de astăcjl" și reservarea 
adunărei legiuitore viitore de a vota o 
lege căreia, să fiă supuși și locuitorii și 
proprietarii, și care, desvălindă acele 

principii, să hotărască acestă oestiă atâtă 
de importantă și demnitară pentru Prin- 
cipatele-Unite.

Acâstă socotință, pe lângă subsori- 
itorii de mai susă, mai cuprinde și sub
scrierile lui Dimitrie Miclescu, Michailă 
Jora și Alecu Teriaohiu încă în vieță, 
și a lui Neculae Oananău, Manolache 
Oostache, lancu Fotea și Oostache Rolla, 
trecuțl în cealaltă lume.

Adunarea ad-hoc — potă 4'ce ase“ 
diată — a votată nu mai puțină de- 
câtă 4e°6 propuneri; nici una din ele 
n’au obținută majoritate, trimițându-se 
definitivă hotărîre la viitârea adunare 
legislativă.

Resultatulă der a fostă negativă, 
ună resultată însă s’a dobândită: des
părțirea partideloră pe tărâmulă chestiei 
rurale s’a efectuată, formându-se pentru 
întâia dată atunci în modă definitivă 
partidulă liberală și partidulă conser- 
vatoră, când mai ’nainte lumea politică 
din Moldova era împărțită numai pe fă
râmă politică, adecă partidulă unionistă 
și partidulă separatistă.

Cestiunea rurală a mai venită apoi 
în sînulă Comisiunei Centrale dela Foo- 
șanl; ea a dată locă la lungi și furtu- 
nâse discuțiunl între liberali și conser
vatori ; maioritatea conservatâre a re
dactată în fine ună proiectă prin care 
țăraniloră se libera brațele, der li-se 
smulgea bucățica de pământă muncită 
de ei sute de ani, lăsându-li-se dreptă 
singură mângăere locuințele și câte-va 
prăjini de islază (imașă). Negreșită că 
acea soluțiune nu era ceea ce aștepta 
țărănimea după atâția ani amari de răb
dare; negreșită că nu corăspundea la 
prescripțiunile articolului 46 ală Oon- 
vențiunei din Parisă. Țăranii însă, deși 
frământați de durere, rămaseră toți li
niștiți, der de liniștea care precede fur
tuna, și furtuna o intenția însăși Comisia 
Centrală, care, fără șcirea și aprobarea 
puterei esecutive, puse de se tipări și 
se împărți prin sate, în mii de exem
plare, proiectul nefastă votată de ea.

îndată după săvârșirea Unirei, în 
luna Iunie 1862, primula ministru ală 
României Barbu Catargiu, apărătorulă 
înfocată ală proprietății absolute în po
sesiunea exclusivă a mariloră proprietari, 
înfățișa proiectulă de lege votată de 
Comisiunea Centrală. Discuțiunea asu
pra acestei legi, afară de timpulă ce 
s’a întrebuințată în secțiuni, n’a recla
mată mai puțină decâtă șâpte lungi șe
dințe, dela 25 Maiu pănă la 6 Iunie, și 
ședința din 11 Iunie, când s’a dată vo- 
tulă definitivă.

Nu voiu întră în amănunțimile a- 
cestoră lungi discuțiunl, pentru-că unii 
și din cei mai principali, sprijinitori seu 
împotrivitorl ai proiectului de lege ela-

cei mari, rotuntjl, și cu vooe răgușită îșl 
sootea tânguirile princioculă ei strîmbă. 
CâDd însă ea văc|u pe Oalifă și pe vizi- 
rulă lui, care încă se tîrâse într’aceea 
la ei, de-odată a dată ună strigătă de 
bucuriă. Frumușelă îșl sterse lacrimile 
din ochi ou aripile ei cele ou pete ce
nușii și, spre mirarea celoră doi, strigă 
în limba arabă curată: „Bine ați venită 
cocostărciloră! O! să-mi fiți ună pre- 
semnă bună ală scăpării mele. Oăol o- 
dinidră mi-s’a profețită, că mare no
rocire îmi voră aduce cocostâroii."

După oe s’a reculesă Califulă din 
mirarea sa, se plecă cu grumazii lui cei 
lungi, râcăi cu unulă din subțirele sale 
piciâre o jumătate de cercă frumosă și 
Țise: „Prea stimată domnișdră buhă 1 
După vorbele tale presupună, că ești o 
ființă nenorocită și ai o sorte tocmai ca 
noi. Dâr, vai! Speranța ta, ca să fi mân
tuită prin noi, deșertă este. Singură vei 
reoundsoe neputința nostră, îndată ce 
vei audi pățaniile ndstre. “

Și i-a povestită istoria străformării 
loră.

Buha îi mulțumi și, dreptă dovadă, 
oă ea e totă așa de nenorocită, le po
vesti și ea pățania ei. „Tatălă meu, <jise 

ea, este regele Indiei, eu, unica, neno
rocita lui fiică, mă numesoă Lusa. Vră- 
jitorulă acela, Cașnură, care v’a ferme
cată pe voi, m’a nenorocită și pe mine. 
Elă venise într’ocfi la tatălă meu și mă 
ceruse de nevastă pentru fiiulă său Mizra. 
Tatălă meu însă, omă iute, a poruncită 
să-lă arunce pe scări în josă. Miserabi- 
lulă se furișa sub altă figură în apro- 
piarea mea și odată, când luamă în gră
dina mea nisce dulcețuri, să mă răco- 
rescă, elă îmbrăoată ca sclavă, îmi dete 
o beutură, care mă schimba în acâstă 
ființă urgisită. De spaimă amă căcjută 
leșinată. Amețită m’a adusă apoi aici și 
ml-a strigată în urechi cu vooe înfri
coșată :

— „Așa să trăescl tu, urîtă, ca să te 
urgisescă chiar și animalele, până la 
nidrtea ta, ori până când cineva de 
voiă bună te va cere de soțiă în acâstă 
figură, în oare sternesol grâță. Astfelă 
îmi răsbună eu în oontra ta și în contra 
tatălui tău îngâmfată.

„De atunci au trecută multe luni. 
Tristă și singură trăescă ca o pustnică 
în locuința acâsta, desprețuită de lume 
și chiar spre îngrețoșare animaleloră; 
frumdsa natură este închisă dinaintea 

mea, pentru-că eu suntă orbă (jiua ȘÎ 
numai când luna, ori stelele îșl revarsă 
lumina palidă peste ziduri, numai atunol 
cade de pe oohii mei vălul întunecosă."

Buha sfârșise și cu aripa îșl șterse 
din ochi lacrimile vărsate povestindu-șl 
suferințele.

Califulă ascultândă cele spuse de 
princesă să cufundase adâncă pe gân
duri. „Dâcă tote nu mă înșâlă, cjis® elCi, 
atunci între nenorooirea nostră, este 
âre care legătură, dâr unde se găsescă 
cheia acestei gâciturl?" Buha i-a răs
punsă : „Ah, domnule, și mie mi-se pare 
așa oeva, pentru că odiniâră, în tinere- 
țele mele, mi-a prorocită o femeiă înțe- 
lâptă, că ună oocostârcă îmi va aduce 
mare norooă, și eu pote că ași sci cum 
să ne scăpămă." Uimită întrebă acum 
Califulă, că ce înțelege ea prin asta? 
„Vrăjitorulă, care ne-a nenorocită pe 
amândoi", (Țs® ea, vine în fiă-care lună 
odată în ruinele acestea. Nu departe de 
odaia acâsta este o sală, în care obici- 
nuesoe să ospeteze cu mai mulțl tova
răși. De multe ori i-am pândită eu a- 
colo. Ei îșl povestescă atunci tdte ne
legiuirile lor. Cum ar fi când i-ai pândi 
și domniata? E ou putință, ca la a

semenea ooasiune, să spună și losinoa 
(parola) pe care ați uitat’o".

— „Ah, soumpă prinoesă", strigă 
Califulă, „spune-mi, oând vine și unde 
e sala aceea?"

După âre-care tăcere ea răspunse 
perplexă: „Iertați-mă, eu numai sub o 
condițiune vă împlinescă dorința."

„Care e aoeea condițiă? care e?“ 
strigă Chasidă. „Poruncesce numai, și 
împlinescă orl-ce condițiă."

„Bucurosă ași vrea să scapă și eu", 
răspunse ea cu sfiâlă. Dâr acâsta se 
pâte întâmpla numai..." Aici ârășt 
tăcfi și dâcă obrazulă n’ar fi fostă aco
perită cu pene, Califulă ar fi văzută cum 
i-s’a suită sângele ’n față și câtă e de 
rușinâsă. După aceea adause ea: „—se 
pâte întâmpla numai, dâcă unulă din 
voi mă ia de soțiă."

Cocostârcii fură surprinși de con
diția acâsta. Califulă făcu semnă vizi
rului și amândoi eșiră afară, ca să se 
înțelâgă.

„Mare veziră", <j>se Califulă înaintea 
ușii, „asta e prostă trâbă; domnia-ta 
însă o poți lua de soțiă".

„Așa?" răspunse acesta, „că după 
ce m’oi duce acasă, să ml scâtă nevasta 
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borată de Gomisiunea Centrală, suntă în 
viâță; și ou tdtă reserva și delicateța, ce 
ași întrebuința-o, m’așl teme să nu întru 
în personalități. îmi va fi însă permisii 
a spune, și a mă mândri de acesta, că 
în două lungi ședințe, și anume în ca
lele de 25 Maiu și 1 Iunie 1862, am 
combătută proieotulă înfățișată prin două 
lungi discursuri, cari, fiă-care în deosebi 
n'au ținută mai puțină dela patru pănă 
la cinol ore. Am avută de adversară 
puternică, și prin marele său talentă și 
prin autoritatea sa de primă-ministru, pe 
Barbu Catargiu, oelă mai mare și mai 
convinsă oratoră ală oonservatoriloră. 
In vehemența sa, elă califică discursulă 
meu de chimeră, o chimeră ciudată, pa
radoxală, o chimeră ou capulă de po
rumbiță făgăduindă multă blândeță, ou 
trunohiulă de aspioă plină de venină și 
cu cdda de șopârlă măglisitore; învi- 
nuindu-mă, oă am stigmatisată proprie
tatea cu cele mai degradatore calomnii, 
cu ună cuvântă, am satisfăcută princi
piile lui Proudhon, care tj’o® că proprie
tatea este o hoție; că, în fine, am în
cheiată oerendă ou multă umilință a să 
da țăranului, ca un felă de milostenie, 
pămentulă ce’lă cultivă astăzi.

Când asemenea cuvinte să rostescă 
de oătră ună primă-ministru ca Barbu 
Catargiu și într’o adunare ca cea din 
1862, în oare erau concentrate tâte for
țele oonservatoriloră întruniți din amân
două țările, resultatulă nu putea să fiă 
decâtă aoelă prevăcjută.

In 11 Iunie, aniversarea revoluțiunii 
din 1848, și două 4’1® numai după 
mortea funestă a lui Barbu Catargiu, 
ucisă la ușile parlamentului prin o mână 
criminală, din nenorocire rămasă necu
noscută pănă astățll, — maioritatea adu- 
nărei, spăriată și indignată de o crimă 
fără exemplu încă în analele țăriloră ro
mâne, nu mai ascultă glasulă dreptății, 
ci, înpinsă de ură și de răsbunare cătră 
țărani, întru nimioă solidari, cu ună asa
sinată, nici dorită, nici pregătită, nici 
săvârșită de ei, — a votată ștergerea 
tuturora drepturiloră țăraniloră, luarea 
din mânile loră a ogârăloră muncite de 
ei, dându-le însă dreptă mângăere, ca 
pămentă comunală, trei pogone la moșii 
de oâmpă, două pogâne la moșii de 
mijlocă și ună pogonă și jumătate la 
moșiile de munte, și acesta încă nu ca 
proprietate absolută, oi numai ca pă- 
mântă arândată cu o chiriă perpetuă, 
oare urma mai târcjiu a se hotărî de că
tră consiliulă județiană.

Etă tristulă resultată dobândită în- 
tr’ună timpă care n’a ținută mai puțină 
decâtă 14 ani, de la 1848 și pănă la 
1862.

Discutată a fostă Gestiunea în modă 
contradictoră între proprietari și între 

țărani, în sînulă Comisiunei Mixte din 
BucurescI an. 1848; disoutată a fost Ges
tiunea în sînulă Adunărei-mume ad-hoc 
din Iași din 1857 ; disoutată a fost ces- 
tiunea în sînulă Comisiunei Centrale le
gislative din Focșani; discutată a fostă 
cestiunea în prima sesiune a întâiului 
parlamentă ală României-Unite; și mă
sura emanoipatrioe, de și măsură înțe- 
lesă de chiar adversarii ei, de și studiată, 
coptă prin atâtea și atâtea lungi și va
riate discuțiunl, totă se amâna din co- 
misiune în comisiune, din cameră în ca
meră; și țăranulă română totă a ră
masă neclintită în speranțele sale, totă 
a rămasă supusă legiloră în ființă și a 
urmată a fi modelulă ordinei și lega
lității.

Că legea votată de Cameră în <jiua 
de 11 Iunie, oa batjocură a aniversării 
(jilei de 11 Iunie 1848, când mișcarea 
națională din BuourescI a decretată ma
rile prinoipii politioe și sociale reclamate 
de poporulă română ; că acea lege, cJioQ, 
nu putea avea ființă, nu putea fi apli
cată ; oă era prin urmare mârtă în în
săși c|iua nasoerei sale; — au înțeles’o 
inșișl miniștri, cari au urmată ministe- 
riului lui Barbu Catargiu. însuși bătrâ- 
nulă Arsachi, colegulă și coreligionarulă 
repausatului ministru și urmașulă său 
în scaunulă presidențială, n’a cutezată 
s’o supue sancțiunei domnescl. Totă așa 
a făcută și ministeriulă Kretzulescu, 
oare a succedată la putere ministeriului 
Arsachi.

Când, la 11 Ootomvre 1863 amă fostă 
ohemată în capulă noului ministeriu, 
amă găsită proieotulă în starea în oare 
elă a fostă trimesă de cătră președintele 
camerei președinței, Consiliului de mi
niștrii.

Negreșită, că nu ași fi cerută sanc
țiunea domnescă la ună proectă ale că
rui temelii eu și ou toți liberalii de ori
ce nuanțe le-amă combătută cu totă 
energia într’ună șiră de 16 ani neîn- 
trerupțl.

După ce în sesiunea Camerei din 
1863 și 1864 am presentată proieotele de 
lege comunale și județene, secularisarea 
mânăstiriloră închinate și neînchinate și 
și trecerea cătră Stată a tuturoră mo- 
șiiloră mănăstirești, representândă a pa
tra parte din teritoriulă României, — și 
am obținută votarea loră, potă 4'ce> 
unanimitate (adecă și de cătră conser
vatori și de oătră liberali), și alte legi 
de reforme liberale: — în Aprilie 1864 
am înfățișată, în fine, și proieotulă de 
lege rurală, ast-felă, precum partidulă 
liberală l’a presentată în 1862 în oposi- 
țiune cu proieotulă de lege elaborată de 
Comisiunea Centrală; der de aci lucru
rile s’au înourcată într’ună nodă gor- 
diană. Numai pentrucă proieotulă de lege 

a fostă presentată și că „Monitorulă“ a 
publicată în aceeași 4*  cuprinderea lui, 
amă primită ună votă de blamă. Publi- 
cațiunile însă erau necesare pentru a li
niști populațiunile rurale agitate de pu
blicitatea dată proieotului de lege ală 
Comisiunei Centrale.

Ministerulă șl-a dată dimisia. Dom- 
nulă nu a primit’o și Camera a fostă 
prorogată pentru cjiua de 2 Maiu. In a- 
câstă cji adunarea, din momentulă su- 
irei la tribună a biroului său a deci a- 
rată că nu voesce atraota ou mine nici 
oestiunea rurală, nici reforma legei elec
torale ocrotită de streini prin conven- 
țiunea din Parisă.

Mă oprescă aci.
Descrierea causeloră, cari au provo

cată lovirea de Stată din 2 Maiu pre
cum și conseoințele acestui actă afară 
din lege, nu potă forma obieotulă unei 
simple conferințe. Și apoi descrierea e- 
venimenteloră din 1864 ar constitui încă 
o istoriă de aotualitate, și nu credă, 
că ași face bine, dâoă m’așl însărcina, 
celă puțină acum, ou facerea acestei 
istorii.

Mă voiu mărgini numai a cita, ca 
simple fapte, înfățișarea aoestui proiectă 
în desbaterea Consiliului de Stată și 
promulgarea sa în diua de 14 Augustă 
1864.

Desbaterea acestei legi a ținută mai 
multe cjile în Consiliu de Stată, presi- 
dată de însuși Domnnlă. Și aci simtă o 
datoriă de a exprima și astădl recunos- 
cința mea vice președintelui acelui oorpă 
învestită atunci ou puterile legiuitâre, 
Costache Bozianu și membriloră săi A. 
Crețescu, G. Vernescu, A. Papadopol- 
Calimach, P. Orbesou, D. Bolintineanu, 
G. Apostoleanu și câtor-va altoră spi
rite luminate, cari m’au ajutată în greaua 
întreprindere.

Proieotulă meu s’a modificată în 
bine, der am găsită o împotrivire la 
propunerea mea de a se aplioa legea 
de îndată, adecă dela viitorulă 23 Apri
lie 1865.

Majoritatea Consiliului de Stată, cu 
oare s’a unită Domnulă, n’a primită ime
diata aplicare, oi a amânat’o după trei 
ani. O asemenea legiuire, o legiuire so- 
oială, amânată în aplicarea ei după trei 
ani, atunci oând țâra întregă, proprie
tari, arendași și mai alesă țăranii, toți 
în pioiore așteptau cu nerăbdare o solu- 
țiune definitivă și imediată; o asemenea 
amânare, cțică, însemnă însăși condam
narea și sfărîmarea legei.

 (Va urma.)

Aerulii curatu.

Omulu, ca se p6tă fi sănStosfl 
și chiar ca se p6tă trăi, are nevoe 

ca se răsufle un aeru câtă se păte 
de curată. Aerulu atmosfericii e 
compușii mai cu semă din doue 
elemente ale naturei: azotulti și 
oxigenulu. Aceste elemente suntft 
hrănităre pentru corpulu omului: 
oxigenulu mai alesu arde din sân
gele omului substanțele netolosi- 
tore corpului seu, prefacendu sân
gele vinosu seu negru în sânge 
roșu său arterialii. — Decă ae
rulu este stricatu seu în cantitate 
nedeajunsii, atunci omulu se as
fixiază, se înădușă, și atunci ’i 
se învinețescu unghiile, degetele o- 
brazulii și corpulu, răsuflarea se 
îngreuie și măre.

Când soba bate la capii, atunci 
aerulii conține, pe lângă elemen
tele sale și oxidu de cărbune, care 
opresce răsuflarea și păte omorî 
pe omu. Nu e satu, nu e orașu, 
în care în timpulu iernei se nu 
se fi întemplatii cașuri de mărte 
prin bătaia sobei la capu; de a- 
ceea celu mai periculoșii obiceiu 
este de a pune capacele (coperi- 
șele) la sobă, mai alesu în timpulu 
nopții și decă toculti nu este stinsu 
cu desăvârșire din sobă.

Acelh oxidu de cărbune este 
otrăvitorii pentru omulu ce-lu ră
suflă, elu provine mai alesu din 
arderea cărbuniloru (lemne, man- 
galii, etc.) și simptomele acestei 
otrăviri se cunoscu prin dureri de 
capu, greță, vărsături, vîjiiturl de 
urechi, somnolență și alte simp- 
tome, cari decă persistă, aducu 
unu somnii îndelungată, din care 
se păte întâmpla ca omulu să nu 
se mai treflescă. Otrăvirea cu o- 
xidu de cărbune o simtu tăte fe
meile, cari calcă rufele cu mașini 
de călcată, în cari ardă mangalu 
seu cărbuni de cocsu. Ună con
siliu ce-lă dămă, este ca femeile se 
calce rufe totdeuna în o cameră 
spațiăsă și bine aerată în timpulă 
iernei și afară la aeră în timpulă 
caldă, căci atunci oxidulă de căr
bune se împrăștie în aeră și fe
meile nu simtă atâtă de multă 
efectele rele a acestei otrăviri cu 
oxidă de cărbuni.

In gradurile mai mari de otră
vire cu oxidă de cărbune se ob
servă mortea; așa unii nenoro
ciți amărâțl în vieță, închidă ușile 
și ferestrile casei loră, aprindă 
mangală în odaia loră, curmân- 
du-și astfelă cjflel©5 alții se culcă 
în o cameră mică și din greșelă 
seu nesciință astupă soba ca se 
le fiă caldă în timpulă nopțiloru 
de iernă, și decă odaia n’areaeră

ochii? Vecjl bine, că eu suntă omă bă
trână, însurată de multă, domnia-ta însă 
ești tînără, holteiu și mai ușoră poți în
tinde mâna unei princese tinere și fru- 
m6se.“

„Tocmai aci e buba“, suspină Cali- 
fulă slobozindă supărată aripile în josă. 
„Der cine-țl spune, oă e tînără și fru- 
mosă? Acesta însemnă a ascunde mâța 
•în saoă“.

Se mai îmbiară înoă multă vreme 
unulă pe altulă, der în sfârșită, văcjândă 

■ Califulă că vizirulă mai bucurosă ră
mâne cocostârcă, de câtă să ia buha de 
soțiă, se hotărî să împlinâscă însuși con
diția. Buha se bucură peste măsură. 
Aouma le descoperi, că niol când n’ar 

•fi putută nimeri mai potrivită, oa aoum, 
pentru că e ou putință că vrăjitorii se 
adună tocmai în ndptea acâsta.

Ea părăsi odaia cu cocostârcii, ca 
să-i ducă la sala cea mare. Merseră mai 
multă timpă printr’ună ambită întune- 
cosă. Deodată vădură ună rac|ă de lu
mină eșindă dintre nisce ziduri ruinate 
pe jumătate. Aj ungândă acolo, buha le 
«fise să stea mulcumă. De aici puteau 
vedea o sală mare pomposă, împodobită 
jură împrejură.cu columne. Multe lam- 

piâne de diferite colori înloouiau lumina 
dilei. In mijlooulă salei era o mesă ro
tundă încărcată ou mâncări alese. In ju- 
rulă mesei se întindea o canapea pe 
oare ședeau optă bărbați. Intr’unulă din 
ei cocostârcii recunoscură pe precupe- 
țulă, care le vânduse prafulă fermecă
tor ă. Veoinulă său îlă în vită să-și poves- 
tesoă isprăvile cele mai noue. Elă po
vesti între altele și istoria Califului și a 
vizirului aoestuia.

„Der ce parolă (losincă) le-ai dată 
atuncl?“ întrebă unulă din vrăjitori.

„Ună cuvântă forte greu, latinescă, 
anume : „mutaboru.

Cum aucjiră cocostârcii acestea, plini 
de buouriă, alergară iute cu pioiorele 
loră cele lungi pe portă afară, în câtă 
buha abia se putea ține de ei.

Califulă, mișcată, 4>se cătră buhă: 
„Mântuitârea vieții mele și a prietinului 
meu, dreptă mulțămită veclnioă pentru 
oeea ce ai făcută pentru noi, ia-mă de 
soță!“ După aceea se întârse spre 
răsărită. De trei ori plecară cocoștâroii 
gruma4ii loră oătră sâre, oare tocmai 
răsărea, și strigară „mutabor“, și la mo
menta se și schimbară. De buouriă că 
și-au redobândită viâța, stăpână și servă. 

plângeau și rîdeau și se îmbrățișa unulă 
pe altulă. Cine pote descrie însă mi- 
area loră, câud se uitară îndărătul loră? 
Ce vă4ură? O domnișdră frumdsă, îm
brăcată elegantă? Ea zimbindă, întinse 
Califului mâna. „Nu mai recunâscețl voi 
pe buha vostră?u întreba ea. Califulă 
așa era de încântată de frtunsețea si de 
grațiile ei, încâtă esclamâ: „Acum îmi 
pare bine c’am fostă și cocostârcă, pen- 
tru-că prin asta ml-am câștigată fericirea 
cea mai mare.“

Acum plecară toți trei spre Bag- 
dadă. Califulă găsi în hainele sale nu 
numai cutiuța cu prafuri, der și punga 
ou bani. De aceea, în sătulă celă mai 
de aprope, cumpăra cele trebuitâre pen
tru drumă, și astfelă în curendă ajun
seră la porțile Bagdadului. Despre Ca- 
lifă se lățise vorba, că ar fi murită, po
porulă însă, vă4ându-lă, se buourâ fârte 
tare că-șl capătă eră pe domnulă său 
iubită.

Cu atâtă mai tare se aprinse mânia 
poporului în oontra înșelătorului Mizra. 
Cu toții se duseră la paiață și prinseră 
pe vrăjitoră și pe fiiulă său. Pe bătrână 
îlă trimise Califulă în odaia din ruine, 
în oare locuise princesa ca buhă, și a 

poruncită de l’au spân4urată acolo, fir 
pe fiulă, care nu soia vrăjitoriile tătâ- 
nesău îlă lăsă să-și alegă, ori să mdră, 
ori să tragă prafă pe nașă? Alegându-șl 
prafulă, vezirulă îi întinse outiuța, — o 
prisă bună și parola vrăji țâre a Cali
fului î-lă străformâ în cocostârcă. Cali
fulă porunci să-lă pună într’o coliviă de 
feră și să-lă așe4e în grădina sa.

Mulțl ani și veselă a trăită Califulă 
Chasidă cu soția sa, princesă. Orele lui 
oele mai plăcute erau după ame4ia, 
când îlă cerceta vezirulă. Atunci vor- 
biau adesea despre aventura loră de co
costârci. Și când Califulă era bine dis
pusă, începea să imiteze, cum făoea ma
rele viziră, oând era cocostâroă; umbla 
seriosă prin odaiă cu piciârele țepene, 
croncănea, imita ou mânile mișcarea 
aripeloră și arăta cum se pleca îndeșert 
spre răsărită și striga mu — mu — 
Pentru soția și copiii lui, producțiunile 
aoestea erau o bucuriă deosebită. Când 
însă Califulă îlă năcăjea prea multă, 
strigându-i: mu — mu, atunci îlă ame
nința și vizirulă: „ei! să descoperă 
și eu soției vâstre, ce amă vorbită odi- 
nioră înaintea ușei despre princesa 
buhă?“



Pagina 6 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 266—1891

de ajunsh seu nu se trec|esce în
dată, seu cine-va se le vie în aju
torii, deschiflendu-le ușia seu fe
restrele ca să le vie aeru, se as
fixiază și potu muri.

In aceste privințe sobele de 
feru, cari n’au coșuri de darea 
fumuriloru afară suntu forte peri- 
culăse sănătății, din causa pri
mejdiei de asfîxiă prin ameste
carea aerului cu oxidulu de căr
bune.

Deci vomu flice în resumatu, 
în timpulu iernei supraveghiați cu 
atențiune sobele și foculu ce îlu 
faceți. Astuparea coșuriloru pri- 
mejduesce vieța pentru că conrupe 
aerulu ce îlu respirămO prin ames
tecarea sa cu oxidulu de căr
bune, care e otravă pentru sângele 
omului.

In Italia se află o pesceră, 
numită pescerea câniloru; acolo 
decă întrăunu câne mdre pe dată, 
unu omii însă nu suferă nimica. 
In acea pesceră este acidii carbo
nicii, care e mai greu decâtu ae
rulu, și stă la pămentu, pe când 
la înălțimea unui omu, acolo fi- 
indu aeră curatu omulii acesta 
nu suferă nimicii, pe când cânele 
în pesceră nu păte răsufla fiindu 
mai micu de statură decâtu pă
tura de acidii carbonicii, și de a- 
ceea more în acea pesceră numită 
a câniloru.

Suntu unii omeni cari au plă
tită cu vieța fiind-că au întratu 
în unele pivnițe părăsite; în a- 
cele pivniți aerulu este ameste
cată cu alte gazuri otrăvitore și 
omorîtăre.

Curățenia aerului este cea în- 
tâiu condițiune de sănătate și de 
vieța.

Aerulu se pote strica prin mai 
multe alte cause decâtă cele ară
tate, mai alesă în odăile mici, 
unde stau mulți 6meni și ani
male la ună locă, cum e pela 
țeră, acolo unde dormă ămenii și 
copii etc., aerulă se amestecă 
lesne cu totă felulă de materii, 
care de care mai vătămătdre să
nătății și elă atunci capătă ună 
mirosă petruncjetoru și greu, de 
aeră stătută, de aeră confinată seu 
rău de respirată, care produce o 
sumă de băle.

Pentru a scăpa de aerulă stri
cată și vătămătoră sănătății a- 
vemă ună mijlocă tolositoră, care 
este ventilarea, prin deschiderea 
desă a ușiloru și a ferestreloră, 
ca să se schimbe aerulă și mai 
cu semă de câte ori acesta ca
pătă unu mirosă greu, pătruncjă- 
toră, etc. In acea odaiă e curat/» 
și sănătosă, unde întrându, nu 
simți nici ună mirosă: aerulă din 
casă trebue să fiă totdeuna totă 
așa de curată ca și acela de a- 
fară. Casele țăraniloră fără fe
restre mari și lesne de deschisă, 
în cari aerulu se strică fărte, 
suntă pentru ei ună adevărată 
mormentu; totă astfelă suntă și 
unele case din orașe, unde în locă 
de a respira aerulu curatu, respiri 
ună aeră amestecată cu alte sub
stanțe vătămătdre sănătăței, pre
cum suntă așa numitele afumă- 
turl. îndată ce în o cameră unu 
mirosă greu pătrunde, vefli pe 
ddmna de casă seu pe servitdre 
venindă și afumândă seu cu coji 
de mere uscate, ori cu zachară 
arsă, ori cu fumuri provenite din 
arderea altoră materii cumpărate 
seu improvisate, în locă ca să 
deschidă ferestrile seu ușa, să vie 
aerulă curatu Aceste persone 
calcă în modă fățișă regulele igie
nei, adăogându la ună mirosă rău 
ală aerului și vătămătdre, ună al- 
tulu pote și mai vătămătoră.

T6te parfumurile și fumurile 

ce se fac ca să ia oddrea, miro- 
sulă greu din o cameră, suntă vă- 
tămătore sănătății; nimicu nu pote 
înlocui cu folosă ună aeră deve
nită vătămătoră sănătăței, de câtă 
ună aeră curatu. Parfumurile, fu
murile, rășina, sacharulu, cojile de 
mere etc. nu îmbunătățescă ună 
aeră stricată, ci lă strică mai rău. 
In acestă categoriă de substanțe 
pentru afumată prin casă nu întră 
așa numitele antiseptice, precum 
e acidulă fenicu, iodoformulu, 
naphtalina, creolina, etc. substanțe 
cari suntă folositâre sănătăței, din 
causă că omoru seu alungă din 
aeră unii microbi producători de 
băle, pe când fumurile citate mai 
susă nu alungă nici ună microbă 
ală nici unei băle, și facă numai 
ca prin mirosulu loră maipetrun- 
4§toră să nu simțimă, adecă se 
nu mirosimă aerulă stricată și vă
tămătoră din casă, pe care însă, 
conținuămă a-lă respira.

Ună aeru curată nu mirăsă și 
nu e greu de locă de respirată.

Ventilarea seu preînoirea ae
rului în camere este singurulu 
mijlocu de a face aerulă curată 
și bunii de respirată.

Higiena condamnă tăte par
fumurile și tăte mirosurile cari 
îngreuiază aerulă din camere și 
cari nu ’lu facă mai sănătosu, ci 
din potrivă mai vătămătoră.

(„Apărătorulă Sanetă^i'-)
Dr. Negreacu.

Philoxera vastatrix și peronospora.

Insecta „Philoxera44 și „Peronospora14 
e o ființă microscopică, care a devastată 
mai întâiu viile din Francia, apoi de aci 
a apucată drumulă spre răsărită, pănă 
a ajunsă și la noi. In Bănată, seu — 
după cum se exprimă maghiarisatorii, — 
în Ungaria sudioă, s’a ivită filoxera mai 
ântâiu în părțile Panciovei, de aci apoi 
s’a răsfirată prin părțile Verșețului, Bi- 
serica-albă, Timișora, Vinga, etc.

AstădI mai suntă unele părți sou- 
tite de acești monstrulețl, dâr după cum 
au mersă luorurile păna acum, mulți ani 
nu voră treoe și voră păți și acești pro
prietari de vii ca și ceilalți. Nici o ca
rantină nu va pute împiedeca viile de 
pustiire. Și decă proprietarii de vii ară 
învăța celă puțină a se folosi de mij- 
lâcele de ajutorare, ce ni-le întindă aso- 
oiațiunile și guvernulă. Nu-i vorbă, ni
meni nu sacrifică pentru noi nimică, căci 
o miiă de surcei costă 8—14 fi. deoă 
surceii suntă fără rădăcini, er cu rădă
cini costă 20—25 fi. miia. Este în ge
nere cunoscută, că la un jugără catas- 
trală de 1600°Q se receră 12 —14000 
surcei, deci în casulă celă mai bună pu- 
temă socoti de 12 ori 8, adecă 96 fi. 
seu de 12 ori 25 adecă 300 fi., abstra- 
gendă dela surceii, cari să uscă. A spesa 
însă pănă la 300 fi. pentru ună jugără 
catastrală nu e pentru poporulă de rendb, 
mai alesă după ce filoxera l’a sărăcită, 
căci a ținută loourile fără sămănăturl, 
sperândă îndreptarea viiloră.

Dâr ca și poporulă de rândă să aibă 
parte de aceste îmbunătățiri, e bine să 
procure fiă-care proprietară câte 2 — 3000 
de surcei pentru parcele mai mici, seu 
să se asocieze mai mulți, ca astfelă să 
potă procura o oantitate mai mare.

La mâră, la birtă, pomene, nunți 
etc. audl pe economii noștri văetându-se, 
că seceta ori alte elemente naturale au 
pustiită și pârlogită viile, er de filoxeră 
nici vorbă. Der vierii n’ar trebui să se 
lase amăgiți, căci de bună-semă, seoeta 
prea mare, său apele prea multe nu ar 
face cercuri (rote) în viiă, lăsândă o 
parte neatinsă, ci ar produce aceeași us
cătură și la veoinulă, la care ârășl nu 
în cercuri și cu bucata, oi peste totă ar 
nimici viile.

Mai (ficfi unii, că s’a băgată rugina 

în ea și pace. Da, și eu dioă, că s’a 
băgată rugina, dâr rugina aceea are nu
mele „filoxera vastatrix44 și „Peronos
pora44 și într’adevără, că unde e plămă
dită cu miile, acolo să și vede cu ochii 
liberi în crepăturile de buciumi, în formă 
de făină galbină, care după cum e cu- 
nosoută la mulți, atacă vițele laterale 
ale rădăciniloră dela buciumă.

Pentru a pune stavilă acestoră de
vastări, vierii specialiști se folosescă de 
oltuire. Anume oltuescă în losă ameri
cană surcei din viile nâstre și astfelă 
scapă de filoxeră, căci s’a constatată, 
cum că losa americană resistă în contra 
acestoră insecte afurisite. Oltuirea să 
întâmplă prin despicătură, legându-se de 
cealaltă losă cu scorță de teiu. Ună omă 
deprinsă cu oltuirea pâte oltui 3—400 
de buciumi, deol într’ună ană fârte ușoră 
pote oltui J/4 de jugără, fără să neglige 
ceilalți râmi de economiă. Pentru în
vățarea oltuirei s’au înființată mai alesă 
pe la orașe anumite soâle, căci prin des
criere cu anevoiă te faci omulă pracsei.

Soiurile francese, cari se potă căpăta 
dela și prin guvernă, seu dela alte so
cietăți, suntă : Riparia Sauvage, netede 
cu 8 fi. (miia), cu rădăcini 25 fi. Riparia 
Portalis, netede cu 15 fi. Riparia lo- 
mentosa, netede cu 8 fi., cu rădăcini 
25 fi. Vitiz Solonis netede 16 fi., cu ră
dăcini 30 fl. Jacques, netede cu 8 fi., cu 
rădăcini 30 fl. York-Madeira netede cu 
14 fi.

Afară de sortele aceste mai suntă: 
Herbemont, Othello, Secretary, Vialla, 
Rupestris ș. a.

Devastarea viiloră nici într’ună stată 
n’a luată dimensiuni, ca la noi. Rege
nerarea practică a viiloră s’a ventilată 
în vâra anului 1890 și în congresulă reg- 
nicolară ținută în Viena. In alte părți 
ârășl bărbați însărcinați cu acesta, pre
cum și profesori de specialitate au ți
nută conterențe, întruniri ș. a. der cură 
radicală pănă acjl nu s’a aflată. Unii s’au 
folosită cu urină de vite (cai, boi eto.) 
alții ârășl cu acidă sulfurică, tote însă 
în zadară ! Singură recrearea prin oltuire 
s’a aflată corăspuncjătâre pentru a sus
țină cultura viiloră.

Dintre soiurile amintite mai susă, 
mai corăspundătâre e Jacques, care dă 
ună vină roșu ca celă dalmatină, cu o 
tărime cam de 20 grade. Francesii de 
acestă vină să folosescă mai alesă, cu 
atâtă mai vertosă, căci să pote prăsi 
și prin sămânță. Mai ca „Jacques44-ulă 
e și „Jork-Madeira44, oare să coce la în- 
ceputulă lui Septemvre, avândă colore 
roșietică (cu 20 gradurl), er gustulă a 
oăpșunei.

Cine dispune de mijlâce, pâte să 
cumpere surcei ou rădăoinl, căci nu se 
prind așa anevoiă oa cei netedl, și pe 
câtă spesâză din capitală, pe atâtă câș
tigă din timpă, care e capitalulă celă 
mai prețiosă.

înainte de a încheia, facă atențl pe 
oei ce au vii în locuri supuse 4eciuelei 
(dijmei), cumcă dâcă cutare viiă este 
pârldgă, dijma se va șterge numai în 
casulă, decă respeotivulă proprietară va 
dovedi acâsta prin organele locale ad
ministrative pănă la finea anului ourentă. 
Pentru locurile de vii supuse dijmei, der 
cultivate cu sămânăturl, e a se solvi 
numai ună. cuantă neînsemnată din 4e* 
ciuelă.

Voivodinți, 80 Noemvrie 1891.

loantt Miclea, 
învățătorii românii gr. or.

Sortea bețiviloru.
Sârtea boțiviloră a umplută de griji 

seriose pe toți bărbații luminați din 
lume, cari au ținută semă de urmările 
înfriooșate, ce le aduce beția asupra ome- 
nimei.

Pentru a se sfătui asupra măsuriloră, 
oe ar fi a se lua în oontra aoestei în
fricoșate b61e, în vâra acesta s’a ținută 
la Londra o mare adunare de medici și 

I âmenl învățațl, cari și-au dată în pri
vința acesta diferite păreri. Astfelă d-lă 
jDyce Ducknorth din Londra <4i°0> c& dâcă 
nu se pote stîrpi cu totulă beutura spir- 
tuâseloră, să se stîrpâscă celă puțină o- 
biceiulă de-a bea în timpulă dintre mân
cări ; mai alesă dimineța băuturile suntă, 
după părerea d-sale, multă mai vătămă- 
târe, decâtă cătră sâră, după mânoare, 
Incâtă pentru bețivii decătjuțl, d-sa crede,, 
că aceștia ar fi bine să fiă puși la pe
depse grele și chiar aruncați în închisore" 
pentru totă viâța loră.

Dlă M. H. Westergaard din Copen
haga arătâ, oă a 7-a parte dintre morții 
Engliterei au sâ mulțămâscă sfîrșitulă' 
vieței loră influenței vătămătâre a spir
tului beută în mare măsură. Crede, că în 
ținuturi și orașe singuratice ar fi bine să' 
oprâsoă cu totulă venerarea beuturiloră 
spirtuâse, âr cârciumele pretutindenea să 
se rărescă câtă se pâte de tare. D-lă 
Norman din Londra arătâ, că în Engli- 
tera, prin abusă de beuturl spirtose, se 
întâmplă la ană câte 40,000 de lăpădărl 
de copii ; prin beutură se mănâncă să
nătatea părințiloră și a copiiloră, cari 
și trupesoe și sufletesce suntă degra
dați. Crede, că beutura ar trebui să se- 
oprâsoă cu desăvîrșire, âr bețivii să fiă 
puși în spitale și tratați alături cu ne
bunii și cu bolnavii.

In înțelesultt acesta s’au esprimată 
și alțl mulți bărbați învățațl. Sârtea be- 
țiviloră de altmintrelea o arată mai pe 
largă „Apărătorulă Sănătății44 din Bucu- 
rescl, care se esprimă în privința acâsta 
astfelă:

Ună bețivă este bolnavă și fisioesce 
și moralicesce, adecă trupulă și sufletulă 
îi suntă bolnave.

Trupulă unui bețivă ajunge la su
ferințe cari îlă ducă la mârte. In ade- 
vără are stomaculă ca și friptă, atâtă 
este de întărîtată, din oare causă supârtă 
greu hrana, o mistue cu mare greutate,, 
ba uneori o aruncă afară. Diminâța mai 
nu sâmă bețivulă souipă și varsă grămecjl' 
întregi, pe cari le aruncă stomaculă lui 
întărîtată.

Dâr mădularulă corpului care sufere- 
mai multă este ficatul^.

Ficatulă unui bețivă, după mârte, 
și Ia autopsiă se cunâsce de departe; 
elă se umflă mai întâiu, pănă une-orl- 
ajunge la o mărime îndoită de cea na
turală; apoi după câțiva ani, acâstă um
flătură este înloouită printr’o vestejire, 
care face ca ficatulă să se micșoreze de- 
2 și 3 ori mai multă deoâtă este în 
starea naturală.

Bețivulă, de când a înoepută să i-se 
umfle ficatulă, este totă pătimașă și' 
când acestă mădulară s’a vestejită, vine 
în spitală unde mâre, căci lâcă nu mar 
găsesce.

Mușohii unui bețivă pierdă acea ar- 
moniă in mișoările loră naturale; dâcă^ 
scâte limba, acâsta tremură, dâcă întinde 
brațele, degetele loră mai cu sâmă,. 
tremură.

Dâr oreerulă ? In acesta, ca și în 
ficată se facă vătămări grozave; pe ore
erulă unui bețivă, pe polițele cari îlă 
îmbracă, se găsescă plăci de inflamațiunl- 
sâu aprinderi de tote vîrstele. S’a găsită 
ohiar că oreerulă bețiviloră mirâse a 
spirtă.

Ochii bețiviloră nu suntă scutiți de 
influența vătămătâre a beției: vederea, 
bețivului fârte desă se perde,

Sufletulă unui bețivă se strică ca și 
trupulă și perde ori ce sentimentă de 
inimă; drâpta judecată și priceperea se 
sleescă; în fine sufletulă unui bețivă- 
cade din dregătoria înaltă ce i-a dată 
Dumneijeu, oa să guverneze tote cele 
alte ființe.

Din punctulă de vedere ală ruinei 
materiale a posițiunei lui, nici nu mai. 
trebue să vorbimă, căci beția, oare este 
fântâna neseoată a tuturora vițiiloră, nu 
pote fi decâtă vrăjmașulă risipitoră aJă 
averei și producătorulă seriosă ală să
răciei.
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MULTE SI DE TOATE.
9

0 cununii interesantă.

In orașulă Albernais lângă. Schnee
berg, regatulă Saxoniei, s’a săvârșită o 
cununiă interesantă. Mirele, cu numele 
Salzer, e ună veterană din răsboiele na- 
poleonice și s’a născută în anulă 1795, 
er miresa s’a născută la 1809. Ceremonia 
cununiei s’a săvârșită în locuință privată.

•
Influenza.

Despre influenza care bântue, după 
cum să soie, și la Berlină, doctorulă Ger
hard dela universitatea de acolo a trimis 
cjiareloră următdrele comunioărl:

Simptomele suntă fdrte deosebite, 
«le potă fi împărțite în trei grupuri: 1) 
afecțiuni oatarale, care mai totă-dâuna 
suntă însoțite de guturaiu, tuse eto., ele 
potă fi complicate cu pleuresiă, endocar- 
dită, pneumonia; 2) afecțiuni abdomi
nale, cari se potă complica cu peritonită; 
3) efecțiunl nervdse, precumă dureri de 
capă, nevralgie. Bâla e adesea ușoră și 
nu presintă niol ună pericolă pentru per- 
sonele robuste. In cele mai multe cașuri, 
ea înoepe cu nisce friguri violente, cari 
scadă repede. S’a observată, că ună 
mare numără de bâle urmeză după in- 
fiuenză.

Bâlele deja esistente, precum ftisia 
pulmonară și bolele de inimă, să desvâltă 
repede în timpulă influenzei și conduoă 
la ună sfârșită fatală. Influenza trebue 
pusă în categoria boleloră infecțiose, a- 
cute seu oontagiose.

Persdnele, cari suntă obligate să se 
deplaseze mereu, precum împiegațil dela 
poște, telegrafă, etc., suntă oele diotâiu 
atinse de aoâstă bolă, care se propagă 
•fârte repede și acărei înouibațiune nu 
durâză de câtă două-tjecl și patru de 
fire, celă multă două pănă la trei dile.

Copiii, cari încă se lăpteză nu suntă, 
niol-odată atinși de influenză, care nu a- 
tacă de locă pe oopiil; ea își alege de 
preferință victimele ei printre personele 
dela 15 pănă la 25 ani. Nu se cunosce 
niol ună specifioă oontra influenzei și 
mediculă trebue să se mărginescă în a 
urma ună tratamentă simptomatică.

*
Călătoria in Patagonia.

In ultima ședință a sooietăței de geografiă 
din Parisă, d-nii Bousson și Villems au fă
cută o interesantă dare de sâmă asupra 
unei călătorii, pe oare au făout’o din în
sărcinarea ministerului instrucției publioe 
în Patagonia meridională și în Țara-de 
fooă. Patagonia și Țera-de-fooă ar fi 
chemate și după acești călători, la o 
prosperitate fârte mare într’ună viitoră 
apropiată. D-nii Bousson și Villems facă 
ună tablou seduoătoră de bogățiile na
turale ale aoestei țări. Patagonii suntă 
adl forte blândl și primescă bine [pe că
lători. Aceste triburi, cari trăesoă din 
produsulă vânătorei și se mai ocupă și 
cu creșterea căii oră în teritoriile imense, 
care se întindă între Bio Negro și strâm- 
torea Magelană, se ducă de două seu de 
trei ori pe ană la Punta-Arenas, ca să 
schimbe produsele loră cu obiecte fa
bricate. Noi șcimă, dice „Timpulă“, c^ 
deja de mai mulțl ani, inginerulă Po- 
per, originară din BucurescI, a făcută 
deja tâte acestea și mai multe alte oon- 
statărl în explorațiile-i zelose prin Țâra 
de fooă, pe care elă le-a întreprinsă mai 
întâi și în cari a dată rîuriloră și mun- 
țiloră din acele părți neumblate, numiri 
ce reamintesoă țara-i de origine, precum 
/Sinaia, Carmen-Silva, etc.
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marfă ungur&că tineră grea dela 47— cr. pănă la 
48— cr., de mijlocii dela 46— cr. pănă la 47 cr. 
— ușoră dela 45— cr. pănă la 46— cr. — Marți 
țerănescă grea dela 44— pănă la 45— cr. — de 
mylocu dela 43— cr. pănă la 44'/, cr. ușâră dela 
42 - cr. pănă la 44 cr. — Marfă de România 
Băkony de grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușâră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepâsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 44—45 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 43’/,—44'/, cr. transito 
ușâră dela 42—43 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/,.

Cursulîi losurilord private din 9 Deo.

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

Galbeni împărătesei- - - ... 5.59
Napoleon-d’orl - ...... 9,36
Mărci 1U0 împ. germane - ... 57.95
Londra 10 Livres sterlings 117.85

Prețurile cerealelor din piața Brașovii.
din II Decemvre 1891.
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Bnrsa flemărfiirlflinBuiacesta dela 9 Dec. n. 1891.

Curaulu

Sâmlnțe
g â

Prețulă 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
80
80
80

11.35
11.35
11.30
11.35
11.35

11.55
11.55
11.50
11.55
11.55

SSminte vechi 
ori nouă

soiulă

a3 -p O O
3 M

3 n.

Prețulu per
100 chilgr.

dela pănă

Sâcară
Orză
Orză
Orză 
Ovăsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
»

70-72
60-62
62.—
64.—
39.41

75
73

10.45
6.25
6.75
7.40
6.40
6.60
6.55
5.75
6.25

10.60
660
7.25
8.70
6.65
6.65
6.60
5.85
6.50

S o i u 1 4Producte div.

oump. vinde
Basilica 6.40 6.80
Credită .... 186.— 170.-
Clary 40 fi. 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 .... 52.— 53.-
Crucea roșie austr.. 16.90 17.30

dto ung. . 10.50 11.-
dto ital. 11.50 12.50

Rudolf 19.50 20.50
Salm 61.50 62.50
Salzburg .... 25.— 26.- -
St. Genois 61.— 63.-
Stanislau .... 27.50 29.50
Trieitine 4'/,% 100 m. c. 128.50 129.50

dto 4°/o 50 58.25 61.25
Waldstein 35.75 36.75
Windischgrâtz . — B— —.—
Serbescl 3% 38.25 38.75

dto de 10 franci _ w__ _ o—
Banca h. ung. 4°/0 . 113.50 114.-

Măsura său

greutatea
Calitatea.

Valuta aus- 

trlaoă.

fl. cr.

1 H. -L. cel mai frumos 8 60
Grâu. mijlociu . . 8 20

mai slabă . . 7 50
Grâu mestecată . . 5 60

f frumosă 6 50
bgoară 1 mijlociă . 6 40
Orză f frumosă 4 80

<■ mijlociu . 4 60
r. „ „ f frumoșii Ov6eâ {mijlociu . 2 70

n 2 50
H Cucuruză .... 5 —
n Mălaiu................... 4 - - -
H Mazăre................... 9 _
H Linte • • • • • 14 _

Fasole................... 5 20
H Sămânță de inii . . 10 —
H Sămânță de oânepă 5 —
n Cartofi.................... 1 40

Măzăriohe .... _
1 kilă Carnea de vită . . — 48

n Carnea de porcii — 48
Carnea de berbece — 28

100 kile SăudevităfPJp-^ 24
34

—

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

42.— 48.

wursulu pieței SSrașovii
din 12 Decemvre st, n. 1891.

iSuncnote românescl Cump . 9.29 Vând. 9.30
Argintă romănescă » „ 9 22 9.27
îlapoleon-d’orl • • „ 9.29 H 9.39
Lire turcescl - • „ 10.58 H 10.63
imperial! - - . . n 9.58 n 9.63
&albinl . . . . n 6.45 n 5.50
âeris. fonc. „Albina" 6°/n 101.- n —.—

5°/n n n u Io n 99.50 n —.—
liable rusescl - - » n 112.’/, n 113.50
Mărci germane - - 57.40 n 57.90
Discontulă 6—8u/o pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Bedaotoră responsabilă interimalfi:
Gregoriu Maiorii.

ANUNCIU.

©
3 
cd 
C
bl' 
O 
3

o
8

© 
p.

«a
3

©

IX

»
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
i>

Său
Prune

Lictară

Nuci
Gogoși

»
Miere

Ceară
Spirtă

roșiă
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

50.—
39.—

6.90
57.25

48.-
39.50

7.10
57.50

Cursulu la bursa din Viena
din 11 Decemvre a. c. 1891

TBAGEBÎ LA SOBȚl.

LosurI de stată din 1864. 1 Deo.
ser. 245 299 469 574 736 794 829 861 
1009 1209 1212 1307 1405 1418 1493 
1888 2083 2387 2582 2721 2839 3082 
.3188 3233 3362.3467 3583.

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

45.—
55.— 
35.

46.—
56.—
36.—

17. 17.5C

Seuta de aură 4°/o ...... 104 75
Aenta de hârtiă 5°/0 - - « 10110
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură ............................ ..... < 116.50
dto argintă • 98.—

kmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] 111 50

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

Din pădurile mele de pe te- 
ritoriulu cercului Ilendii-marI (co- 
mitatulu Solnocd-Dobâca) potă 
vinde 200,000 metri cubici de lemne 
de focii, o mare cantitate de șin
drile de fagii și 4—6 mii lemne de 
ștejaril, grdse câte de 30—60 cm. 
Se potu încărca la stațiunile de 
cale ferată din Ueanda-mare, Glodu 
și Gâlgău.

Informațiunî detailate dela sub
semnatului proprietară

36.— 
138.
24.
26.—

38.- 
139.
24.50
26.50

Bursa din Bucurescî din 10 Decembre

"V alori

Rentă română perpetuă 187b
Renta română amortisabilă . .

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

idem
lmprumutulă 
Imprumutulă 

idem 
idem

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

idem din 1884
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. .
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

Banca Națion. uit. div. 83.— 
Dacia-România uit. div. 30 lei 
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 
Bancă Rom. uit. div. fr. 15.— .
Soc. Rom. de Constr. uit. div.5 1.
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30
Soc. Rom. de Hârtie uit. —
Soc. de Reas. uit. div. 151. aur 
Societ. de Constr. uit. div. . . 
Societ. de Hârtie uit. div. . . 
Agio în Bursă..............................
Rubla de hârtie.........................

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

Arendare prin liciStațiune.

7o

&“/o

47o
6°/o
6%
47o
8u/o
5%
57n
*°/o

V.N.
500
200
200
500
250
250
100
200

50/0
6°/o
G°/o

cumpe
100.- 

98.
84.— 

100. >/4

94.-
93.'/.

100. '/< 
104.— 
103.—
95.—
85.- 

277.—

154 %

I

Tergulâ de rîmători din Steinbruch. La 6 
Dec. n. starea rîmâtoriloră a fostă de 129,540 
capete, la 7 și 8 Dec. au intrată 4213 capete și 
au eșită 2848 remânendă la 9 Dec. ună nu
mără de 130905 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurtscă veche, grea dela 45 pănă la 46 cr.

Muntele „Sântilie“ din județulă Prahova, România, proprietatea 
Bisericei Sf. Nicolae din Brașovu-Scheiu, se dă în arendă pe 3 ani 
încependu cu l-a Ianuarie 1892.

Cei ce dorescă a lua în arendă acestă munte de pășune, are 
a adresa oferte în scrisă, celă multă pănă la 31 a. c. v., subsem
natului Comitetă, de unde îșî potă lua și informațiunile de lipsa.

Comitetulii parochialu alu Bisericei Sf, Nicolae 
din Brașovii, Scheiu.

Brașovii, 20 Noemvre v. 1891.
729,5-1.
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Schwarze, weisse und far- 
bige Seidenstofîe von 60 kr. 
bis fl. (5.65 p. Zlîefer—glatt unb 
țjemuftert (ca. 2^0 oerfcfy. (Dual. it. 
2000 oerfcfy. ^arben, Deffins ic.) 
cerfcubet robeti= unb ftiicfroetfe porto= uni) jolifret 
bas <țabrif=Depot <x. Henneberg (K. unb 
1(. Ejoflief.), Ziiricli. Ulufter umgefțenb. 
Sriefe foften țO fr. porto.

Avisu.
Se aduce la cunoscința on. 

publică, cumcă în 30 Noemvre 
(12 Decemvre)) 1891 s?au deschisa 
băile de vană din edificiulă băiloră 
de abură de aci.

Direcțiunea Miloru ie aburu și ie vană. 
728,3-3.

Celt! mai nou aparatu de rasă, care rade 
singurii,

1
cu ajutorulft oăruia ori cine, chiar fiindfi în versta în- 
naintată și cu manile tremurânde, îșl pdt© rade cu cea 
mai mare siguranță chiar și cea mai aspră barbă, fără 
ca să se taiă, seu să se vatăme, bine, curatii și repede, 

fără nici o pregătire. Sute de epistole de mulțămire și de oomande do-
vedesch, ce răsuneta gigantica a aflata în tote straturile populațiunei.

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

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

101

ojj

10674,5-5.

1„. AL±-
Nlarea bancrută!

New-York și Londra n’au.lăsata necruțata nici continentula euro- 
P®na și marea fabrică de arOlntăriă s’a văduta necesitată să dăruiescâ 
întregula ei deposita în schimbula unei răsplata mici pentru muncă.

Eu sunta împuternicita să îndeplinesc^ acesta mandată.

Eu daruescii
prin urmare ori cui, fiă bogată ori seracu, următbrele obiecte pentru 
mica sumă de fl. 6. 60. și adecă :

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

12 lingurițe de argintu pentru oafea patenta 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 strecurătore pentru ceiu,
1 zaharniță,

42 bucăți la ună locă.
Tâte cele 42 de obiecte susă amintite au costată mai înainte fl- 

40 și aoum se potă cumpăra pe prețulă bagatelă de fl. 6.60. Argin- 
tulă patentă americană este una metală albă, care îșl păstreză colorea 
argintului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acostă inserată nu e

o șarlo/tciriiă
mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimită banii înapoi, nimenea însă să nu tracă cu vederea oca- 
siunea acesta favorabilă de-așl procura acăstă garnitură pomposă.

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

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

P. Perlberg’s Agentur 
der vcrcin. ameril. Patent-Sflbenraaren-Faiirik, 

Wien, II. Rembranstrasse 33.

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

6 fl. 60 cr. și Vă rogă să mai trimiteți următorele obiecte.
Trie st, 1 luni 1891. Ernest cav. de Fum6e.
Cu cele trimise am fostă forte mulțămită și rogă a’ml trimite 

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

o

687,6-6

EE AOKCIU

■<>

722,3—3.

o

I

o

Nr. 266—1891.

© Subsemnatulă amu ondre a aduce la cunos- 
Q cința onor, publicu, cumcă în Brașovă Strada 

orfanilorfl (Sclieiloru) Nr. 5 se află

Magazinele mele 
I asortate cu totu felultt de mărfuri de pescărie,

d. e. morunu, somnu, crapă, cegă, șalău (prdspetă 
și 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- 

P mande în aceste branșe atâtă pentru Austro-Un- 
garia câtă și pentru străinătate, în modulă celu 

© mai promptă.
N.B. Pentru înlesnirea și la cererea domniloru 

mușterii am deschisă o prăvălie pentru vînc|are în 
detail în Strada Hirscher Nr. 3 vis ă vis de 

P teatru, unde se află și comptoirulu meu. 
© Așteptându cea mai numerosă cercetare, 
ffl mă recomandă
© Brașovă, Noembre 1891.

©
Cu distinsă stimă

Vasile N. Bidu, 
comerciantă.

PUBLICAȚIILE

a

alu

<3

Direcțiunea generală a Căiloru Ferate Române face 
cunoscută prin acesta, că are

31 pestei
la Serviciulu de Întreținere din Bucur esci, Craiova, Piteșci, 

Buzeu, Galați și lași.
Doritorii de a ocupa asemenea posturi suntu rugați 

a presenta cererile D-loră în scrisă la adresa Direcțiunei 
generale a Căiloru Ferate Române, Serviciulu P. la Bucu
rești celă multă pănă la 15 Ianuarie 1892 st. nou cu ară
tarea adresei D-loră exactă și anexândă documentele 
următdre:

1) Diploma seu Certificată de terminarea studieloră 
unei șcdle speciale de Ingineri.

2) Certificată de serviciu.
3) Actă de nascere.
4) Actă de căsătoriă (decă e căsătorită) și de nascere 
soției, precum și eventuală ale copiiloră.
5) Actele pentru serviciulu militară.
Pentru informațiunl mai detaliate doritorii se 

adresa în scrisă seu verbală la Șefulu Serviciului de 
ținere C. F. R., Bucurescî, Calea Victoriei Nr. 124.

voru
Intre-

Sb
rș

724—5.

60 medalii de aură, 16 mari diplome de ondre, 20 diplome ,,hors concurs" numai atunci e veritabilă, decă 
fiecare cărticică pdrtă firma IOSEPH BARDOU & FILS.

Se pdte capeta în tdte prăvăliile unde se vinde hârtiă en gros și marfă de Nurnberg, precum și în 
tdte traficele de tutună și țigări. g70,iq—6

de Iosif Bardou & fils în Perpignan și Paris

Tipografia A. MUREȘLANU, Brașovă,


