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ZL'To'ut. ator-amentii

„GAZETA TRANSILVANEI".
Cui Ianuarie 189*3  st. vechiu 

se deschide nou abonainentii, la care îrs- 
vltămd pe toți amicii șl sprijinitorii folel nâstre.

Frețulu abonamentului a
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi 

pa șâse luni 6 fi., pe ună ană 12 fi.
Pentru România șl străinătate: pe trai 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe ună 
<uiâ 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., po 
șȘse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pdte faoe mai ușorii și 
mai repede prin mandat" poștale.

Domnii, cart se vorii abona din nou 
să binevoăscă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Aiministraținiiea „Băietei Transilvaniei".

Se fimt cu luare aminte!
Brașovfl, 14 Decemvre st. v.

In lupta nâstră pentru esis- 
tență, când nu e vorba de mai 
puțind, decâtu de a fi seu a 
nu fi, noi Românii din Transilva
nia și Ungaria ne putemă răzima 
numai și numai pe propriele nâs
tre puteri.

Nimeni nu ne are grija. Gfu- 
vernulu se ’ngrijesce numai ca nu 
cumva se ne desvoltămâ și se pro- 
gresămfi în cultura nâstră româ- 
nescă, în spiritulu și în aspirațiu- 
nile nâstre românesc!, căci sco- 
pulti lui este de a face, ca tâtă 
suflarea din țeră să îmbrățișeze 
numai și numai cultura ungurescă, 
limba și sciințele unguresc!.

Eată de ce lupta nâstră este 
așa de grea și anevoiâsă, etă de 
ce ea are se hotărască între a fi 
seu a nu fi!

Ceea ce ne vine bine și ne 

serve8ce spre mare mângâiere și 
speranță în starea strîmtorată de 
apărare națională, în care ne a- 
flămii, este sprijinul^ moralu, ce 
ni-lu dau simpatiile frațiloră noș
tri din regatulu românu vecină, 
precum și simpatiile, cu cari parte 
mare a opiniunei publice din 
monarchiă și din celelalte state 
apusene europene urmăresce causa 
nâstră, despre a căreia dreptate 
se convinge pe cji ce merge totu 
mai multu.

Constatând^ acesta cu plăcere, 
nu trebue se uitămă, că numai 
ună poporă consciu de chiămarea 
sa, harnică și stăruitorii în lupta 
pentru dreptu și dreptate, se face 
vrednică de simpatiile lumei culte 
și, ceea ce e și mai de însemnă
tate, se scie face respectată îna
intea dușmaniloră săi.

Sortea nostră e der în mâna 
nâstră.

Decă atențiunea amiciloră po
porului nostru — și hară Domnu
lui, mai avemă și amici, nu ni 
suntă toți dușmani — s’a îndrep
tată asupra nâstră, acesta avemă 
să-o mulțumimu în prima liniă 
statorniciei nâstre în lupta pentru 
limbă și naționalitate.

In curendă se voru împlini 
două-c|eci și cinci de ani, de când 
națiunea română din Transilvania 
și Ungaria pârtă o luptă neegală 
pentru bunurile ei cele mai scum
pe, cari suntu din ce în ce mai 
amenințate de cătră ună sistemă 
de guvernare vitregă și asupritoră.

A purta unu pătrară de vecă 
necurmată o luptă atâtu de des
perată nu este, 4^u> lucru puțină. 
Și fără de a fi nemodești, putemă 
4ice, că puține popâre în Europa 
au manifestată atâta tăriă de 
vieță și putere de resistență, câtă 
a dovedită poporulă română în 
acestă lungă peri odă de asupriri 
și de prigoniri naționale.

De altă parte însă nu putemă 

să nu recunâscemă, că acestă re- 
sultată îlă datorimă mai cu semă 
vânj osiei naturale a poporului nos
tru și șcâlei triste, ce-a avut’o 
elu de vecurl și care l’a învățată 
să sciă îndura și suporta mai ușoră 
loviturile sorții.

Unde amu fi însă noi astă4b 
decă pe lângă acesta amu fi des
fășurată în cei două-4ecl și cinci 
de ani o lucrare mai conscien- 
țiâsă și mai energică pentru de-a 
ne îndoi puterile printr’o unire și 
organisare câtă mai strînsă a fac- 
toriloră noștri naționali; decă ma
rele principiu de vieță ală solidari
tății naționale n’ar fi rămasă în 
cele mai multe cașuri mai multă 
numai o dorință frumosă, fără a 
se preface în fapte demne națio
nale, cari întru adevără să fi ve
nită în ajutorulă nostru?

Unde amu fi noi astă4î în stima 
lumei și în respectulă contrariloră 
noștri, decă amă fi realisată nu
mai jumătate din ceea ce ne-amă 
propusă să facemă pentru binele 
neamului nostru, pentru apărarea 
drepturiloră sale și a dreptății 
causei sale ?

Acestă întrebare datori sun- 
temă să nî-o punemă cu cea mai 
adencă seriositate tocmai acuma, 
când ne aflămă în ajunulă unoră 
nouă lupte.

Guvernulă ungurescă s’a hotă- 
rîtă a disolva dieta la începutulă 
lunei lui Ianuarie st. n. 1892 și 
a rendui, în terminulă celă mai 
scurtă legală, nouă alegeri pentru 
dieta viitâre.

In fața nou ăl oră alegeri die 
tale, Românii voră fi der erăși 
chiămați a se manifesta ca ună 
poporă, care departe de a renunța 
la naționalitatea sa, vre să tră- 
escă în aceste țări cu limba sa, 
cu drepturile sale și cu cultura 
sa națională românescă, cum i-se 
cuvine se trăescă unui poporă 
atâtă de numărosă și cu atâtea 

merite pentru patria sa strămo- 
șescă.

Se voră ridica erășî din tote 
părțile proroci mincinoși, cari cu 
surîsulu amăgitoră pe buze voră 
4ice cătră alegătorii români: „Ce 
mai umblațî voi după gura frun- 
tașiloră voștri, cari vă sfătuescu 
să nu țineți cu cei tari. Nu ve
deți, că ei vă înșelă numai cu 
vorba? Dela ei nu veți ave ni
micii, dela guvernă însă, care are 
puterea în mână, puteți dobândi 
multă!“

Eeriți-vă de aceia, cari voră 
cuteza a vă vorbi astfelă, căci ei 
suntO samsarii despotismului, care 
vre să nimicescă vieța de sine 
stătătâre națională a poporului 
română și să-lă pregătescă pentru 
contopirea în cazanulă maghia
ri sării.

In aceste timpuri, mai critice 
decâtă ori și când în cursulu is
toriei nâstre, frații noștri ardeleni, 
bănățeni și ungureni, dela celă 
mai mică pănă la celu mai mare, 
trebue să-și dea semă de cerința 
cea mai de căpeteniă și cea mai 
neapărată, ce li-se impune ca o 
sfântă datoriă: să mergă cu toții mână 
în mână în strînsă unire și frățietate 
în bine și în reu!

Amă disă la începută, că în 
lupta grea pentru esistență sun- 
temă avisațl la puterile nâstre 
proprie.

Sc.ițl ce va să 4ică acesta?
Va să 4ică, că și cea mai mică 

desbinare în sînulă nostru va slăbi 
aceste puteri și va micșora spe
ranțele nâstre în isbendă.

Și ore nu vede fiă-care din 
noi, cum partidele maghiare se în- 
trecă unele pe altele, când e vorba 
de a sta față cu naționalitățile și 
a-le combate? Cum amu pute dâr 
noi să mai resistămu grelei năvale 
ce-o dă asupră-ne acestă puternică 
falangă a contrariloră noștri, decă 
pe lângă aceea, că suntemă mai

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Colinde populare din Romania.
Culese de C. N. Mateoscu.

De când Domnule s’a născute
Și pămentulă s’a făcută
Și cerulfl l’a ridicate
Pe patru stelpl de arginte
Mai frumose l’a ’mpodobite
Tote cu stele mărunțele.
La mijlocule steleloră 
Sorisă-I luna cu razila
Și sorele cu lumina
Racje una, racje două
Ra4e’n cruce de măre dulce
Raiule, grădină dulce
Dela tine nu m’așă duce
De mirosule florilor!!
Cântecule pasăriloră.

O Isuse, nume dulce
Ne-ai spășite cu sfânta cruce!
Noi la raiu ou ea ne-omă duce
Cu toți sfinții dimpreună
Să ne faoemă voiă bună,
Să ne facemă omă ou omă
Să ne buourămă d’une domnă.
Ia te scolă domne mai mare
Și aprinde-o luminare

Și ne numără parale. 
Ia te scolă ooconiță 
Și ne dă câte-o leiță 
Să plecăm pe poteouță, 
Potecuța’n vîrfe de viiă 
La mulțl ani cu veseliă! 
Arhilie plină rasă 
Rămâi gazdă sănătosă!

Ale cui suntă aste case 
Așa ’nalte și frumose 
înăuntru vinețite 
Dinafară zugrăvite, 
Cu streșini de busiooă 
Cu curtea de siminocă ? 
Dar în ele cine-mi șede? 
Ună fecioră de boeră mare 
Cu pistdle la picidre 
Cu pușca la brățișdre 
Cu arme la căpătâie 
Cu ișlice puse ’n cuie 
In mijloculă bătăturei 
E ună stole de porumbei 
Ei cântară și sburară 
Susă mai susă s’aridicară 
Intre nori s’amestecară, 
Josă mai josu că se lăsară 
P’ună frunejișă de gârlișdră 
Și ’șl luară apușdră

Apușdră ’n gurișdră 
Pietricele ’n gherușele, 
Cu apșdra riura 
Cu pietrile răsuna, 
Mari boerl să deștepta 
Și pe noi ne dăruia 
C’ună colaoă de grâă de veră; 
Pe colacă vedra de vină

C’așa-i legea din bătrâni
Din bătrâni din omeni buni.

Ia soulațl sculați 
Măi boerl bogațl 
De voi vă uitați 
P’o gură de vale 
Sdrele răsare 
Nouă ni-se pare 
Că vouă vă vine 
Trei turme de oi 
Oile sbierândă 
Mielușei sugendă 
Din codițe dândă 
Cu codițe ’nvolte 
Invdlte răsucite 
In aură poleite 
Și totă vă mai vine 
Trei ciredl de vaol, 
Vacile sbierândă 
VițălușI sugendă 

Din codițe dândO, 
Cu codițe ’nvdlte, 
Invdlte răsucite 
In aură poleite.
Și totă vă mai vine 
Herghelii de cai, 
Caii neohezândă, 
MânzulețI sugendă 
Din codițe dândă, 
Cu codițe ’nvdlte 
învoite răsucite, 
In aură poleite.
Și totă vă mai vine 
Murgu ’mpodobită 
Cu șea de argintă, 
Cu freu țintuită 
Din potcdve scăpărândă.

Câte cuie pe oasă 
Ațâți galbeni pe masă, 
Câtă frunză pe umbrară 
Ațâți galbeni în buzunară, 
Câte pietre’n rîu 
Ațâți saci cu grâu!
La anu și la mulțl ani!

Hei! plecă Dumnealui
Intr’o sfântă Joi
Cu plugu cu doi-spre-ejece boi, 

Boi Bourei 
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slabî decâtu ei, ne-amu mai și ri
sipi puterile, mergendu, fia și nu
mai ici colo, unii pe alte cărări 
decâtu ceilalți?

Se nu clică nimeni, că nu scie 
cum se facă și cum să lucreze! 
Celu ce ar vorbi astfelu, ar do
vedi numai reua sa credință față 
cu causa neamului său!

Este destulă de bine cunoscută 
programulă nostru dela 1881 și 
suntă de ajunsă cunoscute hotă- 
rîrile conferenței nostre generale 
electorale din tdmna anului tre
cută. Aceste hotărîri au se ser- 
vescă fiesce-căruia câ îndreptară 
pănă la viitdrea conterență.

Dorimu din sufletă, ca prive- 
liscea frumosă și încuragiătdre, ce 
a oferit'o la începutulă anului a- 
cestuia solidara procedere a tu
turor ă Româniloră din Ardeală și 
Ungaria în trista afacere aKișde- 
dovuriloră, să se repeteze și iață 
cu alegerile dietale dela începu
tulă anului viitoră.

Pentru ca se fiă astfelu, trebue 
se-și facă fîesce-care datoria sa 
de Română. Dela celu mai mică 
pănă la celu mai mare, toți sunt 
respuncjetori înaintea națiunei, care 
„pretinde dela fii-și acji mână de 
ajutoră! “

Numai toți în unire vomă pute 
se-i dămu acestă ajutoră.

CRONICA POLITICĂ,
— 14 (26J Decemvrie

— Din cele ce s’au petrecuta înă
untru în săptămâna acesta mai de în- 
sămnătate este disolvarea dietei ungurești 
îndată după feriile Crăciunului. Minis- 
trulă președinte Szapâry a împărtășită 
acestă plană ală său dietei în ședința dela 
23 Deoemvre n. Elă adecă 4lse> G& P6 
basa art. de lege IV dela 1848 și pe 
basa art. X ală legii din 1867 are de 
gândă să subștârnă Coronei propunerea 
pentru disolvarea dietei. Motivele, oarl 
le-a înșirată d-lă Szapâry întru apăra
rea propunerii sale suntă mișcările eleo- 
torale ce s’au lățită în tâtă țâra, deci în 
astfelă de împrejurări abia se păte aș
tepta, ca dieta să desbată liniștită. Ună 
altă motivă este, că guvernulă voesce 
cu ori ce preță, ca proiectele de reforme, 
ce le-a presentată și le va presenta, să 
fiă desbătute de parlamentă. Propune 
deci, ca ședințele meritorie să nu se mai 
țină pănă în 4 Ianuarie 1892.

declarațiile acestea ale ministrului 
președinte Szapâry au făcută sânge rău 
în oposiționall. Deputatulă Irânyi 4* se> 
că guvernulă voesce, ca și viitârele ale
geri să se facă cu ajutorulă mijldceloră 

*) Se repetă după fiă-care versă.

mișelescl cunoscute; căci mâncarea, beu- 
tura și corupțiunea, oe suntă alta decâtă 
mijldoele cele mai infame ?

Ună altă oposițională, Bedthy Akos 
(jise, oă în esecutarea planului guver
nului elă nu vede alta deoâtă o retragere 
a lui și o superioritate morală a oposi- 
ției. — Pe când vorbia Beothy oontele 
Karolyi Gâbor strigă, oă asta e o apu
cătură de șvindler din partea d-lui Sza
pâry.

Mai vorbi apoi contele Apponyi îm- 
putândă lui Szapâry, că astăveră când 
se discuta în modă vehementă asupra 
administrației de stată n’a disolvată ca
mera, ci o disolvă acum, când nu e nici 
o causă.

Vedemă așa dâră, că alegerile de 
deputațl se voră începe său pe la sfîr- 
șitulă lui Februarie, seu la înoeputulă 
lui Martie, adeoă mai în capă de iernă.

— In cabinetul austriaco a intrată în 
cailele trecute ună nou ministru fără por
tofoliu, anume contele Kuenburg, de
putată ală orașului Linz. Aoestă minis
tru aparține partidei stângei germane, 
ai cărei șefi suntă Dr. Plener și Ulu- 
mecky. piarulă „Neue Freie Presse" vor- 
bindă despre numirea contelui Kuen- 
bury, ca ministru, cjioe G& acesta nu 
trebue privită ca ună evenimentă, care 
ar schimba posițiunea stângei germane 
față de oabinetulă Taaffe. Stânga ger 
mană nu ia nici îndatoririle unei par
tide guvernamentale, nici nu întră în le
gătură dre-care ou celelalte partide din 
camera austriaoă, pentru a forma o ma- 
ioritate.

—In 4>lele trecute s’a întâmplat ună 
oasă mioă la aparință, dâr oare pdte să 
aibă urmări seriose. Anume guvernulă 
bulgară a espulsată pe diaristulă fran- 
cesă Ghadourne, de-drece acesta respân- 
dise soiri false asupra Bulgariei. Agen- 
tulă diplomatică ală Franeiei din Sofia, 
a încunosoiințată despre acâsta pe mi- 
nistrulă franoesă de esterne, care ime
diată a și protestată în oontra acestei 
espulsărl arbitrare, cerândă satisfaoțiune. 
Ambasadorulă francesă din Constanti- 
nopole, a adresată o notă Portei Oto
mane, în care se constată vătămarea 
oapitulațiiloră de cătră guvernulă bulgar 
și tot-deodată guvernulă otomană e pro- 
vooată, ca să ia în oonsiderațiune reori- 
minațiunile Franeiei în Sofiia. Să mai 
cjice, că Francia oere dela Bulgaria o 
despăgubire de 50,000 franci pentru 4ia- 
ristulă espulsată.

Disolvarea cameriloru române.
In urma crisei ministeriale, care s’a 

fostă terminată cu formarea unui minis- 
teriu pură conservatoră sub președința 
d-lui Lascar Cataigiu, camerele au fostă 
prorogate pănă la 7 Deoemvre. Reîntru- 

nindu-se ârășl camera la propunerea de
putatului A. Pascal și a d-lui Fleva, ca
mera a primită cu 78 contra 74 voturi o 
moțiune de blamă față cu noulă guvernă. 
S’așteptă în urma aoâsta ca ministeriulă 
să-și dea demisiunea. Der nu și-a dat’o, 
ci din contră a cerută și a primită dela 
Rege deoretulă de disolvare ală ambe- 
loră oorpurl legiuitore.

Acestă decretă s’a cetită în 11/23 
Deoemvre în cameră și în senată Vi- 
itorele alegeri se voră face la începutulă 
lunei lui Februarie st. v. âr nouăle oor
purl legiuitdre voră fi oonchiămate în 
24 Februarie st. v. 1892.

Este mare nemulțămirea în sinulă 
partideloră liberale, din oausă că Regele 
Carolă a dată disolvarea a doua 6ră în 
aoestă ană d-lui Catargiu. Foile liberale- 
naționale precum și organulă d-lui Ver- 
nescu „România" și „Naționalulă" cri
tică prooederea Regelui, (^icendtî că ar 
fi neoonstituțională.

SOIRILE QILEI.
— 14 (26) Deoemvre.

Esempluliî bunii, ce l’au dată anulă 
trecută câteva domne române din Bra- 
șovă prin întemeiarea fondului în amin
tirea iubițiloră răposați, vedemă ou bu- 
curiă, oă a începută mai multă seu mai 
puțină să fiă imitată și în alte oercurl ro- 
mânescl. Astfelă se comunică din Blașiu, 
oă aoolo încă s’a luată o asemenea lău
dabilă inițiativă, întemeiându-se o „Fun- 
dațiune întru amintirea morțiloruu, în oare 
voră intra banii destinați pentru cununi 
de flori pe sâma morțiloră și din ale 
căreia percente se va celebra în fiă- 
oare ană câte-ună numără anumită de 
s. liturgii pentru sufletele răposațiloră 
pe ală cărora nume s’au făoută depune
rile. Și mai lăudabilă este înoeputulă oe 
s’a făcută de curândă în oomuna Buoer- 
dea vindsă de lângă Blașiu, unde d-lă 
loanu Orga, vecereotorulă seminariului 
teologică din Blașiu, cu ocaeia înmor- 
mântărei unui frate de ală său, înloculă 
rachiului obicinuită la pomană, a dată 
20 fl. ca fondă întru amintirea morțiloră 
din ale oăruia peroente se voră provedâ 
școlarii săraol ou cărțile și uneltele de 
șodlă trebuinciâse. Poporului i-a plăcută 
esemplulă aoesta și se speră, că mai 
mulțl locuitori din sată voră faoe ase
menea. Ar fi câtă se pdte de îmbuoură- 
toră, deoă esemplulă acesta ar prinde 
rădăcini în poporulă nostru și în direc
țiunea aoesta ar trebui să stăruie ou zelă 
preoții noștri dela sate

* * *
Corii nou de plugari ni-se scrie, că 

s’a înființată de curendă în Comana in- 
ferioră la inițiativa d-lui paroohă gr. o. 
Iosifă Popă și sub dirigerea învățăto
rului G-eorgiu Oprea. Corulă a oântată 
pentru prima dră în biserică în sărbă
torea S. Nioolae, ou ună succesă, care-i 
servesoe spre ondrea dirigentului său.

Inaugurarea capelei române din Pa- 
risii, după cum anunță «Șiarele franoese, 
e fixată pe 1 Ianuarie 1892. Serbarea 
acesta se va face cu mare pompă. In
vitări voră fi adresate președintelui re- 
publicei franoese, corpului diplomatică 
și presei. Aceste cj* are adaugă, că res- 
taurațiunea acestui monumentă a costată 
500.000 franci.

* * *
Corone eterne pentru cei răposați. 

D-na Maria Popii din Bobohalma, ou o- 
oasia parastasului celebrată la 6 (18) De- 
cemvre a. o. în amintirea iubitului său 
soță Nioolau Popă, trimise dreptă oo- 
ronă mormântului acestuia suma de 10 
fl. pentru fondulă întemeiată în aminti
rea iubițiloră răposați, din ale căruia 
peroente se ajutoră studenții români să
raci dela șcdlele din locă fără deosebire 
de confesiune. Primirea acestei sume se 
chiteză prin aoesta ou mulțumire din 
partea Comitetului paroohială din looă.

* * *
Starea sămănăturilorîi in România, 

după raportulă ministeriului de agrioul- 
tură, este fdrte favorabilă, și cu deose
bire rapița promite o bună reooltă.* * *

Defraudare. Din oomitatulă Solnooă- 
Dobâoa ni-se serie, că în urma unoră 
cercetări făcute cailele treoute din partea 
direcțiunei fiaanoiare din Deșă, s’ar fi 
prinsă notarulu Râcz Lâszlo din Beth- 
leană cu o defraudare de 960 fl. Aoestă 
notară funcționase mai ’nainte ca sub- 
notară în Șinterâgă și era omă săraoă. 
După ce însă prin protecția fisolgabi- 
răului ajunse să fiă notară, după oum 
ni-se scrie, începuse să ducă lume albă 
așa oa omă galantă oa elă mai rară gă- 
siai prin părțile Betleanului. Acum âtă 
prin meșteșugă soia elă să fiă galantă! 
Intre banii defraudațl ni-se spune, că 
ar fi vre-o 20 fl. și de ai bisericei ro
mâne din Bethleană. Defraudatorulă 
pănă în timpulă când ni-s’a scrisă nouă 
n’a fostă nici măoară suspendată din 
postă. Totă în părțile aoeste fu prinsă 
notarulă Balâs din Șiea-Odorheiu ou o 
defraudare din banii de dare. — Astea 
luorurl de tote cjilele în „țâra lui Papp 
Iânos".

* * *
Concerts. D-șora Irene de Brenner- 

berg va da Marți în 29 Deoemvre n. o. 
ună concertă în sala hotelului Central 
Nr. 1. Distinsa artistă a dată mai în 
urmă în Viena ună concertă, unde a 
obținută ună mare suocesă. țliarele din 
Viena „Neue Wiener Tâgblatt" și „Illus- 
trierte Extrablatt", aducă mari elogiurl 
d-șărei de Brennerberg, pentru desterita- 
tea și talentulă ei artistică.

* « *
Invențiune nouă. Cetimă în „Consti- 

tuționalulă" din BuourescI: Mecaniculă

In codă codălbei
In frunte țîntăței.

Argații mâna
Boii trăgea
Plugulă mergea

Brasda negră răsturna 
Grâu de vâră sămâna.
Apoi trimise la lună 
La lună la săptămână 
Să vecjâ deo’a răsărită, 
Ș’aflâ bobulă câtă mazărea
Și paiul câtă trestia. 
Hei! mânați măi, hăi, hăi!
Trimese’n târgă la Urlați
Să cumpere nouă oca de feră 
Și nouă de oțălă
Să facă nouă secerele
Cu dinții de chiperele 
Să secere grâă cu ele.
Și nu secera cum să seceră 
Ci se puse în bătaia vântului 
Unde-i vine bine voinicului 
Hei 1 mânați măi, hăi, hăi!

Cu o mână secera
Și ou alta pologea 
Mari pologe că-mi fecea 
Dintr’ună pologă
Făoea ună snopă

Apoi o olaiă minunată 
De mari boerl lăudată 
Hei! mânați măi, hăi, hăi!

Incărcară
Noue oară de povară 
Ș’apucâ pe drumă la mâră.

Morărița gazdă mare 
Puse căda pe spinare 
Dâr morarulă pricepută 
Dete, ciocă, bocă, 
Ș’aduse mdra la locă. 
Hei! mânați măi, hăi, hăi! 
Intrândă în casa Dumneavdstră 
Văcjurămă o coc6nă frumâsă 
Bate’n sîtă și’n oovată 
Să facă d’unb colacă frumosă 
Ca fața lui Christosă 
Să împartă viiloră 
Viiloră și morțiloră 
Și noue plugariloră 
Hei! mânați măi, hăi, hăi.

La anu și la mulțl ani!

Pe sub lună pe sub sore 
Florile flori d’albe de mără*)

Vine de-o corăbidră
Dâr într’însa cine-mi șâde? 
Șâde maica și cu fiulă 
Fiulă plânge, maica-i 4^°®: 
Taci fiule nu mai plănge 
Că ție țl-oiu dărui 
Ună scaună de judecată 
Să dai drepții la dreptate 
Și strîmbii la altă parte. 
Câte flori suntă pe pământă 
Tote mergă la jurămentă 
Numai florea sorelui 
Și cu vița vinului 
Șed în pbrta raiului 
Și judecă florile.
Floriloră, garâfeloră 
Ce-ațI făcută mirdsele ?

Dete-o ploiă și ună vântă 
Le culcară la pământă 
Dete-o ploiă și ună sore 
Le soulară în piciâre
Ce folosă că le-au sculată 
Căci mirosulă le-a luată 
Busuiocă verde pe masă 
Rămâi casă sănătosă!

(„Convorbiri literare “)

Padmanaba și Hassanu.*)
In cetatea Damască locuia odinioră 

ună vânejătoră de limonadă, care avea 
ună feoioră vitregă cu numele Hassană. 
Tînărulă avea optă - spre - 4®o® ani 
și era plăoută, încâtă nu avea soță. 
Fața lui era senină, ca cRaa O0a bună ; 
statura lui sveltă și vânjosă oa finioulă 
din pădure și când începea ou lăuta și 
cânta din gură, vocea lui se aucjia așa 
de plăcută și dulce, încâtă pe toți îi 
încânta. De aceea butioa tatălui său tot- 
dâuna era plină de mușterii, oarl îșl pe
treceau cu Hassană, bucurându-se de răs
punsurile lui înțelepte și de cântecele lui 
vesele.

Intr’una din dile Hassană oânta ună 
cântecă frumosă și-lă însoția minunată 
cu alăuta. Atunol âtă că întră în butioă 
ună moșă bătrână și venerabilă, renu- 
mitulă și înțeleptulă bramină Padma
naba. Elă ceru limonadă, asoultâ ou plă- 
oere cânteculă lui Hassană și după oe 
s’a sfîrșită oânteculă, îșl petreoik multă 
vreme cu tînărulă înțeleptă, care-i plăou 
forte tare. In urmă se depărta, der nu
mai pentru ca a doua cji să vină âră.

*) Din „Povești alese11 de Moșulu.
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Georgescu a inventată o mașină pentru 
confecționarea pastileloră medicamentare 
comprimate. Cu acostă mașină cantități 
mari de medicamente voră fi comprimate 
în pilule mici. Ministerulă de râsboiu a 
numită o comisie compusă din d-nii 
doctori de oorpurl de armată Petrescu 
și Demostene și farmacistulă șefă Ni- 
culescu pentru a examina acestă in
venție.

**
Milionerti sgârcită. In Viena a fostă 

înmormântată cailele trecute ună bătrână 
de . 70 ani. Nime n’ar fi crezută, că elă 
are miliâne, atâtă trăia de retrasă, ba 
chiar sârăcăciosă. Elă nici odată nu s’a 
depărtată din Viena, chiar și locuința 
și-o părăsea rară, fiindcă se temea, că-lă 
voră jefui. In scrinișorulă unei mesciăre 
aflară la elă 700,000 fi., afară de aceste are 
trei case neîngreunate cu datorii și ună 
milionă în aoții dela calea ferată nor- 
dioă. Marea avere a erecjit’o o nepotă a 
lui în Viena.

Persecuțiuni la culme.
De lângă Eriulii 'bihordnH, 23 Dec. 1891.

Stimate Domnule Redaotoră! Cu 
câtă ne apropiămă mai multă de finea 
anului ourentă, ou atâtă mai multă ni-se 
îmulțescă amărăciunile sufleteloră nostre 
și ou atâtă suntemă mai multă espușl 
cjilnioă uneltiriloră și atacuriloră oeloră 
mai nerușinate în potriva limbii și a na
ționalității nostre românescl.

Nu numai argații îmbătațl de șovi- 
nismă ai guvernului, oi chiar și acesta 
se folosesoe de mijlooele oele mai mâr
șave și mai despotioe numai, oa să ră- 
pesoă poporului română din comunele 
Niră-Adon și Sân-Georgiu-Abrani tesau- 
rulă lui celă mai scumpă: limbai dulce 
strămoșâscă și să vîre pănă și în sanc- 
tuarulă Sionului românesoă limba străină 
maghiară, oa astfelă să ne maghiariseze 
și desnaționaliseze cu totulă.

Spre scopulă acesta dușmanii limbei 
și ai oulturei nâstre românescl și-au în
dreptată și-și îndreptă mereu săgețile 
loră veninose și în potriva oonducăto- 
riloră aoestui poporă așecjată aici de 
aprâpe două mii de ani.

Culmea atentateloră despotice însă, 
se cuprinde în hotărîrea oe a luat’o oo- 
misiunea administrativă munioipală — pe 
basa unui raportă tendențiosă ală inspec- 
torelui școlară Velkey Pâl — de a îna
inta ministrului de culte și instruoțiune 
publică o rugare prin oare să se ceră 
ou insistență grabnica alungarea preoți- 
loru și învățdtoriloru români gr. cat. din 
comunele Niru-Adoniși Sân- Georgia-Abrani, 
ăr locurile lorii să le umple cu indivicți 
„alu cărora patriotism^, e nedisputabiluA

Ba oe e mai multă, obrăznicia și 
despotismulă loră merge pănă a oere, 

ca ministrulă să caute grabnioă a rupe 
numitele comune dela corpulă diecesei ro
mâne gr. cat. de Oradea-mare și a le in
corpora și pune sub imediata jurisdicțiune 
a diecesei de Aluncaciu.

Puteți dâră soi, domnule Redaotoră 
oâtă de mare e întristarea, indignațiunea 
și amărăciunea năstră, când vedemă, că 
argații maghiarisării, spre rușinea vâcu- 
lui în care trăimă, recurgă la mijlâce 
atâtă de despotioe și barbare, numai oa 
să pdtă sterpi oe e românesoă în aceste 
comune espuse.

’Mi-am luată deol îndrăsnela a le 
comunioa acestea multă prețuitei nostre 
„Gazete“, oa demasoândă înaintea Eu
ropei culte aoeste triste și păoătâse în
cercări de desnaționalisare din partea 
stăpâniloră cplei, să se arete totodată 
oâtă de nedrepte, mincindse chiar, suntă 
aserțiunile memoriului tinerimii maghiare 
academice, că adecă nouă ne e garan
tată libera desvoltare a limbei și oul
turei nâstre românescl. Și vi-le comu
nică mai alesă, oa frații noștri de ună 
sânge, să vedă cum suntemă traotațl 
noi Românii din Ungaria de cătră gu
vernanții noștri acum în veoulă lumi- 
niloră.

Pentru aserțiunea fliseloră mele Vă 
trimită doi artiooll apăruți în foia ofi- 
ciosă comitatensă „Nyirvidek" dela 13 
Deoemvre n. Primulă articulă întitulată 
„Olâhositâs" (Valahisare) cuprinde urmă- 
târele:

Cetitorii noștri, oarl de sigură s’au 
obicinuită a vede disoutându-se la aoestă 
locă cestiunile de aotualitate și de inte
rese looale, voră oeti ou surprindere ti- 
tlulă acestui articulă și se voră gândi 
la raporturile naționalitățiloră din Ar- 
delă și la ună bietă de scriitoră, oare 
voindă să scrie oeva a avută lipsă de a- 
oâstă temă. Der noi nu tragemă clopo- 
tulă pentru mortulă satului veoină. Su- 
netulă clopotului trasă într’o dungă, este 
sunetulă perioulului, ce ne amenință. Ne 
vedemă siliți a vorbi ârășl despre unel
tirile păoătâse și antinaționale ale das- 
căliloră și popriloră români gr. cat. 
dela școlele din Niră-Adon, și Sân- 
Georgiu-Abrani.

Afaceraa acesta este ounoscută pu
blicului. S’au ooupată ou ea diferite au
torități: a deșteptată interesulă oomună, 
și fâia „Nyirvidek" a urmărit’o ou aten
țiunea în tâte fasele ei. Ultimulă actă 
ofioiosă în acestă afacere a fostă anoheta 
(oeroetare) făoută de-o deputațiune es- 
misă din sînulă comisiunei administrative 
despre ală cărei resultată amă dată și 
noi semă, publicândă protocolulă luată 
cu ocasia acelei anchete.

A urmată apoi, că pe basa celoră 
așternute de comisiunea administrativă, 

ministrulă de oulte a admoniată pe res
pectivii învățători.

De astă dată însă constatămă, nu 
preocupați de șovinismă, ci pe basa a- 
rătării oficidse a inspeotorelui șoolastică 
înaintată comisiunei administrative, oă 
în aoeste două comune a oomitatului Sa- 
boloiu, câțiva dascăli și popi valahi conti
nuă uneltirile lorii antinaționale cu t6te 
intrevenirile energioe ale comisiunei ad
ministrative, ba ohiar și în oontra ad- 
moniării ministerului de culte. Ba după 
cum spune raportulă d-lui inspectoră 
șoolară, acestă muncă de subminare anti
națională, se continuă ou mai mare e- 
nergiă tocmai de când autoritățile ad
ministrative s’au amesteoată în trebile a- 
cestoră șoâle.

Să facemă aici o mică pausă, fiind
că ecestă parte a afaoerei, deja nu e 
numai afaoerea ndstră, oi ea merită a- 
tențiunea generală.

.<■ *
* »

In timpulă din urmă „geniulă na
țională maghiară" de multe ori a fostă 
obiectă de amintire. Și ce eBte acestă 
geniu națională ? — Este puterea, care 
unesoe instinctivă pe dmenii conlocuitori 
pe același teritoră politioă și geografică 
pentru crearea și desvoltarea unei cul
ture ; este puterea, oare la sunetulă ou- 
vinteloră „Waoht am Rhein" pune în 
mișcare inimele a patru 4®°I milione de 
Germani; e puterea, oare pune în pici- 
ore, fără de ajutorulă sîrmei oe oonduce 
electricitatea, pe-o întregă națiune pen
tru apărarea unei oause naționale ; este 
spiritulă care oreeză scriitori naționali 
artiști....

Der dascălii și popii valahlgr. oat. din 
Nir-Adon și Sân-georgiu-Abrani pot ei pă
cătui nepedepsiți în oontra geniului na
țională ? Ori de oe formă ar fi legată 
prooederea oficială și ori oâtă legea de 
naționalitate, oare este estremă liberală 
și generdsă, le-ar concede loră de a se 
mișca, totuși trezvia autoritățiloră nâstre 
nu voră suferi oontinuarea uneltiriloră 
pâoătdse.

Nu soimu, decă suntă respectivii 
nesoe fantastici nenorociți, seu agenți 
plătiți, der atâta e sigură, oă ei și-au a- 
lesă ună rolă pe câtă de impertinentă, 
pe atâtă de ridioulă, căol doră nu voră 
orede ei seriosă, oă le voră suooede a 
nebuni pe locuitorii maghiari bravi ai 
aoestoră două comune, decă vestescă de 
pe amvonu, ori de pe catedră, veninulu, ca 
o dreptate.

Este grozavă de turburătore orbia, 
cu oare acești oâțlva âmenl, oe se pară 
puțină capabili și cuminți, au luată a- 
supră-șl opera de-a soâte din naționali
tatea loră pe loouitorii acestoră două 
oomune curată maghiare dintr’ună co- 
mitată curată maghiară.

t
Er sub titlulă „Șc<5le valache in co- 

mitatău aceeași fdiă sorie următorele:
In ședința de Joi a comisiunei ad

ministrative, inspeotorulă șoolară așternu 
ună lungă raportă despre starea șcâle- 
loră valaohe gr. cat, dela Nir-AdonI, 
Nir-Aoiad și Sân-Georgiu-Abrani. Acestă 
raportă oficială oonstatâză lucruri fdrte 
triste despre numitele șoâle. Mai alesă 
se accentuâză, că preoții gr. cat. din a- 
ceste comune suntă conduși de sentimente 
curata naționale și comunică cu credin
cioșii loră — deși limba maternă a loră 
este cea maghiară — curat numai în limba 
valachă-, în consiliile loră biserioescl încă 
folosesoă aoâstă limbă, învățătorii abia 
soiu unguresoe și sub titlulă, oă și reli- 
giunei trebue să i-se faoă destulă, suntă 
credincioși aderenți nemijlocițiloră loră 
superiori biserioescl în lucrarea antina
țională. In primulă articulă ală foii nâs- 
tre ne ooupămă mai pe largă ou oestiu- 
nea aoesta; ori câtă de zădarnică luoru 
s’ar părâ tendința de a se continua agi
tațiunea națională în comitatulă Sabolciă, 
totuși ea merită în oea mai mare mă
sură atențiunea publică.

Comisiunea administrativă, între mar
ginile oe ’i le pune legea, ca autori
tate politioă față cu o autoritate oon- 
fesională, a hotărîtă să oâră dela mi
nistrulă de oulte, oa preoții și învățătorii 
acestoru biserici să fia strămutați de aici, 
ăr loculu lorii să fia ocupată de indivicți, 
ală căroru patriotismă e nedisputabilu; 
apoi ca bisericile aceste să se scotă de sub 
jurisdicțiunea episcopatului gr. cat. de O- 
radea-mare și să se pună sub jurisdicțiunea 
episcopului dela Muncaciu. Er pănă când 
acestă rugare a "oomisiunei administra
tive nu va fi resolvată, autoritatea poli
tică va urmări cu cea mai mare atențiune 
aceste uneltiri, asupra cărora oumcă se 
gândesce și ministrulă de culte o dove- 
desce împrejurarea, oă pentru visitarea 
aoestoră școle este numită Deszewfy 
Kâlmân.

Etă, d-le Redaotoră, cum soriu duș
manii noștri despre noi!

Luciu bihorănulu.

Publicămu. mai josQ unu pro
iecta de statute pentru grânare bi
sericești din protopopiatulu Sărva- 
dului, care a foștii acolo primită 
și pusă în aplicare. In acestă 
protopopiată nu se mai află a<|! 
nici o parochiă fără grânare bi
sericesc! în stare bună și admi
nistrate cum se cuvine. Credemu, 
că statutele amintite voră pute 
servi ca modelă pentru înființarea 
de asemeni grânare, ce amu re- 
comandat’o și noi de repețite-ori, 
și de aceea le și publicămu în 
t6tă estensiunea lorii:

De aoi înainte oeroeta butica in fiă-oare 
4i, și pentru fiă-care păhară de limonadă 
ce-lă cerea, plătia o zeohină. Tînărulă 
se miră de asta și odată spuse tătâne- 
său, oe i-se întâmplă. „Decă vine âră 
bâtrânulă", cpse acesta, „atunci adă-lă în 
susă la mine, ca să vădă ce felă de 
omă este!"

Padmanaba nu întârzia multă și 
Hassană numai deoâtă îlă ruga ou re- 
verință și politeță, ca să ceroeteze pe 
tatălă său, oare doresoe tare să-’lă ou- 
noscă.

Braminulă se învoi; merse după tî- 
năru și fu condusă într’o odaiă plăcută, 
unde tatălă lui Hassană îlă aștepta ou 
ună dejună gustosă. Hassană se depărta 
și în disouțiă ou Padmanaba, bătrânului 
așa i-a plăcută de bramină, încâtă îlă 
rugă oa de aici înainte să loouiesoă la 
elă și decă are timpă, să învețe și pe 
fiulă său vitregă o parte din bogata lui 
înțelepoiune. „Iți împlinesoă dorința", 
cțise Padmanaba, „pentru-oă este raiu 
pământescă a fi totdâuna ou prietini 
iubiți."

Braminulă îșl aduse totă ce avea 
aici și din (jiua aceea locui la tatălă lui 
Hassană. Cestă din urmă necontenită 

trebuia să fi în jurulă lui și Padmanaba 
îlă iubia pe di ce mergea totă mai multă. 
Odată diBe elă cătră tînără : „Hassane, 
timpă îndelungată te-am urmărită cu a- 
tențiune și eu credă, că tu ești în stare 
să cuprinzi învățăturile cu oarl vreu să 
îmbogățesoă sufletulă tău. Imbraoă-te și 
te pregătesce. Mai întâiu vomă face o 
preumblare înaintea cetății. Ai să vecjl 
luoruri, cari te voră pune în uimire."

Tînărulă îndată fu gata și curândă 
după aceea eșî cu amiculă său pe pârta 
cetății spre o pădure, a cărei umbră 
răooritâre îi poftia să se recreeze. Ei 
ajunseră la o fântână plină cu apă. „In 
fundulă acestei fântâni", (jise Padmanaba, 
„suntă ascunse bogății nemărginite; aces
tea pentru tine le-am hotărîtă Hassane, 
ție ți-le dăruescă."

— „Aiol sub apă zacă comorile?" 
întrebă Hassană, „aici puțină îmi va 
ajuta darulă tău, pentru oă cum să um
blu la ele?"

Braminulă zîmbi, luâ o bucată de 
hârtiă, desemnă pe ea două litere și 
aruncă foița pe suprafața fântânei. La 
momentă, spre mirarea lui Hassană, 
apa începu să se scurgă, dispăru' de 
totă și v64ur& nisce scări, pe cari se 

scoborîră amândoi în fântână. înaintea 
loră vădă o ușă de aramă cu lăcată 
de oțelă. Padmanaba scrise o rugăciune, 
atinse ou ea lăoatulă, acesta se desohide, 
ușa sare singură și amândoi întră într’o 
sală largă. In sală sta ună arapă uriașă 
ră4imată pe o bucată mare de marmoră 
albă ca zăpada. La intrarea loră, elă 
ridică marmora ou o mână, ca și când 
ar fi vrută să-i sdrobesoă dintr’odată. 
Padmanaba 4'8® uumai o vorbă, suflă 
asupra lui și arapulă oă4u la pământă.

Fără zăbavă merseră mai departe. 
Din sală intrară într’o curte mare. Aici 
ohiar la mijlooă, era o biserică pomposă, 
ou cupole lucitdre și turnulețe străve4ii, 
pentru că întregă era zidită din oristală 
și străluoea ca ună juvaeră. înaintea 
ușei dela biserioă steteau doi bălaurl, 
cari arunoau focă din gură. „Să fugimă 
de aici", strigă Hassană spăriată, „ne 
voră face totă cenușă, dâoă ne voră 
vedâ." — „Ba, de locă nu", răspunse 
Padmanaba zîmbindă, „să n’ai nici o 
frică." Elă bombăni o bosoonitură și bă- 
laurii se făoură nevă4uțl. Aoum ușa bi- 
serioei se deschise singură, ei intrară în 
lăuntru și Hassană eră înoremeni de 
uimire. In biserioă de oristală, vă4u o 

altă biserică mai mică, întregă din ru
bine, și pe minaretă, în looă de bumbă, 
strălucia deasupra altă petră nestimată, 
numită oarbunoulă, lungă de șese urme 
și grosă de două. Din ea eșia o lumină 
mai puternică deoâtă lumina sdrelui. Ușa 
tăiată dintr’ună singură smaragdă sta 
desohisă. Ei putură vedea înlăuntrulă bi- 
sericei de rubine și aoolo zăriră o sală 
pomposă. La intrare îi primiră șese fe- 
oiâre drăgălașe, bineventându-i ou cân
tece și sunete de harfe. Ei treoură pe 
lângă ele în sală. Hassană privindă în 
jură, stetea ou gura căscată. Coperișulă 
salei era de porfiră, sămâuată ou măr
găritare și diamantă, cari sclipeau oa 
stelele; padimentulă era de aură și pă- 
reții de rubinl. Din sală pășiră într’o 
odaiă mai mioă, totă așa de străluoitdre. 
Aiol într’ună oolță, era o grămadă de 
aură, într’altulă una de rubinl, în altă 
treilea ună urcioră de argintă, er în ală 
patrulea o grăme4idră de pământă negru. 
In mijlooulă bisericei însS era ună oa- 
tafaloă de aură, pe elă ună cosoiugă de 
argintă cu coperișulă ridicată, în cos- 
ciugă stetea întinsă, de gândeai că ddrmer 
ună omă ou o cunună minunată de dia
mante pe capă. D’asupra pioioreloră lui
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Proiecta de statute
pentru înființarea și administrarea grânareloru 

bisericesoî gr, cat din districtulii V. A. 
Diaconatu alu Sărvadului.

Articolulu I.
Scopul-a grânarului. 

§ 1.
Soopulă grânarului este de a veni 

în timpii pe lipsă în ajutorulă popora- 
țiunei gr. cat. din paroohiă, eventualii 
în ajutorulă tuturorti, fără considerare 
la confesiune și cu o oale a aduce 
și dre-care venită anuală biserioei ro
mâne gr. cat. în ală căreia sînă s’a în
ființată.

§ 2.
Grânarulă se va numi „ Grânarulu 

bisericei române gr. cat. din parochia..... 66,
și va forma proprietatea esclusivă și 
nealienabilă a bisericei române gr. cat. 
din paroohia respectivă.

§ 3.
G-rânarulă va servi ca fondă per

manentă pentru respectiva biserică ro
mână gr. oat. și — încâtă venitulă lui 
nu se va întrebuința spre întregirea fon
dului pănă la ună maximă anumită pre
tinsă de împrejurările și indigențele lo
cali — va servi:

a) spre acoperirea speseloră anuali 
biserioesci și parochiall, și

b) în câtă și pănă când caracterulă 
șcdlei va rămână și pentru viitoră con
fesională română gr. cat. spre a procura 
rechisitele de instrucțiune respective spre 
acoperirea speseloră anuali ale șcdlei 
române gr. cat.

Articolulu II.
Modula înființărei grânarului. 

§ 4‘.
In fiă-oare parochiă matră, ori filiă 

gr. cat. cu biserică din întregă distric- 
tulă V. A. Diaconată ală Sărvadului, 
unde pănă aouma de faptă nu s’a înfiin
țată, încă în anulă ourentă are să se în
ființeze grânară bisericescă.

§ 5. _
Fondulă grânarului bisericescă se 

va înființa :
a) prin ofertele benevole ale parti- 

culariloră;
b) prin repartițiunea de cereale și 

cucuruză asupra tuturoră familiiloră ro
mâne gr. cat. din parochiă (matră, filiă) 
făcută de comitetulă administrativă (§ 
7); la facerea acestei repartițiunl însă 
comitetulă va fi cu cuvenită considera- 
țiune la starea materială a deosebitelor^ 
familii ori singuratici, precum și la alte 
împrejurări eventuali;

c) prin secerarea (strana) și lucrarea 
în parte a unoră pământuri seu a cută- 
rui teritoră comună în favorulă grâna
rului bisericescă, și în fine:

d) prin ori ce alte întreprinderi și 
operațiuni economice, ce ară conduoe la 
acestă scopă.

§ 6.
Tdte familiile române gr. oat. din 

parochiă, fără considerare la starea loră 
de independință, ori de servițiu, precum 
și singuraticii, cari după înființarea grâ
narului se voră aședa stabilă în paro
chiă câștigându-șl proprietate, ori de 

s’ar așecja și numai pe ună timpă ore- 
care nedeterminată, ca privatierl, pro
fesioniști, industriași, ori arendași, nei- 
vindu-se casulă prevăzută în § 5 a), 
prin comitetulă administrativă se voră 
îndatori a contribui la fondulă grâna
rului bisericesoă odată pentru totdduna 
acea cantitate de bucate, ce li-se va 
veni în înțelesulă modalității prevăzute 
în esecutarea §-lui 5 b)

Articolulu III.
Administrarea grânarului bisericeștii.

§ 7-
Grânarulă îlă va administra adu

narea generală bisericdsoă prin ună co- 
mitetă alesă din sînulă ei; președintele 
acestui comitetă va fi totdeuna paro- 
chulă, respective administratorul^ paro- 
chială gr. cat. locală.

§ 8.
De membru ală adunărei generale 

cu votă deplină se va considera totă 
insulă, care a împlinită etatea de 20 de 
ani, și afară de acesta după—prescrisele 
§§-loră 5 și 6 — a contribuită la în
ființarea seu la înmulțirea fondului grâ
narului. ,

Membrii adunărei, ori ai comitetului, 
nu voră pute fi substituițl.

§ 9>
Președintele ordinară ală adunărei 

este protopopulă (administratorul^ ofi- 
oiului protopopescă) tractuală și în ab
sența aces.uia parochulă (administrato
rul parochială) locală. Adunarea gene
rală va ține celă puțină două ședințe 
ordinari ia ană : una în Ianuarie (ou oca- 
siunea visitațiunei canonioe, ori a revi- 
siunei rațiuniloră), dr alta în Iunie, spre 
a se informa și delibera în cestiunile ce 
privescă grânarulă.

§ 10.
Adunarea generală pentru adminis

trarea, respective manipularea grâna
rului la propunerea președintelui, va a- 
lege dintre membrii săi ună comitetă 
administrativă, care pe lângă președinte, 
va consta celă puțină din cinci, său celă 
multă din cțece inși; ca membru în co
mitetă numai acela va pute fi alesă, 
care — pe câtă va fi ou putință — va 
soi scrie și ceti, și afară de aoesta va 
dispune de garanții suficiente morali și 
materiali.

Membrii comitetului voră fi aleși 
pe trei ani și după espirarea aoestora, 
voră pute fi realeșl.

§ 1L.
Comitetulă administrativă va alege 

din sînulă său pe timpă de 3 ani ună 
curatoră manipulantă și ună ouratoră 
controloră, ambii dmenl onești, de în
credere și cu destulă garanțiă materială 
și cari voră sci scrie și ceti.

§ 12.
Pentru dauna de ori ce natură, ce 

ar primi grânarulă va garanta cu averea 
propriă în looulă primă curatorulă ma- 
nipulantă și controloră (§ 22) dră în 
ală doilea locă toți membrii comitetului 
in solidum.

Articululu IV.
Modalitatea împrumutărei din grânară

§ 13.
Buoatele adunate în grânară se voră 

da împrumută pe lângă anumite pro
cente; procentele, precum și alte con- 
dițiunl ale împrumutărei, le va statori 
comitetulă din ană în ană într’una din 
ședințele sale, ce le va țină în luna lui 
Maiu, ori în a lui Iuniu, și — pentru 
orientare — le va aduce la cunoscință 
publică.

§ 14.
Totă insulă, care va voi a împru

muta bucate din grânară, se va pre- 
senta (în persdnă) și insinua la preșe
dintele comitetului, arătândă, câte și ce 
felă de bucate ar dori să împrumute, 
și cine îi voră fi cavenții.

§ 15-
Președintele în cea mai de aprdpe 

ședință a comitetului va presanta cere
rile petențiloră cu propunerea sa mo
tivată, la ce comitetulă prin maioritate 
de voturi va acorda ori va respinge 
cererea și în casulă din urmă prin lă- 
tulă (crâsniculă) bisericei în parochiă va 
încunosciința pe respectivii.

§ 16-
In casulă, când ar fi a se hotărî 

între mai mulțl petențl cu aceeași, res
pective cu destulă garanțiă, se voră 
preferi.

a) fără considerare la locuință și 
confesiune, aceia, cari — luândă în con
siderare scopulă umanitară ală grâna
rului — fără ori oe îndatorire au con
tribuită, seu ară da suficientă garanță, 
cumcă voră oferi, respective contribui 
la adaugerea fondului grânarului;

b) acei credincioși români gr. cat. 
din parochiă, cari cadă în cadrulă și au 
satisfăcută pe deplină și punctulă dis- 
posițiuniloră din § 5 b) c) și d) și § 6 : 
în fine:

c) fără considerare la loouință și 
confesiune, toți aceia, cari voră oferi 
garanța suficientă pentru restituirea de
plină și punctuală a bucateloră împru
mutate.

§ 17.
Cei din alte parochii (străine) ră- 

mânendă în deplină vigore disposițiunile 
§-lui de mai ’nainte (16), se îndatorescă 
(pe lângă alții străini) a produce celă 
puțină ună caventă cu deplină garanță 
din parochia (comuna) aceea din ală 
cărei grânară voesce a se împrumuta.

§ 18.
împrumutările încuvințate (în sen- 

sulă §§-loră 15, 16 și 17) prin comitetă, 
se voră efeptui astfelă :

a) potentele va presenta o obliga
țiune timbrată după formularulă primO, 
subscrisă seu subsemnată cu mâna pro- 
priă de densulă și de cavenții lui, în 
presența a două mărturii, cari voră sci 
scrie și ceti și cari voră cunosce în per
sdnă atâtă pe împrumutătorâ, câtă și pe 
cavenții lui; martorii ca atari asemenea 
voră subsorie obligațiunea.

Pentru blancheta de obligațiune, 
de cari se va îngriji fiă-oare biserică, 
se va solvi 6 cr., din oarl 5 or. voră fi 
pentru provisiune.

b) Curatorele manipulantă, primindă 
obligățiunea dela debitoră în presența 
ouratorului controloră îi va măsura a- 
celea și atâtea bucate, cari și câte voră 
fi însemnate în obligațiune.

§ 19.
Timpulă împrumutărei dela o re-, 

coltă pănă la cea mai de aprdpe re
coltă pdte fi ori și când ; der prin a- 
cdstă împrejurare nici procentele, nici 
alte condițiunl de împrumutare stato- 
rite (§ 20) nu se voră alătura ori
strămuta.

§ 20.
Terminulă pentru strîngerea buca

teloră împrumutate din grânară, după 
împrejurările locali, îlă va statori comi
tetulă administrativă; ddr acestă ter
mină nici când nu se va estinde peste 
20 Augustă pentru cereale, er pentru 
ououruză peste 20 Decemvre.

(Va urma).

Unu învățătorii perdutu.

Din Chioru ni-se scrie: 
„Invățătorulă Vasiliu Ghețe din Va- 

raiugă (protopopiatulă gr. cat. ală Șom- 
cutei mari, diecesa Gherlei), funoționdză 
de vre-o 15—16 ani ca învățătoră în 
acestă comună, fără de-a fi ajunsă 
nici măoară la atâta, ca oopiil să 
scie sorie și ceti. Sub învățătorulă de 
mai ’nainte toți școlarii sciau scrie, ceti 
și soooti, de când însă o venita Ghețe, 
a întrată erășl întunereoulă în sată și 
din causa negligenței lui eBte ținută în- 
dărătă ună poporă întregQ.

învățătorulă Ghețe mai e apoi omă 
slabă și în alte privințe. Elă și-a luată 
de soțiă o Ungurdică, pe ună copilă 
ală său l’a botezată cu numele „Arpad66, 
pe care în anulă acesta l'a insorisă la 
șodla de stată din Șomcuta mare, unde 
declarase mai astă-tomnă, că pe Arpad 
nu lă va lăsa să asculte nici măoară re- 
ligiunea în limba română, ci-lu va în
scrie la plebanulă rom. cat.

Pe noi nu ne îngrijeace cres- 
cerea, ce vre s’o dea învețătorulu 
Ghețe fiului seu Arpad. Decă elfi 
vre se se ducă în tabera streina, 
ducă-se, căci și așa Arpacți și 
Iude în nemulfi nostru nu ne 
trebuescti.

Der întrebarea e: cum pbte 
unu asemenea individu se func
ționeze ca învățătorii la o șcblă 
românescă? Noi scimQ, că pentru 
negligența învățătorului față cu 
șcbla e de-o potrivă responsabilă 
și preotulu din satîi. Intrebămu 
deră, cum a pututu suferi pre
otulu din VaraiugQ, ca șcbla de 
sub îngrijirea sa să fiă atâta timp 
negligiată si batjocorită într’unti 
modu atâth de condamnabilu ? 
Der apoi protopopulă din Șom- 
cuta-mare așa scie să țină în res
pectă pe învățătorii și pe direc
torii școlari de sub conducerea sa?

Recomandămu casulă atențiu-

aterna dela coperișă o tablă de argintă, 
pe care era scrisă cu litere de fooă: 
„ Vitya omului este somnii și deșteptarea lui 
morte.u

— „Etă66, <fise Padmanaba cătră 
Hassană, „acesta este cadavrulă celui 
mai puternică principe 'de pe pămentă, 
care odinidră a stăpânită Asia întregă 
și pe poporăle din Afrioa. Elă a fostă, 
care cu mii de ani înainte de asta a po- 
runoită să se clăddscă acestă zidire sub- 
pămentenă și a întrată în ea, când a 
simțită, că i-se apropiă sfârșitulă vieții. 
Elă putea faoe felă de felă de farmece; 
elă a fostă celă mai înțeleptă omă din 
câți au trăită în lume. Cu tdte astea a 
trebuită să mdră pentru că totă puterea 
omendscă este slăbiciune și pulbere se 
preface înaintea lui Allah66.

După aoeea i-a arătată tdte bogă
țiile jură împrejură. La pămentulă din 
colță stete în locă. „Privesce la acestă 
grămecjidră de pămentă,66 <j,se e10> „din 
materia acesta neînsemnată s’au făcută 
tdte comorile, ce le vedl aici. Decă moi 
pămentulă aoesta cu apă din urciorulă 
de argintă de colo și iai din elă numai 
câtă princjl ou mâna, ești în stare să 
străformetjl tote metalele Egipetului în 

aură, tdte petrile în nestimate de totă 
felulă66. — „Minunată, minunată 1“ bom
băni Hassană. — „încă nu ți-am desco
perită tdte virtuțile pământului acestuia64, 
4ise Padmanaba mai departe, „elă are 
mai multe virtuți. De puterea lui fugă 
tdte bdlele, tote plăgile omenimei. Când 
ești de morte și se pare că nu mai e 
nici mântuire, înghite numai câtă e ună 
grăunte din pămentulă acesta și eră ești 
sănătosă, ca mai înainte, ba înoă mai 
voinică ca de altădată. Ce e mai multă, 
ddcă îți freci oohii ou pămentulă acesta, 
atunci vecj.1 tdte duchurile dintre ceră și 
pămentă și tdte trebue să asculte de po
runcile tale. Eoă, și comorile acestea 
voiu să le împartă cu tine. Credl tu, că 
te iubescă ?“

— „Prea puternice magistre66, dise 
Hassană, „cum să mă îndoescă eu des
pre aodsta și cum să-ți mulțumescă?66

— „Iubesce-mă domolă66, (fi30 Pad
manaba, „și suntă mulțămită. Să-mi fi 
credinciosă și să nu mă tradecjl nicl-o- 
dată și bine-țl va merge. Acum alege-țl 
oâte-va olenodii și apoi vină, predă le 
tatălui tău, oa semnă de prietinia mea 
față de tine.

Hassană alese mulțime de rubinl și 

diamante și cu 'inima plină de mulțu
mire pășia alăturea cu bunulă bramiuă 
prin sale, prin odăi și prin curte, îndă- 
răptă pe scări, afară și apoi acasă. Fân
tâna îndată ce au eșită ei, se umplu 
drășl de apă.

Tatălă lui Hassană era mai nebună 
de bucuriă, când îi dede fiu-său como
rile, ce i-le adusese. Elă îndată a înce
tată ou negoțulă de limonadă și de aici 
înainte trăi în belșugă și în totă felulă 
de comodități. Padmanaba însă introdu
cea pe Hassană, ca și mai înainte, în 
tote lucrurile bune și în tote sciințele.

Nenorocirea însă a vrută că mama 
vitregă a lui Hassană să fiă o femeiă 
forte sgâroită și lacomă. Acestă femeiă 
netrebnică nu era mulțumită ou averile, 
oe le căpătase fiiulă ei din bunătatea lui 
Padmanaba. Ea voia să aibă tdte ave
rile și bogățiile ascunse în ,fântână. De 
aceea cfi30 odată cătră Hassană: „as
cultă iubite fiiule, decă vomă trăi și mai 
departe cu atâta risipă, ca aoum, atunci 
acuși vomă isprăvi cele câteva petri 
scumpe aduse de tine și atunci drășl ne 
putemă duce să flămâncjimă, oeea-oe ne 
va oăde fdrte greu.66

— „Ei, (jise HassanO, n’aibl nici o frică.

Decă s’au gătată pietrile, cu ajutorulă 
lui Padmanaba drășl aducă altele, atunol 
aduoă și o mână de pămentă negru, 
care face minuni. Atunol poți trăi ohiar 
fără nici o grijă.66

— „Aoestea tdte suntă forte bune, 
băețele66, răspunse bătrâna, „der cine stă 
bund, că braminulă, bunulă tău prietină, 
nu va pute muri înainte de a ne căpă
tui noi cu cele de lipsă? Atunci ce fo- 
losă avemă ? De oe nu-i cî-iel, că mai 
bine, să te învețe tdte bosconiturile de 
lipsă, ca să te sooborl în fântână fără 
periculă? Decă ți-a cl‘3ih că tdte bogă
țiile din ea voră fi ale tale trebue să te 
învețe, oa să intri la ele când vei voi66.

— „O, mamă!66 cjise Hassană, „mi-e 
frică, că Padmanaba se va supăra, decă 
îlă voiu ruga de așa ceva66.

— „Celă puțină încercă, băete66, se 
ruga bătrâna, „ddcă nu va vre să te în
vețe, îți va spune elă66. Și atâta au totă 
stată de elă, pănă ce Hassană s’a dusă 
și s’a rugată de bramină să-lă învețe 
tdte cele de lipsă, ca să potă pune mâna 
pe averi, fără pericolă.

Padmanaba întru atâta iubea pe ti*  
nără, încâtă nu i-a putută respinge ru- 
garea, de aceeă' sorise pe o foiă tdte in- 
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nei veneratului Conaistorti din 
Gherla, dela care așteptămu să 
procedă cu tdtă energia în ast- 
felu de împrejurări.

~ CARACTERULt.*)

*) După Smiles-Rudow. A se vedâ Nr.
271 ala „Gaz. Trans.“ dÎD 1891.

însușirile caracterului.
4. Adevărulti.

S’ar crede, că e de sine înțe
leșii ca omulu se vorbescă ade- 
verultî și să lucreze după ade
verii, der tocmai contrarulu se 
întâmplă. Societatea nu se mul- 
țamesce cu aceea de a ne sili la 
acele scusabile minciuni de com- 
plesanță, ci ne silesce și alte min
ciuni nescusabile, seu se încercă 
fdrte adeseori cu succesu a face 
acesta.

Dâmna lume are nespusă pu
tere și influință, deși este o per- 
sbnă comună, ori tocmai pentru 
aceea; căci din ceva comunii e 
lăcutu omulu.

Mulțl bărbați, der înainte de 
tdte femeile suntd sclavii clasei la 
care aparținu. Intre ei esistă, nu 
se scie de ce, o conjurațiune ta
cită a tuturora în contra fiecă
ruia, așa că acesta nu cuteza se 
fia așa cum e adecă se se fia a- 
devâratO. Fiă-care cercii și fiăcare 
clasă, fiecare rangă și fie-care 
stată are obiceiurile și datinile 
sale, cari se păstreză cu atâtu 
mai strictă, cu câtă mai neînțe
lese suntă. Unii se’nțelenescă în 
mode, alții în păreri; alții altfelă; 
puțini au curagiulă de a sparge 
zidurile aceste țesute de paiangini 
și de a trăi — nu cum le place, 
ci cum este cuminte și corectă. 
Omenii umblă după modă, fia în 
îmbrăcăminte, chiar cu risiculu 
de a se ruina. Unulă începe și 
ceilalți urmeză și așa mână unulă 
pe altulă înainte, pănă ce nu se 
mai potu opri. Trebue se se țină 
de modă, obiceiuri etc. decă nu 
pe spesele proprii, atunci pe ale 
altora, pentru că nu voiescă s6 
mărturisescă, că mijldcele nu le 
ajungă. Așa omulă întră în da
torii și devine mincinosă; căci a 
cheltui, ce nu este ală nostru, 
este o minciună cu fapta, care 
e mai rea decâtă o minciună cu 
vorba.

Lipsa de curagiu morală se 
arată în vieța publică nu mai 
puțină ca în cea casnică. Odi- 

nioră slugărnicia se arăta în a- 
ceea, că nu cutezau se spună ade- 
verulă celoră mari; astăcfl ea se 
arata mai multă în aceea, că nu 
cuteză se spună adeverulă celoră 
de josă. Acum, când domnescu 
massele, este totu mai mare în
clinarea de a le linguși și de a 
nu le spune decâtă cuvinte dulci.

Ac}! nu se mai caută favorulă 
omului celui mai nobilă, cultă și 
de caracteră, ci acela ală omului 
de josă și necultă, pentru-că vo- 
tulă acestuia este de regulă ală 
maiorității. Chiar omenii cu vecjă, 
bine crescuți și avuți se plecă di
naintea acestora, spre a câștiga 
voturile loru. Ei mai bucurosu sa
crifică principiile loră, decâtă fa
vorulă poporului. Este în adevâru 
multă mai ușoru de a se pleca, 
do a linguși și de a fățări, decâtă 
a fi cu hotărîre bărbătescă și ma< 
rinimosă; e mai ușoru a ceda 
prejudițiiloră, decâtă a păși con
tra loru. Celă ce vrea să înbte 
în contra curentului trebue se aibă 
tăria și curagiu: cu curentulă pote 
merge ori ce pesce mortă.

Acesta josnică pețire a favdrei 
și simpatiei poporului a luată în 
timpulu din urmă prea mari di
mensiuni și strică caracterele, pre
cum mărturisesce însuși princi
pele Bismark: politica strică ca- 
racterulă ! Și totuși acestă bărbatu 
a uimită prin francheța sa pe cei 
din școla vechiă diplomatică, care 
se îndreptă dupăacsioma: Limba 
o are omulă, pentru ca se-șl pdtă 
ascunde gândirile. — Wotton nu 
fără cuvântă a descrisă pe ună 
ambasadorii „ca pe ună omă de 
omeniă, pe care ’lu trimită îacdce 
și încolo, ca se mință pentru bi
nele țerei sale“, der din causa a- 
cesta a căcfută în disgrația Re
gelui.

Der ceea ce mai de multă era 
numai tristulu privelegiu ală u- 
nora, se lățesce acum totă mai 
multă. Devisa vechiloră omeni de 
stată: Lumea vrea se fiă înșelată, 
așader fiă înșelată! o urmeză încă 
prea multă aleșii de acfi ai popo
rului.

Consciințele s’âu lărgită așa 
de multă, încâtu acești aleși au 
altă părere în dietă și altă înăintea 
alegetoriloră loru. Ei lingușescă 
în publică prejudițiile, pe cari în 
interiorulă le recunoscu ca peri- 
culdse. Metamorfosele politice de
vină totu mai dese, și chiar fă
țărnicia abia mai pare vrednică 
de desprețuită.

Aceeași lașitate se arată în 
josă ca și în susă. Fățărnicia la 
cei mai de susu promoveză ace
leași însușiri și în josă. Decă 6- 
meni cu înaltă posițiă n’au cura
giulă de a’și spune părerea, ce se 
mai așteptămă dela alții ? — Ei 
se voră tupila după esemplulă ce 
li se dă, voră (țice da, când ar 
4ice ba, voră vorbi într’ună felă 
și voră lucra altfelu.

(Va urma.)

Influenza.
Amă arătata în numărulă din Dumi

neca trecută unele trăsuri din istorioulă 
și însușirile influenzei. Acum mai repro
ducem după „Apărătorulă sănătății“ ur- 
mătdrele date :

Incâtă privesce causa influenzei, ni
menea nu se îndoesce, că causa acestei 
bole este ună miorobă, ba unii cercetă
tori, între cari și d-lă profesoră Babeșă 
dela Buouresoi, spună, că au și dove
dită aoestă miorobă.

Timpulă dela intrarea sămânței s£u 
a miorobului în omă și pănă la isbuc- 
nirea bdlei este fdrte scurtă: dela câ
teva dre pănă la 1—2 file. Isbucnirea 
influenzei se întâmplă repede și deodată 
și tocmai acestă începută este unulă 
dintre semnele cele mai caracteristice 
ale influenzei.

Cu tote acestea isbucnirea bdlei se 
pote face și ou încetulă: se arată mai 
întâi ună râu în totă corpulă, însoțită 
uneori de ună ușoră guturaiu cu puțină 
tușă și apoi după 1—2—3 file, se de
clară căldură, așa că pielea să înfier
bântă, fața se aprinde și răulă din totă 
corpulă cresce fdrte.

Din oele ce s’a fisă reese, că in
fluenza începe în deosebite chipuri și se 
fice, cu dreptă cuvântă, că tipurile in
fluenzei suntă totă atâtă de multe ca și 
bolnavii.

Cu tdte acestea observatorii pri- 
vescă trei forme ale influenzei, cele mai 
dese: 1) forma nervosă, 2) forma toracică 
și 3) forma gastro-intestinală.

Să ne deslușimă asupra fiă-oăreia 
din aceste trei forme.

I) Forma nervosă. Acestă formă a 
influenzei se numesce nervdsă pentru că 
în ea predomină turburările nervdse: o 
durere de -capă grozavă, în cele mai 
multe cașuri; însoțită desă de durere de 
ochi, când aceștia vădă lumină; însoțită 
de vărsături și de tragere la somnă, seu 
de o întărîtare nervdsă pronunțată; du
rerea de oapă este apăsâtore, însoțită 
de svâcniturl adânci, alte-orl de svâcni- 
turi înțepătore. Bolnavii au simțirea 
unei strîngerl a fruntei, a tâmpleloru și 
adesea să plângă de dureri numai îna- 

poiul ochiloră. Cătră seră și noptea bol
navii sunt fdrte agitați, se rostogolesoă 
continuu și nu-șl găsesoă locă în care 
să stea liniștit ună timp, ori câtă de 
scurtă. Au sete viă și unii chiar deli- 
reză, spre dimineță vine puțină liniște 
și oei mai mulțl pătimași îșl aducă a- 
minte visiunele ce au avută, în somnă seu 
fiind deștepțl.

Pe lângă durerile de capă, se mai 
vădă și altele prin prejurulă gâtului 
printre coste, pe la șolduri și în mem
brele inferidre. Uneori vină în măduva 
spinării. In generală durerile nu țină 
mai multă de 12 dre; în cașurile cele 
mai grele ele chinuescă pe pătimașă mai 
multe (file.

In cele din urmă pătimașulă cade 
într’o slăbiciune sâu lipsă de putere în
semnată ; nu mai pote avă nici o ener- 
giă, niol corporală, nici sufletescă și a- 
câstă lipsă de putere dureză multă, mai 
multă timpă decâtă a ținută boia însăși.

Mulțl suferindl perdă răbdarea, în 
convalescență îșl încercă puterile, re- 
luându-șl ocupațiunile obicinuite, ddr a- 
ceștia se expună fdrte; se expună la 
revenirea (recăderea) bdlei, care acum 
este primejdidsă, pentru-că pătimașulă 
este slabă.

In adevără, cei mai mulțl dintre 
cei ce s’au perdută, suntă aceia, cari 
s’au expus la recădere, părăsindă odihna 
și îngrijirile igienice mai nainte ca bdla 
sâ se fi stinsă complectă.

In unele cașuri rari s’au văzută tur- 
burărl nervdse fdrte seridse: eșire din 
minți, bdla copiiloră, amețeli, greutate 
în respirațiune, etc. Dintre tdte turbu
rările nervdse, cele mai desă observate 
suntă durerile de capă, durerile în în- 
cheiăturl și mușchi. Personele nervdse 
au aceste turburări nervdse fdrte pro
nunțate.

II. Forma toracică. Prin forma tora
cică sâ înțelege acea formă a influenzei, 
în care cele mai multe turburări se pe- 
trecă în gâtă și în pieptă. Aceste tur- 
burărl consistă în guturaiu mare, în us
turime, usoăciune și iuțelă în gâtă și pe 
pieptă, însoțite de tuse uscată în ge
nerală, celă puțină la începută.

Turburările acestea potă fi fdrte u- 
șdre și fdrte grele. In acestă din urmă 
casă, bolnavii se înădușescă, (nu pot res
pira cu înlesnire) tușescă grozavă și 
scotă o flegmă cleidsă.

In aceste turburări grave se pdte 
ivi o bronchită primejdidsă și chiar o 
adevărată inflamațiune a celei mai în
semnate părți a plămâniloră. In tdte a- 
ceste cașuri sâ vede o căldură însem
nată. In asemenea cașuri ajutorulă me
dicului este de neapărată trebuință.

III. Forma gastro-intestinală. Prin 
forma gastro-intestinală se înțelege aceea

struoțiile, rugăciunile și tdte formulele 
acurată, și-i spuse cu d’amăruntulă, ce 
și cum, așa că era peste putința să gre- 
șesoă. Hassană îi mulțumi, alergă îndată 
la mamă-sa și fise: „Eoă, aici am cheia, 
acum poți trăi fără grijă!“

Treoură câteva file și femeia cea 
rea chiămâ pe băiată la sine și-i (fise: 
„Ascultă, am vorbită cu tatălă tău și am 
hotărîtă, ca astăfi să întrămă în suterană 
și să scotemă bogății. Prin urmare ne 
vei conduce acolo.“ — „Da,“ fise Has- 
sană, „o să vă conduoă!“ — „Mai de
parte amă hotărîtă,“ adause ea, „să omo- 
rîmă pe braminulă Padmanaba, îndată 
ce ne vomă oonvinge, că ți-a spusă ade- 
vărulă. Pentru-că cine pdte soi, decă elă 
nu va împărtăși și altora seoretulă? 
Hassaane, tu să-i înfigi sabia înpieptă!“ 
— „Cum“ ? strigă Hassană, „eu? Să-lă 
omoră eu? Pe binefăoătorulă meu, pe 
pretinulă meu, pe omulă, care ne-a gră
mădită cu norocă și bogății, pe acela 
să-lă omoră ? Niol-odată, nicl-dată, mai 
bine mă omoră pe mine însu-ml“.

Bătrâna îlă totă îndemnă, îlă rugă, 
îlă amenință, îi porunci. Hassană însă 
rămase statornică. In sfirșită ea chiămă 
într'ajutoră și pe bărbatu-său, pe tatălă 

băiatului. Ddr și aoesta se încercă în- 
deșert să sdruncine statornicia fiului său. 
— „Ei bine“, fise tatălă în fine, „deoă 
nu vrei, fiă, trebue să ne mulțumimă și 
cu asta. Atâta plăcere totă poți să-mi 
faci, ca să-mi arețl foia, ce ți-a dat’o 
braminulă.“ Hassanu niol-oum n’a vrută 
să i-o arete. — „Cum?“ strigă tatălă 
său, „așa ne resplătescl tu binefacerile 
ndstre? Nu te-am luată noi de pe strade, 
când umblai ca ună oerșitoră ? Nu te-am 
îmbrăcată, nu te-amă săturată, nu ți-am 
dată de beută, nu te-am orescută noi?“

Da, așa au făcută ei, der numai din 
interesă pentru-că îlă puteau întrebuința 
bine în negoțulă loră. — „Bine“, fise în 
fine Hassană, „nu vreu să trecă de ne- 
mulțumitoră, vă dau foia, der jurați-mi, 
că bunului Padmanaba nu-i veți face 
nici ună rău.“ —„Jurămu răspunseră în
dată părinții oei răi, deși n’aveau de 
gândă să țină jurământulă. Atunci Has
sanu scdse fdîa și le-o dete. Ddr abia 
puse tatălă său vitregă mâna pe ea și 
deodată să aruncă asupra lui Hassană, 
îlă trânti la pământă, îlă legă fedeleșă 
și-i fise: „Așa, aoum stai aoi, și chiamă 
să-ți ajute prietinulă tău celă bună, decă 
poțl.w Zimbi apoi în modă batjocoritoră 

și eși din casă împreună cu femeia sa 
cea răutăoiosă. Inouiară ușa după ei și 
alergară la fântână să fure comorile. Pe 
bramin voiau să-lă omore într’ascuns nop
tea. Allah însă grija de Hassană și stator
nicia lui a fostă resplătită. Padmanaba 
adecă află dela ună duohă, care sta în 
8erviciulă lui, chiar în cdsulă acela, tdte 
cele petrecute, de aceea părinții nici nu 
eșiră b>ne din casă, și elă și alergase la 
Hassană și-i deslegâ legăturile. —„Scolă 
și urmeză-mă iubite și credineiosule fiu/ 
fise elă prietinesce și cu dragă, „vino 
și vefi, cum nemulțumirea și lăcomia îșl 
au răsplata loră?“ Hassanu să ridica și 
eșiră împreună.

Neguțătorulă de limonadă în- 
tr’aceea fugise la fântână arc)âudu-i 
inima după bogățiile a căroră cheiă era 
în mâna lui. Fără grijă și fără să pre- 
simtă vre-ună pericolă, aruncă fdia în 
fântână și înaintea talismanului sări lă- 
catulă, să deschise ușa, arapulă să aș
ternu la pământă în fața parolei și când 
se sufle asupra lui bălaurii, cari aruncau 
focă, se făoură nevăfuțl. In chipulă a- 
oeeta ajunseră la intrarea biserioei. Gu 
lăcomiă se arunca femeia asupra como- 
riloră, pe cari le zări jură împrejuri și 

se înoărcâ cu ele așa tare, încâtă gemea 
sub ele. Totă oa ea trebui să faoă și băr- 
batulă ei, Elă puse mâna pe rubinl, pe 
aur, pe diamante și după ce se încărca 
cum se cade, gâfâind plecă ou nevasta să 
esă afară. Abia pășiseră însă din bi
serică în ourte, de-odată le săriră înainte 
răonindă doi lei puternici, ou gurile căs
cate și cu oohii învăpăiațl și din aeră 
răsună o vooe: „blăstămațiloră și trădă- 
toriloră, mortea să fiă răsplata nelegiui- 
rei vdstre!“ Și leii într’o clipă se arun
cară asupra loră și-i făoură mii de bu
căți. Padmanaba însă și Hassană, legânân- 
du-se într’o trăsură de nori să sooborîră 
din aeră, de unde văcjură sfîrșitulă tristă 
ală celoră doi răutăcioși. Ei scoseră ca
davrele afară și le înmormântară.

Hassană rămase favoritulă braminu- 
lui, care îlă instruâ în tdte înțelepciunile, 
făoându-lă mai mare peste tdte spiritele 
din aeră și de pe pământă. Mulțl ani 
au trăită împreună fericiți și lui Hassană 
niol-odată nu i-a părută rău, că s’a o- 
pusă ispitei reutăcioșilor săi părinți vitregi 
și că a rămasă cu statornicia pe lângă 
ceea-ce este bună și ouviinoiosă. 
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în care turburările din stomaoă și din 
intestine său mațe suntă cele mai mari, 
cam ar fi dureri în stomacă, umflarea 
stomacului, vărsături, constipațiune, une
ori însă diareă, limba roșiă, caldă, us
cată; înghițirea grea și după ori-ce lu
cru înghițită se producă vărsături, în 
fine dureri în pântece (în mațe).

S’a observată în multe cașuri spu- 
zâla gurei, abcese seu apostime împre- 
jurulă dințiloră, în fine aprinderi de 
dinți.

Una din complicațiunile cele mai 
dese, ce s’au văzută în ori-ce tormă de 
influență, a fostă curgerea de puroiu 
din urechi.

In adevără, la mulțl turburările din 
nașă se ducă pănă în urechi, unde pro
ducă puroiu, oonstituindă o bdlă forte 
grea atâtă pentru vieță, câtă și pen
tru aucjă.

Din partea ochiloră s’au văzută a- 
semenea multe bole venite numai din 
influență. Dintre bolnavii, cari au mu
rită, la cei mai mulțl influenza s’a în
tinsă în plămâni, în inimă, în capă etc., 
unde a produsă turburărl de mârte.

După cum am mai disO, cei mai în 
primejdia dintre atacați de influenză 
suntă cei slăbiți, fiă tota prin influenza, 
care abia începeau să scape și alta nouă 
a venită, fiă prin altă bâlă, fiă, în fine 
prin ori-ce năravă, care scurge din pu
teri. Așa der, acum, cu venirea acestui 
nou vrăjmașă ală sănătății și vieții nâs- 
tre, mai multă decâtă altă dată, trebue 
să îngrijimă de puterile ndstre.

Influența este ceva greu de cunos
cută mai alesă la începutulă epidemiei, 
însă odată ce epidemia s’a declarată, 
oundscerea bolei devine ușâră. Cu tâte 
acestea, totă să potă face greșeli chiar 
și în cursulă epidemiei, pentru-că ea nu 
numai nu suprimă complectă pe cele
lalte bole, der, ca tote epidemiile, și ea 
schimbă în cât-va fisionomia celoră mai 
multe din celelalte bole, er acâstă schim
bare consistă în aceea, că celelalte bâle 
iau în câtva și caracterulă influenzei.

• Pănă astădl nu există medicamentă 
specială, adecă medicamentă, care fiindă 
dată, bâla să înceteze îndată prin acesta. 
Dintre tâte medicamentele, acelea cari 
au dată cele mai bune folâse, combă- 
tendă durerile și scăcjendă căldura păti- 
mașiloră, suntă chinina și antipirina. 
Ună gramă de chinină amestecată cu 2 
de antipirină împărțite apoi aceste 3 
grame de medicamentă, în trei pachete 
și luate în trei rânduri în cursulă celoră 
24 ore, este dosa ce trebue să ia ună 
omă mare.

Pentru copii însă se va da o dosă 
mai mioă. Antipirina se pote lua în 
dosă îndoită de aceea, în care să dă 
chinina.

In casulă, în care turburările pro
duse de influenză voră fi mari și în cari 
se voră vede și complicațiunl, adeoă se 
va bănui celă puțină, cumoă vr’ună or- 
gană însemnată din corpă, cum ar fi 
plămânile, inima, mațele, oreerulă, ure
chile, ochii, eto. se voră fi îmbolnăvită, 
adecă influenza va fi făcută în aceste 
organe ună cuibă de desvoltare mai pu
ternică, nu trebue să se perdă timpulă 
fără a căuta ună medică.

P 0 V E Ț E.

oile, apoi porcii. Cânii suntă mai 
gingașă de frigă; găinile și cur
cile înse, decă suntă uscate la 
pene, se pare că nu simțescu fri
gulă mai de locă; făcendu-se însă 
cu ele încercare, s’a constatată, 
că la frigă |ouă cu una până în 
doue săptămâni mai târziu.

*
Săpunii, pentru scoterea peteloru 

din haine. Să se amestece 600 gr. 
săpună albă bine uscată și rasă 
cu 5 gălbenușuri de ouă, 15 gr. 
sare de masă pisată fbrte măruntă 
și atâta apă de fiere de bou, câtă 
se pbte face o cocă destulă de 
mble. Acestă amestecătură se pote 
prepara mai ușoră în piulițe de 
marmură, frecend’o bine cu ună 
pisălogu de lemnu. Acestă cocă, 
tăiată în bucăți pătrate ca săpu
nurile cele mici, se usucă la aeră 
liberă. Cu acestă săpună ne ser
vim u ast-felă: se scutură mai în- 
tâiu de prafă materia seu haina 
pătată, după aceia se udă bine 
cu apă curată părțile pătate, se 
spală cu acestă săpună și se lim- 
pecfesce cu altă apă curată. Ast- 
felă petele voră eși de totă.

*
Scutirea planteloru, de înghețatu. 

Plantele din odaiă, de cumva 
suntă aprbpe de terestră și de 
cumva în odaiă nu s’a făcută 
foc, așa că ne temem ca nu cumva 
se înghețe în decursulă nopții, pu- 
temă se le scutimu în contra în
ghețului seu așa, că le acoperimă 
sera cu hârtiă. Hârtia, fiindă ună 
conducetoră fbrte reu de căldură, 
pe de-oparte nu lasă să între fri
gulă la plante, er de altă parte 
nu lasă se se împrăștiă căldura 
evaporată din plante. Ală doilea 
mijlocă de a scuti plantele de în
gheță constă în aceea, că între 
plante se așecță sera hârburi cu 
apă; când frigulă începe a se 
mări, apa radieză căldură, care 
scutesee plantele de îngheță. De- 
altmintrelea. pentru ca planteloră 
peste totă să le mergă bine, nu 
trebue se uitămă, ca pămentulă 
de lângă rădăcina loră se-lă să- 
pămă din când în când, deorece 
în urma udărei cu apă, pămentulă 
se îndesă la rădăcina plantei așa 
de tare, că nu mai păte străbate 
prin elu nici aerulă, nici apa, 
care evaporeză fără a fi străbă
tută la rădăcină, er fără aceste 
două elemente plantele nu potă 
trăi.

*
Ingrășarea găinilorii. Suntă mai 

multe moduri de-a îngrășa găinile, 
der dintre tote celă mai practică 
pănă acum s’a dovedită a fi în- 
grășarea găiniloră cu tăieței de 
aluată. In Francia cei mai renu- 
miți cultivători de galițe îngrașe 
găinile cu tăieței făcuți din făină 
fină de hrișcă; făina acesta o a- 
mestecă cu lapte cevași cam căl
duță și astfelă facă ună aluată 
asemenea aceluia, din care se gă- 
tesce pânea. In Anglia se face 
aluatulă din făină fină de ovăsă 
amestecată cu lapte, seu se face 
din acestea ună felă de pastă seu 
turtă, din care se ia de câte trei 
pănă în patru-orl la cți câte o bu
cată potrivită, ce se așecță îna
intea găinei și acesta mănâncă 
apoi din ea câtă îi trebue. Ingră- 
șarea, ce se face în modulă a- 
cesta, dureză fiece fiile. Decă înse 
voimă se îngrășămă găinile cu tă
ieței, atunci tăiețeii aceștia s’a 
obicinuită a se face în formă de 
suluri, groși cam de o jumătate 
de centimetru și lungi cam de 
unu degetă. Acești tăieței apoi 
seu că se uscă, seu se prăjescă 
puțină. înainte de a îndopa găi
nile cu ei, se întingă puțină în 

apă curată. Găina, când se scbte 
din coteță pentru îndopare, trebue 
luată cu amendoue mânile pe sub 
peptă, celă ce o îndbpă șede josă, 
găina o pune sub brațulă stângă, 
cu mâna stângă se deschide gura 
găinei; er cu drepta se ia câte- 
ună tăiețelă udată în apă, de pe 
care înse apa se scutură; tăiețe 
lulă se bagă în gura găinei și ’i 
se așefiă de alungulă limbei și 
apoi cu degetulă arătătoră se îm
pinge pe încetulă în gâtă, er din 
gâtu printr’o ușbră apăsare cu 
doue degete în jurulă gâtului, se 
împinge în gușă. In fiiua întâi în 
cursă de 24 de 6re ’i se dau găi
nei numai 2—4 tăieței; de aci 
înainte apoi în fiă-care fii cu ună 
tăiețelă mai multă pănă ce se a- 
junge acolo, ca se ’i se dea câte 
115 tăieței la fii. Trebue se se țină 
bine seină, ca îndoparea să se 
facă la același timpu, pentru ca 
astfelă găinile nici să nu flămen- 
fiescă, der nici se nu se îndbpe 
înainte de vreme. La nici unu 
casă nu trebue să se îndăpe găina 
înainte de a fi mistuită ceea ce 
a avută în gușă. Găinile îndopate 
să se așefie îndărătu în coteță cu 
aceeași băgare de sămă, precum 
s’au scosu. Ingrășarea în modulă 
acesta dureză trei pănă în patru 
săptămâni.

Maxime.
Culese din mai mulțl autori, de Ucu.

— Bogăția semănă cu ună 
șerpe, pe care unu vrăjitoră îlă 
ține de codă, fără ca se fiă muș
cată, der pe celă ce nu scie arta 
acesta5 îlă mușcă și-lă înveni- 
neză. *

— înțelepciunea și virtutea e 
cea mai mare bogățiă a unui omă, 
și cine le posede pe acestea, acela 
nu mai are lipsă de altă avere.

$

celui săracă constă 
— er sărăcia celui 
sgârcenia și lă- 

*
— Privesce resăritulă sărelui, 

fiindcă nu eșcl sigură, că vei vede 
și apusulă lui. (Pitagora.)

*
— Bunăstarea popăreloră tre

bue să fiă ceasorniculă domnito- 
riloră. (Ganganelli.)

— Pentru ună înțeleptu este ne
bunia altuia mai folosităre, decâtă 
pentru unu nebună înțelepciunea 
altuia.

*
— Pentru ea se ne arătămă cu 

bunăvoința și cu simții omenescă 
față ce ceilalți bmenl, trebue să 
ne încercămu a ne însuși firea 
și posițiunea altoră omeni, pre
cum și semțemintele acelora.

(Schiller.)
*

Oamenii suntă nisce actori. 
Lumea e scena. întâmplarea com
pune piesa, noroculă împarte ro
lurile. Nebunii schimbă scenele, 
er filosofii suntă privitori. Cei bo- 
gați ședă în lojă, cei puternici 
stau în parterre, er săracii în ga- 
leriă. Cămătarii ședă la cassa cu 
bani, aceia însă, pe cari i-a pără
sită noroculă, curăță lampele, er 
timpulă ridică și lasă cortina 
în josă.

*
— Nici ună omă nu e așa de 

bună, ca numele seu, nici în bine, 
nici în reu.

— Averea 
în mulțămire, 
bogată este: 
comia.

Din traista cu minciunile.

Era vai de capii, de nu erau piciore.
Ii se umpluse Țiganului răvașulă, 

câtă nu era modru să mai încapă pe eltr 
chiar nimica și pentru-oă totă viâța lui 
a fosta șirulă fără de legiloră, âră vorba.' 
„c’atâta umblă olulă la fântână pănă i-să 
frânge gâtulă“ eătânda să se împlinescâ 
— la cea mai de-aprâpe năsdrăvăniă îlă 
ferecară în obecjl și-i aleseră judecată 
drâptă, să mâră — după măsura fără de 
legilora lui — în spânzurători.

Acum îla cuprindă în mijlocula a- 
laiului și-lă scota între hotară, unde era- 
locuia pentru astfela de întâmplări. 
Lumea totă îșl ținea privirile ațintite 
asupra lui și-i trecea în socotelă tâte- 
mișcările: de cum pășesce de îndesată,- 
de cum îșl înalță capula cu mândriă, 
de oum îșl pleca gâtulă în ștreanga, de 
cum îșl face pălmile pumni, câud îlă 
traga în susa, de cum.... sfrrr.... ștrean-
gula se rupe, eră Țiganulă cum simțesce 
vîrtosa sub tăpăligl.... arde-o pe unde-o 
poți, ca dela spândurătorl, lăsându-i pe 
toți zăpăciți, să cate unu’n gură la 
altulâ.

Câta a fi fugita astfela și pănă unde, 
nu vă pota face semă, o fi însă atâta,, 
că mai pe ’nsărate mai pe ’ntunecate' 
zăpsi la una Româna și ceru, să-i dea 
sălașă.

Românulă, pretinosă din fire, îla 
sălășluesoe ca pe una drumară fără adă- 
posta, ba îi face și una pată, cum nu 
avuse dâră nici când să îndulcea cu 
țîța mamei sale și la capa îi pune c 
perină.

Țiganula, sdrobită, cum era din dru- 
mula lui, n’așteptă să i facă silă cu îm- 
biatula, se culca îndată și câta a-i bate 
în pălmi o dă la horcăita pe struna cea 
grosă. Mai nainte însă puse perina de 
sub capă, sub piciore.

Românula îla vede cu capula atâr
nată în josă ca o curcubătă de biță și 
cugetânda, că doră a greșita căpătâiula,. 
scite perina și o îndesă încetinela, nu 
cumva să-i turbure somnulă, sub capă..

Intr’una târcjiu se deșteptă Țiganula 
și dâcă simțesce mole la oapa, apucă 
perina și o pune sub piciore.

Românula eră ’o scote și i-o pune 
la capă, dâr totă atunci tredindu-se cio- 
roiula, care nu apucase să dormă bine,- 
o aruncă îndărăta și cu t6tă îndestulirea 
îșl întinse ciolanele prăjite pe ea.

— „Aucjl, viță rătăcită“, cjice acuma 
Românula, „doră țî-a luatd mintea câmpii 
și vlaga pădurea, să puni tu perina sub 
piciâre și nu ca alțl botezați? ori doră 
pentru aceea-i oapulă capO, să fiă mai 
întâiu decâtă pici6rele?!“

— „Capa necapă “ (fiae țiganula, 
„dâr piciorele săracile, a loră fiă hodina 
că era vai de capă, de nu erau piciâre.“

Kcevâry.

MULTE ȘI DE TOATE.
Sfârșitulii lumoi.

Cetimă în „Rev. lit.“: Sfârșitulă lumei 
pământescl pare, că se va întâmpla după 
dece milione de ani. Acestă termenă a 
fosta fixata de sir Wiliam Thompson, 
eminentulă fisiciană englesă, profesoră 
la universitatea din Glasgow. D-nula 
Thompson spune, că sârele este o sferă 
vastă, ce merge spre răoire, adeoă tinde 
să se contracteze prin efectulă gravita- 
ței asupra masei lui, der că acâstă ră- 
celă se face pe nesimțite, de vreme ce 
temperatura rămâne încă, în modă sen
sibila, constantă.

Căldura solară, adaogă Thompson, 
este egală cu acela ce ar trebui pentru 
desvoltarea unei forțe de 476,000 miliâne 
de cai-vapori, adeoă 78,000 cai-vaporl 
pentru metru pătrata superficiala a fo- 
tosferei. Ori câta de enorme ni-s’ar păre 
aoeste cifre, teoria dinamioă a căldurei 
ne arată, că sârelui îi este de ajunsă o 
retracțiune de 3b metre pe ana pentru 
a continua să emită în spațiu aceeași 
cantitate de calorica. In aceste condi-

Frigulă și animalele de casă. Na- 
turalistulfi francesil Colin, după 
unii studiu îndelungată, a presen- 
tatu academiei francese unii ra
portă în care arată, că dintre tote 
animalele de casă, iepurii de casă 
sciu răbda mai bine frigulu. Ie
purii de casă de plinii desvoltațî, 
așezați în colivia de fieru, au 
fostu lăsațl afară pe zăpada timpu 
de 5—6 cjile, unde au suportată 
ună frigă de 10—15° C., fără să 
fi perdută din căldura internă a 
trupului, decâtă o parte fbrte mică 
și neînsemnată. După iepurii de 
casă mai bine sciu răbda frigulă
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pe suprafața glo-

aplicate la trecută, 
pote ave ast&cjl o

țiunl, racfa fotosferei se scurteză cu aprâpe 
o sutime la 2000 de ani.

Momentulă va sosi, fără îndoială, 
când temperatura va scăde cu totulă. 
După calcule forte precise, voră trebui 
cjeoe milione de ani pănă când tempera
tura să ajungă neîndestulitâre pentru 
întreținerea vieței 
bului.

Aceleași date, 
arată, că sârele nu
verstă mai mare ca dou6-4eol milione 
de ani, ori care ar fi origina lui, și ori 
care ar fi resultatulă isbucnirei lumei 
preesistente sâu acela ală condensațiunei 
nebuldseloră mai dinainte difuse.

Geologii și naturaliștii tindă în ge
nere a atribui pământului o vechime 
multă mai mare. Der fisicianulă tratândă 
ohestiunea ou întemeiere pe date sigure 
și resolvându-o ca o problemă de me
canică pură, nu pâte ajunge laaltăcon- 
clusiune deoâtă, aoea a profesorului 
Thompson.

Vardeleben, demonstrându-șl auposițiunea 
cu aceea, că nouăle cartușe facă numai 
o rană rotundă și sfâșia carnea, fiindcă 
oțelulă din care suntă pregătite cartu
șele, nu-șl pierde forma, nu se lățesce, 
ca plumbulă, aiară de acâsta celeritatea 
noului cartușă e estraordinară de mare

*

Tună uriașă
In Cartagena, la bateria de tunuri 

Santa-Anna se află ună tună Krupp ce 
are ună oalibru de 30y2 oentm. Puterea 
tunului e așa de mare înoată sverle 
glonțulă la o distanță de 13 ohlm. Greu
tatea unui glonță e de 450 klgr.

mără de 136801 capete. — Se notăză: marfa un- 
gwr^scA veche, grea dela 44 pănă la 44’/5 cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 46— cr. pănă la 
46‘/2 cr., de mijlocit dela 45 cr. pănă la 45'/2 cr. 
— u§6rd dela 43— cr. pănă la 44— cr. — Marjă 
țlrdn^scd grea dela 43— pănă la 44— cr. — de 
mylocă dela 42— cr. pănă la 44— cr. ușdrd dela 
41— cr. pănă la 43 cr. — Marfă de România 
Băkony de grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 43—44 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 42—43 cr. transito 
ușdră dela 40—41 cr. Porci îngrășațl de ună 
andr dela — cr. pănă la —
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

Bursa din BucurescI din 23 Decembre.

cr., îngrășațl cu

Cursulu pieței Sir aș o vii
din 26 Decemvre st. n. 1891.

bancnote românescl Oump. 9 26 V0nd. 9.30
Argintii romănescii „ 9.20 O 9.25
Wapoleon-d’orl • • n 9.30 n 9.33
Sire turcescl - - „ 10.58 n 10.63
Imperiali . - - . „ 9.58 M 9 63
GalbinI ... n 5 45 H 5.50
ueris. fonc. „Albina“ 6% — »

n n n ^°/o n ,== n
Ruble rusescl - - « „ 112. M 113.50
Mărci germane - - „ 57.40
Discontulîi 6—8% po

n 57.80
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de sore va fi la 8 
începe la 5 ore 5 
văzută în America 
Island. întunecimea

*
Eclipsele anului 1892.

In anulă 1892 voră fi două întune
cimi de sore și două de lună, dintre 
cari în părțile ndstre se voră - vede nu
mai oele două întunecimi de lună. în
tâia întunecime totală de sore va fi la 
14 Aprilie v. Ea va începe la 8 6re 36 
minute sera, maximulă îlă va ajunge la 
10 ore ndptea, va fini la 12 ore 54 mi
nute noptea și va fi văflută în Neusee- 
land și America mecjă-noptală. A doua 
întunecime parțială 
Octomvre v. Ea va 
minute săra, va fi 
centrală, Gronland,
parțială de lună din 29 și 30 Aprilie v. 
va începe la 10 6re ndptea, îșl va ajunge 
culmea la 11 6re 43 minute și va fini 
la 30 Aprilie v. la 1 6ră 26 minute di- 
mineța și va fi văcjută în partea ostică 
a Asiei în Europa, Africa, America de 
sudă și oceanele atlantică și indioă, âr 
întunecimea totală de lună dela 23 Oc- 
tomvrie v. va începe la 2 bre 59 mi
nute după amiacjl, culmea va ajunge-o 
la 4 ore 35 minute, finea la 9 ore 47 
minute și va fi văzută în Australia, Asia, 
Europa și Africa.

♦

Scumpă, d6r face.
Intr’ună magazină de delicatese din 

Berlină, întră o damă elegantă, și după 
ce făcu câteva oumpărăturl neînsemnate, 
ceru socotâla. Amploiatulă, oare o ser
vea, treou obiectele pe o f’bie de hârtiă 
și ou ună zimbetă ironic presenta damei 
nota. — Te înșeli, domnule, tj’86 oum- 
părătdrea, mi-ai trecută aci 20 de flo
rini mai multă. — Nici decum, dâmnă, 
a-țl uitată, se vede buoata de salamă ce 
ați luat’o de pe tarabă. — Dbmna 
face roșiă, murmură oă a uitată de 
lamă der întrebă, de ce îi socotesce
lamulă 20 de florini, când prețuia e nu
mai ună florină? — Așa e, domnă, ună 
florină oostă, când cumperi salamulă, 
der când îlă furi costă 20 de florini. 
D6mna plăti îndată și se făcu nevădută.

*

Banele pricinuite de glonță in viitorulă resboiu.
Nouăle pusei cu repetițiă de sigură 

că voră face, pe câmpulă de bătaiă, 
mai mari pustiiri, decâtă pusoile ‘Werndl 
puse la dosară. Rana însă ce-o face 
noua pușcă este cu multă mai nestrică- 
ciosă (escepționândă rănirea părțiloră no
bile din corpulă omenescă). Asta a de- 
clarat’o mediculă militară din Berlină,
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Cnrsulu la bursa din Viena
din 25 Decemvre a. c. 1891

fconta de aură 4°/0 .....
Renta de hârtiă 5°/0..........................
imprumutulă căiloră ferate ungare • 

aură o .... .
dto argintă .....

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

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - -

onurl rurale ungare ....
Bonuri croato-slavone - - - - -
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ............................. -
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghe dinului - •
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă ..... 
Losuri din 1860 ..............................
Acțiunile băncei austro-ungare - - 1013.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 330.50 
Acțiunile băncei de credită austr. • 287.— 
Galbeni împărătesc! - • .... 5.59
Napoleon-d'orI......................... ..... . 9.34
Mărci luO împ. germane ■ ... 57.83
Londra 10 Livres sterlings ... 117.70

106 35
101.35

116.80
98.50

7,
7<

99
98
84

100

57o 
5°/o 
4% 
6%
67o 
4% 
8°/o 
5°o 
5°/n
&7o
7% 
5°/o 
7°/o 
9°/o 
&7o 
&7n 
10 fr 
V.N.

Rentă română perpetuă 1875
Renta română amortisabilă . .

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

idem
Împrumutului 
Imp ru mu tulă 

idem 
idem
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Bursa de mărfuri lin Budapesta dela 23 Dec. n. 1891.

Sămlnțe

oS J 
S “

3 a
5 &

Prețulii per 
100 ohilogr.

dela | pănă
—Grâu Bănățenescti
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordik

80
80
80
80
80
80

11.36
11.35
11.30
11.35
11.35

11.5f>
11.55
11.50
11.55
11.55

Sâmințe vechi 
ori nouă Boiulă

tS +3 
® O

5 W

Prețulu per
100 chilgr.

O p< dela pănă

Săcară
Orzâ. 
Orzti 
Or zii 
Ovăsă 
Cucuruzii 
Cucuruzii 
Cucuruzii 
EUrișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alții soiu

n

70-72
60-62
62.—
64.—
39.41

75
73

10.41)
6.20
6.70
7.35
6.25
6.55
6.50
5.65
6.60

10.55
6-60
7.15
8.60
6.55
6.60
6.55
5.75
6.80

Producte div. S o i u 1 u
Oursulii

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 42.— 48.—
— francesă —.—

H roșiă 50^- 58.'-
Oleu de rap. rafinatfi. duplu 39.— 39.50

© Oleu de in 6.90 7.10
a a3 J-t

Uns. de porc dela Pesta 54.- 54.50
n dela ț6ră —.— —e—

o' Slănină sventată 44.— 45.—
3 afumată 52.— 54.-o Său 35. 36.-
s Prune din Bosnia în buțl•—< din Serbia în saci<c CL Dictării slavonă nou 17.25 17.50
<3 bănățenescti

Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

w
Miere

serbescl 
brută 
galbină strecurată 38'.- 39^-

Ceară de Rosenau 138. 139.
Spirtii brută 25.50 26.—

Drojdiuțe de spirt 26.— 26.50

Terguid de rimători din Steinbruch. La 21 
Dec. n. starea rîmătoriloră a fostă de 134,409 
capete, la 22 Dec. au intrată 3720 capete și 
au eșită 1328 remânândă la 23 Dec. ună nu-

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 
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Rom. de Hârtie uit. 
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. 
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..................

aur

500
200
200
500
250
250
100
200

5u/°
«%
6’/.

94
93 %

90.70
105.—

100
104
103
95
85

276

1’
2?
7*

1690.

137.50

129.75
92.60
92.25

109.10
137.75

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Arândare prin licitațiiune
Muntele „Sântilie“ din județulft Prahova, România, proprietatea 

Bisericei Sf. Nicolae din Brașovu-Scheiu, se dă în arendă pe 3 arii 
încependu cu l-a Ianuarie 1892.

Cei ce doresefi a lua în arendă acestă munte de pășune, are 
a adresa oferte în scriau, celu multu pănă la 31 a. c. v., subsem
natului Comitetu, de unde îșl potfi lua și informafiunile de lipsă.

Comitetulu parochială alu Bisericei Sf0 Nicolae 
din Brașovii, Scheiu.

Brașovu, 20 Noemvre v. 1891.
729,5-5.

AHTHTCI1J

de

cea mai bună calitate
xxAoxitați în caiAciin-ciă., sexn. aurii 

cu prețuri eftine

la

DENTISTUL O- 3 1ST
TERGULU POMELORtj No. 19

709

de tipări Treritsinoilei

GIJDRIA“
de Iosif Bardou & fils în Perpignan și Paris

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

Se pdte căpăta în tdte prăvăliile unde se vinde hârtiă en gros și marfă de Niirnberg, precum și în 
tdte traficele de tutunu și țigări. 670,io—8

g; T£21
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Ball-Seidenstofîe von 60 kr. cerfcf;. Dejfins u. ^arben) — oerf. 
roben= unb ffiicftueife porto= uni» gollfrei bas fabrif=Depot (». Henneberg (K. u. K. Ujofîief) Ziirieli. ITTufter inngeljenb. 23riefe foften țO fr. porto.

PUBLICAȚIILE

*1

<>

&

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

mate S 
bSI poștali

la Serviciulu de Întreținere din București, Craiova, Pitești b 
b-

re

Pilulele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „Pilule universale" ale lui

I. PSERHOFER

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

a presenta cererile D-loru 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 șcăle 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 intormațiuni mai 

adresa în scrisă seu verbală la 
ținere C. F. R., BucurescT, Calea

724—16.

alu

detaliate doritorii se
Șefiilâ Serviciului de 
Victoriei Nr. 124.

voru
Intre-s

o

a

merită cu totă dreptula numirea din urmă, deore-ce în faptă suntă fdrte 
multe bole, la cari aceste pilule a probată efectulă lorti escelentă.

De mai multe decenii suută aceste pilule lățite și puține familii se 
voră afla, la cari arti lipsi o mică provisiune din acestei medicamentă 
de casă escelentă.

S’au recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste 
pilule ca medicamentă de casă, cu deosebire în contra tuturoră suferin- 
țeloră, ce provină în urma relei mistuiri și constipații, precum: pertur
barea în circulațiunea feriei, suferința de ficații, slăbirea mațeloru, 
colica cu venturi, conge^tiune la creeri, liaoinorrhoide (vîna de auro) s. c. 1.

Prin proprietatea loră purificătore de sânge au ou deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asupra boleloră ce isvovăscă din acesta, pre
cum : gălbinare, dureri de capu nervose ș. a. m. Aoeste pilule puri- 
flcâtore de sânge luer6ză așa de ușoră, încâtă nu prioinuescă nici cele mai 
mic! dureri și pentru aceea le pote folosi și cele mai slăbite persdne, 
chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătore de sânge se prepară veritabile singură 
numai în farmacia „zum gold. Keichsapfel" a lui 1. Pserliofer, Singer 
strasse Nr. 15 la Viena, și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. Ună sulă 
cu 6 cutii costă 1 fi, 05 cr., trimițendu-se nefrancată ou rambursa 1 fl. 
10 cr. Decă se trimite suma baniloră înainte, oostă ună sulă ou pilule 
1 fl. 25 cr. inclusive francare, 2 suluri 2 fl. 30., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 
4 suluri 4 fi. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai pu
țină de ună sulă nu se p6te espeda.

N. B. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub 
diferite forme și numiri, de aceea se faoe rugarea a cere anume Pilule 
purificătore de sânge ale lui I. Pserliofer și numai aoelea suntă veri
tabile, a căroră instrucțiune pentru folosire este provăcfută cu isoălitura 
I. Pserhofer, și cari pdrtă pe capaculă cutiei totă aceeași iscălitură în 
oulore roșia.

Diutre nenumăratele scrisori, prin cari consumenții acestoră pilule 
mulțămescă pentru redobândirea sănătății după ceie mai varii și grele 
bdle, lăsămă să urmeze aci puține numai, ou observarea, oă orl-oiue a 
întrebuințată odată aceste pilule, le recomandă mai departe.

■ M
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Concursă.
Pe basa conclusului adunării generale a Asociațiunii transil

vane din ședința a Il-a ținută în Hațegă la 5 (17) Augustă a. c. 
de sub pt. prot 24 pt 3 lit. b și în conformitate cu conclusulă 
subsemnatului comitetă din ședința dela 9 Decemvre a. c. de sub 
pt. prot. 266 se escriă concursă la 2 stipendii de câte fl. 500 V. a.

Unulă din aceste stipendii e menită pentru tineri absolvenți 
de gimnasiu, eventuală pentru tineri, cari îșl facă seu și-au tăcută 
studiile în regulă la universitate și cari, terminândă cursulă filo
sofică, voră se-și câștige și cualificațiunea specială cerută de legea 
statului (art. de lege 38 din 1868 § 103) pentru șcălele civile.

Dintre reflectanții la acestă stipendiu voru fi preferiți aceia, 
cari voră dovedi, că au pregătirea recerută pentru de a pute face 
examenulă specială din grupulă limbiloră și că pe lângă limba 
română și n aghiară cunoscă perfectă și limba germână, atâtă în 
vorbire câtă și în scriere.

La stipendiulă ală II-lea potă reflecta tinere și tineri, cari 
avendă deja pregătirea recerută pentru arta musicei instrumentale, 
deprinderea recerută pe piană (claviră) și și talentu musicală, dorescă 
a se perfecționa în cutare conservatoră, spre a pute provedâ even
tuală muși ca instrumentală la o șcălă de categoria șcblei As- 
sociațiunii.

Cei cari reflecteză la aceste două stipendii au a-șl înainta ce
rerile instruate în modă corespuncfetoră „Comitetului Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română și cultura poporului română“ 
celu multă pănă la 31 Martie 1892, avendă a aclude lângă cerere 
și o schiță a studiului percursă precum și ună reversă, prin care 
se deobligă, ca cerendă trebuința, voră intra ca puteri didactice 
în serviciulă „șcblei civile de fete cu internată a Asociațiunii 
transilvane", arătândă fiă în cerere fiă separată de aceea, și durata 
timpului, pentru care reflecteză la stipendiulă cerută.

Si&ww, 19 Decemvre 1891.
Pentru comitetulă Asociațiunii transilvane pentru literatura română și 

cultura poporului română.

G. Barițiu, Dr. I. Crișianu,
preș. secretarii II.

A vist d-lort abonați!
Domnii, ce se abonăză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurtîî și sS arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Gaz. Trans.“

Schlicrbach 22 Octomvrie 1888.
Știm: D-le: Subsemnatulii mâ rogu a-mi 

mai trimite 4 suluri cu pilule pnrifieatâre de 
sânge cari în adevăru suntu fdrte folositdre și 
escelente.

Cu distinsă stime Ig. Neureiter, medincu.

Hrasche lângă Flddnik 12 Septomvrie 1887.
Știm. D-le : A foștii voința lui D-cțeu, că pi

lulele D v. au ajunau în mânile mole, și resul- 
tatulu dala acestea îlu atribui Dv : Mg recisemu 
în patulu de leusiă astfold încâtu nu mai pu- 
tâmu lucra și așu fi siguru. deja mdrtă, decă 
nu m-aru fl scăpată, minunatele Dv. pilule. 
D-cjeu se Ve binecuvinteso do mii de ori Am 
confiența, ca pilulo Dv. mo voru face de totu 
sănătosă, așa precum a folosită și altora.

Theresia Kniflc.

pătatu o cutiă cu escelentole Dv. Pilule purifi- 
catdre de Bftnge, și după o întrebuințare mai 
îndelungntă s’a vindecată.

Cu distinBă stimă Io sofii Weinzettel.

Eichengraberamt bei Gfiihl, 27 Martie 1889. 
Știm. D-le : Subsemnatulu sâ r6gă a mai 

trimite 4 suluri cu pilulele Dv. în adeveru fo - 
lositdre și escelente. Nu potu întrelăsa fără ca 
se Ve osprimu recunoscința mea în privințu 
valdrei a acestoru pilule, și le voi recomanda 
unde numai să va putea tuturora suforin<}ilorii. 
Ve autorisezu, ca acâstă a mea mulțumită se 
o folosiți după plăcu și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Huhn.

Gotsclidorf bei Kohlbach, Oestr. Schlesien,
8 Oct. 1888. 

Știm. D-le. Ve ro/u a’ml trimite unu sulă 
cu 6 cutii din pilulele Dr. universale prifioătâre 
de sânge. Numai minunateloru Dv. pilule amil 
se mulțămescu, ca amu scăpată de o suferință 
de stomachu, care m'a chinnith 5 a I. Aceste 
pilule n’aro se’mî lipsâscă nici-o data și esprimiî 
prin acâsta mulțumirea mea cea mai căldurdsă. 

Cu cea mai mare stimă Ana Zwickl.

Liqueur din plante de Ălpi,
machă. O butelii 2 fl. 60 cr., o jumătate butelii 1 fl. 40 cr.ft o moripa fin cc^ mal mijlociiîn contra tuturoru suferințelorft

Milita C BLalSa, rheumatice : durerilor!! la șirea spinării, jungliiii, is-
chiasO., migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri îa urechi etc.., 
1 fl. 20 cr.

nohl de Dr Romerslisusen pentru întărirea și conser- 
.8c 4 pulul! U Uulll, varea vederei,în flacone originale â. 2 fl. 50 cr. și

1 fl. 50 cr.
Minunatulu balsamu englezescu, i ^50cr.
Profii în onnfra tiseai (Fiakerpulver) în contra catarului, rigușelei
11 dl li II III LUIilid libvl etc. 1 cutiă 34 cr. cu trimiterea francată 6l) cr. 
Franzbranntwein cu seu fără sare 1 sticlă 70 cr.

Balsam contra degerăturei cută ca celtt mai sigurii remediu con
tra suferințelor^ de degerățură de totu felulH, precum și spre vindecarea ranelorti 
forte învechite. 1 borcanii 45 cr., cu trimiterea francată 65 cr.

Helso seu Gezundheitssalz,
nere în contra tuturor!! suferințelorti ce provinti dela mistuirea neregulată, uni! 
pachetă 1 fl.

Balsamu în contra gușiloru, turei la gâtâ 1 flacon!!' 40 cr., cu 
trimiterea francată 65 cr.Ponntă dfl (Picăturile de Praga) în contra stomacului stricat!!,

Lbvilțd UU IL 1 mistuirei rele, greutăți de totil felulă, unii medicament!!
de casă escelentd. 1 flaconh 22 cr. 12 flaedne 2 fl.

Prafu în contra asudărei picioreloru. tură asudatulii pi- 
ciorelorii și mirosulii neplăcută conserveză încălțămintea și este probată ca ne- 
stricăciosă.

Qlimilll QnîfviA/OrtPPÎr'h un’i medicamentă de casă forte cunoscută și 
Ur|ll!-0pilZW' O ILII escelentă în contra catarului, răgușelei, tusei 

spagmodice etc. 1 sticluță 50 cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.
Pomăda Tannnnhinîn de *•  Pserhofer, de ună lungă șiră de ani recu- 

UllldUd" I dlilBuLIalllII * noscută de medici ca celă mai bună mijlocă pen
tru crescutulă pârului. Ună borcană elegantă adiustată 2 fl.

Ploc+ril linh/nreaIii de Prof- steudei, la l-ane din lovitură și, împunsă, la 
r Ido LI U"ullli Vel odIU, tot'd felulă de bube rele și la umflături învechite, ce 

se spargă periodică la piciore, la degetă, la rănile și aprinderile de tîțe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Ună borcană 50 cr., cu 
trimiterea francată 75 cr.

IIiiîVO13 niirnîl'fîl/9 W Bullrioh. Ună medicament□ dl U Uliivclbdld pili IJdllVd de casă escelentă contra tutu-
roră urmăriloră digestiunei stricate precum : durere de capă, amețâlă, cârcei la 
stomachu, acrelă în gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet lfl. 

Afară de preparatele aci amintite se mai afiâ tâte specialitățile 
farmaceutice indigene și străine, anunțate prin tote (fiarele austro-un- 
și la casO, când unele diu aoeste speoii nu s’ar afla în deposits, se voră 
procură la cerere promptă și eftină.

Trimiterile prin poște se efectueză iute, dpcă se trimite prețuia 
înainte ; comande mai mari și ou rambursă a prețului.

I. PSERHOFER, farmacia ..zum goldenen 
Reiclisapfel^ WIEW, I., Singerstrasse Vo. 15.

Franco se efectueză cele comandate numai decă se trimite mai 
înainte și resp. porto poștală, în casulă acesta spesele poștale suntă 
multă mai eftine, decâtă la trimiteri cu rambursă.

Ca veritabile suntu a se privi numai acelo pilule, a căroru ins- 
strucțiune este proveijutacu iscălitura I Pserhofer, și cari portă pe capa- 
culu flăcărei cutii totfi aceeași iscălitură în colore rosiă. 736,12—1.

Wiener-Neustadt, 9 Docomvre 1887.
Știm. D-le : In numele mătușei mele de 60 

ani îți esprîmtt c^a mai căldurosă mulțămire. 
Dânsa a suterită 6 ani de cataru la stomachu 
cronicii și do apă, Vi6ța îi era unu cliinu și sfi 
credea deja de perdută. Prin întâmplare a că-

Tiporgafia A. MUREȘIANU, Br&șovu


