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In veaculă acesta ală trufiei, 
ală reclameloră și lăudăroșiiloră, 
s’a încuibată între dineul o bălă 
lipiciăsă, de care și între noi au 
începută să se molipsescă sufle
tele unora, mai alesă din tine
rimea năstră

Se pare, că s’ar fi stricată vre- 
mile, s’ar fi știrbită obiceiurile. 
Ori încătrău te întorci, dai de 
vorbe umflate, găsescî larmă multă, 
pe când în fapte suntemă seracl.

Bătrânii noștri în vremea loră 
nu prea făceau așa. Loră le plăcea 
mai multă se facă și se tacă. Șin- 
caiu a umblată o vieță întregă cu 
desagii în spate și nimenea nu 
scia, că în desagii lui se află is
toria nemului românescă, — isto- 
riă scrisă de elu, pentru care as- 
tăcjl îlu laudă și preamăresce Ro
mâni mea tătă. Fetru Maiorii, George 
Lazar it, Inocențiu Clainu și altl băr
bați iluștri din istoria ndstră na
țională, erau bogați în jertfe, bo- 
gațl în fapte mari și strălucite, 
aduse pe altarulă neamului româ
nescă, der cu tâte acestea, ei nici
odată n’au bătută clopotulă, ca 
se atragă privirile lumei asupra 
loră. Numai după mărte s’a sciutu 
cine au fostă și ce au plătită ei, 
numai după morte s’au cunoscută 
faptele loră, pentru cari acum tdtă 
suflarea românescă preamăresce 
pumenirea loră și-o va preamări 
în veci.

Astăcfi par’ că n’ar mai fi așa, 
par’ că o semă din omenii noștri 
din vremile de ac|î n’ar mai lucra 
pentru ca se lucre, ci numai pen
tru ca se i scie lumea, să i admire 
și să-i preamărescă.

Doritori de-a se ridica de-odată 
la înălțimea, la care alții au ajunsă 
pdte printr’o vieță întregă, plină 
de fapte și de jertfe, o semă din 
bmenii noștri, mai alesă din ti

nerime, au începută se devină ne
răbdători și acestă nerăbdare a 
loră îi întărită, îi ațîță și-i face 
să credă, că fiă-care din ei a gă
sită farmeculu, prin care1 într’o 
clipă să ne fericâscă pe toți și 
se-șî asigure ună nume neperitoră 
în istoria neamului nostru româ
nescă.

In închipuirea acesta a loră, 
ei umblă să-și facă drumă, și pen
tru a pute trece înainte, încarcă 
cu hulă și cu ocară pe toți, câți 
le stau în cale. Ordine, disciplină, 
autoritate nu voră secunoscă; pe 
bătrâni îi socotescă ca pe nisce 
vechituri de lăpedată, căci ei se 
credu mai cuminte decâtă bătrâ
nii, și mai înțelepți decâtu înțe
lepții.

Din cartea istoriei ei nu voră 
să tragă învățături, er sfaturile al
tora nu le bagă în semă, decă nu 
cumva suntu venite dela soți de 
ai loră. Ei voră numai să scrie 
cărți, der nu să învețe din cărți; 
voru numai să dee sfaturi, der nu 
să asculte Bfaturl. In locă de-a 
umbla să se facă vrednici de cin
stea poporului și a urmașiloră loră 
printr’o muncă seriăsa și prin 
jertfe adevărate pentru binele nos
tru obștescă. ei se gândescă nu
mai la aceea, cum să atragă pri
virile asupra loră, cum să facă, ca 
să vorbescă lumea de ei și pe ce 
cale ar pute se ajungă mai ușoră 
la ună nume mare și cunoscută.

Decă însă pe unii ca aceștia 
vei căuta să i judeci după fapte, 
nu-i vei afla, ori chiar deiaiafla, 
nu multă vei ave să te bucuri de 
faptele loră.

Din norocire, pănă în momen- 
tulu de f°ță, numărulu acestoră 
spirite trufașe și pline de vanitate 
încă nu este mare la noi; der cu 
tdte acestea, decă nu vomă fi bă
gători de semă și nu-i vomă sci 
prețui după ceea ce suntă, ușoră 
potă să pricinuescă în sînulă nos

tru mari turburărl și se ne ducă 
la mari încurcături.

Din acestă parte ne amenință 
așa-deră unu periculu, care toc
mai fiindcă tinde se isbucnescă 
înlăîntrulă nostru, în castrele nds- 
tre, este mai mare și mai ame
nințătorii, decâtu tăte periculele, 
câte ni au venită vre-odată din
afară, din partea contrariloru 
noștri

Trebue deci se fimă cu mai 
mare luare aminte și cu mai multă 
judecată asupra celoră ce cetimă 
și audimu. Se nu ne lăsămă ademe
niți de vorbe sunătbre, ci se ne fa- 
cemu întotdeuna o judecată înte
meiată pe fapte și pe dovecjf, și 
numai după aceea să credemă ce 
e de crezută și se facemă ce e 
de făcută.

Pe povernișu.
„Democraticulă“ ministru-preșe- 

dinte ungurescă, Alecsandru Wec- 
kerle, este omă nenorocosă. Zodia, 
în care a luată elă frânele guver
nării, mai multă semănă cu figura 
racului, căci de două luni de când 
guverneză elu Ungaria totu re- 
sultatulă politicei lui se pdte re
duce la unu mare zero, adecă la 
nimică. Nici ună activă la bilan- 
țulă sforțăriloră sale politice, de 
cumva nu vomă pute socoti ca „ac
tivă11 detunăturile sale contra na- 
ționalitățiloră nemaghiare, cu cari 
mai cjilel0 trecute a umplută sala 
consultăriloră „părințiloru patriei11, 
unde s’au făurită și se făurescă 
legile draconice îndreptate contra 
limbii și a naționalității popdre- 
loră nemaghiare

Guvernulu Weckerle a stată 
dela începută pe fundamentă forte 
șubredă. Pe lângă tdtă istețimea 
și viclenia nașului său, a faimo
sului Tisza, elă n’a putută să-și 
câștige putere, să se înrădăcineze 
și să stea neclătită în fața ata- 

curiloră, ce oposiția maghiară le 
îndreptă în contra lui fără de nici 
o cruțare.

De câteva c|^e încdce foile din 
Pesta vorbescă chiar de o nouă 
crisă ministerială. .Crisa acesta îș! 
are căușele ei adânci. Chiar în 
sînulă partidei guvernamentale 
domnesce o mare nemulțumire. In 
acestă partidă au eșită la ivelă mai 
multe curente. Unulă, doresce ca 
se rămână, ca membri în partidă 
și aceia, cari se opună proiectului 
căsătoriei civile, cu atâtă mai 
vârtosă, că pănă acum șefii par
tidei n’au declarată, că proiectulă 
căsătoriei civile ar constitui ces- 
tiune de putere, adecă la casă 
de neprimire guvernulă să-și dea 
dimisia Ală doilea curentă din po
trivă, se provăcă la aceea, că po
litica bisericescă neliberală a fos
tului ministru președinte Szapary 
a fostă causa, pentru care partida 
l’a făcută să-și dea dimisia și ast- 
felă membri în partidulă liberală 
potă fi numai acei deputațl, cari 
pretindă o politică bisericescă li
berală.

Der sbuciumările și frecările 
de soiulă acesta esistă chiar și în 
sînulă partideloră oposiționale. De 
luni de cțile parlamentă și gu
vernă se află într’o situațiune forte 
încuicată și desperată. Și de când 
astfelă mergă treburile în tabăra 
gu vernamentaliloră și oposiționa- 
liloru maghiari, ei nu mai suntu în 
stare de a săvîrși nici fapte, nici 
de-a se hotărî într’ună felă seu 
altulu, spre a scote carulă politică 
din nămolulă în care s’a cufun
dată aprăpe de totă.

Astfelă o crisă, și încă o mare 
crisă ministerială e în ajună de-a 
isbucni. Patimele deslănțuite de 
sigură că voru și provoca-o, der 
înainte nu putemă sci cine va fi 
învingătorulu. Ac|I vedemă, că 
toți suntă învinși. Guvernamen
talii lui Weckeile o ducă numai
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In gura leifioru.
Narațiune istorică de E. Malsow.

I.

O adâncă tăcere domnia în 
templulă Vestei*)  din Roma, în 
care numai 4]ua> când forulă era 
plină de mii de ămeni, pătrundea 
ună murmură, ca sgomotulă în
depărtată ală valuriloră mărei; 
acum era nbpte și atâtă înlăuntru 
câtă și afară în întinsa piață dom
nia tăcere.

*) Vesta, deița căminului familiarii 
și a focului sântQ, avea unti templu stră
lucită în fornlfl din Roma. In elă ardea, 
ună focă, oare trebuia să fiă păcjită di 
și copte de preotesele, feciorele vestale. 
Stingerea lui era privită ca o mare ne
norocire pentru cetate și pentru stată.

Traci.

Pe o laviță aurită se odihnia. 
jumătate deșteptă, jumătate visă- 
tăre, pe covorulă scumpă de Siria, 
Vestala Claudia Quinta, a cărei da- 

torință era să păcțescă foculă sântă. 
Ună vest mentă albă îi învălea 
trupulu, er capulă ei frumosă era 
împodobită cu legătura de aură a 
Vestalineloru. Sala cea mare și 
în formă de cercă se afla pe ju
mătate în întunerecă, din carelu- 
ciauslab stîlpii de marmură, cari ți
neau tavanulă împodobită cu aură. 
Foculă sântă, care ardea în mij- 
loculă unui altară de petră, răs
pândea puțină lumină.

Să fi fostă cam pe la miecțulu 
nopții, când perdeaua cea grea, 
care închidea o ușă, ce da în spre 
afară, fu dată la o parte și ună 
bărbată în strălucita armatură a 
gardei împărătesei, pretorianulă 
întră în sala templului. O îndrăs- 
nelă ne mai pomenită! Căci legea 
romană pedepsia cu mărte pe băr- 
batulu, care în timpulă nopții călca 
în templu. Zîngănitulă armăturei 
sale de aură atrase’luarea aminte 
a Vestalei; ea sări în susă și.privi 
încremenită pe celu ce întrase, ca 
și când ar fi fostă ună dubă, nu 
omu de carne și de 6se.

In sfîrșitu (jL0 ea cu buzele 
tremurânde.

— „Nesocotitule, cine ești? Nu, 
scii, că mortea îlă ajunge pe acela, 
care îndrăsnesce a călca în tim
pulă nopții acestă lăcașă sântă ? 
Ce voescl tu aici în templulă 4ei 
ței celei curate ?“

— „Frumăsă Claudiă,“ $ise 
bărbatulă, „te-am văzută acum de 
curândă la jocuri din loja împără
tescului meu frate. Nicî-odată n’am 
văcjută o femeiă mai frumosă 
și mai nobilă decâtă tine. Am ve
nită, ca să ți-o spună acesta.“

Acum recunoscu ea pe bărba
tulă. Era fratele împăratului De- 
ciu, comandantulă gardei romane, 
ună tânără desfrânată și frecată 
prin tâte vițiile capitalei. Câud, 
mai înainte cu câteva cțile, Clau
dia mergea spre circă în fruntea 
soțeloru ei, pentru ca acolo, la lo- 
culu de onore ală Vestaleloră, să 
privescă jocurile, se întâlnise cu 
elă. Cu venerațiune, după datina 
timpului aceluia, se dede elă la o 
parte, der o urmă și la jocuri — 

acesta o aflase ea dela șățele ei; 
—atențiunea prințului împărătescă 
era mai mi ltu îndreptată asupra 
ei, decâtă asupra cailoru și a con- 
ducătoriloru .căruțeloră. Ea nu-lă 
băgase în semă.

Cum îndrăsni nesocotitulă să 
între în templu în contra datinei 
străvechi și sânte și să o vatăme 
prin vorbele sale? Elă, ca Romană, 
trebuea să scie, că după acesta ve- 

! nea mărtea.
Prințulă se apropiase cu câțiva 

pași: „Ascultă-mă, Clandio“ în
cepu elă, când ea tăcu. „Te iu- 
bescă — trebue să fi a mea. Ur- 
meză-mă, Nu astăzi! Atunci când 
vei hotărî tu. Voescl -să-ți jelescl 
aici, în acestă templu pustiu tine
rețea și frumsețea ta în serviciulă 
cjeiței ?“

Vestala, la aceste cuvinte, 
se apropiase tare de altaru, pe care 
ardea foculă celu sântă. Fața ei 
nobilă se făcu palidă, der ochii ei 
aruncau fulgere de mâniă și de 

| dispreță asupra celui ce vorbise.
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într’unu chină, „naționalii" lui 
Apponyi ară mușca din fructulu 
amăgitoră ală puterei și guver
nării, der nici loru nu le pre dă 
mâna, căci se temu, că nu voră 
pute înșgheba o maioritate cu care 
se lupte contra mameluciloru cli- 
cași ai lui Tisza, Weckerle, Szi- 
lagyi și Csaky. Independenții? Ei 
cu atâtă mai puțină potă spera, 
că voră ajunge odată la olele 
pline ale stăpânirei.

ErI partida guvernamentală a 
avută o conferență, în care, după 
cum spună toile din Pesta, se 
speră că untulă se va fi alesă 
din zară; adecă una, seu alta din
tre fracțiunile partidei, va pro
voca crisa. Ca se mai revenimă 
încă odată la aceste fracțiuni, 
vomă spune pe scurtă, că suntă 
de faptu în sînulă partidei vre o 
trei, patru grupuri. Unulu este 
grupulă așa numită; clicalui Tisza, 
adecă vechia gardă liberală. Față 
cu acestu grupă stau disidenții, 
adecă aceia, cari voescă fusiunea 
cu Apponyi. Ală treilea grupă 
este ceta lui Szapary, despre care 
se fiice, că ar consta din ele
mente conservatbre, adecă mai 
alesă din grofi și baroni cu încli
nări aulice, seu din elemente, cari 
ară ține cu Nemții. Alu patrulea 
grupă îlă formâză acei credincioși 
mameluci, cari se supună întru 
tbte porunciloră stăpâniloră săi, 
luândă afară căsătoria civilă, care 
n’o potă primi în virtutea sentimen- 
teloră loră catolice.

Ori câtă și-au dată silința unii 
dintre șefiii partidei să împace pe 
acești nemulțumiți, nu au ajunsă 
pănă acum la nici unii resultată 
definitivă.

Urmăză der, că partida libe
rală se află în ajună de descom
punere, er dimpreună cu acbsta o 
îndoită crisă va isbucni peste 
puțină.

Privitori pasivi, aprbpe indi
ferenți, ai acestora felu de sbuciu- 
mări dintre partidele maghiare, 
noi Românii nu putemă — după 
cum amă fiis’o de atâtea ori — să 
așteptămă dela aceste lupte „pa
triotice" nici ceva mai bine, nici 
ceva mai rău. Pentru noi binele 
va veni numai atunci, când se va 
spulbera odată politica de asu
prire și nedreptățire, ce Maghiarii 
au înaugurat’o față cu tbte popo- 
rele nemaghiare din stată îndată 
după ce s’au văcuță scăpați din 
jugulă nemțescă.

Sistemulă de față politică este 
pentru noi dbră mai rău și mai pri-

mejdiosă, decâtă chiar și celă mai 
nemilosă absolutismă, și de aceea 
speranța nbstră n’o putemă, nu 
ne este iertată s’o punemă, decâtă 
în noi și numai în noi, în cura- 
giulu, bărbăția și în înțelepciunea 
lupteloră nbstre pentru limbă și 
naționalitate.

CHON3CA POLITICA.
— 16 (28) Ianuarie.

In oursulO aoestei săptămâni s’au 
oontinuată în dieta ungurăscă desbate- 
rile asupra bugetului ministeriului de in
terne. S’au mai cârâita cei deputațl 
cârd s’au cârâită, der când au ajunsa 
lu titiulii privitorii la gendarmeriă, era 
câtă p’aoi să se ia de capii, Kossuthiștii 
s’au bursucați! rău și au fiisO, cum se 
pote, ca gendarmii unguresol să pdrte 
la sabiă ciucuri austriacl? Ai Austriei 
suntă ei, Nemțula îi ține pe ei ? Dâcâ 
suntă gendarml unguresol, pentru ce nu 
portă ciucuri unguresol, pentru ce nu se 
împodobesca ou tricolorii unguresoâ ? In- 
zadarh le spunea ministrulă de interne 
Hieronymi, oă eld buourosd ar face, bn- 
ourosO ar îmbrăca totă lumea în trico
loră unguresoii, voință ar fi la elfi, 
der ce folosii, decă nu este putință ? 
Inzadard au fostă tote. KosButhiștii 
soiau una: nu și nu, oă lorii numai 
oiucurl unguresol le trebue, că deoă nu, 
nu voră vota bugetula. Așa s’au o&răitQ 
unii pe alții o săptămână întregă, der 
la urmă Kossuthiștii au păpat’o nesă
rată. Bugetula s’a votata și oiucurii au 
rămași! tota austriacl, oum au foștii și 
mai 'naiute. — Cu acesta s’au terminată 
deBbaterile asupra bugetului de interne. 
Acum vine la renda bugetulii miuiste- 
riului de comerciu, cu care erâșl voră 
mai ave deputății de lucru pentru o săp
tămână ori mai bine.

*
Pressa europenă s’a ocupată în săp

tămâna acâsta cu împăcarea între exre- 
gele Milan și exregina Natalia ai Ser
biei, oare a produsă o buouriă nespusă 
în poporațiunea din Serbie. Din inciden- 
tulă aoesta s’a făoută ună conductă de 
torțe înaintea palatului din Belgrad il. 
Când regele Alexandru Jintrâ în teatru, 
musica întonâ impută serbesoă Exregele 
Milană încunosoiintâ telegrafică regența 
serbesoă, că declară de valabilă căsăto
ria sa cu Natalia. Circulă mai multe ver 
siunl în privința acestei împăot1 rl. „Grau- 
lois“ fice, că mijlooitoră ală aoestei îm
păcări a fostă ambasadorul^ rusesoă din 
Parisă br. Mohrenheim. Ună altă (fiară 
susține, oă Gladstone petreoendă filele 
trecute în Biarritz, unde se află Natalia, a 
influințată personală asupra aotului îm- 
păcărei. Partida liberală, care acum e la 
putere în Serbia nu se prea bucură de

acostă împăcare, cu atât mai mare este ÎDsă 
bucuria în tabăra partidei radioale din 
oposițiune, care îuolină tare spre Rusia. 
E probabilă, că soții împăoațl se voră 
reîntoroe în Serbia.

*
In filele trecute a sosita în Berlină 

moștenitorulu tronului rusescu, ca să 
asiste la căsătoria prinoesei Margareta. 
Ha gară a fostă întîmpinată de împăratului, 
Je principii și de o strălucită suită. Ma
rele duce moștenitoră luâ looă în tră
sură lângă împăratulă Wilhelm. In (fina 
următore marele duce făcu mai multe 
visite pe la demnitarii imperiului. In 26 
Ianuarie a ținuta împăratulă WilbelmO 
ună toasta în sănătatea marelui duoe 
împăratulă fise: „Trimiterea lui Țâre- 
viol la acâ-<ta festivitate mă deobligă la 
o adâncă recunosoință, Toți vedemă în 
Țarulă. pe purtătorulă tradițiuniJoră vechi 
monarobioe.u împăratulă beu pebervlă 
in sănătatea Tarului Tarevml. mulțămi 
printr’ună scurtă toasta în sănătatea îm 
pârâtului Wilhelm.

Unu nou atentatu.
Miniștrii unguresol de culte și 

instrucțiune publică, ori și de câte 
ori li s’a dată putință și ocasiune, 
au sciută se stea înaintea dietei 
unguresol cu câte unu proiectu de 
lege, prin care se atacă ori ce ga- 
ranțiă și posibilitate a unei des- 
voltărî de sine stătătore a învăță
mântului nostru românescă. La 
1879 prin legea privitbre la înve- 
țământulu poporală; la 1883 prin 
legea privitbre la șcblele medii; 
la 1891 prin legea despre Kisded- 
ovurl au introdusă cu forța, amu 
pute fiice, limba ungurescă în in
stitutele române de cresce și în- 
vățământă, ba pănă chiar și în 
sanctuarulă familiei.

N’au fostă destulă însă cu a- 
tâtă. Guvernulă ungurescă va veni 
în curândă în dietă c’ună nou pro
iectă de lege, cu așa numita lege 
pentru regularea salarieloru învețăto- 
resci, prin care d lu Csaky vre se 
completeze trista icbnă, ce ni se 
înfățișeză, deschidândă cartea de 
legi unguresc! la pagina unde se 
cuprindă monstrubsele capitole și 
fioroșii §§-i prin cari noi, popb- 
rele nemaghiare, și în deosebi, Ro
mânii, suntemu jigniți șivătămați 
în gradă aprbpe ne mai suferită.

Noulă proiectă de lege, abă- 
tându se și călcândă în picibre 
§11 din articululă de lege 38 din 
1868, care lasă la competința con- 
fesiuniloră fixarea salarieloru dela 
șcblele poporale confesionale, es- 
tinde § 142 din numita lege și a-

supra învețătoriloră ordinari și a- 
jutători dela șcblele poporale con
fesionale, adecă statoresce mini- 
mulă salariului, ce compete unui 
învățătoră. In înțelesulă § 1( ali- 
nea 2 din acestă proiectă, sala- 
riulă unui învățătoră dela o șcblă 
elementară nu pbte fi mai mică 
de 300 fl., a fără de locuință bună 
și potrivită provăfiută cu grădină 
în mărime de ’/4 jugără. In confor
mitate cu acestă condițiune, § 9 
ală noului proiectă obligă, pe^con- 
fesiuni, ca în restimpă de 6 luni 
de când legea a intrată în putere 
de dreptă, se asigureze învățăto
rului salariulă minimalii de 300, 
respective 200 fl. pentru învățătorii 
ajutători. Decă înse confesiunile 
nu potă, din causa sărăciei, să a- 
sigureze suma cerută de lege, seu 
decă atunculă de 5°/0, care se face 
după darea directă, este cheltuită, 
atunci în timpă de 3 luni respec
tiva confesiune e datbre să se a- 
dreseze cătră ministru de culte 
pentru a primi ajutoră din partea 
statului, adecă suplinirea sumei, 
care lipsesce. La casă când con
fesiunile, în terminulă arătată, nu 
voră lua măsuri în nici o privință 
și totuși dorescă ași susține șcb
lele. atunci după ună restimpă de 
9 luni dela intrarea în vigbre a 
legii, salariulă minimă se consi
deră, ca asigurată din partea res
pectivei confesiuni, er decă elu 
nu se solvesce, atunci învățăto- 
rulă are dreptă de a se plânge la 
ministrulă, care va dispune înca
sarea lui pe cale administrativă. 
De cumva înse se întâmplă, ca 
salarulă să nu se pbtă încassa, 
atunci confesiunea, care susține 
școla, intră sub disposițiunea § 15 
din art. de lege 38 din 1866, adecă 
guvernulu pote ordona, ca școla res
pectivei confesiuni s'o prefacă în școlă 
comunală.

Tbte ar mai fi cum ar fi, der 
proiectulă celă mai nou ală d-lui 
Csaky cuprinde ună § și mai afu
risită. Este § 11, care dispune, că cu 
ocasiunea ocupărei unui postă în- 
vățătorescă, acolo, unde statulu 
contribue o sumă de 50 fl., insti
tuirea învățătorului atârnă dela 
aprobarea ministrului, care decă află, 
că „cZznjmnciu de vedere alu statului^, 
învățătorul nu e tocmai pe placul 
Măriei Sale, atunci autoritățile în
dreptățite, la provocarea ministru
lui, trebue să procedă la alegerea 
altui învățătoră, care erăși este a 
se înainta spre aprobarea minis
trului.

Ună altă §, adecă 12, regula-

Ea-și ridică mâna și arătă spre 
ușă.

— „Nu te teme!" fiise îndrăs- 
nețulă, apropiându-se tare de ea; 
„nu te teme. Sunt destulă de pu
ternică, ca să te ocrotescă, chiar 
și în contra puterei legiloru. Im- 
păratulă e bolnăviciosă. Doctorii 
îi prevestescă o vieță scurtă. Decă 
elă va muri, atunci pretoriană*)  
mei mă voră proclama de împă
rați.. Voesci tu să respingi pe vi- 
itorulă Cesară, care va domni 
peste totă pămentulă ?“

— „Smintitule!“ strigă Vestala, 
„decă nu vei părăsi îndată lăca- 
șulă acesta sântă, voiu chiăma pe 
servitorii Templului și atunci ești 
perdută. Du te! ț)eii să te pedep- 
sescă!"

Elă rîse cu batjocură. „Peii ? 
Esci atâtă de prbstă, să crefil în 
fiei ? Pentru cei cuminte nu esistă 
fiei. Pote să se roge loră mulți
mea. Noi venerămă numai frum-

*) Pretoriană formau garda împă
ratului.

1 
9eța și credemă numai în bucu
riile pământului. Eu rîdu de fiei 
și de mânia loru."

— „Atunci teme-te de dispre- 
țulu meu", etrigâ ea și se îndreptă 
spre ușă, ca se părăsescă sala.

Der elă î-se puse în cale și 
fiise : „Alege între dragostea mea 
și între mânia mea. Tu nu me cu
nosc!. Cine mi-se împotrivesce, pe 
acela îlă nimicescă. Acultă de 
mine! Nu astăfil; der nu me lăsa 
fără speranța, că me vei asculta".

— „Fă-mi locu !“ strigă ea 
și-și trase pumnalul ă, care atârna 
într’o tecă de aură la cingetbrea 
ei. „Fă-mi loctî și nu îndrăsni a 
me atinge. Tu seu eu, pe unulu 
din noi îlu va isbi cuțitulă a- 
cesta !“

Stândă ea așa înaintea lui, cu 
pumnalulu în mâna dreptă, să- 
măna cu o fieiță, der nu cu o făp
tură omenescă. Frumseța ei îlă 
îmbăta, împotrivirea ei îlu mânia; 
der elu văfiu, că acum trebue se 
se supună.

— „Mă ducii", fiise elă, „căci

n’am venită, pentru ca se mă 
luptă cu o femeiă. Iți lasă timpu 
de gândită. Nu uita: ai se alegi 
între iubirea și ura mea. Pe tine 
nu te potă ocroti fieii, decă voiu 
vre se te nimicescă."

țlicândă acestea, părăsi sala 
tempiului. — — — — —

De repețite-ori se încercă a se 
apropia de Claudia — der tot- 
deuna înzadară. Frumosa Vestală 
soia se se împotrivescă voinței 
sale puternice.

Der avea se simță resbunarea sa!
Ii era ușoră prințului împeră- 

tescă se câștige martori falși; și 
în adevără, abia câteva săptămâni 
trecură dela pătrunderea aceea vol
nică în templu, când Claudia fu 
acusată, că a necinstită lăcașulă 
sântă ală Vestei, o crimă, care se 
pedepsea cu baterea cu biciulă în 
publică și cu îngroparea de viu.

Ea părea perdută, căci față de 
influința puternică a prințului îm- 
părătescă nu puteau face nimică, 
nici chiar rudeniile cele mai frun
tașe ale Claudei. In ora din urmă,

abia reușiră se o ajute la fugă; 
Cum ? — acesta rămase o taină, 
care niciodată n’a eșită pe bu
zele ei.

Era o nbpte întunecosă și plo- 
ibsă de primăveră, când Claudia 
fugi din închisbre. Singură, pără
sită, fără mijlbce, rătăcea ea prin 
stradele Romei. Ce-i ajuta fuga, 
decă pănă în revărsatulă fioriloru 
nu-și găsia ună adăpostă, unde se 
se ascundă? Ea-și luase unu pum- 
nală și era hotărîtă de a se omorî, 
dbcă va fi recunoscută.

Ore întregi rătăci în jură. Că
tră dimineță căfiu în sfîrșită sleită 
de puteri în drumulă, care ducea 
la Capua. Intre monumentele, ce 
se ridicau de ambele laturi ale 
drumului în depărtare mare, căută 
ea se se ascundă.

Aici o află ună neguțătoru 
creștină din Neapole, care venea 
dela Roma cu căruța acasă. T fu 
milă de ea, o ajută și o puse în 
căruță și o ținu multă vreme as
cunsă în casa sa.

Acolo învăță Claudia a iubi și
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mentăză pănă și disciplinarea în- 
vețătoriloră. Care șcdlă, de pildă, 
primesce ajutoră de 50 fi. dela 
stată, autoritatea bisericescă a 
acelei școli, înainte de-a esecuta ori 
ce sentință disciplinară adusă față 
de învețătoră, este obligată a o 
așterne mai înteiu, spre aprobare, 
ministrului de culte. Astfelu de 
sentințe au valăre numai atunci, 
când ministrulă nu va ordona o 
Două cercetare și nu va aduce o 
nouă sentință, în timpă de-o lună 
de cjile dela primirea ei.

Amu schițată pe scurtă noulă 
proiectă cu care ministrulă ungu- 
reșcă, contele Albină Csaky, are 
de gândă se pășescă înaintea die
tei câtă mai cureudă. Este sciută, 
că proiectulă a trecută deja prin 
comisiunea dietei, alesă pentru afa
cerile de culte și instrucțiune pu
blică. De faptă elă se află spre 
studiare la comisiunea financiară 
a dietei.

Și cine bre s’ar mai pută în
doi, ca elă nu va fi primită? Da, 
va fi primită, ca tbte proiectele 
de legi de natura acesta; ba pote 
se . va mai și înăspri, trecendă 
prin ciurulă șovinismului turbată 
ală deputațiloră din dieta ungu- 
resca.

Unde mai rămâne atunci au
tonomia șcbleloră nbstre? unde 
dreptulă confesiuniloră și a auto- 
ritățiloră nostre bisericescl asu
pra aceloru șcble, cari voră fi ne
voite se primescă miserabilulă aju
toră de stată de 50 fi ?

De ocamdată ne mărginimn la 
atâtă. Cești unea acesta e prea 
mare și importantă, decâtă ca s’o 
putemu discuta așa pe scurtă. In- 
cheiândă atragamă atențiunea tu- 
turoră Româniloră asupra acestui 
temerară atentată contra șcble
loră nbstre, prin care guvernulă 
ungurescă, nu-i modru, vre se ne 
umple de totă paharulă suferin- 
țeloru !

SCIKILE ȘSLE1.
— 16 (28) Ianuarie.

Căsătoria principelui moștenitori ro
mână Ferdinands la Londra. Ministrul*)  
plenipotențiar*)  alo Țârei românesc! la 
Londra raporteză, că cjiua de 10 Ianua 
rie n. o., în oare moștenitorul!) tronului 
români) s’a căsătoritei ou prinoipesa 
Maria de Edinburg, a foști) serbată cu 
deosebită căldură și la curtea regală din 
Anglia. La prâncjulfi de gală, oe s’a 
dată cu astă ooasiune, Maiestatea Sa 
Regina Angliei, în Bunetulo imnului ro- 
mânesofl, a ridioatfi paharuli) în sănăta
tea auguștilorâ însurăței. Tetă odată 
Regina Angliei șl-a esprimată oredința, 

*) In sînulfi pământului se află ma
terii topite, cari ferbi) într’ună și apoi 
din când în când cu o putere uriașă 
crâpă coja pământului și est) afară. A st- 
feli) de ieșiri se numescă erupțiunl vul
canice. _ Trad.

ce o are în fericirea prea iubitei sale 
n<pote, punându-o sub scutnlfl înaltelor!) 
virtuți ale suveranilorfl români și a „no- 
bilelorO simțăminte ale Românilor!).“

—x—
0 lăudabilă societate de temperanță e pe 

cale de-a se înființa în comuna Asuagiulă de 
susil din Sâlagiu. VSc|®ndQ adecă poporultl 
română din acâstă comună, câtă de păgu- 
bitore este bâutura fără cumpătă a vi
narsului, cum risipesce ea averile 6me- 
nilorO și la câte ispite blăstâmater,și 
neînțelegeri dă ea nasoere, — într’o adu
nare ținută (filele acestea, s’au declarată, 
unulă ca unulQ, că suntfi gata de-a se 
constitui într’o societate de temperanță, 
îndurându-se fiă care pe cale protocolară, 
că nu vori) mai bea vinarsO în câroiumă, 
și nici la casele lorii, abusurl ou băuturi 
spirituose nu voră mai oomite. Cu 
multă bucuriă amt) luată soire despre 
acâstă lăudabilă hotărîre a bunului nos 
tru popori) din Asuagiu, ală oăruia 
esemplu din inimă amO dori, sS fiă imi
tata câtă de mai multe oomune româ- 
nescl. Acâsta ar fi pentru oomunele nds- 
tre cea mai sigură cale de-a ajunge 
odată la o stare înfloritdre și de-a se 
scăpa de balele de Jidani, cari secă și 
topesefl moșiile biețiloră noștri plugari.

—x—
Colorii ce plătești dare le atragem!) 

încă odată atențiunea asupraîmprejurărei, 
oă de cumva pe casele ori moșiile lorn 
nernișcătore au datorii, după cari plă
tesc!) iuterese, potă pretinde o reduoere 
a dărei, decă pănă la 31 Ianuarie n. c. 
voră înainta fasionările recerute respecti
velor!) primării oomunale, eventuală per- 
ceptoratelorO de dare orășenesol. Blan- 
cbetele necesare pentru aceste fasionărl 
a datoriilor!) se capătă gratisă dela pri
măria fiă-cărei oomune. După espirarea 
terminului de 31 Ianuarie, se mai pdte 
tace acesto lucru și pănă la 15 Februarie 
st. n., der numai pe lângă o petițiă se
parată și numai arătându se motivele în
temeiate ale întâi (fierei.

— x—
Cei mai vechi învățători români din 

BanatH. UnO învățătură din Banato ne 
trimite o listă a celorO mai vechi învă
țători români din părțile aoelea, pe cari 
’i cundsoe dânsulO ?i cari toți au servită 
peste 30 de ani, ca învățători. Aoestia 
surit!) următorii: G-orge Serbu din To- 
raculO mică; SimionO Periată din Togin; 
P. Mera din Rîtișova; D. Lința și M. 
Luchiciu din Iladia ; Const. Ungureanu 
din Sxsoa; Mat. Ignea din Nioolințti ; G. 
Iana din Raoașdia ; I. Orza din Oiolova 
rom.; I. Miocu din Argadioiu; I. Marta 
din ZitinO ; V. TJtia din Caoova ; A. Popa 
din Secași); P. Gruia din Calina; A. 
Mitea din Ocna de fiert) ; P. Mustn't din 
Doclină ; D. Gruescu din Bocșa rom.; M. 
Țapu și D. Novacă din FizeșO; Soșd&iu 
din Obadft; C. Popoviciu din Șdidra ; D. 
Marcu din Cerești TimițO ; D. Căprariu 
din Onoriciu ; G. lonuțescu din TurluoO,
I. Oprea din Ezereșfi ; A. Oceanu din Ie- 
rova și Ios. Olariu din Daman!). Toți 
acești învățători au absolvatfl prin anii 
1852 —1858 și au servită oa învățători 
peste 30 ba' unii chiar aprope 40 de ani. 
Mulțl dintre ei ar fi avisațl la pensiune; 
dâr la o pensionare potrivită meritelor!) 
lorfl n’au de unde spera și astfelă suntă 
nevoițl, bieții, a munci și mai departe 

alături cu tinerii spre a-șl agonisi pânea 
'oră.

— x—
Daruri pentru biserică. Ni-se scrie 

din Colnică; Cu ocasiunea Bobotezei, 
d na Moria Sabină, mama d-lui învăță 
toră din Colnică împreună cu soția aces
tuia, d-na Elisabeta Sabinii, au dăruită 
pentru biserioă 5 stihare pentru oopii 
ministranțl din materiă bună și frumos!) 
luorate. Cu altă ooasiune, mai multe 
femei din comună, cu ajutorul!) și la 
stăruința d nei preotese Maria leremia 
au dăruită pentru înfrumsețarea aoeleașl 
biserici 1 covoră de lână pentru prestolă, 
3 covâre de lână la ușile împârătesol și 
la dverl, 1 mâsaiu de lână tricoloră ro- 
mâoescă. Fiă esemplulă lord binecu
vântată !

— x—
Uni harnicii învățătorii a dobândita 

oomuna Ohaba Forgacî în persâna d lui 
Corneliu Ghilezană, care timpă de 2 ani 
funoționase ca învățători) în comuna Re 
metea PogărnicI, unde în timpulă acesta 
înființase unh nou coră de plugari și 
prin sîrguința și buna sa purtare câștigă 
iubirea tuturora locuitorilor^ din comună. 
Abia sosită în Ohaba-Forgaol, elfi și aici 
se puse pe lucru, înființa și aid unfi 
ooră cu vre-o 30 de școlail și în prima 
(fi de Crăoiună se produse în biserică, 
storcendă mulțămirea cea mai deplină a 
locuitonloră. Prin progresulă făcută în 
școlă și prin purtarea sa bună, d-lă Ghi
lezană, după cum ni-se sorie, ți aici a 
câștigată inima poporului, de care cu 
dreptă cuvântă și este vrednică ună 
astfelă de învățător!).

—x—
Ună darii interesantă. A. S. R. prin 

țulă Ferdinandă ală României a primită 
ună forte interesantă cadou, din punctă 
de vedere istorică, dela d. Berger, con- 
sulă generală română la Stuttgart. Nu 
e nimioă mai puțină decâtă scepttulă lui 
Frederică eelă mare, întregă de fildeșă, 
artistică ciselată și avendă o lungime 
de vr’o 80 de centimetre. Estremitatea 
inferidră formâză o oordnă, er oea supe- 
ridră pdrtă marca regelui Prusiei cu 
semnătura sa. De-asupra mânerului e re
produsă în reliefa grupulă eovestru dela 
Pdrta Brandeburgului. Aoestă prețiosă 
relioviă a fostă găsită într’o grădină, în 
Francia, unde fusese îngropată. UnO 
olandesă bogată o cumpărase intâiu și 
d. Berger dela acesta.

—x—
Convocare. Din Pesaoă primimt) 

următdrea oonvooare: Arătându-se în 
comuna nostră simpatia și dorința, pen 
tru înființarea unui coră vocală, sub 
scrișii avemă ondre a convoca la o adu 
nare generală oonstitutivă pe Duminecă 
în 31 Ianuarie (12 Februarie) a. o. la 2 
dre d. a., în localitatea șodlei române 
(lângă biserică) pe toți acei p. t. domni 
și ddmne, cari împărtășesoă aoâstă idee. 
— Pesaoă, 10 (22) Ianuarie 1893. G. 
P. Bogdană; M. Pore a; A. Isaofi.

— x —
Scăderea intereseloră la depuneri în 

B. Pesta. Cele mai principale bănci din 
B.-Pesta au hotftritO, ca dela 1 Febr. a. 
o., sâ scadă interesele pentru depuneri 
dels 4% la 36/10°/0.

— x -
Primăria capitalei Bucuresoi a înce

put!) deja lucrurile de împodobire a ora
șului De’.tru primirea AA. LL RR. prin
cipelui și principesei moștenitdre.

—x—
Agio vamală pentiu luna lui Febr. 

este stabilită cu 20 procente.
— x—

Corulă română din Alibunariu, sub 
conduoerea dirigentului Teodoră Petrișoru, 
a dată în în 14 (26) Ian. ună concerta 
împreunată cu petrecere. Concertulă a 
constată din 7 puncte bine alese. S’a 
jucată și „OălușerulO* 4 și „Bătuta.* 4

—x—
Dunărea lângă Turnu Severin ă a în- 

ghiățată. Ghiața e de 2 metrii de grdsă. 
Ministrulă de răsboiu ală României a 
trimisă ună batalioni) de soldați din 
geniu, oa cu ajutorulă dinamitei sâ spargă 
ghiața, și în urma acesta unele corăbii 
să fiă eliberate.

— x—
Portulă Sulina stagneză ou totulă. 

De 23 de (fii® marea negră a îughiățată 
la o distanță de 10 chilometri departe 
de portă.

— x—
Furnisare. Direcțiunea de tracțiune 

din Budapesta a oftiloră ferate de stată 
ung. are lipsă de mobile, articole de ti
nichea, butdie, frânghii, materii de cu- 
relăriă, cojooSriă. InformațiunI mai de- 
aprope se potă lua în biuroulă camerei 
comerciale și industriale din Brașovă. 
Terminulâ. de oferte 15 Febr. a. o.

—x—
Bală costumată. Sâmbătă în 4 Febr. 

va fi bală costumată de oopii în sala 
hotelului centrală Nr. 1., cu conluorarea 
musioei orășenesel. Bilete de întrare se 
potă cumpăra Ju prăvălia Meschendorfer 
și în librăria W. Hiemesih precum și în 
hotelulă Nr. 1. Prețulă: pentru verstniol 
60 er., pentru copii 50. Sera la oassă 
biletele voră fi mai scumpe și adecă 
pentru verstniol 80 or., pentru copii 60 
oi". Pănă la 10 dre sâra jocă numai 
oopii. Iuoeputulă la i/28 dre sera.

—x—
Recitatorul^ Haus Stoof, va ține în 

sera de 31 Ianuarie n. c. o oonferință 
în sala hotelului Centrală Nr. 1. Bilete 
se potă căpăta în librăria W. Hiemesoh 
și sera la oassă. Prețulă : cerole 80 or.; 
stală 60 or.; partere 30 or.; studeniți 20 
cr.; galeria 25 or. Inceputulă la ‘/28 dre 
sera. Programa este următorea: 1. „Der 
Prediger von Marian burg0 de Fr. Teutsoh.
2. „Ein Volksfeind14 Act. IV de Ibsen.
3. Gediohte von Petofi, de Melar. 4. 
„Der Pfarrer aus dem Haferland14 de 
Albert. 5. „Săcheische Humoresken“ de 
Stoof sen.

ULTIME SCIR1.
BucurescT, 27 Ianuarie. A. A. 

L. L. Regale principele Ferdinandă 
și principesa Maria sosescă în Ro
mânia Sâmbătă, 4 Februarie di- 
mineța venindă pe la Predelu. In 
Bucurescî continuă a se face mari 
pregătiri pentru primirea Loră. 
Poporulu îi așteptă cu entusiasmu.

a cunbsce învățătura lui Christosu. 
Ea se hotărî a se face creștină și 
a-șl jertfi vieța pentru iubirea dea- 
prbpelui. Binefăcetorulă ei se în
griji, ca se ajungă sigură și ne
cunoscută în Africa. Acolo după 
puțină pregătire primi botezulă din 
mânile bătrânului episcopă de Car
tagena și întră, sub numele de 
Perpetua, ca diaconesă (călugăriță) 
în serviciulă comunei creștinescl 
Cartagena.

Diaconesele formau în vechia 
biserică creștină ună felă de clasă 
religiăsă. Lucrulă loră era, să în- 
grijescă de bolnavi și săraci, să 
pregătescă pentru boteză pe femei 
(botezulă copiiloră se întroduse 
peste totă numai în veaculă ală 
4-lea), să le îmbrace și să le des- 
brace pentru tama botezului și la 
slujbele Dumne4eescl să părte de 
grijă, asupra femeiloru din comu
nitatea creștină.

Sora Perpetua în curendă își 
câștigă iubirea micei comune creș
tine, ce i-se încredințase. Blânde
țea și bunătatea ei cucereau ini

mile bărbațiloru și ale femeiloră. 
Cumcă frutndsa și regăsea femeiă 
trebuia să se tragă din o familiă 
de fruntași, toți o credeau, der 
nimenea nu cerceta, nici nu o în
treba, că de unde vine ea.

Toți trebuiră să fugă, bărbați, 
femei și copii, din mica comună 
creștinescă, cari departe cam de o 
oră de Cartagena, trăiau în tăcere 
și în pace, ocupându-se cu pescu- 
itulă. Intâiu nu voiră să fugă, 
când aucjiră decretulă crâncenă 
ală împăratului Deciu, care voia 
să restabilescă ordinea și moravu
rile vechi în împărățiă, ce i-se pă
reau nedespărțite de credința în 
Țeii cei vechi și de aceea ame
nința pe creștini, ca pe nisce res- 
vrătitori, cu chinuri și morte, decă 
nu voră voi să primescă obiceiurile 
religiunei romane de stată. Cei 
mai mulțl însă nu băgară în seină 
terminulă, pănă când toți creștinii 
dintr’o comună aveau să se înfă
țișeze la magistrată, ca să se la- 
pede de credința loră și să aducă 
jertfa chipului împăratului.

Acum ei erau ca și în afară 
de ori ce lege, închisărea și mdr- 
tea erau sigure pentru cei ce erau 
prinși. Der ea primise încă la 
timpă o soliă a episcopului de 
Cartagena, pe care o trimise elu 
mai înainte de a muri pe cruce. 
In acestă soliă se Țicea: „Dom- 
nulă vă poruncesce, să vă feriți 
și să fugiți de prigoniri; căci deă- 
rece, corăna de martiri vine din 
grația lui Dumnecfeu și nu păte 
fi primită, decă nu sosesce ora 
primirei, așa acela, care se retrage 
și așteptă, nu e nevrednică deea.“

Ei ascultară de cuvintele a- 
ceste. Părăsiră patria loră și in
trară în mare cu luntrile loră de 
pescari. Când sosiră soldații gu- 
vernorului romană, pentru ca să-i 
aresteze pe ei, cari de multă erau 
trecuțl în protocălele magistratu
lui ca dușmani ai împăratului, a- 
flară numai colibi, despre locui
torii loră însă nu aflară nici o 
urmă.

Unde au rămasă ei ?
Departe de țermurl, se ridica 

din valurile mărei o insulă stân- 
căsă singu/atică, der mai bine 
Țisă o stâncă mare și prelungită, 
pe care p6te vre-o erupțiune vul
canică*)  a scos’o din fundulu mărei. 
Cu o luntre puteai să o încungiurl 
într’ună cesă. Păreții ei de stâncă 
erau drepți și negri, ne oferindu 
nici unu locă, la care ai fi pu
tută debarca. Când furtuna biciuia 
marea, valurile aruncau spumă 
albă pănă în verfulă stânciloră, 
așa încâtă mica insulă părea, că 
dispare cu totulă în valuri; decă 
marea era liniștită, atunci stânca 
se odihnea pe întinsa și albastra 
suprafață a mărei, ca o umbră în- 
tunecăsă într’o câmpiă luminată 
desăre. Nici ună picior de omă n’a 
călcată insula acesta pustiă. In 
timpuri de vijeliă, corăbiile se fe
reau de a se apropia de ea, der
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Scrisorea unui Românii 
din America.

Unu plugară română din păr
țile bănățene, care de mai multă 
timpii petrece în America, abo- 
nându se cu începutulă acestui ană 
la „GazetaTransilvaniei14, ne adre- 
sâză o scrisore plină de doră și 
duioșiă față de frații săi Români, 
din ală cărora sînu s’a depărtată 
de atâtu de tare.

Din acestă scrisore, care ni- 
s’a adresată curată numai în 
limba românescă și care s’a 
espedatu pe la sfîrșitulă anului 
trecută și a sosită aici în 13 Ia
nuarie st. n , publicămu pentru cu- 
riositate următbrele:

East-Chicago, 27 Decemvre 1892.

Multil Știm. D le RedaotorO ! Ab- 
tă.<4l îți trimită ouponula cu 40 franci și 
50 cente ca abonamente la multa ono
rata și plină, de diamante româneeci a 
a D tale foiă „Gazeta Transilvaniei14. 
Pentru limba și națiunea română avendd 
și au inimă și simții românescă, vinO ou 
inima plină de dragoste a sprijini acestă 
multa iubită și prețuită foiâ.

Eu, D-le Redactorii, mi-sO uuO plu
garii din Banatd, din comuna Petrilova, 
în cerculă Jamă din comitatulO CarașQ- 
Severinfi. Părinții mei au fostă nisoe Bar
mani plugari. NeavendO spesele cerut?, 
ei n’crQ foștii în stare ca să m6 dea în 
șodle mai înalte, decâtfi numai în șoăla 
normală (primară) din comună.

Și așa umblândă eu la oârnele plu
gului până ce am fostă în etate de 20 
ani, am mersă atunci la Reșița-montauă 
oa luorâtorQ în fabrica de fieril. Aoolo 
am munoită 12 ani și am învățată oum 
să facă șinele dela drumulă de fieră. A- 
oolo m’am și oăsătorită ou Sofia Do- 
brescu, din familia buuă, care areșiună 
frate în comuna Furlugă din comitatulă 
Carașă-SevennO. Din 1880 și pănăîn22 
Iulie 1889 am trăită îupaoe și bună în
țelegere, der atunci ea a încetată din 
viâță și eu am r&m»să singură.

Cuprinsă eu de întristare aden ă, 
mi-am pusă în gândă să fa< ă o oălăto- 
nă pănă’n Amerioa, că pdte voiu zăuita 
mai ușoră acestă întristare. La 28 Apri
lie 1890 am încălicată pe trenă diu Re
șița și în 30 Apnle am fustă în Bre
men, în Germania. De aici am înoălioată 
în 3 Maiu pe vasulă „Vera“ și în 12 
Main am desoălioată la New-York pe 
usoată, după multe suferințe pe Ooeanulă 
Atlantioh ou valurile mărei.

De aici am mersă la Filadelfia, d£r 
neaflândă de muuoită, am mersă ia Pats- 
ville la o fabrică de fieră. Aici am mun- 
oită, deră ou multă greutate diu partea 
limbei englese. Mă’ntrebau Englesii, că 

de unde Bunt? Eu le spuneamă drepta
tea, că mi-8ă din Ungaria. ’Ml cjiceau, 
că mi-sh Hungeri, pentru oă Englesii ce- 
tesoă pe a în looă de i. Și așa la totă 
ouventulă îmi spuneau, că mi să Uugeri. 
Și nu i destulă ou atâta, oi ne băteau și 
ou petri pe strade și de aceea am fostă 
silită s6 mergă mai departe înlăîntru în 
America. De multe-orl am voită să spună 
oâ-să din România și că să Română, 
preoum sunt, deră când mergeamă la 
postă cu epistole, s6u le primiamă, de 
looă îmi cfioeau în limba englesă că 
mi să Hungeri. De multe-orl oând le 
spuneamă, oă mi-să Română, aceea le 
plă ea Englesiloră, oă ei iubesoă pe Ro 
mâul și pe Franțuzi și pe tfite celelalte 
națiuni, numai pe Unguri nu.

Muncindă 9 luni în Patsville, după 
oe am deprinsă limba englesă, am că
lătorită aiol, tn Statulă Iudiaua. Aid nu 
bată ou petri pe Unguri, pentru-că e 
stată nou și e slabă de loouitorl, — ți 
se și plătesoe mai bine în t6te fabrioile.

Cu aceste puține cuvinte, îmi îu- 
cheiu acestă epistolă salutându-te ou 
multă căldură și așteptândă ou nerăb
dare soumpa D-tale foiă „Gazeta Tran
silvaniei.“ Dâe Dumnezeu aâ trâ6scă și 
în seoulii viitori !

Ioană Manciu.

Glasulu unui plugaru românu.

Badea Vasilie Vaideanu din Ro- 
mosu ne rogă se mai „espedămă“ 
în „Gazeta Transilvaniei41 urmă- 
torea scrisore, căreia cu plăcere 
îi facemă locu :

■Romosfi, la 23 Gerară 1893.
Trecut’au mulțl ani, de oând noi Ro

mânii perdurămă nnă bine din mânile 
ndstre, și anume, libertatea.

Nu potă să rabdă de-a nu scrie câtă 
de puțină.

Multă mă miră eu, ca ecouomă, ce 
pdte fi, de noi Românii suntemă înain
tea Maghiariloră cei mai urgisiți dintre 
celelalte neamuri de dmenl. Nouă ne este 
oprită de-a spune adevărulă. Ce rele au 
făcută bre acei bărbați demni ai noștri, 
oarl au grăită adevărulă priu gazete? 
Pentru ce au fostă ei trași la cercetare 
și pedepsiți ou închisore și cu pedepse 
în bani? Ce rele au făoută acești băr
bați?

O Dumnezeule, îndură-te spre noi! 
Au nu-șl aducă aminte Maghiarii de cu- 
veutulă aoela, că ceZâ ce se înalță pe sine, 
se va smeri ?

Politica loră este deșertă. Noi Ro
mânii avemă răbdare și așteptare, căci 
Zice ună proverbă, că vremea coce cera
tele. Speranța ndstră este la Dumnezeu, 
elă ne va trimite ună viitoră mai buuă. 
Multe greutăți purtămă mai alesă noi, 

economii, și aoelea tote voră ave răs
plătire.

Trebue să-și aducă aminte Maghiarii, 
că multe împărății puternice au fostă, și 
pentru îuălțare au picată. Și ei potă 
ușoră aluneca, pentru-că DumneZeu nu-i 
bate pe dmenl când facă răulă, der nici 
nu-i nită.

Multe stăpâniri creștine suntă, și nici 
una nu vine să ridice jugulă nostru cclă 
greu și să ne elibereze. Pentru aceea tre
bue să ne rugămă de Impăratulă oeriu- 
lui, ca aoela sâ ne ușureze de greutate, 
căci la aițl !mpăruțl vădu bine, că nu-i 
nici o nădejde.

Ce greutate ne trebue mai mare, oa 
aoeea, că ni-au delaturatu și limba dintre 
tote scrierile, ce ne vină dela mai marii 
noștni, căel trebue să mergemă ou ele 
totă la cei oe sciu unguresoe, să ni-le 
cetescă? — O, ce'obrăznicia ! O, oe ne
dreptate! La tdte acestea DumneZeu va 
răsplăti.

Să nu ne lăsămă, frațiloră.
Să nu lăsămă pe voia loră, 
Că de ne-omă lăsa supuși 
Vomă fi ca din lume duși.

Trebue să ne trudimă,
Dreptatea s’o dodendimă,
Ca egala ’ndreptățire
S’o avemă de moștenire.

Rămână de bine-voitoră
Ală D-vdstră 

Vasils Vaideanu, 
economi.

Unu apelu cătră protopopi.
Primi mu din diecesa Gherlei 

unu apelă tipărită, pe care d-lu 
canonicu Ioanu Papiu, ca preșe
dinte alu Reuniunei învățătoriloră 
români din giurulă Gherlei, l’a 
adresată cătră toți protopopii de 
pe teritoriulă acelei reuniuni, atră- 
gându-le atențiunea asupra indi
ferentismului. ce unii membri din 
cleru și învățătorime arată față 
de căușele culturale ale acestei 
reuniuni și avertisându-i asupra 
datorinței, ce o au ca președinți 
ai filialeloru acestei reuniuni.

Noi de multe-ori amfi accen
tuată, că protopopii suntu factorii 
cei mai puternici, dela cari de
pinde progresulu în învățământă 
și bunăstarea culturală a popo
rului nostru peste totă. Amă ară
tată prin cașuri concrete, că unde 
protopopii suntu harnici și stă
ruitori, preoții suntu zeloși, învă 
țătorii la înălțimea datorinței și 
tăte mergă bine, în ordine și spre 
progresă.

De aceea aflămă fârte potri
vita adresa, la care d-lu canonică 
Papiu și-a îndreptată apelulă seu. 
Suntemă siguri, că pe acestă cale, 

D-sa, ca președinte de curândă 
numită ală acestei reuniuni, în 
scurtă vreme își va ajunge nobi- 
lulă scopă, de-a ridica nimbulu 
Reuniunei învățătoriloră români 
din jurulă Gherlei la nivelulă, ce 
’i se cuvine.

Etă apelulă:
Multă Onorate D-le Protoptfpe ! A- 

vendă în vedere, oă reuniunea învfțăto- 
rilorQ români gr. cat. din giurulă Gher
lei șuetă oa atare cu statute aprobate 
de superioritatea competentă înoă dela 
anulă 1880 și îu acestă reatirapă, deși a 
desvoltată activitate pe terenulă și în 
cadrulă ce-lă concedii legile vigente, 
totuși nu se vede a fi ajunsă la resul- 
tatele impuse de spiritulo timpului și în 
modă imperativă poftite de multele re 
cerințe și lipse, oarl pe Z> ce merge se 
simtă totă mai tare pe terenulă iustruo- 
țiunei;

Gonsiderândă apoi, oă vieța e lupta 
oontinuă, pe ală cărei câmpii atâtă oor- 
porațiunile, oâtă și indiviZii unuia fiesoe 
oare 'și are loculft menită, amăsurată po- 
sițiunei sale ; er oelă oe nu se nisuesce 
a umple looulă, unde e postată, cu ze- 
lulă ce-lh poftesoe importanța luorului 
formată adese-orl și de împregiuiărl — 
și nu șl încdrdă puterile pănă la acelă 
gradă, că în emulațiune să țină roată a- 
Bemenea ou oonluptătorii săi — oade în
vinsă pe câmpulă luptei și rămâue îna
poi, pe oând oei oe s’au înoordată fără 
de pregetă mergă înainte și se apropiă 
de scopă: din acestea și alte motive sub- 
scrisula, oa preside ală reuniunei învă- 
țătoriloră rom. gr. cat. din giurulă Gher
lei, — în oonsoiiDța ohiămărei sale și a 
devisei, oă ou puteri unite se pdte a- 
junge departe, — nu în spirită preten- 
sivă ori mandativă, ci în spiritulă iubi- 
rei frățescl și a înorederei, îmi permită 
a mă adresa oătră M. Ou. D-ta, oa oătră 
președintele reuniunei fiii? le din tractulă 
protop. ală M. 0. D. Tale, și a te ruga 
totă deodată, oa între multele ooupațiunl 
ce Ți le impune ofioiulă, oare-lă porțl, 
să binevoiescl a fi ou deosebită atențiune 
și la interesele speciale ale reuniunei 
ndstre, ca să se desvdlte activitatea, oare 
pe viitoră sA ducă la ună rezultată ou 
multă mai îmbuourătoră, preoum o re- 
ceră acesta referințele timpu'ui.

Credă, oă nu voiu fi râu înțelesă, 
când dau espresiune acestei dorințe, pen- 
tru-că o facă numai în sciiuța de a-ml 
împlini datorința sântă, la a cărei îm
plinire m’a chiămată încrederea onora
tului oorpă învățătoresoă în adunarea 
gener. a reuniunei ținută la Betleană, și 
a cărei înoredere o poseZl și M. 0. Dr.a, 
ca președinte ală reuniunei filiali trac- 
tuale.

In mai specială îmi permită a a-

și când era vreme frumâsă se ți
neau departe de ea, căci vârfurile 
stâncose și ascuțite, cari eșiau din 
apă, arătau primejdiile adencimei. 
Ulii și vulturii își făceau cuiburi 
pe înălțimea sa.

Cu câțl-va ani mai înainte de 
povestirea ndstră, ună tenără pes- 
cară ală micei comunități crești
nesc! fu apucată de o vreme tare 
și mânată pe întinsa mare. Ce e 
dreptă, elă scăpase de furtună, 
der după ce acesta trecu, rătăci 
elu cu luntrea în cdce și în colojce 
marea întinsă, căci prin cerulă 
înorată nu putea privi sorele, cu 
ajutorulu căruia ar fi putută afla 
direcțiunea cătră țărmure. Ventulu 
îlu mână spre insula acesta pus- 
tiă. Când ajunse în apropierea 
stâncei, observă, că în partea de 
miacță-ndpte a părețiloră de stâncă, 
era ună folă de limană, destulă 
de mare, ca se primescă și să as
cundă o luntre, ca a sa. Marea 
era liniștită și astfelă elă își mână 
luntrea înlăuntru și tocmai voia 
să arunce ancora, pentru ca să se 

odihnescă, când observă o deschi
zătură îngustă în forma unei se- 
milune, care se perdea înlăuntru 
în ndptea întunecăsă.

Curagiosă mână tânărulă pe- 
scară luntrea sa. După cinci mi
nute se făcu lumină și în curendă 
se veZu sub cerulă liberă. Elă 
trecuse prin o pesceră. Cu uimire 
veZu elă, că aici, în dosulă păre- 
țiloră întunecoși Ue stâncă, se află 
ună ținută plăcută. Arbori și tufe 
împodobeau pământulă, care se 
prelungea în susă.

Multe sămânțe aruncase ven
tulu, în miile de ani, dela țermii 
îndepărtați, și aceste semențe aflară 
vieță între stâncile pustii. Ființe 
viețuitdre nu se vedeau, afară de 
vulturii de mare, cari se aflau în 
verfulu stânciloră. O raZă subțire 
de apă curată și prospetă isvora 
din stâncă și cădea pleclcăindă în 
mare.De-altmintrelea aici dormnea 
o tăcere de mărte.

Tânărulă pescară rămase câ- 
te-va ceasuri în loculu acesta li
niștită, apoi căută și află peste 

valuri drumulă cătră patria sa. 
Elă povesti comunei despre des
coperirea acesta minunată; dâr fiă, 
că nu ’i s’a dată creZământă, fiă 
că nu dederă mare importanță 
acestui lucru, destulă că vorbiră 
despre ea și apoi o uitară.

Acolo fugise acum mica co
mună creștinescă sub conducerea 
acelui pescariu. Doue-ZecI bărbați, 
noue-spre Zece femei și patru-spre- 
Zece copii, cu totulă cincI-Zeci și 
trei de persâne alergară pe mare, 
care, mai cu îndurare ca âmenii, 
le oferi unu locă de scăpare. Ei 
duceau cu sine mreji, unelte de 
casă, făină, vină și fructe. Pe 
luntrea cea mai mare se afla 
crucea de lemnă, unde obicmuiau 
a se aduna, ca se se r6ge și sâ 
mănânce împreună. Era în luna 
lui Maiu și Ze aceea nu aveau a 
se teme de furtuni. De ore-ce ven- 
tulă era favorabilă, cătră seră și 
ajunseră lângă insula stâncbsă, der 
nu cutezară a se apropia de ea, 
de 6rece marea era neliniștită.

Peste ndpte steteră în largulă 

mărei. Când se crepâ de ZIU^, 
priviră cu temere spre meZă-Zi, 
că 6re nu se arată o luntre îm- 
perătescă; der nu zăriră nimică, 
decâtă suprafața nemărginită a 
mărei. In fine cătră ameZI, când 
marea se liniștise, cutezară a se 
apropia și trecură cu toții prin 
canalulă întunecosă spre ținutulă 
frumosă din interiorulă insulei.

Când mica societate debarcase 
la țârmă, întonă sub conducerea 
fruntașului ei ună psalmă de 
laudă. Apoi ei împlântară crucea și 
descărcară luntrile, bărbații tă- 
iară arbori, își făcură corăbii și 
când se apropiă sera, se culcară 
în simțementulă, că suntă mai si
guri, ca cri unde pe suprafața 
pământului. Nu se gândeau la lip
suri, căci apa bâjbâia de raci și 
pescl și mâncările aduse erau de 
ajunsă pentru mai multe săptă
mâni, Zecă le folosiau cu cum
pătare.

(Va urma,)
Trad, de Cornel Scurtu. 
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trage atențiunea M. O. D. Tale la urmă- 
tărel e:

a) După oe în îuțelesula § lui 4 din 
regulamente (pentru afacerile reuniuui- 
loră filiali) fiă-care reuniune filială are 
să țină adunări de primăveră și de tomnă 
și protoeolele cu actele referitore (în în
țelesul^ §-lui 15) la adunare, are să le 
subșternă comitetului centrala, der până 
acuma din unele tracte protop. nu au 
ajunsa la comiteta nici încunosoiiuțare 
despre țiuerea adunftrilorâ, nici s’au sub- 
șternută protocole : ești rugata ou tâtă 
reveriDța, ca să binevoiescl a luora întru 
acolo, ca să se delflture acesta defecta 
— decă pfină acuma nu s’ar fi delătu- 
ratO, — și actele adunărilorO reuniunei 
filiale, după ce voră fi ținute aceste în 
terminula pusa în statute, să ajungă la 
oomitetulfi centrala la timpula său.

b) Fiindcă restanțele din taosele 
membrilora ordinari, la cari sunta obli
gați după statute III. §. 3. 6), în urma 
incasr-ărei neregulate s’au uroata din ană 
in anfi la sume atâta de considerabile, 
încâta partea materială a reuniunei, fără 
de care nu pâte progresa nici cea inte
lectuale, sufere o daună mare, — să bi
nevoiescl a mijloci, ca restanțierii după 
putință să șl plătâscă restanțele și taosele 
să se încaseze pe viitorO mai regulată.

c) Deoreoe se aducO unele căințe, 
că membrii nu ara căpăta cărăușia niol 
diurnele prevăzute și prin instrucțiunea 
ministerială și prin §. 17 ala regnlamen 
tului pentru presentarea la adunările reu
niune)’, și cei absenți voiescO a-șl escusa 
și a-și motiva absențele cu acâstft îm- 
pregiurare: e forte de dorita, ca și în 
privința acesta să se afle calea și mij 
Ionele ueoesare conducătdre la soopa.

d) Dm protocâlele adunărilorâ reu- 
niunilorO filiale s’a observată, că în unele 
locuri absentările membrilorO ordinari 
obvină prea adese ori, ba absenteză chiar 
aceia, cari au să duoă rolă însemnată 
în adunare (preoum disertantele), ca a 
ceste absentărl pe viitorO să devină totă 
mai rari, ar fi forte de dorită să se afle 
calea de a frecuenta adunările regulata 
și a ușura înfățișarea la ele,’eră pe cei 
.cu absențe nemotivate a-i tracta în în- 
/țelesulo statuteloră reuniunei.

e) Comitetula centrala numai ou bu- 
.ouriă nu a putută să întâmpine și acea 
împregiurare, că la premiile publicate 
iîn anulă trecuta au incursa forte puține 
elaborate și și aceste nu cu acea dili- 

;gință lucrate, ca să se afle demne de a 
reporta premiulă pusa în conoursO. O 
impregiurare este acesta, oare mai multă 
s’ar pute atribui nepăsfirei, decâtă neca- 
patității și nehărnioiei învățătorilorO 
noștri.

EșoI rugata |drepta aceea, M. On. 
•Domnule Protopope, ca să binevoiescl 
.-atâta de a dreptula si nemijlocita, câtă 
și prin mijlocirea Veneratului ClerO trac- 
tualO — a cerca să se sternescă emula- 
.țiunea nobilă în învățătorii tractuall și 
în acesta privință. Ar fi unO lucru nu 

:prea de lăudată, decă nici la concursele 
<din ăstă ană nu ar fi comitetula în plă- 
•cuta posițiune de a pută propune acor
darea premiiloră puse în concursă.

In urmă peste totă îmi permită a 
însemna, că reuniunea nâstră, oa și 
.ori cari alte instituțiunl produse prin spi 
ritul a de progresa și de înaintarea bine 
lui comuna în genere și în specială ala 
instrucțivnei poporului nostru, este o 
„corporațiune, a cărei esistințăe reounos 
.cută de superioritatea competentă și prin 
jînsa-șl aprobarea, și toți membri acesteia 
,prin intrarea în densa precum și Vene 
ratulă Cleră are față de densa obliga 
țiunl ou numai de nobleță, ci și de 
strînsă datorință a lucra și a conlucra 

.spre ajungerea realisărei scopului pro
pusă; — în oousciința acestora fiindă și 
.comitetula centrala, oredă, că și pe vi
itorO va face toți pașii necesari pentru 

■împlinirea missiunei sale, spereză însă, 
ca cu ajutorula lui Dumnezeu și cu con 
lucrarea multă onorațiloră domni proto
popi, preoți și învățători, nu va veni în 
acea posițiune. oa față de împlinirea da- 

torințelorO din partea membriloră reu
niunei să fiă necesitată a recurge în pro
movarea intereseloră la autoritatea corn 
petentă mai înaltă, care prin aprobarea 
sa a sanoționată întreprinderile nostre, 
și ar fi ună lucru neplăcută, dâcă nepă
sarea ori neinteresarea nâstră de causă 
ar duce pe comitetă acolo — oa pe lângă 
recunuscmța datorită celoră zeloși, să 
arate și cașuri oontrare Prea Veneratului 
ConsistorO ori chiar Ilustrităț-i SaleD lui 
EpiscopO, care e patrouula reuniunei.

Acestea voindă a-le aduce la cunoe- 
cința M. Ou. D-Tale în sperarea, că vomă 
ave ooasiune de a te pută intim pina ca 
pe oelă mai zelosă cu recunoscință și 
mulțămită pentru aotivitatea desvoltată 
în interesele reuniunei nostre, a instruc
țiune! și a oultivărei poporului, — cu 
distinsă reverință sum

Ală Multa On. D-Tale 
stimătoră în Christosă frate 

Ioană Papiu m. p., 
canonică, presidele reuniunei.

Dare de se mă și mulțămită publică.
BrașovO, Ianuarie 1893.

Cu ocasmnea produoțiunei arangiate 
de Societatea sodaliloră români din Bra- 
șovă la 25 Decernvre v. 1892, pe lângă 
taxa de intrare, unii Domni nu făcuta 
și suprasolvirl, pentru cari li se aduce 
și pe acesta oale cea mai căldurbsă mul
țămită. Anume an suprasolvită d-nii : 
A. Vlaicu 2 fl., N. N. 1 fl. 40 cr., L 
Romană 1 fl., D. Platoșa 1 fl., N. N 80 
cr., Democoviel 40 or., N. N. 40 cr., I. 
Seniuoe 20 or., N. N. 20 cr., N. N. 20 cr. 
Totală 7 fl. 60 cr. Vmitula curata ala 
petreoerei a fostă de 69 fl. 40 cr.

Totdeodată mulțămimă Onoratului 
publică românescă din locă, oare spriji- 
nesoe cu atâta oăldnră modestele pro- 
ducțiuDl ele acestei societăți.

Pentru societatea sodaliloră români 
din Brașovă :

Arsenin Vlaicu, Vasile Meșotă. 
președinte. cassarU.

Literatura.
A apăruta :

BratJI și putregaiu. Moravuri pro 
vinoiale de Nieolae Xenopohl. A treia 
ediț'ă. Buouresol. T’pografia „Voința na 
ționslă". Strada Aoademiei Nr 4. 1893. 
Acestă carte, scrisă într’unO stila ușorO 
și românescă, tractezi o istoria fârte in 
teresantă și umple totodată o lecuoă 
simțită în literatura nâstră. Dovadă este, 
oa deja în scurta timpă s’au vânduta 
două e lițiunl. Prețuia pentru Ardeala și 
Ungaria (inclusive porto) 55 cr. nu ca 
pănă acum 1 fl.

■*
Vinderea lui Isusă, tragedia în 4 

acte, (scrisă în versuri) de 5 P. Simon#, 
preota îu Șomfaleu, (o. u. Beszt°rize). 
Formata 8° de 60 pag. Prețuia 35 
crucer'.

Arta de a trăi.
După Stugau, de Camila B...

Speranța, aducerea aminte și părerea 
de reu.

Unulă din darurile cele mai sublime, 
cu cari a fostă dotată omulă, ca să-și 
lumineze calea, adesea atâtă de întune- 
cosă a vieței sale, a-șl ridica de nou cu- 
ragiulă său slăbită și a nu pierde cu 
desăvârșire dorulă de vieță, pe lângă tâtă 
miseria și suferințele, pe lângă tote du
rerile și mortificările, — e speranța.

Speranțele se potă numi avansuri 
de bucurii în așteptare, și adesea se în
tâmplă, că astfeliu de bucurii anticipate 
ne causâză momente mai vesele, decâtă 
însă-și bucuria. Domna de Stael n’a 
mersă prea departe când a clisfi: «-4 trăi 
însemneză a spera; cetii ce ucide speranța 
comite ună asasinată11.

In totă casulă, însușirea omului de-a 
gusta înainte în închipuirea sa bucurii 
viitore, e ună dară neprețuită alu lui 
Dumnedeu și pentru omulă cu minte, e 
unulă din mijlocele cele mai importante 
de a se bucura de viâța sa. Am (jisă 
pentru celă cu minte, dedrece sperarea 

pătimașă îșl are și ea pericolele sale. 
Speranțe îndelungă nutrite și în fine ne
împlinite, au împins deja pe mulțl âmeni, 
de altcum bravi, la desperare și sinuci
dere. De aceea sfătuescă pe toți aceia, 
cari voră se guste din speranță numai 
partea cea bună: sperați, sperați cu totă 
avântulă, cu totă tăria sufletului vostru, 
der oțăliți-vă inima de mai înainte, pen
tru ca să stâțl neclintiți, când speranța 
nutrită nu se va împlini.

Unii, pentru a scăpa de durerea spe- 
ranțeloră veștejite, ne sfătuescă a nu 
spera nimică cu totă sufletulă. Nu sunt 
de acestă părere. Decă ne vomă subția 
seu chiar amărî ori ce speranță prin 
ideia, că ceea ce sperămă pote nu se va 
împlini, atunci răpimă speranței totă ce 
are ea mai încântătoră.

Ună sufletă morală tare, nici nu are 
lipsă să-și știrbâscă astfelă gustarea spe
ranței sale. Decă și nu i-se realisâză o 
speranță, elă totuși pentru acâsta nu-șl 
pierde cumpătulă. Elă se mângâie 
cu ideia, că ceea ce a fostă mai 
bună în lucru, adecă speranța, a gus- 
tat’o deja și că acestă avansă e din 
acelea, cari nu se mai replătescă. Nu 
uită nici aceea, că o inimă de omă să- 
nătosă și vioie încă nu devine săracă 
prin pierderea unei speranțe.

Firesce, că arta de a ne păstra cum- 
pătulă după speranțe pierdute, chiar și 
după de acelea, cari atingă cele mai in
time simpatii ale inimei, nu ni-o însu- 
șimă dintr’odată. Trebue, ca noi înși-ne 
să ne facemă treptată educațiunea, pen- 
tru-ca să ajungemă la acestă tăriă, la 
acestă elasticitate și la acestă oposițiă no
bilă a sufletului, luândă firma hotărîre, 
de a ne păstra, chiar și la celă mai mică 
incidență, echilibrulă sufletului nostru. 
Să nu credemă, că ar fi ună lucru de 
prisos 0 de-a ne deda să ne scimă stă
pâni chiar și în lucruri mici, pentru-că 
fiă care putere a trupului și a sufletului, 
ca să nu amorțescă, are lipsă de o im- 
pulsiune continuă, ca și magnetulă prin 
atârnarea de mici greutăți.

Mai sfătuimă de-a nu slăbi speranța 
prin ideia neîmplinirei ei și din acelă 
motivă, pentru-că în lucruri practice, spe
ranța, care stă în legătura cea mai strînsă 
cu încrederea în sine și cu siguranța, e 
ună mijlocă de căpeteniă ală isbendei.

Decă speranța constă în aceea, de 
a ne închipui bucurii viitore, ca și când 
ele ar fi presents, — apoi frica, și sora 
ei grija, constă în aceea, de a ne închi
pui suferințe viitâre, ca și când ele ar fi 
presente. Precum însă prin puterea în- 
chipuirei nostre ne putemă cugeta bu
curii și suferințe viitore, ca și când ele 
ară fi presente, în tocmai așa ne putemă 
cugeta bucurii și suferințe trecute, ca și 
când ele ârăși ar fi presente.

Ce capitală, ce comoră nu suntă 
ore amintirile plăcute1 Când presentulă 
e secă, nădușită și plină de urîtă, n’a- 
vemă decâtă să ne deschidemă scrinulă 
amintiriloră nostre și vomă ave bucurii 
în abundanță. Pentru-că așa nefericită nu 
e nici unu omă, ca se fiă lipsită cu totulă 
de ori-ce amintire plăcută. Chiar reprivi- 
rea asupra greutățiloră suportate, devine 
bucuriă, dâcă e în legătură cu conștiința, 
că amă întâmpinată pericolele cu fruntea 
ridicată și amă suportată tote greutățile 
cu tăriă și curagiu veselă.

Pentru a ne convinge despre acâsta, 
n’avemă decâtă să ascultămă pe ună 
soldată veterană istorisindă despre cam
paniile și bătăliile, la cari a luată și elă 
parte. Cum îi strălucescă ochii, câtă de 
elocuență devine vorbirea lui, câtă de 
tînără devine erășl bătrânulă flăcău, când 
îșl descrie aventurile sale răsboinice, cari 
totuși au fostă însoțite de atâtea stra- 
pațe, greutăți și lipsuri. Elă le-a istori
sită în tocmai, pâte pentru a o suta oră, 
și totuși le istorisesce din nou cu ace
lași focă și plăcere.

Său să surprindemă pe doi amici Ia 
revederea loră după o lungă despărțire, 
când își revocă în memoriă cele ce le 
au petrecută împreună. „Iți mai aduci 
aminte? Mai scii tu?“ — suntă totă alăi 

doilea seu ală trei-lea cuvântă, pe care-lă 
poți audi. Și apoi se pună la istorisite, 
la o completare și coregere reciprocă; 
îmbătrânitele inimi se încăldescă din ce 
în ce mai multă, ele simțescă ârăși, ca pe 
timpulă copilăriei și ală juneței; trecu- 
tulă loră se estinde înaintea. loră, ca o 
regiune luminată de sorele în asfințită, 
și decă ei n’au fostă în stare să făurâscă 
și numai două versuri schiâpe, în acestă 
momenta devină poeți.

Putându-ne noi reaminti în totă mo- 
mentulă bucuriile trecute, și deorece și 
reprivirea peste pericolele și greutățile 
suportate devine pentru noi ună mijlocă 
de gustare, așa noi dispunemă în pute
rea nostră de reamintire, ună puternică 
balonă, care e în stare să ne ridice și 
să ne trâcă peste crepăturile de ghiață, 
colțurile de stâncă și peste încurcăturile 
presentului.

Decă mai considerămă și aceea, că 
fiă-care presentă devine trecută, că ori-ce 
suferință, pară-ni-se ea ori câtă de gro
zavă, e trecătâre și că neapărată va sosi 
o di, în care vomă privi la suferințele 
nâstre cu același sânge rece și melan
colia blândă, ca și asupra multoră al
tora, ce acum trecă ca petrecute, — nu 
vomă putâ pierde nici-odată curagiulă, 
nicî-odată nu vomă fi de totă prada în- 
tristărei.

O singură reprivire în trecută esistă, 
care în adevără e torturătâre; și acesta 
e reamintirea greșeliloră, a nedreptăți
lor 0, a stângăc.iiloră comise, prin cari 
ni-amă causată nouă seu altora rele sim
țite. Neplăcerea, pe care o provocă în 
noi asemenea repriviri, limbagiulă comun 
o numesce părere de reu, seu regretare. 
Nu numai celă criminală și păcătosă, ci 
chiar și omulă de altcum onestă și bravă, 
cunosce acestă sentimentă și nu esistă 
nici unulă, ori câtă de morală și pru
dentă ar fi, care să nu-șl dică: „O, de 
a-șl fi făcută altcum în cutare seu cu
tare casă ală vieței mele!“

Cum avemă bre să considerămă noi 
părerea de rău, din punctulă de vedere 
ală unei dietetice raționale a sufletului? 
Să o huiduimă filră dor și pâte?—Răs- 
punsulă nostru e: da și nu. Da, când 
părerea de rău constă într’o torturare de 
sine sterilă; nu, decă ea devine inpul- 
siune pentru o faptă mai bună, ună fără 
pentru viitoră.

E adevărată, că și cea mai mare și 
adâncă părere de rău nu pâte face ne
făcută ceea ce s’a făcută, și că cu re- 
mușcărl nesfîrșite nu ne facemă nici ună 
serviciu, nici nouă și nici celorlalți âmeni 
convețuitori; der totă așa de necontes
tabilă e, că cu câtă recunâscemă mai 
bine urmările greșeleloră săvârșite, cu 
câtă dorimă mai multă să nu fi săvîrșită 
cutare sâu cutare faptă a vieței nâstre, 
cu atâtă se mișcă mai tare în noi și do
rința și propunerea de a repara ceea ce 
amă comisă, seu întrelăsată a face.

Părerea de rău deci, ca și grija, e 
bună și folositore, decă e activă; sterilă 
și înpiedecătâre a veseliei sufletescl e, 
când e pasivă.

Suntă însă amintiri, pe cari trebue 
să le suprimămă cu ori ce preță. Ace
lea suntă de astfeliu, că ne facă numai 
să suferimă, fără ca prin aceea să ne 
ajute nouă sâu altora ceva. Pentru fiă- 
care omă esistă ună anumită faptă în 
vieța sa, care a fostă așa de durerosă 
pentru elă, încâtă ori ce reîmprospătare 
a aceluia în memoriă, chiar și decă au 
trecută de atunci deci de ani, face, ca 
inima lui să sângereze ârăși din mii de 
rane și îi revoltâză sufletulă pănă la săl- 
bătăciă. De acestea se țină : infidelitatea, 
ce amă încercată; grâua nedreptate, ce 
ni-s’a făcută; ingratitudinea, ce amă es- 
periată. A ierta putemă, de a nu ne răs- 
buna și urî ne putemă reține, dâr a uita 
nu putemă. ,

înțelepciunea vieței nu numai ne 
sfătuesce, dâr ni-o- impune, ca datorință, a 
tracta astfeliu de rane ale inimei, ca și 
pe acelea ale corpului. Să încungiurămă 
totă ce le ar putâ face să sângereze de 
nou. îndată ce amintirea loră se deș- 
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tâptă în noi, să îndreptămă momentană 
ideile nostre în altă direcțiune. Orî ce 
concesiune ofere acestoră rane viâță nouă 
și o simțibilitate mai desvoltată. Cu ele 
se întâmplă, ca și cu anumite pasiuni, 
cari prin satisfacerea lorfi, câștigă totă 
mai multă putere. Numai prin o contro
lare rigurosă asupra nostră înși-ne ajun- 
gemă cu timpulă a-le tâmpi ascuțișulă. 
„ Avemu lipsă de dreși-care viclenia față de 
noi înși-ne, ca să nu suferimu prea multă", 
4ice domna de Stael, — și are dreptate.

Unde priesce pomilorfi.
Iubite cetitorule! Decăte-ai gân

dită și resgândită asupra pomiloră 
și decă ți-ai pusă carulă în petrii 
se țl faci o pomăriă. de bunăsemă 
te vei întreba: Ore unde place 
pomiloră mai bine: în ce locă a- 
decă, ca sâ nu fiă truda zadarnică? 
Și cu dreptu cuvântă îți vei pune 
acestă întrebare, căci nu e mai 
reu lucru, decâtu când punemu o 
plantă acolo, unde nu-i priesce.

Der la întrebarea acesta îți și 
dau răspunsă lămurită și scurtă : 
Pomii nu suntă gingași, ei pri- 
escă bine mai în ori ce locă, nu
mai mocirlosă, apătosă să nu fiă, 
adecă se nu țină pe elă bălti de 
apă multă timpă, primăvera și 
tdmna, că acele apoi îi face de 
negrescă, prindă adecă o rugină 
negră pe scorță și nu dă Dumne 
cjeu să crescă, ori că pieră chiar.

Totă ținutulă Ardealului este 
potrivită pentru pomi, afară de a- 
fundările ce țină apă mai totă me
reu și afară de vârfurile munți 
loră. Altă cum șesunle, dealurile, 
pblele munțiloră noștri, — tote 
suntă potrivite pentru pomi, vec|i 
bine nu chiar pentru fiă-care ne-am 
de porne.

Vecjut’am pomi frumoși lângă 
Făgărașă,in giurulă Sibiiului, Orăș- 
tiei, Hațegului, Caransebeșului, 
Devei, Blașiului, Mediașului, Clu- 
șiului, Gherlei. Vecjut’am apoi totă 
pomi frumoși pe lângă Someșulă 
mare în josă spre Ungaria și în 
susă pană chiar la Rodna, de unde 
isvoresce acestă fluviu. Ba chiar 
și în munfii apuseni, în giurulă 
Abrudului, am văzută icl-colea 
câte-ună pomă frumosă și bine 
producetoră de unde am venită 
la convingerea, că: totă pămen- 
tulă patriei ndstre este acomodată 
pentru cultivarea pomiloră, numai 
— cum am mai cjisii — unde stă 
apă să nu cercămă, că numai 
înzadară muncimă.

Loculă șesă e potrivită pomi 
dâlmele nu prea mari însă suntă 
și mai bune, er prin așa numitele 
hotrope și gorgane, pe rîpele pă- 
raieloră dintre dealuri, pomii se 
facă atâtă de frumoși și producă 
atâtă de bine, de nu-i vine omu
lui a crede. Dealurile prea mari 
înse-și câstele loră prea țăpișe to
tuși nu suntă destulă de potrivite; 
acolo-i pripesce sârele prea tare, 
și nu au pică de scutință în con
tra vântului.

Afară la câmpă de altcum, nici 
nu sfătuescu pe nimenea să pună 
pomi, de nu cumva are ună locă 
bună, der tare bine îngrădită, și 
de nu cumva are acolo casă, unde 
se pâtă șede cineva ierna-vera. 
Veni-va timpulă, când și afară la 
largulă vomă vede pomi destui, 
der noi să ne vedemă de-ocam 
dată grădinile puse în rândulă, ce 
se recere și pline de pomi nobili, 
er după ce nu ne voră mai încăpe 
în grădină, vomă sci noi unde și 
cum să i punemă.

Numai începutulă e greu, că 
dedațî odată cu acestă lucru, sin- 
gură ne împinge mai departe, cu

deosebire după ce să vădu resul- 
tatele lui binefăcetbre. Că așa sun- 
temă noi, omenii, fără interesă 
materială nu prea lucrămă bucu
roși, der după ce vedemă, că lu- 
crulu cutare ne aduce folosă, a- 
tuncl sțămă de elă cu mâni cu pi- 
ciâre. Er cum că pomăritulă aduce 
folosă, avemă esemplu viu între 
noi, că Sașii, conlocuitorii noștri, 
facă în totă anulă sute de
mii de florini pe pdme, câți din 
ei și-au făcută satele, de ai jura, 
că-să nisce orașe.

Cum 4*°ă,  numai începutulă e 
greu, că după ce cercămă odată, 
de două, de treiojl și vedemă, că 
ne succede (cum domnii în
graiulă loră), atunci nu ne mai 
putemu despărți de ei; totă între 
ei amă sta, totă cu ei ne-amă o 
cupa, îndată ce nu aveină altă 
lucru mai grabnică. Sciu dela 
mine!

Fiindă der în clară cu răspun- 
sulă la întrebarea, că: Unde place 
pomiloră? se mai scimă ună lu
cru: loculă, ori grădina, cevoimă 
a-o face pomăriă, mai întâiu și 
întâiu de tâte trebue îngrădită tare 
bine, nu numai ca de clacă, ci 
îngrădită omenesce, cu gardă de 
nuele, cu pălantă, zidă ori cu — 
gardu viu.

Din traista cu minciunile.

Cătunele și crâșmarulă.

Trei oătane au intrată odată ÎDtr’o 
orâșmă, der nici unuia n’avea măcar o 
lăscaiă; au cugetată însă, că dbr, dâr 
vora pute scăpa cum-va și să nu plă- 
tesoă.

După-oe au beuta și s’au ospătată 
bine, au începută a se sfădi.

— „Eu am să plătesca tota !“ 4'9e 
cela mai ăătrână.

— „Asta mi-ar mai trebui!" ada- 
use ala doilea. „Să plătescl tu pentru 
mine ?

— „Ce vreți voi? Așa și pe din
cole", le d'c®a oe'Q ma* tînăra, că d6r eu 
nu voiu fi beuta pomana moșului".

In sfada loră vine crâșmariulă și le 
cfioe: să nu se mai sfădesoă, oă elă a 
aflata ună buna mijlooa pentru plată, 
oare-i va mulțămi pe toți.

— „S’audimă!“ strigară oa dintr’o 
gură.

— „Eu", (fise crâșmariula, „îmi voiu 
lega oohii și pe acela, pe care la voiu 
prinde dintâiu, va trebui să plătâsoă 
tota".

Aoâsta au așteptat’o hoții de ei și 
îndată ce au văzuta pe crâșmariu or- 
beoânda prin oasă și lovindu se de mese 
și soaune, au tulit’o la fugă.

într’ună târziu vine orâșmăresa. er 
crâșmarula nesoiinda cine i, o prinde și 
strigă Dăoăjita oătră ea: „Tu trebue să 
plătescl tota!“

MULTE ȘI DE TOATE.

Ingerulu copilului

ț)iarelorO englese li-ae scrie urmă- 
tdrele din India : Mai mulțl oficerl se 
duseră la vânata de tigri, dâr spre sără 
se întorseră acasă fără niol o pradă. 
De6>"ece puscile erau încărcate se hotă- 
rîră oa pe drurnă să-și petrâcă urîtula 
împușoândă. Treoândă prin una câmpă, 
în curânda văzură ună uloioră mare de 
Iută, pe care și-ltt aleseră de țintă. Celă 
dintâiu atinse marginea dreptă a ulcio
rului. Ală doilea pușcă peste elă. Ală 
treilea puțină cam la stângași isbi pămân- 
tula. Deodată se auc}i în interiorulă ul- 
oiorului uuă strigătă și când oficerii se 
apropiară observară în ulciorfl ună co
pilă de țîță, pe care mama sa îlă așe- 

dase spre siguranță. Abia pușoătura din 
urmă î 1 rt deștepta diu somnă. Oficerii 
luară ou ei oopilula și’lă oresoură pe 
cheltuiala loră.

*

Principii domnitori din Europa.

Europa are acum patruzeci prinoipl 
domnitori. Dintre aceștia Papa Leo XIII 
este celă mai în vârstă. Elă a întrată 
acum în ală 83 ană ală vârstei sale. 
După elă vine marele duce Adolf de 
Luxemburg și principele Adolf de Sohaum- 
bnrg-Lippe cu 75 ani; regele Cristian IX 
de Danimarca, duoele Ernest de Sachsen- 
Coburg-Gotha și marele duce Carolă de 
Sachsen-Weimar Eisenach ou câte 74 
ani; regina Victoria a Marei Britanie și 
Irlanda și duoele Friderioă de Me^klen- 
bnrg-Strelitz, ou câte 73 ani; prinoipele 
Woldemar de Lippe ou 68 ani; duoele 
George II de SaLsen-Meiningen, marele 
duce de Baden și duoele de Sachsen- 
Altenburg cu câte 66 ani; mwele duce 
de Oldenburg cu 65; regele Albert de 
Saxoni» cu 64; regele Oscar 11 ală Sve- 
diei și Norvegiei cu 63 ; Impăratulă Fran
cisca Iosif I ală Austriei, rege ală Un
gariei și principele de Schwarzburg 
Sonderhausen cu 62; principele George 
de W.aldek și duoele de Anhalt-Dessau 
cu 61; prinoipele Henrio XIV Banes ou 
60 ani îmaliniț!.

Douâcjeol, așuderă jumătate din dom
nitorii Europei, au trecută peste vârsta de 
60 ani.

Dintre cei următori 15 suntă în 
vârsta a doua omenâsoă. Aoeștia suntă : 
Leopold II, Regele Belgiei, ou 57; r e- 
ge'e Carolă ală României ou 53; 
principele Ioan II de Liechtenstein ou 
52; prinoipele Niohita deMontenegru ou 
51; Sultanulă Abdul Hamid ou 50; re
gele Umberto I, ală Italiei ou 48; Ța- 
rulă Rusiei Alexandru III și regele George 
I de Grecia cu câte 47; prinoipele Hen
rio XXII Reuss linia bătrână cu 46; prin
cipele Wilhelm II de Wurtemberg, re
gele Otto I de Bavaria și principele Al
bert de Monaco cu oâte 44 ani , marele 
de Mecklenburg-Schwerin ou 41; prinoi
pele Gunther de Sohwarzburg-Rudols 
stadt cu 40 și Wilhelm II, împăratula 
Germaniei, cu oâte 33 hdI.

In vârsta dintâiu stau următorii cinci 
domnitori ai Europei : regele Carlos de 
Portugalia ou 29 ; marele duoe de Hbsbs 
ou 24; regele Alexandru I ală Serbiei cu 
16; regina Wilhelmina a Țeiiloră de josă 
cu 12, și în fine regele Alfonso XIII de 
Spania cu 6 ani.

Anii de guvernare ai domnitoriloră 
Europeni: Regina Angliei 55 ; duoele de 
Sachsen-Coburg-Gotha ou 48; principele 
de Waldek ou 47 ; împăratule Franoisoă 
Iosifă I ou 44; marele duce de Baden 
ou 40; marii duci de Oldenburg, Saohen- 
Weimur-Eisenach și de Sachsen Alten
burg ou câte 39; prinoipele Reuss (linia 
bătrână) 33; prinoipele de Montenegro, 
marele duoe de Mec-klenburg-Strelitz și 
prinoipele de Schaumburg Lippe ou oâte 
32; regele Greciei și regele Danimarcei 
cu 39; regele Belgiei ou 27 ; regele Ro
mâniei și duoele de Saohsen-Meiningen 
ou 26, principele Reuss 25 ani. Afară de 
regina Angliei, care în 1887 și a serbată 
iubileulă de 50 de ani, optspre4ece dom
nitori și-au serbată jubileulă de 25 ani. 
Sub 25 de ani domnesoă următorii : 
ducele de Anhalt-Dessau ou 21, regele 
Svediei 20; regele Saxoniei 19, prinoi
pele de Lippe 17, Sultanulă Turoiei 16; 
regele Italiei și papa Leo XHI 14, prin
oipele de Schwarzberg 12, Țarul Rusiei 
11, ducele de Mecklenburg-Schwerin 9, 
Alfons XIII ală Spaniei, regele Otto 
ală Bavariei cu 6; împăratnlă Germa
niei 4, regele Serbiei, prinoipele de Mo
naco și regele Portugaliei ou 3, regina 
Wilhelmina, ducele de Luxemburg ou 2, 
regele de Wurtemberg ou 1; în fine du
oele de Hessa, oare înoă n’a împlinită 
ună ană de domniă.

Unu banditu numită șefii 
de poliție.

Ast-felă de luorurl, de sigură, că nu' 
se petreofi deoâtă în America.

Bob Danton, șefulă unei banue de 
tâlhari, cari an jefuită în Ootombre tre- 
oută banoa din C^fferivile și au săvâr
șită o mulțime de asasinate, a fostă răs
plătită pentru faptele sale într’ună modă 
de necrezută.

Elă a fostă numită șefulă poliției 
din Cofferiville. Diu oausa asta cetățenii 
de aoolo potă durmi lin'știțl. Bob Dan
ton îșl oundșce pungașii, oa și aoeștia pe 
deusulă. De oând a primită elă funoția 
aceasta niol o tâlhtriă, niol o spargere 
nu a’a întâmplată în orașulă acela.

Bob era forte respectată și bogății 
bancheri îi erau reounosoătorl. Der etă 
oă într’ună din nopțile treoute, pe când 
toți erau siguri, o oeată mare de bandiți 
pătrundă in casele oâtor-va banoherl, îi 
asa-uneză și le iau o mulțime de bani 
în valdre de peste 2 milidne de fr.

Panica în orașă era grdznioă. Toți 
ohiămau polițiștii, dâr aceștia nioăirl. In 
săra aceea Bob îi adunase la prefeotură 
UDde le a dată ună banchetă, în care 
i-a îmbătată pe toți.

In 4orI de 4', oând s’au deșteptată 
polițiștii, oăută-lă pe Bob de unde nu i. 
Elă a dispărut# împreună... ou fondulă 
de 300,000 de fr. ală poliției. Etă ce 
vrea să 4’'îă a pune oapra pă4itore peste 
varză.

*

Mârtea unui omu norocosu.

Baciccia Dodero, născută dintr’o fa
milie de josă, a murită mai 4’l®le tre
oute la Genua în etate de 78 ani dintre 
care 58 ’i petrecuse în navigațiunl.

Fu oăpitană în timpă de 38 de ani 
și nu e oolță cunosoută în oare elă să 
nu ’șl fi îndreptată oorabia aa. Ne
grii din Guineia pronunță ou reounoș- 
ință numele lui, căci elă ’i vindeoase 
de multe băle și le duoea în tot-d’auna 
o mulțime de pescl, ce pesouia prin alte 
mări necunoscute de sălbaticii negrii. 
Ela nu vorbea de oâtă dialectulă liguri- 
ană și reușise să se facă să fie înțelesă 
de popdrele cele mai depărtate.

Năile pe oare călătorise, nici odată 
nu făouse naufragii și soăpase din cele 
mai mari perioole. Hă vedeai îujurândă, 
gestioulândă, luâudă oele mai înalte note 
ou vooea lui puternică, oare semăna mai 
multă cu flnețăturl, dândă ordinele ne
cesare eohipagiului său, și după câte-va 
minute pericolulă trecea și naia abătută 
era scăpată și ’șl vedea de drumă.

Napoleonă ITI ’i dădu o medaliă 
de argintă: soăpase de naufragiu două 
vapâre franoese. Altă medaliă totă de 
argintă ’i dăduse regina Angliei. Italia 
îi dăduse mai multe mențiuni ono- 
orabile.

Oomercianții, cari navigau pe vapo-- 
rulă societăței „Burbatino", oomandată 
de oăpitanulă Dodero, erau siguri oă 
voră ajunge la destinația loră Neguțătorii' 
din Cagliari așteptau treoerea vaporului 
pe care era Dodero spre a încărca grâ- 
nele loră. Și domnele din diferitile por
turi nu voră uita nici odată, oă acestă 
ursă marină, cu mâinile grose șcia să fiă 
și ună elegantă cavaleră.

NECROLOG. O nouă și grea per- 
dere a îndurată d-lG Di R. Cordescw, 
direotorula și întemeiătorulft institutului 
„Lumina" din Bueurencl, prin perderea- 
fiioei sale Silvia D. R. Cordescu, care ră 
posâ la BuourescI în 14 Ianuarie v. o, 
îu etate de 14 ani. — Adresămă întris
tatului tată condolențele nostre cele mai 
sincere.

— Pamfiliă Mihailă din Roraoșelăy 
unulă din cei mai cinstiți și mai harnici 
loouitorl în comună, a răposată pe la 
finea anului trecută în etate de 77 ani. 
Badea Vasilea. Văideanu din Romosă ne' 
scrie, că răposatulă a fostă ună omă, 
uum rari mai poți gA-i. Bună la inima-
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femfitorfi de Dumnezeu și peste măsură 
sîrguinciosfi, agonieându o avere fru- 
■mosă. Elfi a fuucțiouatfi și ca primarii 
alfi comunei timpfi de 40 de ani, pur- 
tândO atestă slujbă cu oredință, cu drep
tate și cu iubire față de frații săi. — 
Dumnezeu să lfi odihnesoă!

Bursa fle mărfuri Sin Budapesta

Trageri Ia sorți.

Comuna Viena, 2 Ian. ser 79, 81, 
238, 579, 694, 742, 977, 1632, 1674‘ 1973, 
2580, 2698, 2982. Tragerea următore 1 
Aprilie.

Losuri de stătu 1858, 2 Ian. ser. 46, 
51, 82, 115. 166, 217, 221, 302, 326, 350 
491, 569 659. 694, 733, 820, 890. 963. 
1002, 1104, 1179, 1274, 1320, 1452 1693 
1713, 1779, 1830, 1836, 2056, 2074, 2217, 
2265, 2400, 2605, 2750, 2835, 2848, 2952. 
2959 2997, 3040, 3069, 3173, 3183, 3208. 
3245, 3319, 3345, 3486, 3580, 3586, 3678, 
3682, 3757, 3764. 3811, 3871 3974.

Creditu, 1858, 2 lan. ser. 250, 286, 
•299, 617, 841 1134, 1531, 1649, 1696, 
2249, 2383, 2821 3041, 3110. 3113. 3432, 
.3772, 3863, 3985. Tragerea următâre 1 
Mai.

Crucea r. a. ser. 219/12, 1243/35 
1519/6, 2337/28, 2466/23, 3622/43, 3706/8 
4370/19, 4811/24, 5687/37, 5816/48.
6725/8. 6799/9, 6976/25 7167/24, 7535/18 
8684/48, 8880/17, 9284/22, 10038/15,
11560/3, 11596/41, 11835/25. Din amor- 
tisareser: 1283, 1451, 3400, 5349. 5367 
.5952, 6054,9670, 9726, 11275 Tragerea 
.următore 1 Maiu.

Fondare 30/0, Boden Creditu, 5 Ian. 
ser. 16/10, 835/34, 1316/24, 2288/17,
■2536/28, 2816/6 3017/44. 3151/47. 3341/17 
4682/9, 5260/18, 6280/50, 7656/9, 7785/2

Losuri șerb. 3°/0 ser. 1602, 2073, 2251, 
2626, 2650, 2659 3200, 3663, 4388, 5090. 
.5215, 5496, 5969, 6447. Tragerea urmă 
t6re 14 Aprilie.

din 27 Ian. n. 1893.
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Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80

7.40
7.40
7.45
7.45
7.60

~T5C
7.60
7.55
7.56
7.60

Sfimințe reahi 
ori nouă soiulii

e -U ® 0 
5 31 
a * 0 g,

Proțulfr per
100 chiljfT.

dela pana

Săcară 
Orză 
Orză
Orză 
Ovăsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.—
64.—
39.41

75
73

6.20
5.10
5.50
6.20
5.50
4.60
4.55

L10

6.40
5.40
6.-
7-40
5.80
4.65
4.60
4*35

Oursuln
Produotediv. 8 ol ulu

dela pilnâ

Sem. de trif. Luțernă ungur. 48.— 58.—
— francesă —.—

roșiă 64.'- 71.-
Oleu de rap. rafinată duplu 32.- 32.50

2 Oleu de in 5.65 5.75
ft Uns. de porc dela Pesta 59.50 60.-
o' n dela ț6ră

Slănină sventată 41.— 42.-
afumată 49.— 50.-

S Său 35.— 36.—
—< Prune din Bosnia în buțl 20.- 21.50
XI 
X din Serbia în saci 20.50 20.76

Lictară slavonă nou 21.50 22.
bănătenescă

<D Nuci din Ungaria
£ Gogoși ungurescl

serbescl

n galbină strecurată —t_ —e—
Ceară de Rosenau 140. 141
Spirtă brută 13.50 13.71

9! Drojdiuțe de spirt 51.25 61.50

Bursa din București

din 25 Ian. n. 1893.
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"V alori o/° tHiniiB
Rentă română perpetuă 1875 5u/o luo.—
Renta română amortisabilă . . 5% 98.—

dtto............................... • 4<'/o 83.'/j
Renta rom. (rurale convertite) 6°/e — t —
Oblig, de stată C. F. Române fi^/o —.—

idem idem . . . . 4% —.—
lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 6%

idem idem din 1884 5% 89.%
idem idem din 1890 b°/o 90 */ a

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 — —e —
Credit fonciară rurală . . . 7% ■--

idem idem . . . . 5°/o 95.—
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7% 102.—

idem idem . . . . 6% 101.—
idem idem . . . . 5% JJO,'—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5% 81.%
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 280.—

V. N. —w—
Banca Națion. uit. div. 84.45 500 ==
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 —.
Naționala de asig. uit. div. 36 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 12.— . 500 —,—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.5 1. 204 - .—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —. —
Soc. Rom. de Hârtie uit. 00 100 —
Soc. de Reas. uit. div. 16 1. aur 200 —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . — —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —.—
20 franci aur............................ — 20.16

Banca Națion. a Rcmâniei —
Scompt.......................................... 60/0
Avansuri pe efecte.................. 7%
vansurl pe Lingouri.................. 6%

.CursuiO losurilord private

din 25 Ian. n. 1893.

cump. rind 6
Basilica . 7.75 8.25
Credită .... 193. 195.-
Clary 40 fi. m. c. . 58.—
Navig. pe Dunăre 134.— 136.-
Insbruck .... 26.- 27.
Krakau .... 24.- 24-75
Laibach .... 23.-- 24.—
Buda .... 59.—
Palffy .... 58. 59.-
Crucea roșie austr.. 18.75 9.26

dto ung. . 13.- 13.50
dto ital. 12.50 — . -

Rudolf 25 50 26.50
Salm
Salzburg .... 2L— 23.-
St. Genois 69.— 70.—
Stanislau .... 41.— 43.-
Trieitine 4%% 100 ra- c. 137.—

dto 4% 50 64.- —
Waldstein 44.- 44.75
Wiudischgrătz , 65.-
SerbescI 3% 40 25 41.25

dto de 10 franci .— —.—
Banca h. ung. 4% 132.- 133.-

Tergulă de rîmători din Steinbruoh. La 25 
Ian. n. starea rîmătoriloră a fostă de 92.477 
capete, la 17 lan. au intrată 680 capete și 
au eșită 766 rămânendă la 18 Ian. ună nu
mără de 92,391 capete. — Se notăză marfa: 
wgurdvcd veche, grea dela 42 .’/, pănă la 43.% 
cr, marfă ungurdscă tineră grea dela 46 cr. 
dănă la 46'/3 cr., de mijlocii dela 45’/, cr. pănă 
la 46— cr. wfdrd dela 441/, cr. pănă la 45*/,  
cr. — Harfă țlrăn^scă grea dela 43 pănă la 43% 
cr. — de mtfloca dela 43'/a cr. pănă la 44'/2 
«r. wfdrd dela 42 cr. pănă la 44— cr. — Marfă 
de România Răkony de grea dela — cr. pănă 
la — cr. transitto mijlociă grea dela — cr. 
pănă la — cr. însă transitu ușdră dela — cr. 
pănă la—cr. transito dto țepâsă grea dela — 
cr. pănă la — cr. transito mijlociă dela — cr. 
pănă la — cr, Marfă serMscă grea dela 42 
43 cr. transito, mijlociă grea dela 41’/2—42’/, 
cr. transito ușdră de la 40-41—cr. Porcii

îngrășațl de ună ană dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cn cucuruză dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr. pănă 
a — cr. Cântărit! la gară cu 47.

5 . i.
Prețurile cerealelor din piața

Brașovil;

Din 27 Ianuarie 1893 n.

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus- 

trlaoă.

11. |or.

1 H. • L. | cel mai frumos ' 6 l
Grâu] mijlooiu . . b 80

I mai slabii . . 5 —
,, Grâu mestecattt . . 4 60

/ frumfisâ 3 50
IJ

bficară țmijlooiă , 3 30
( frumoșii 3 20

JJ
Grzfi i mijlooiu . 3

f frumoșii 2 _
J 7
D

(Jvăsfi ț mijlociu — —
Cucuruzii .... 3 10

H Mâlaiu................... 3 20
JJ Mazfire................... 7 —
J1 Linte ................... 10 —
)J Fasole................... 3 —
1» Sfimență de inii . . 10 —
H Sfimențâ de oânepă 4 —
J) Cartofi.................... — 85
) J Măz$riohe .... — —

1 kilă Carnea de vitâ . . — 48
V Carnea de porcii ? — 48
JJ Carnea de berbece — 30

1AA u:i Seu de vită prdspfitfi 23 —
1UU KJ1, Sfiu de vită topită 33

Ciarwailii ipaețeâ

Discontulă 6-8% pe ană

din 28 Ianuarie st. n. 1893

Bancnote româaesci Ocmp, 9 49 Vend. 9.52
Argintă romăneBcă n 9.45 „ 9.48
Napoleon-d’orI • - n 9.58 „ 9.62
Lire turcescl - - fi —.— ti •
Seris. fonc. „Albina“ 6°/o ““ —
non &U/o n 101.— n •

Imperiali *•  - 101 — „ 102-
GalbinI . . . . n 5.58 „ 5.62-
Ruble rusescl 0 n 122 50 n 119.-
Mărci germane - 58.80

Darsnlu la bursa din Viena
din 27 Ianuarie st n 1893.

Renta do aură 4% 114.25
Renta de hârtiă 5°/0 ..... 10155
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură 122.65
dto argintă ------- 102.15

Amorsarea datoriei căiloră feratede
ostă ungare [prima emisnne- 120.25

Amortisarea datoriei căiloră ferata de
oată ungare [2-a emisiune] • -

Amorf isarea datoriei căiloră ferata de
ostă ungare (3-a emisiune) ■ ■

Bonuri rurale-ungare - - • • 96.25
Bonuri croato-slavone - ■ - . .
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă 96.90
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 149 75
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului .... 142.—
Renta de argintă austriacă .... 98.50
Renta de hârtiă austriacă - 98.20
Renta de aură austriacă - - • 116.70
Losur! din 1860 ...... . 148.75
Acțiunile băncei austro-ungare 998-
Acțiunile băncei de credită austr( 366.50
Acțiunile băncei de credită ungar. 320.25
Galbeni împărătesei - . 5.67
Napoleon-d'orI................. ' 9.62
Mărci 1U0 împ. germane 59.25
Londra 10 Livrea sterlinge 120.85

Sosirea și plecarea trenurilorii
în Brasovu.9

I. Plecarea trenurilor^:
I. Dela Brașovil la Pesta

Trenulfi mixtfi: 4 6re 20 min. dimineța.

Trenulfi accel.: 2 ore 18 min. după am 
Trenulfi de persdne: 7 ore 23 min. sera.

2. Dela Brașovd la Bucuresci:

Trenulti accel.: 5 dre 15 minute dimin
Trenulfi mixtă: 11 dre înainte de amecjL
Trenulti acoel.: 2 dre 19 min. după am.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulti mixtă: 9 dre 5 min. diminâța.
Trenulfi mixtfi: 5 ore 13 min. după am.

Dela Brașovil la Ch.-Oșorheiu.

Trenulti mixtfi: 5 6re 20 min. dimineța.
Trenulti mixtă : 8 ore 50 minute a. m.
Trenulfi mixtă: 3 ore 10 min. după am.

Sosirea trenuriloru în Brașovil:

I. Dela Pesta la Brașovil:

Trenulfi de persdne: 8 ore dimineța.
Trenulfi accel.: 2 dre 9 min. după am.
Trenulfi mixtfi: 10 dre 5 minute sera.

2. uela Bucuresci la Brașovil:

Trenulfi accel: 2 dre 18 min. după am.
Trenulfi mixtfi : 6 dre 58 minute sera.
Trenulti accel.: 10 dre 17 minute sdra.

3. Dela Zernesci la Brașovil.

Trenulfi mixtfi : 6 dre 2 min. diminâța.
Trenulfi mixtă: 1 dră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovil.

Trenulfi mixtfi: 8 dre 25 min. dimineța.
Trenulfi mixtfi: 5 dre 32 min. după am.
Trenulfi mixtă : 9 ore_25 min. sera.

Nou abonamente
la

Cu 1 Ianuarie 1S»3 st. v. 
se deschide nou n I» o n ii menții, 
la care învităniu pe toți amicii șl 
sprijinitorii foi ei nostre.

Prețulu abonamentului!

Pentru Austro-Ungarîa:
pe ■vua.-ix axxiA....................................12 fL
pe șese Ivlzxi ....... S fl.
pe trei 1-u.ni ..............................  3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe in-xx-ă. arx-uL......................... -40 fra.aa.ci
pe șese lvxrxi......................... 20
pe trei 1-u.ni..........................10 M

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu..........................................2 fl.
pe șese luni ...........................  . I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unii anii....................................s franci
pe șese luni................................4

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se pottî cumpera în 
librăria Nicolae Ciur eu, și 
în tutungeria I. Gross.

WÎM A.ui*el ^ureșlanu*

îdâCtOm reSÎODSabiltl: Gregari u ÎVIaioru,
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Mele pentru curățirea sângelui
mai nainte numite „Pilulele universale44 ale lui

■J

Me voia sili, ca prin mâncări Dine gătite, curate și 
gustose, prin vinuri cnrate si nefdlsificate,,precum și prin 
unu serviciu amabilă și promptă se mulțumescu în tote privințele 
pe on. ospeți. Me rogă pentru cercetare numerbsă.
2-3. GEOIiClE SOREA.

6

a
<>

Se închiriază dela Sftu-George a. c. 1893. Hotelulu 
din Sinaia numită „Hoteld Niculau11 compusă din 43 
camere mobilate cu tbte trebuincibsele unui Hotelu de prirnulă 
rang, situat în cea mai trumbsă strada a centrului Sin ai el, 
împreună cu unu restaurante mare deasemenea mobilată cu 
tbte trebuinciosele, bucătăriă mare, cu mașină sistematică, o 
spălătoriă și pivniță de zarzavat.

închirierea se face pe termini's până la cinca 
ani.

Pentru condițiunile de închiriere amatorii suntă rugați se 
se adreseze în Sinaia laTutorulă Casei D-nu Andrei Voina, 
er la Ploeșcl la D-nu Avocat Emîlian.

1

merită ou totă dreptulă numirea din urmă, deoreoe în faptă suntă fdrte I 
multe bole, la oarl aoeste pilule au probată efectulă lorft esoelentă.

De mai multe deoenii suntă aceBte pilule lățite și puține familii se 
voră afla la cari ară lipsi o mioă provisiune din acestă medicamentă de 
oasă esoelentă.

S’au recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule 
ca medicamentă de casă, cu deosebire în contra tuturoră suferințeloră, ce 
provină în urma relei mistuiri și const.ipații, preoum: perturbarea in cir- 
cnlațiunea feriei, suferința de ficații, slăbirea mațeloru, colica cu venturi, 
congestiunea la creeri, hămorhoide (vîna de aură) și c. 1.

Prin proprietatea loră purificătâre de sânge au ou deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asupra boleloră ce isvoresoă din acâsta, precum: 
gălbinaie, dureri de capă nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătore de 
sânge luoreză așa de ușoră, încătă nu priclcuesoă nici cele mai mici du
rei! și pentru aceea le pdte folosi și cele mai slăbite persone, chiar și co- , 
pii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătore de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia „zum gold. R e i c li s ap f el“ a lui I. Pserhofer, 
Siugerstrasse Nr. 15 ia Viena, și costă o outiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Ună sulă cu 6 cutii ooetă 1 fl. 5 cr., trimițendu-se nefrancată ou rambursă 
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 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr. 
4 suluri 4 fl. 40 cr,, 5 suluri 5 fl. 20 ci’., 10‘ suluri 9 fl 20 cr. Mai puțină 
de ună suin nu se pote espeda.

NB. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste pilule sub dife
rite forme ș- numiri, de aceea se face rugarea a cere anume Pilule pu < 
rificătore de sânge ale lui I. Pserhofer și numai acelea suută veri 
tabile, a căroră instru ițiune pentru folosire este provăcfutâ ou isoălitura 
1. Pserhofer, și oa'l portă pe capaoulă cutiei totă aceeași isoălitură în co- 
lore roijiă.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumenții acestoră pilule ( 
mulțămescă pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bdle, 
lăsămă să urmeze aci puține numai, cu observarea, că orl-eine a întrebu- ' 
ințată odată aceste pilule, le recomandă mai departe. ,

( !

19,2-3.
Schlierbach, 22 Oct. 1888.

Știm. D-le! Subsemnatului mărogăa-ml 
mai trimite 4 suluri cu pilule purificătore 
de sânge cari în adeverii suntă forte fo- 
lositoie și escelente.

Cu dist. stimă Ig, Neureuter, medică.

Dv. Pilule purificătore de sânge, și după o 
intrebuințare mai îndelungată s’a vindecată.

Cu distinsă stimă Iosefa Weinzettel. f»

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familiă este 

Cafeua-Malz a lui KathreinerKneipp 
cu gustu de cafea bone.

Acesta este avantagiosă că pote înlocui cafâua amestecată 
u oichorie oLrândă o cafea hrănîtore și QUStosă, un escelent Su

rogat la cafea. De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 
Păc|iti-ve de imitațiă.

Se află în io tu locului*  l/2

Hr asche lângă Flddnic 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fostă voința lui D deu, 

că pilule D v. au ajunsă in mânile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: M6 
recisemu in patulă de leusiă astfelă incâtă 
nu mai putemă lucra și a-șl fi sigură deja 
mortă, decă nu m’ară fi scăpată minunatele 
Dv. pilule. D-deu să ' ă binecuvintese de 
mii de ori. Amă confiența, că pilulele Dv. 
me voră face de totă sănătosă, așa pro
cured a folosită și altora.

Theresia Kuiflc.

Eichengraberamt bei Gfuhl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatulă se rdgă a 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V. în 
adevăr fi losităre și escelente. Nu potă în- 
trelăsa fără ca să Vă esprimă recuaoscința 
mea în privința valorei acestoră pilule, 
și le voi recomanda unde numai să va pute 
tuturor suferindilor. Văautorisez, ca acestă 
a mea mulțămită să o folosiți după placă 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Halin.

s»

Arândare prin licitațiune. x
Muntele SĂNTILIE din județulu Prahova, România, pro- Â 

prietate a Bisericei Sf. Nicolae din Brașov, se va da în arendă 
pe trei ani consecutivi încependu cu Ianuarie 1893. Licita-, zjk 
țiunea se va ține Duminecă în 31 Ianuarie st. v. 1893 la Bise- U 
rica Sf. Nicolae la 10 ore a. m. A

Epitropia parochială a Bisericei Sf. Nicolae 
din Brașovil (Scheiu). Q18 2-5.

medalii de auru,

o

’I

Wiener-Neustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele măt’șei mele de 

60 ani îți esprimă cea mai căldurdsă mul- 
țămire. Densa a suferit 5 ani de catară la 
stomach cronică și de apă. Vieța i era ună 
chină și să credea deja de perdută. Prin 
intemplare a căpătată o cutiă cu escelentele

Dintre tdte liărtiile pentru 
țigarete este recunoscută, de cea 
mai bună hârtia de țigarete ve
ritabilă franțuzescă 

„Le Gloria™ 
fabricațiunea d-loru 

JOSIFtJ BARDOU & FILS în 
PERPIGNAN—PARIS.

16 diplome de onore mari, 20 diplome 
„Hors Concoiirs“.

este hârtia, care în fineță și bunătate 
i hărții de cigarete ce esistă.
este numai atunci veritabilă, decă fiă- 
firma IOSIFU BARDOU & FILS.
se efectueză cu marginele netede seu

„Le Gloria*  I 
întrece tbte celelalte

„Le Gloria* I 
care cărticica pbrta

„Le Gloria*  
crestate (perforate.)

„Le Gloria*  se efectueză și ca tuburi și adecă într’o 
calitate neîntrecută de fină.

„Le Gloria*  este de căpetatu în Brașovu la tote 
marchetâniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitantu mai bunu de tutunu. 52.-3

(<* ’

*

3 : *

G-otschdorf bei Kohlbach, Oestr. 
. Schlesien, 8 Oct. 18b8.
Știm. D-le! Vă rogă a-mi trimite ună 

sulă cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificătdre de sânge. Numai minunateloră 
D-v. pilule am să mulțămescă, că amă scă
pată de o suferință de stomachă, care m’a 
chinuită 5 ani. Aceste pilule n’are să-mi 
lipsescă nicl-odată și esprimă prin acesta 
mulțămirea mea cea mai culdurosă

Cu cea m«i mare stimă Alia Zwicki.

Liqueur din plante de Alp!,
macliă. O buteliă 2 fl. 60 cr., o jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.Alifia wa celfi mai bună mijlocă în contra tuturoră suferințelor^Ftlllia UaiiUB lUdlaCi, rheumatice: dureriloră la șira spinării, jui ghiu)I, is- 
chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 ti. 60cr. Fenniă "onfrn nnhi de Or. Romershauien pentru întărirea și conservarea ptuilll Li ULiiI, vederei, in flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 60 cr.

Minunat»!» balsam» englezesc», o sticlă 50 cr.
Prafuri în nnnlfo tnoni (Fiakerpulver in contra catarului, răgușelei etc. TI allll I III LUIIird lUbt/I ! cutiă 36 cr. cu trimiterea francată 80 cr. 
Franzbranntwein cu seu sare ° sticlă 70 cr.

Balsam contra degeraturei
rințeloră de degetură de totă felulc, precum și spre vindecarea raneloră forte învechite. 
1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.
Helso seu Gesundheitssalz,

contra tuturoră suferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă 1 fl. 
mijlocă probată in contra uinflăturei 

_ | la gâtă ună flaconă 40 cr., cu trimi-

(Picăturile din PragaJ in contra stomacului stricată, mis- 
tuirei rele, greutăți de totă felulă, unu medicamentă de 

casă_escelentă. 1 flaconă 22 cr. 12 flacoane 2 fl.
Acestă prafă delă- 
tură asudatulă pi- 

, conserveză încălțămintea și este probată ca ne- 
stricăciosă. Prețulă unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 76 cr.

■ ună medicamentă de ca«ă foarte cunoscută și es-
> celentă in contra catarului, răgușelei, tusei spag- 

modice etc. î ■ ticluță 5u cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.

Balsam» m contra gușilor»,
terea francată 65 cr.

Esență de vieță.

Prafuri în contra asudărei picioreloru.
cioareloriî și mirosulfi neplăcută,

Suculu-Spîtzwegerich
]

Pnrnadîî-Tîmnnrhtmn de '■ Pserhofer, de ună lunga șirO de ani recunos- 
I UilIduCl • dlIIIULIIIIllll cută de medici ca celu mai bună mijlocă pentru 

crescerea perului. Unu borcană elegantă adiusta*ă  2 fi.
PHefril jmounj’C'aItî de prof. Steudel, la rane din lovitură și împunsă, la 
I Ic&oll U"UlllVuI odiu, totă felultj de bube rele și la umflături învechite, ce 

se spargă periodică la picioare la degetă. la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acestă soia s’a probată de multe ori. Ună borcană 60 cr., cu tri
miterea francată 75 cr.

Sare universală purgativă casă escelentă contra tuturora urmă- 
riloră digestiunei stricate precum : durere de capă, amețâlă, cârcei la stomachă, acreli 
in gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet i 1 fi.

Afară de preparatele aci amintite se mai află toate specialita ile farmaceutice in
digene și streine, anunțate prin to; te diarele austro-ungare și la casă, când unele din 
aceste specii nu s’ar afla in deposits se voră procura la cerere promptă și ieftină.

Trimiterile prin poște se efectueză iute, decă se trimite prețulă înainte; comande 
mai mari și cu rambursă a prețului.

B. PSERHOFER, farmacia „zum goSdenen Reichsapfelc( WIEN, B., 
Singerstrasse No. 15.

Franco se efectueză acele comande numai decă se trimite mai nainte și resp. 
porto poștală, in casulă acesta spesele poștale suntă multă mai ieftine, decâtă la 

trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile suntu a se privi numai acele pilule a cărorii instruc

țiune este provegntă cu iscălitura I. Pserhofer. și cari portă pe capacnlu 
flăcărei cutii totu aceiași iscălitură în co lore roșia.
SusaisuBnUitele sjpecialâtățl se alia iși tia BEeasGașîessitsa la flwi-maeâsitiiiiS 

1. von rJT»a*ok,  Bi.«»nig;sgasse ÎS. 17,L—12
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Tipografia A. MUREȘIANU.


