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Causa — nu peirsona.
Bl’așovu, 23 Ianuarie v.

Multă ne amu gândită, ce păte 
fi pricina, că în multe, în prea 
multe comune și ținuturi de ale 
nbstre, obștea .românescănu arată 
față de căușele nostre naționale, 
culturale, bisericesc!, ori școlare, 
rîvna și însuflețirea aceea sfântă, 
de care trebue se fiă pătrunsă tbtă 
suflarea doritbre de înaintarea ne- 
mului seu.

Nu putemu crede, că poporulă 
nostru ar fi dela fire nepăsătorii 
față de sfințenia causeloră năstre 
culturale și naționale. Nu, nici mă- 
cară prin gându nu pbte se ne 
trecă ideia, că dâră acestă poporă 
n’ar ave și elă în inima sa do- 
rulu ferbinte de a-și crea o sârte 
mai bună și de-a se ridica și elu 
odată din starea tristă, în care a 
fostă aruncată de vitregimea tim- 
puriloră, ce au trecută peste ca- 
pulă nostru.

Trebue der, că altă unde-va 
zace pricina răului, trebue, că încă 
din vechime s’a încuibată în mij- 
loc-ulă nostru unu obiceiu rău și 
păgubitoru, căruia avemă să-i da- 
torimu în cea mai mare parte re- 
cela și nepăsarea aceea tristă, de 
care ne lovimă atâtă de desu în 
calea mersului nostru spre bine și 
înaintare.

Ni-se pare, că âmenii noștri 
prea adese ori îșl uită de-a face 
deosebire între persâne și între 
cause, adese-orl pună persâna mai 
pe susă de causă, și în acestă îm
prejurare tristă este a se căuta în 
prima liniă pricina răului.

Vrându să tacemă. și noi din 
când în când câtă-o ispravă bună, 
ne-amu obicinuită a lăsa totă grija 
asupra acelora, pe carii-amă pusă 
în fruntea isprăvei și, în nemăr
ginita încredere ce o avemu în 
acești bărbați ai noștri, nici că 
mai îndrăsnimu să ne interesămă 
de ceea ce facă ei, nici că mai 
cutezămă a 1 întreba cum facă și 

ce lucreză ei, ci din momentulă, 
în care i-amă pusă în frunte, tâtă 
treba o socotim u ca și isprăvită!

De multe-orl se întâmplă însă, 
că treba nu se isprăvesce. Băr
bații noștri de încredere uită a-sl 
împlini dătTIFmța ToruJ dorința și 
hotărîrile nostre nu le ducă în de- 
plinire; timpulă trece, noi totă 
așteptămă și nădăjduimă, că dâră 
— dâră treaba se va face, dela o 
vreme însă nădejdea se slăbesce, 
așteptarea se preface în desamă- 
gire, poporulă prinde a se răci și 
etă că pricina e gata!

De aici înainte apoi înzadară 
cțicl: haideți să facemă asta, hai
deți se facemă ceea, — âmenii 
și-au perdută însuflețirea, și-au per- 
dutu rîvna față de causă—și pace! 
De aci înainte nu mai poți face 
cu ei ni mi că.

Nu așa, frațiloră! Intotdeuna 
la loculă întâi vine causa și nu
mai după aceea persâna, la loculă 
întâi vine principiulă și numai 
după aceea omulă. Decă amu pusă 
pe cineva în fruntea causeloră nâs- 
tre naționale, culturale, școlare ori 
bisericesci, fire-aru elă ori cine ar 
fi, noi trebue să-lă urmărimă cu 
ochi ageri în toți pașii lui și în
dată ce amă băgată de semă. că 
într’o privință, ori alta, a apucată 
pe căi greșite, avemă Bfânta da- 
torință de a-lă întârce, de a-lă 
mustra cu cuvinte irățescl și a-lă 
sili de cu bună vreme se se întârcâ 
îndărătă de pe calea greșită, pe 
care a apucată. De nu vomă face 
așa, de nu-.’ă vomă sili de cu bu
nă vreme să se îutârcă de pe ca
lea lui greșită, va luneca mereu 
totă înainte și lunecândă, va teri 
după sine în prăpastiă și causa, 
peste care l’amă pusă mai mare.

Avemă înaintea ochiloru mul
țime deesemple; cunâscemă mul
țime de comune de-ale nostre, în 
cari poporulă cu însuflețire vred
nică de laudă s’a pusă pe lucru, 
s’a apucată să adune averi pentru 
școle, averi pentru biserici. S’a 

întâmplată însă, că omenii loră de 
încredere, pe cari i-au pusă în 
fruntea trebiloră școlare și biseri
cesc!, și-au greșită pasulu, popo
rulă a avută în ei încredere ârbă 
șj nu s’a interesată să scie de 
ceea ce facă, ba chiar decă unulă 
ori altulă dintre ei a simțită ceva, 
n’a. vrută „să-și aprindă paie în 
capă“, ci au lăsată să mergă lu
crurile înainte pe calea loră gre
șită, pănă când la urmă treba 
s’a înfundată și nu s’a mai aflată 
leacă de lecuire.

Pe calea acesta, din multe 
treburi bune de-ale nâstre s’a alesă 
nimică, multe inimi nobile s’au 
descuragiată și acestei nenorocite 
împrejurări avemă să mulțumimă, 
că obștea nâstră românescă prin 
multe sate și ținuturi nu arată 
față de căușele sfinte ale nâstre 
râvna și însuflețirea aceea mare, 
de care, cum amă ar trebui
se fiă cuprinsă tâtă suflarea dori- 
tore de înaintarea neamului său.

Trebue se ne obiclnuimă a 
stînge foculă pănă când încă nu 
s’a încinsă prea tare; trebue să 
ne învățămă a stirpi răulu pănă 
când încă n’a prinsă rădăcini. Nu 
că să fimă nepăsători, der abia să 
apucămu ocasiunea de a afla, cum 
stau socotelile cu averile nâstre 
obștesc!, ce înaintare s’a făcută și 
cum își împlinescă bărbații noștri 
de încredere datorința loră.

Trebue să ceremă și să întro- 
ducemu pretutindenea obiceiulă, 
de-a se ceti câtă mai desă în fața 
poporului socotelile și de-a se da 
semă despre toți pașii și despre 
tâtă lucrarea bărbațiloră noștri de 
încredere. Cu astă ocasiune apoi 
fiă-care trebue să se ridice cu su- 
fletulu și cu inima sa mai pe susă 
de persâne și se aibă înaintea 
ochiloră curată numai binele și 
interesulu causei, pentru a căieia 
înaintare datâre este a se jertfi 
tâtă suflarea. Ori cine s’ar întâm
pla să păcătuescă, cu voia ori făr’ 
de voiă, în contra acestei acuse, 

fiă ei âmenl câtă de aleși, câtă 
de cinstiți și de omeniă, trebue 
trași la răspundere în fața adună- 
rei, pentru-că aici nu este vorba 
de. persâne. ci numai și numai de 
binele și înaintarea causei, față 
cu care persânele nu numără ni
mică.

Făcândă astfelă, nu vomă mai 
ave causă de-a ne plânge de-atâtea 
desamăgiri, hotărîrile nâstre fru- 
mâse, ce cu atâta însuflețire se 
aducă adese-orl îd adunările nâstre 
culturale și naționale, nu voră 
mai rămânea neîmplinite, bărbații 
noștri de încredere văcjându-se ur
măriți și controlați, se voră simți 
pe de-o parte siliți, pe de alta în- 
curagiați de-a desfășura râvnă 
mare și de-a sta în tot-deuna la 
înălțimea datorinței. Lucrurile voră 
prinde a merge înainte, poporulă 
se va însufleți și, dândă mână cu 
mână, vomă ridica ca și prin far
mecă mărirea neamului nostru,—și 
atunci națiă mai mândră, mai 
brava și mai alesă ca a nâstră nu 
va fi.

Autonomia catolică. Ceti mă în 
foile unguresc!: „pilele trecute s’au 
ținută consfătuiri la contele Ni
col au Eszterhazy in afacerea auto
nomiei catolice. Resultatulă consfă- 
tuiriloru este, că atâtă în camera 
deputațiloră, câtu și în casa mag- 
națiloră se voră așterne proiecte de 
resoluțiune prin cari se îndrumeză 
guvernulu, ca să facă pe Maiesta
tea se aprobeze statute Iu autonomiei 
catolice făcutu la 1871 de Congre- 
sulă catolică. Pentru stilisarea 
acestui proiectă de resoluțiune se 
va mai convoca o a doua confe- 
rență la contele Nicolau Eszter
hazy. 44 — Atâta ne spună foile un
guresc!. La acestea mai adaugemă, 
că statutulă autonomiei catoli- 
ciloră din Ungaria, votată în șe
dința dela 9 Martie 1871 stato- 
resce, că și archidiecesa și diece- 
sele române gr. cat. facii parte in- 
tregitore a Congresului autonomiei
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Iu guira leiOoru.
Narațiune istorică de JE. Malsow.
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II.
— „ Stingeți foculu! Se vede pânza 

unei corăbii 1“
Strigătulă acesta răsuna 

adese-orl pe insula pustiă de pe 
înălțimea stâncei, pe care sta câte 
unulă dintre tovareși în fiă-care 
c]i, privea pe mare și rostea aceste 
cuvinte, îndată ce se zărea în de 
părtare vre-o corabiă, căci se sta- 
torise, că fumulă ce se ridică de 
pe insulă, se vede din mare. Tre
buiau să fiă prevăzători.

Și astăcjl răsună strigătulă a- 
cesta și focurile fură stinse. îna
intea tăciuniloră pe jumătate stînși 
ședea Perpetua, față în față cu ea 
Antoniu, fiulu căpeteniei comuni
tății. Elă era unu simplu pescară, 
fără cultură, nu scia nici să scrie, 

nici să cetescă, der în meșteșu- 
gulă seu era unulă dintre cei mai 
harnici. Marea îlă învățase de tim
puriu curagiu bărbătescă și întă
rise sufletulă și trupulă său. Elă 
era plină de putere și de sănă
tate, nu tocmai frumosă, der bine 
făcută și de statură înaltă. O tră
sură binevoităre înfrumseța fața 
lui înfloritâre și fragedă.

„Te rogu, iubită soră44, în
cepu elă, după ce foculă se stinse, 
„ia în noptea acesta mantaua mea. 
’Ți-e frigă. Abia erl, când m’am 
coborîtă dela pază, te-am văzută 
sgriburindu de frigă în coliba ta.44 

„Der tu cu ce te vei în
veli la nâpte?44 răspunse ea. „Eu 
să mă încălZescu, er tu să tre
muri de frigă ?“

„ Eu suntă bărbatărăs
punse elu; „pe mine nu mă su
pără răcorea nopții, ce o împrăș
tia stâncile nâstre. Sute de nopți 
le-am petrecută sub cerulă liberă 
în luntrea mea. Ia, soră Perpetua, 

mantaua mea; căci suntă îngri- 
jatu de tine. Sciu, că suferi! Ești 
bolnavă ?“

„Nu-să bolnavă, Antoniu,“ răs
punse ea.

„Ba eștl,“ o întrerupse elă. 
„Se spune, că tu ai venită din 
Roma. Nu ’ți-e doru de orașulă 
tău frumosă, care — după cum 
se povestesce în Carthago—stra- 
lucesce de aură și de marmură?14

„Ești în rătăcire,44 răspunse 
ea, „nu voescă se dau aceste stânci 
pentru marmura și aurulă palate- 
loră din Roma. Nu am altă do
rință, decâtă să servescă credin
ței nostre și vouă.44

„Atunci mâncarea te face 
bolnavă,44 răspunse elu. „Noi pes
carii ne putemu hrăni numai cu 
pesci și cu raci, pe când tu nu. 
Când prâuZim® cu toții, tu abia 
guști din bucate. Iți lipsesce vi- 
nulă și pânea; și celelalte femei 
au trebuință de aceste. Ce am a- 
dusă aici, s’a mâncată. Noi băr

bații amă hotărîtu aZi dimineță, 
că doi dintre noi se se întorcă la 
Carthago, pentru ca se cumpere 
făină și vină. Decă vomă fi bă
gători de semă, vomă pute face 
acesta fără nici o primejdiă.

„Tu rămâi, aici, nu pleca la 
Carthago,44 îlă întrerupse Perpe
tua iritată.

„Sărtea a hotărîtă deja,44 
răspunse elă, „pentru mine și pen
tru Cato.44

„O, decă al rămâne!44 Z^o 
ea îngrijată. „Nu ne trebue nici 
făină, nici vină. De ceea ce se 
lipsescă bărbații, ne putemă lipsi 
și noi. Du-te, rogă pe tatălă, ca 
să trimită pe altulă în loculă tău; 
nu te duce la Carthago, rămâi 
aici!“

De ce să nu mă ducă la 
Carthago? De ce să rămână?44 
întrebă elă.

„Pe tine te cunoscă în pieța 
din Carthago,44 răspunse ea.. „Voi 
bărbații, nu v’ațl gânditu, că tu
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catolice, va se cjică biserica ro
mână gr. cat. din Transilvania 
se fiă contopită în biserica ca
tolică ungurescă. Acesta statutu 
n’a fosta sancționată de Majesta- 
tea Sa. După ani 22 însă cato
licii unguri, fără deosebire de barbă 
și reverendă, și în frunte cu pri
matele loră Claudiu Vaszary se în- 
torcu eră$I la vechia loru lucrare, 
la așa numitulu elaborată din 1871, 
care pentru biserica română gr.- 
catolică este unu adeverată periculă. 
Pentru ca lucrula se aibă pros
pecte mai sigure de reușită, ca
tolicii unguri recurgă acum și la 
dietă și la casa magnațiloră, er 
prin aceste guvernulu este provo
cată, să-și pună carulă în pie- 
tri ca Majest. Sa se dea aproba
rea pre înaltă a statutului auto
nomiei catolice pregătită în 1871.

'f Mirii României.

România îmbrăcă haină de 
sărbătdre. Adî la orele 9 și 26 m. 
pășesce pentru prima dră pe pă- 
mentulă României principesa Maria 
d’Edinburg împreună cu augustulă 
seu soță, Ferdinandă moștenito- 
rulă tronului română.

Deslipită dela sînulă mamei 
sale, principesa Maria se alipesce 
ac|î de sînulă altei mame, de sînulă 
României, care mândră de gloria 
trecutului seu privesce ac|i și cu 
mai multă încredere la ună viitoră 
fericită și gloriosă.

Principesa Maria este sa
lutată acR pe țermii Dîmboviței, 
unde miile de inimi românescl o 
întâmpină cu dragoste și ospi
talitate, cu încredere și entusiasmă, 
ca pe fiica iubită a unui poporă, 
ce vecurl întregi a sângerată pen
tru a’șl păstra limba și naționali
tatea, libertatea și independența. 
Ea se apropie ac|î de tronulă 
glorioșiloră domni ai României, 
cari în vremuri de nevoiă, ca și în 
cjile de tignă și de pace au trăită, 
au muncită și au împărtășită sdr- 
tea poporului în fruntea căruia 
Dumne4eu i-au înălțată.

Mare și negrăită de serbăto- 
rescă deră este acestă momentă, 
nu numai pentru auguștii moște
nitori ai tronului de pe care odi- 
nidră Mihaiu Vitezulă conducea 
destinele poporului seu, nu numai 
pentru frații noștri dintre Carpațl 
și Marea-negră, ci pentru toți Ro
mânii dela Dunăre, ca și dela 
Nistru, dela Tisa, ca și dela Carpațl.

La granița Țărei românescl, la 
gara Predelă, auguștii moșteni

tori sosindă la 6rele 9 și 26 m., 
suntă întîmpinați de numerosă 
publică, și de o companiă de do
robanți din Ploescl în frunte cu 
musica militară.

Plecândă din Predelă cu tre- 
nulă regală română ale cărui va- 
gdne suntă minunată împodobite 
cu flori naturale, principele Fer^ 
dinandă și cu principesa Maria 
mergă spre Bucuresci. Aici, la 
gara de nordă, moștenitorii tro
nului română suntă întîmpinați 
de M. S. Regele Carol I încunju- 
rată de casa sa civilă și militară, 
de primarulă capitalei Bucuresci, 
care le oferă, pe o tavă de 
argintă, tradiționala pâne și sare; 
apoi de membri corpuriloră le- 
giuitdre, de bărbații de frunte ai 
României și de societatea ddmne- 
loră române.

Dela gară mergă la Metro- 
poliă unde la drele 2l/2 oficiâză 
ună le Deum de cătră Metropo- 
litulă primată ală Moldovei și de 
alți 10 episcop!.

După săvârșirea Te-Dewm-ului 
cortegiulă întregă se întorce la 
paiață, er sera se va face ilumi- 
minațiă și retrage cu torțe (fă
clii).

Mâne, Duminecă, se va face 
în biserica Sf. Spiridonă din Bu
curesci o ceremoniă forte frumdsă 
și pănă acum neobicinuită. Anume, 
se voră săvârși 32 de căsătorii la 
cari voră asista, ca nași, princi
pele Ferdinand și principesa Maria. 
Se voră așefla în biserică 32 de 
mese, în jurulă cărora se va cânta 
Isaia dănțuesce. Căsătoriile le va 
binecuvânta Mitropolitulu primată. 
In curtea bisericei se voră așecja 
32 brac[i înalți de câte 3 metri. 
Fiă-care păreche, la eșire, va lua 
câte-ună bradă și va ocupa locă 
fiă-care în câte ună cară trasă de 
4 boi albi, ale căroră corne voră 
fi poleite. Dela biserica Sf. Spiri- 
donă cortegiulă va merge la Ate- 
neulă Română, unde se va da ună 
ospăță tineriloră însurăței. Ospe- 
țulă va fi presidată de principele 
Ferdinand și de principesa Maria. 
Fiă-care păreche va primi câte-o 
pungă de catifea roșiă împodobită 
cu monogramulă moștenitoriloră 
tronului și fiă-care din ele va con
ține câte 25 poll (1 polu9fl. 45 cr.) 
precum și câte ună portretă 
ală principelui și principesei Ro
mâniei.

Totă Duminecă săra se va da 
representațiă de gală la Teatrulă 
Națională. Joia viitore se va da 
la paiață ună mare prân4u ofi
cială, er în 4 Februarie v. se va 

da ună bală ală societății Elisabeta 
la care principesa Maria se va 
presenta în costum națională română.

Cu bine au sosită, belșugă și 
fericire se le însoțescă pașii vieții.

Confiscarea Memorandului și a Re
plied. MinistrufQ de interne, Carol Hie- 
ronymi, vre ou ori oe preța, să nu ră
mână. mai pe jostt deoâtO înaintașii săi 
în oeea oe privesce perseoutiile și urmă
ririle contra RomânilorO. 0 telegramă 
din Budapesta, cu datulă de 1 Februa
rie, aduce soirea, că d-lă ministru de in
terne a dată ordina severă tuturora mu 
nioipiilora, se confisce broșurile răspân 
dite, oarl traotăză oestiunea română, a- 
decă Memorandum și Replica, er des 
pre resultata să înounosoiințeze pe pro 
ouratura supremă din Clușiu. — Ca toți 
miniștri ungurescl, așa și d-lQ Hieronymi, 
prinsă în olușoa șovinismului unguresoa, 
trebue să jooe după ouin alții îi cântă, 
că de nu îlă dau josa de pe fotoliula 
oare 10 ocupă abia de trei luni. Seu doră 
are uita motiva uoasulă muscălescQ ala 
d-lui Hieronymi îndreptată contra Me 
morandului și lleplicei? Cu astfela de 
mijldoe diavolesol însă, fiă sigură d-lă 
ministru de interne, oă nu va resolva 
oestiunea nafionalitățiloră, nici nu va 
mulțumi pe Români, oum se dioe, oii ar 
voi. Nu, căot ou oâtă forța brutală, asu 
pririle și prigonirile se voră înmulți, ou 
atâtă noi Români voma fi mai resoluțl 
și mai otelițl in lupta nostră față ou 
despotismula și tirănia maghiară.

CIWNKJA POMTWA.
— 23 Ianuarie.

Amfi făoută amintire în numărulă 
trecută de Duminecă despre noulu atacil 
ce 1Q pregătesce guvernulă ungurescă 
contra învețămentului nostrn românesuă 
prin așa numitulă proieotă de lege despre 
regularea salarieloru inv^țătore.sci. Amă 
(fisă atunci, oă noulă fătă hîdosă ală 
d lui Csaky este supusă oom’siunei fi 
nanciare spre studiare. Comisiunea finan- 
oiară a dietei a desbătută aoestă pro
ieotă și l’a primită. Cu ooasia aoe- 
loră desbaterl s’au aurită glasuri, cari 
merită să le băgămă în gemă pen
tru importanța, ce conțină ele mai alesă 
față ou nou Românii. Anume deputa- 
tulă Fenyvessy (fise între altele, că sta
tuia îșl va face prin acesta ună felă de 
„concurență14, deâreoe în înțelesulă pro- 
ieotului elă va trebui să dea ajutoră 
și la șoole de aoelea, cari decă 
n’ar ave altă ajutoră, ar trebui să 
înceteze a mai esista. Ministrulă Csaky se 
grăbi să-i răspundă, oă înoâtă privesoe 
temerea de „conourență44 luorulă stă așa 
„oă pe basa legală de astăfil n’are mijldoe 
de a închide scotele confesionale, ai căroră 

învățători nu suntă salarisațl cum se cu
vine14. Din vorbele ministrului Csaky 
apare, oă elă are de gândă să-și oâștige 
„mijldoe44 , prin oarl să potă dispune 
după placă asupra șc<> -Joră confesionale. 
Nu-i vorbă, în țera Ungurescă tdte suntă 
cu putință, er d-lă Csaky sciindă aoesta, 
a spus’o comisiunei m£i/pe ocolite, mai 
de-a dreptulă, că deoă ceră dela elă să 
servescă „intereseloră idei de stată ma
ghiară44, atunci cere și elă să i se dea 
tdte „mijlâcele44 ou oarl, la casă de lipsă, 
pote chiar „să închidă șodlele confesio
nale44. — Primejdia e la ușe er noi ce 
faoemă, oa să o putemă întimpina cu 
tăriă și siguranță?

*
Piarulu apponyistă „Pești Naplo44 

se ocupă cu oestiunea, oare în oerourile 
partidei naționale este numită „Cestiunea 
armatei14. Numitulă 4'ar1^ Gere >u arh- 
oolulu de iondă din 1 Februarie înti
tulată „Coronă și șabiă44, o armată 
maghiară independentă. Etă ce se 4*ce 
în articula între altele: „Regelui i-se 
cuviue corona, în oare locuesce drep
tulă domniei, dăr vieța națiunei nu-i 
aparține lui, oi ei însăși și de aoeea și 
armata aparține națiunei ; oăol toți fii ei 
apțl de a purta arme, îi servescă ou vieța 
și cu mortea loră. Ei nu servescă oa 
nisoe gladiatori solavl, oi ca cetățeni li
beri ai patriei. Ei după lege, servescă 
din voin(ă liberă și din oonsimțămentulă 
constituțională ală națiunei, împlinindu-șl 
datorințele loră cetățenesol. Ei nu ser- 
vesoă pentru lefă, ci din simță de da
tori nță, căol aducă o grea jertfă prin 
aoeea, că renunță pe timpă îndelungată 
la lucrulă și profesiunea loră. Cine în- 
grijesce de armată, o prevede ou bani 
și arme, nu este regele, oi națiunea, oare 
consacră în fiă oare ană pentru susține
rea armatei o parte însemnată a fruote- 
loră munoei loră, așa-deră țării îi apar
ține, Ungariei,— căci noi suntemă ună 
stată, — brațulă și sabia, dmenii și armele, 
cari formeză armata nâstră.44 — Șoviniștii 
dela „Pești Naplo44 vorbescă numai de 
„națiunea44, maghiară, ca și când nu 
ar trăi în monarchia acesta poliglotă, 
oi în Asia, unde pe timpulă lui Almoș 
și Arpad puteau cjioe, „oă brațele și 
sabia, omenii și armele aparțină na- 
țiuuel.44

*
f

ErășI se lățescă vești despre mari 
concentrări de trupe rnsescl. 0 tele
gramă din Berlină ou data de 2 Fe
bruarie ne aduce soirea, că în cercurile 
politice de acolo a provooată mare sen- 
sațiă și deprimare concentrările de trupe 
rusescl, ce se facă la granița imperiului 
germană și la hotarăle monarohiei nos- 
tre. Cu totă frigulă cela mare și cu tdte 
că comunicațiile suntă mai multă său 
mai puțină întrerupte prin zăpezile mari 
ce-au cădută în 6rna aoesta, totuși Rusia 
nu ÎDtârcjie a-șl împinge armatele sale

ai fostă, care ai adusă pescii în 
târgă ? Te voră recundsce și te 
voră prinde și atunci escl perdută. 
Te togă, rămâi la noi.44

Nu numai gura, ci și ochii ei 
se rugau. Sângele curgea arjetoră 
prin vinele tânărului. Ceea ce nu 
îndrăsnise nici odată a spera, ba 
nici a se gândi măcară nu îndrăs
nise, că adecă acestă femeiă, la 
care privea cu venerațiune și iu
bire, se fiă mai multă pentru elă, 
decâtă ceilalți.

Elă apucă mâna ei și o strinse 
ușoră, ea înse îșl trase mâna, se 
ridică și 4’9e: „Se vorbeBcă eu cu 
bărbații, ca să remâi. Nu te-ai gân
dită la primejdia, ce ne va ame
nința pe toți, decă veți fi recu- 
noscuți.44

„Nu va folosi nimică. Per
petuă,44 răspunse elă. „Nu numai 
lipsa de pâne și de vină pricinu- 
escă plecarea nostră. Trebue se 
iscodimu, cum stă cu Creștinii în 
Carthago. Pdte furia dintâiu a gd- 

neloră s’a potolită, pote crânce- 
nulă decretă ală împăratului a 
fostă revocată. Cei bătrâni dorescă 
cu toții a se întdree acasa, cu 
deosebire femeile. Eu și Cato tre
bue să plecămă. La acesta nu se 
pote face nici o schimbare.44

„Și când voițl să plecați ?“ 
întrebă ea cu tristeță, privindu-lă 
cu ochii ume4î de lacrăml.

„Mâne desă de dimineță. 
Mantaua o lasă aici. Nu e așa, că 
mi-o vei griji pănă când mă voiu 
întorce? Voi aduce țole și covdre 
pentru tine. Ne vomă gândi și 
la ceilalți.44

„Du-te44, șopti ea. „Mântui- 
torulă să trimită ângerii săi, ca se 
vă aducă înapoi.44

Picând ă aceste, îlă părăsi și 
întră în coliba ei.

fn dimineță 4’iei următdre lun
trea cu Antoniu și Cato părăsi 
insula singuratică însoțită de bine
cuvântările micei comunități. Vân- 
tulă sufla dela mie4ă nopte răsă

rită, ei puteau așa-deră să ajungă 
la țărmure în două-spre-4©ce bre. 
Decă ar fi petrecută două 4'le în 
Carthago și decă vântulă ar fi ră
masă favorabilă, trebuiau să se 
întorcă a cincea, seu a sesea 4i- 
Perpetua se urcă singură la pază. 
Acolo stete ea multă vreme tă
cută și liniștită, ca chipulă unui 
4eu din marmură și privea peste 
suprafața nemărginită, care stră
lucea în coldre trandafîriă sub ra- 
4ele cele dintâiu ale sdrelui de di
mineță. Ea privi pânzele corăbiei, 
care mergea spre sudă, pănă când 
dispăru în orizontulă îndepărtată. 
Când se voră reîntdree? Ilă va 
revede, pe elă, iubitulă ei?

Ceasuri și 4fle trecură în lucru 
și activitate. Rugăciunile comune, 
lucrările bărbațiloră și ale femei- 
loră erau așa întocmite, încâtă tre
cea 4iua Perpetua avea să învețe 
pe copii. După ce săvârșia acesta, 
se suia pe stâncă. Acolo ședea bre 
întregi și privea spre mia4ă-4b 

numărândă plină de nerăbdare 
orele, cari trebuiau să trecă, pănă 
la reîntdreerea loră. Simțemântulu 
ferbinte, care încă de multă o a- 
trăgea cătră credinciosulă tânără, 
acum când elă era departe, de
veni mai lămurită, ea scia acum, 
că iubesce pe pescarulă celu sim
plu și inima i se umplea de feri
cire, sciindă că și elă o iubesce. 
Ochii ei nu se puteau înșela. Ea 
era hotărîtă, ca după întdreerea 
lui, să-i primescă pețirea. In mica 
comună ar fi fostă salutată cu bu- 
curiă căsătoria loră. Lângă băr- 
batulă iubită, ducându o vieță 
plină de activitate, i-se părea de 
mii de ori mai frumosă, decâtă 
să guste bucuriile lumei în Roma 
plină pe fără de legi și păcate.

Cu doră ardătoră aștepta în
tdreerea lui; der trecură ore și 
4ile, și elă totă nu mai venea. In 
4iua a șâptea după plecare, toți 
erau convinși, că li-s’a întâmplată 
o nenorocire celoră doi bărbați 

*
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spre numitele granițe. FaptulQ acesta e 
cu atâtft mai surprindâtorfi, cu câtft toc 
mai în cjilele aoestea moștenitorulti de 
tronfi rustt a petrecute la curtea împâ- 
rătesoâ din Berlină, unde i-s’a dată unfi 
prâudfi de ondre, la oare împăratule Ger- 
maniei a ținută ună toasta fdrfce mSgu- 
litorft pentru Țarulă Rusiei. Purtarea 
acâsta a Rusiei nu și-o potă esplica cer
curile politice și militare din Berlină.— 
Semne, că ne apropiămă de primă
vară !

*
Din ce în oe se ivescă totă mai 

mari greutăți pentru uoulă proiectă de 
lege militarii din Germania. Deputății 
catolici din parlamentă, cari fortnâză 
ună grupă numărosă și disciplinată, nu 
s’au arătată pănâ acum apleoațl pentru 
votarea proiectului amintită. Mare ne- 
mulțămire din causa sarciniloră militare 
se observă în Bavaria. Mai cailele trecute 
s’a dată pe țață o petițiă, în care Ba
varezii. ceră hotărîtă următorele • Res
pingerea noului proieotă militară, modi 
fioarea constituției în sensulă, ca numai 
parlamentulă să aibă dreptulă a declara 
răsboiu, serviciu militară mai sourtă, 
ștergerea dreptului de a fi voluntară pe 
ună ană. Țermuriiea puterei disciplinare 
a ofioeriloră. îmbunătățirea hranei și a 
lefei soldațiloră, așa îneâtă ei să nu aibă 
nevoiă de ajutdre de acasă, oprirea sub- 
oficeriloră de apuita arme, afară deser- 
vioiu. In fine petițiunea piopune guver
nului, că decă se îudoesce de adevăratele 
semțăminte ale poporului bavareză, să 
disolve parlamentulă și s5 facă alegeri 
nouă.

SOIRILE DUEL
— 23 Ianuarie.

Moștenitorii tronului României in Viena. 
Prințulă Ferdinand și prințesa Maria au 
sosită lai Februarie n. sera la 9 ore în 
Viena. La gară înalții dspețl au fostă 
primiți de cătră ministrulă plenipoten- 
țiară alft României și de d na Ghioa, de 
oonsululă generală română și d-na deLind- 
heim, de întregă personalula legațiunei 
române, de d lă Milbauke. ministrulă 
Angliei la Coburg și de d lă Duca, di- 
rectorulă o. ferate române. Damele, oarl 
erau de față, au oferită prințesei Maria 
buchete fdrte frumdse de flori. După ce 
asistenții și-au presentată onorurile, prin- 
țulă Ferdinand ou augusta sa soțiă s’au 
dusă la otelulă imperială er în 2 Fe 
bruarie li s’a dată ună prânejă de gală 
la ourtea împPrătescă.

... x _

La școlele române din Brașovu s’a 
ivită ună casă fdrte trista și neplăcută, 
oare în d’lele din urmă a fostă multă 
discutată prin foi. Astă-tdmnă, ou ooa- 
siunea serbărei St. Soni, patrdna șcdle- 
loră nostre de aici, tînărulă profesoră 
provisorO, G. Poppă, a rostită o ouven- 
tare, în care a accentuată între altele 
formarea caraoterului națională ală tine 
rimei în școlă. Vorbirea s’a publicată și 

prin foi, prin ceea oe s’a atrasă aten
țiunea contrariloră noștri asupra ei. In 
urma acesta, ministrulă de culte și 
instrucțiune publioă, contele (leaky, 
a rută prin Consistorulă Metropolitană 
din Sibiiu tragerea în cercetare a numi
tului profesoră și delăturarea lui din 
postii în timpă de 40 de c}ile. Cercetarea 
ă și urmată și profesorulă G. Poppă a 
fostă delăturată din postă. Aotele pri 
vitore la aedstă tristă afaoere le-a pu
blicată în tâtă cuprinderea loră rTele 
grafulă Românău din Sibiiu. Asupra 
afacerei vomă reveni.

— x—
Gendarml brutali. Gendrrmiloră un- 

gureșei li s’a dată vestea ’n lume, de 
tirani și brutali, ce suntă. Aoesta ni-o 
spune însăși fdia ungurescă „Egyetertes-4 
ilustrându o o’ună casă prâspâtO de bru
talitate gendarmerdscă. Din Chichinda 
mare se gorie, că în prăvălia unei socie
tăți pe acții, a pătrunsă oineva și a fu
rată bani. Gendarmii au începută să oaute 
după făptuitoră, dâr neaflându-lă, oa to
tuși Bă nu le fiă truda zadarnioă, au pusă 
mâna pe-ună bietă de Serbfi cu numele 
Mirlcov Dusan, pe care l’au tîrîtă în puș
căria și l’au bătută pănă la sânge. Di- 
mineța bietulă omft a fostă liberată în 
stare de compătimită. Mirkov a înain
tată pîră contra gendarmiloră brutali.

— x —
Maghiarisarea numelorti de boteză. 

Luoru ne nw pomenită vre să facă mi- 
nisteriulă ungurescă de oulte și istruo- 
țiune publică. Elă a trimisă Academiei 
de soiințe vngurescl un oatalogă de nume 
proprii dintre cele mai întrebuințate la 
popdrele nemaghiare, cu scopulh, ca sS 
le studieze și să le trad u o ă pe 
u n g u r e 8 o e. Că ce scopuri urmăresoe 
ministeriulă ungurescă de oulte prin a- 
oeste monstruâse înoercărl de maghiari- 
sare. îl & soimă prea bine ou toții. Avemă 
însă firma nădejde, că Dumnedeu bunulă 
va soi umili pe cei îngâmfați înaintr ca 
ei să-și fi ajunsă scopurile loră diavo- 
lescl.

—x—
f I- M. Kogălniceann, fiiulă răposa

tului Mihailă Kogăluiceanu a înoetată din 
viață la Menton în Franoia.

—x—
Colora în Budapesta, deși domnesoe 

ună frigă mare, cu tdte aoeste totă mai 
răpesoe câte o viotimă. In (filele trecute 
au murită 4 persâne de ooleră. Numărulă 
bolnaviloră de ooleră este 8.

—x—
Intelnire de împărați. Fâiei englese 

„Standard* ’i se telegrafieză din Berlin, 
că impărstulă Wilhelm II ală Germaniei 
se va întâlni ou Țarulă Rusiei și cu moș- 
tenitorulă tronului rusescă. întâlnirea a- 
oâsta, oum spune aceeași foiă, se va în
tâmpla la vară.

—x—
Turburări socialiste in Praga. Mai 

multe sute de socialiști s’au adunată îna
intea cassei editorului foiloră creștine 
pentru lucrători, paterulă Skrdle, și i-au 
bombardată ferestrele ou bolovani. Mul 
țimea se încăerâ cu poliția; trei polițiști 
și câțiva turburători au fostă răniți, 10 
persone au fostă arestate.

—x—
împăratule Germaniei a dăruita fos

tului ministru prusiana, Dr. Friedberg, 

din incidentală aniversării a 80 a a nas- 
oerei sale, portretulă său, sub care a 
sorisă : rNemo me impune lacessit* (Nime
nea nu mă va supăra, fără oa să nu fiă 
pedepsită.) La diferite ooasiunl se ivesoe 
spiritul^ absolutistică ală tinărului îm- 
părată Wilhelm.

—x—
J- Unii manuscrisîi prețiostl. Guveroula 
danesă va trimite la esposiția din Chi- 
oago ună manusorisă forte prețiosă. E 
vorba de o oarte dela 1470, scrisă pe 
piele de oâne. In ea se află o mulțime 
de tradițiunl populare danese și norman- 
dese. Intre altele, se află și desorierea 
desooperirei Labradorului de cătră Vi
king Lit, la 986. Adeoă — după acestă 
manusorisă. — nemuritorulă Columb ar 
fi descoperită Amerioa după ce ea era 
deja desooperită și anume tocmai după 506 
ani dela prima ei desooperire. Guvernul 
americană ține forte multă, oa msnus- 
oriptulă aoesta să fiă depusă laChioago. 
Din oausa aoesta au avută loofi schimbări 
îndelungate de note între Washington și 
Copenhaga. Pentru transportarea acestui 
manuscriptă prețiosă va veni în capital» 
Danemarcei o oorabiă derăsboiu ameri
cană, și în totă timpulh transportului, 
manusorisulă va fi supraveghiată de ună 
profesoră universitară dsnesă, oare va fi 
plătită de guvernulă americană. La Chi- 
oago mHnuHorisulă va fi depusă într’ună 
mare chiosort de oristaiă, oare oostț 
100 000 de fr. Chiosoulă va fi păzită de 
o companiă de soldați. Se asigură, oă 
guvernulă americană ar fi oferită celui 
dane8ă, pentru manusoriptulă acesta, 12 
miliâne de fr., dâr Dancmaroa n’u voită 
să-la vîndâ.

—x—
ȚarevicI in Franoia. ț)iarulă parisiană 

„Giulois4 aduoe soirea, că ȚarevicI va 
iaoe o cilătoriă spre Franoia. Se cjice, 
oă pe la Pasol va sosi și va petreoe mai 
multă vreme în Paris. Pentru ca să nu 
se dea acestei călători ună oaraoteră po
litică, Țarulă a trimisă pe Țareviol mai 
înteiu la Berlină,

— x—
Premiată pentru stupăritâ. Ni-se scrie 

din Blașiu. ca premiulă, ce-lă pusese a- 
nulă trecută d-lă luliu Bardoși, inspec
tori de șcdle în Solnocă, pentru aoelă 
învățători română din archidieoesa ro
mână unită, oare se va distinge în po- 
măritfi, s’a dată din partea Ven. Consis- 
toră Metropolitană din Blașiu d-lui învă
țători Teodori» Hurducaciu din Coșoona, 
oare a produsă uni numără frumosă de 
altoi în grădina șcâlei de-acolo. Onore 
lui!

—x—
Producțiune musicală împreunată ou 

dansă, va arangia inteligența română din 
Brani în sala „Hotelului4 de-aoolo Sâm 
bătă în 30 Ianuarie v. o., ou binevoito
rul concurși ală mai multoră studentl 
dela gimn. rom. din Brașovi. Inoeputuli 
la 7 */2 bre săra. Prețulă intrărei e lă
sată ia bunăvoință publioului. Veuitulă 
ourată e destinată pentru înființarea u- 
nei biblioteol pe seina șoolei centrale ro
mâne dm Brand.

1. N. PopovicI: „Calcă Române4, 
cor. bărb.; 2) a) Th. Flondor: „La o vio
rica4, b) G. Dima: „Uite mamă4, coră 
bărb.; 3) C. Ghirioeacu: „Rugăciune4, 
duet pentru Baritonă și Basi II., eșec, 
de C. Dure și P. Givulescu ; 4) a) Marsch- 

ner : „Serenadă4, b) Mendelsohn-Barth: 
„Despărțirea vînătoriloră4, ooră bărb.; 
5) Th. Speranță: „Ionă la fteatru4, deol. 
de I. Ionică ; 6) a) W. Humpel : „Cuou- 
ruză ou fruneja ’n susă4, b) G. Dima: 
„Hai în horă4, coră bărb.; 7) a) Engels
berg ; „Rugăciune4, b) 0. Porumbesou: 
„Erna4, cor bărb.; 8; C. Porumbesou : 
„Marșuiă cântărețiloră4, coră bărb.

Unu succesfi a Iu guvernului francesu.

In timpulă din urmă s’a ivită în 
Franoia o mare nelinisoe, din causa afa
cerei Panama, printre aoeia, cari au de
pusă sume la oassele de păstrare, așa, că 
mulțl și-au cerută banii înapoi.

Guvernulă francesă hotărî, ca să 
presinte camerei ună proiectă de lege, 
care se pedepsâscă cu închisore de două 
luni pănă la doi ani calomniile pornite 
în contra oasseloră de păstrare ou scopă, 
ca să provâoe âmenil eșl ridică sumele 
depuse.

Ministrulă de justițiă Bourgeois ceru 
oa votarea acestui proieotă să se feoă 
în grabă.

Ministrulă Tirard declară următărele: 
Legea acâsta e neoesară din causa cam
paniei nepatriotioe, care voesoe nu uumai 
a isbi republica, ci amenință și credi- 
tulă Franoiei. Nicl-odată nu au fostă 
mai bine asigurate depunerile în oassele 
de păstrare ca acum. Au îndrăsnită a 
acusa pe statală de hoțiă. Vorbele aceste 
nu suntă demne pentru ună franoesă. 
(aplause.)

După o scurtă desbetere luă cuven- 
tulă dep. Cassagnac, care în diarulă său 
„Autoritâ4 a luată parte la campaniă în 
contra caeseloră de păstrare. Elă ținu o 
vorbire vehementă în contra guvernului, 
fiindă desă întreruptă de membrii oame- 
rei. Cassagnac, îșl descărcă năoazulă 
asupra miniștriloră, din oausă oă aoeștia 
tindă a țărmuri libertatea pressei. Mare 
periculă este, (jise densulă, oă sumele 
depuse constă din hârtii de valâre, și 
dâoă în casulă"unei crise cade oursulă 
hartiiloră, atunci oassele voră ave mari 
pagube.

Ministrulă președinte B,ibot respun- 
cjendă (jise, guvernulfi“de locă nu e 
îngrijită. Nu domnesoe nici spaimă între 
oei oe au bani depuși la casse. Gu
vernulă nu mai pote suferi vorbele de- 
făimătore de pănă acum și nu pote privi 
ou linisce la agitațiunea oe se pornesoe 
în țâră. S’a scrisă ună articulă întitu
lată „Statulă e hoță.4 Acâsta nu se mai 
pâte suferi. Noi ceremă deci acâstă lege, 
fiindă conscii de datoria nâstră. (Aplause 
în centru și în stânga.) După o sourtă 
desbatere proiectulă de lege fu primită 
ou 317 contra 187 voturi. Afară de aoeea 
maioritatea camerei deoise, oa deolara- 
țiunile lui Ribot și ale lui Tirard să fiă 
tipărite și afișate în tote comunele 
Frani iei.

căci marea era liniștită și ventulă 
favorabilă. Ei trebuiau se se în- 
tbrcă astăc|I ori niciodată.

Ah, ei uu se întdrseră astăcjl, 
nu se întărseră niciodată!

Când sera îșl lăsă vălulă ei 
peste întinsa mare, fără ca se se 
vedă vre-o corabiă, se coborî Per
petua de pe stânca. Ea scia, că 
elă nu se va mai întorce, că elă 
era perdutu pentru densa.

învelită în mantaua sa, ea pe
trecu o nopte deșteptă în coliba 
ei. Somnulă nu se apropia de ea. 
Ce le va aduce c}iua următăre? 
Nici o fericire! Unu sfîrșitu tim
puriu! — — — — — —

Și se întâmplă, aceea de ce se 
temea Perpetua. Antoniu și Cato 
debarcară norocoșii la țermure și 
după ce ascunseră luntrea la ună 
locu sigură, o luară pe drumulu 
cătră Carthago. Acolo îi recunos 
cură. Ei încercară se fugă, der au 
fostu prinși și aruncați în închi- 
sore. Dedrece amendoi nu aveau 

dreptulu de cetățeni romani, po
runci guvernatorulu, se-i chinuescă 
pentru ca se afle unde suntă Creș
tinii fugiți. Cato iu mai întâiu 
chinuită. Deja după o oră, pentru 
ca se scape de chinuri, trădă lo
culi unde se aflau ai sfii. Din frica 
de mdrte se lepădase și de legea 
creștinescă și aduse jertfă chipu
lui împăratului. Apoi fu pusă în 
libertate. După mărturisirea lui 
Cato, Antoniu nu mai fu puși la 
caznă. Elu rămase însă în credința 
sa și nu aduse jertfă chipului îm
păratului, de aceea rămase în în- 
chisore. Guvernatorul^ voia, ca 
împreună cu ceilalți, pe cari spera 
că-i va prinde, să-i osândesca la 
mdrte.

In dimineța 4^ei a opta după 
plecarea luntrei, anunță pazniculă 
de pe stâncă, că o corabiă mare 
cu vîsle se apropie de cătră sudu 
spre insulă.

Din forma ei se convinseră, că 
e o corabiă împărătescă de răs- 

boiu. Comunitatea se adunâîngrabă 
la sfatu. Ce să facă la casu decă 
corabia de răsboiu va veni la in
sulă? Decă bărbații s’ar fi așeijatu 
cu săcurl și cu cuțite la intrarea 
canalului, prin care putea trece 
numai o luntre, ar fi putută îm- 
pedeca intrarea soldațiloru, der nu
mai pentru unu timpu dre-care. 
La atacuri continue și puternice 
ar fi trebuită să se supună. Der 
apărarea nu trecea prin gândulu 
bărbațiloru, ea nu se afla în spi- 
ritulă Creștiniloru de pe vremurile 
acele. Decă Dumnezeu a hotărîtă 
peirea loră, decă elă voia, ca ei 
să mdră ca martiri pentru noua 
învățătură, de ce der să se împo- 
trivescă, căci acesta li-se părea a 
fi păcată. Ei hotărîră așaderă să 
aștepte și să se încredințeze în 
voia lui Dumne4eu.

Cătră amiac|l sbură o săgetă 
peste muchia stâncei, în mica ta
bără. Acum se hotărîse. Bărbații, 
femeile și copii se adunară în ju- 

rulu crucei și când văcjură cea 
dintâiu corabiă plină de soldați, 
toți căcfură în genunchi și into
nară ună psalm ă.

Soldații romani nu aflară nici 
o împotrivire. Bărbații, femeile și 
copii se lăsară a fi legați, întin- 
4endu-și de bună voie mânile ne
armate înaintea soldațiloră.

Ii duseră pe corabia de răs
boiu. Plecară înapoi la Carthago 
și în 4iua următdre stăteau îna
intea guvernatorului romană.

„Voi sunteți Creștini/1 începu 
elu „de ce ați fugită?"

„Venerabilulu nostru episcopă," 
răspunse căpetenia comunității, 
„pe care l’ai răstignită pe cruce, 
ne-a poruncită să fugimu și să aș- 
teptămă, decă Dumne4eu ne va 
orendui cununi de martiră. Acesta 
s’a întâmplată, și noi așteptămă 
cu bucuriă mdrtea!"

„Lăpădați-vă de Dumne4eulă 
vostru răstignită, care singură nu 
s’a putută mântui și cu atâtă mai
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Maghiarisarea prin școle.

Reproducemă aici o parte din 
vorbirea deputatului cehă Solcol, 
ținută în ședința dietei austriaco 
din 30 Ianuarie n., vorbire în care 
distinsulă naționalistă cehă a trac
tată și despre chiămarea școlei în 
vieța unui poporu. Publicarea a- 
cestei părți a vorbirii deputatului 
Sokol amil reservat’o anume pentru 
cetitorii fdiei năstre de Dumineca. 
Eată-o:

Celfi mai imorala, oelă mai fără de 
rușine și ticăloză lucru este, oând știu
tele lăcașuri ele șoolei suntă folosite 
pentru eoopulă oelă mai diavolioă din 
lume: pentru despoiarea unui poporă. de 
naționalitatea sa.

Looă sfântă ar trebui să fia șndla 
pentru tdte poporele. La flacăra altaru
lui șoolei, tinerimea ar trebui să se în 
suflefeseă pentru totă ee este drepții, 
bună și frumoșii. Ar trebui, oa fiă-oare 
poporă să șl-o păcjeacă și să șl o apere 
de murdărire. Insă tocmai poporulă ger- 
ganîl și poporuM maghiară folosesoă șoola, 
oa să iățâsoă prin ea oelea mai condam
nabile pervesitățl din oâte și le p<5te în
chipui cineva, adecă întru lățirea trădării 
de ndmă. Este ore cu putință, ca o ase
menea nimernicie să mai esiste? Durere, 
este cu putință, ba chiar esistă! La noi, 
în partea de dinooce a monarohiei Jn 
Austria) guvernulă este invitată să o faofe 
aoâsta fără de sfială. Dinoolo (în Un
garia) se practică desnaționalisarea din tote 
puterile. Fl&mendulă lupii maghiară, nu 
vre să se joue numai cu prada sa — elă 
vre s'o înghițâ câtă se pote mai curendă.

Aoeloră învățători, cari ee obligă 
a duce în prăpastia poporulă din oare 
au eșită, li se făgăduesoe răsplata unui 
Iuda de 50—1000 cordne. Pe calea acesta 
se crescu acolo trădătorii ndmului lorii.... 
Deoă învățătorii se faoft astfelîî strică
torii oficiali si publici ai tinerimii popo
rului lorii, nu este dre acesta tocmai așa, 
oa și când doctorii ar deveni otrăvitori 
publici privilegiațl?....

Poporulă slovacă din Ungaria de 
nordă, deși uunbsce ceea ce se petrece 
ou tinerimea lui în șoOle, totuși elfî nu 
este în stare să șl-o apere. In dieta un- 
gurăsoă poporule slovaoh n’are ni.ol ună 
representantti. Prin felă și felă de rnij- 
16oe infernale, guvernulă direge lucru
rile așa, ca nici unii deputată să nu 
pdtă fi alesă. In comitate cu popora- 
țiune ourată slovaoă nu suntă decâtă 
școle maghiare. Slovacii îșl susțineau din 
punga lord proprie trei gimnasii, pe oarl 
guvernuliî unguresoQ le-a închisă...

In părțile locuite de Slovaol, func
ționarii maghiari se răsfață pe spatele po 
porului ou care nu se potil înțelege, ne- 
ouuosoendn i limba. SlovaculO, oând e 
chiămatft înaintea legi’, nu soie pentru 
oe este anisată, nici martorii nu soiu ce 

iscălescil. De multe ori i-se vinde averea 
întrăgă pentru datorii, oarl nu le are. 
Copiii părințilorCi slovaci suntă răpiți și 
duși de renegați în satele unguresol, 
unde îșl pierdu limba și legea, ca ast- 
felă să se spcrescă și întăreeoă Ungurii...

Aceste Buntă orime, cari strigă răs
plată la ceruri. Dumnecjeulfl Unguriloră 
însă este surdă, ori nu locu*soe iu oerdp 
er duabsmuld germano-maghiard se bu
cură de aceste asupriri, săvârșite în po
triva poporului slovaod.

Starea acesta de luoruri însă nu 
pote să țină multă. Deștepta-se-voră 
îutr’o bună diminâță amândouă guver
nele (oeld austriacă și oelă maghiară) la 
aucjulă uuui sgomotd puternică. Se voră 
trecji, îșl voră: deschide ochii și voră vede 
primejdia aioi (în Austria) și diuoolo (în 
Ungaria). Guvernulă oentrald (din Viena) 
oe va spăria atunci și va striga In gura 
mare: Unde suntă Slavii mei. carl s'au 
jertfită totdâuna cu atâta entusiasmă pen
tru apărarea Casei habsburgice !

Dâr nimeni nu se va scula, deoâtă 
cetele de renegați, oarl vord năvăli ea 
roiurile, și neastâmpărațl îi vord oere 
lâfă îndoită, oăol altfeld îșl vord vinde 
brațele....

Oratorulă a primită căldurăse 
felicitări dela soții săi de principii.

Crisa in Ungaria și pressa vienesă.
In (filele acestea a pleoată minis- 

truld președinte Weckerle la Viena, pen
tru oa să raporteze M. Sale despre situa,- 
ț uue. Weckerle, a fostă primită de oă- 
tră M. Sa într’o audiență de ll/2 ore. 
După aoeea dâusulă conferi cu ministrulă 
de esterne, conte Kalnoky, ou ministrulă 
președinte conte Taeffe și ou ministrulă 
de finance austriacă Steinbach.

Prin cercurile politioe din Viena se 
vorbesce, oă delegațiunile voră fi con- 
vooate la Viena în luna lui Maiu.

Pressa din Viena se ocupă cu mer
gerea ministrului unguresc»! la .Vieua, 
conchi^ândă, oă situațiunea politioă din 
Ungaria e fdrte seriosă.

„Neue Freie Press*11 scrie :
„Ministrulă președinte unguresoă 

Dr. Weckerle petrece aici. In prima li
nia Dr. Weckerle va fi primită da mo- 
narohă și densulă va raporta M. Sale 
nu numai despre afacerile curente, oi și 
despre situațiunea parlamentară, care nu 
e nicldeoum pe deplină mullămitore și 
întărită. Fără îndoielâ în Budapesta se 
observă o influiuță, care tinde a pro
duce o deebinare în sînulă partidei libe
rale, și prin acesta la o slăbire a majo
rității, pe care se baseză -abinetulă 
Weckerle.

„Neue Wiener Tgblttu jaocentuâză 
de asemenea, că Dr. Weckerle va ra
porta mouarchului și despre situațiunea 
in Ungaria, oare ca și mai Înainte este 
-forte seriosă. Faptă este, că programulă 

politică bisericesoă ală guvernului este 
ture combătută în Ungaria. Se susține, 
că acesta nu va avă maioritate în dietă, 
der chiar dâcă va âvâ o maioritate In 
dietă, nu va fi primită de casa mag- 
națiloră.

„Wiener Extrablatt“ 'surie: Organele 
guvernamentale din Budapesta se ni- 
suesoă, să dewmințâsoă soirile respândite 
de pressa oposițională ou privire la că
lătoria lui Dr. Weokerlo la Viena. De 
sigură, cfiee foia vienesă, oă Dr. Weo- 
kerle primită în audiență de oătră îm
păratule, va raporta despre lucruri fârte 
importante, între oarl va fi și oestiunea 
politică biseiioesod, oare deja ia mari 
dimensiuni iu Ungaria.

„Ung. Ooreep." vorbindă deopre 
acesta oălătoriă a lui Weckerle la Viena, 
cfioe, oă ceea ce privesce căsătoria ci
vil», proieotuiă acesta va trebui Bă fiă 
îutâiu preluorată de ministrulă de jus
tiția și prin urmare nu pote fi așternută 
înoă. O hotărire deoisivă se va lua asu
pra primirei religiunei evreice și proieo- 
tuli’i asupra matrit.uleloră civile. Aoeste 
proiecte au trecută prin oonsiiiulă do 
miniștrii. îndată oe voră fi aprobate de 
AI. S. voră fi și presentate dietei, cam 
în luna lui Maiu.

Gestiunea română și pressa francesă.

Marele 4iarQ «La Republique 
francaise“ în numărulă seu de la 
12 Ianuarie publică următorulă ar- 
ticolu din care estragemă urmă- 
torele:

Pressamaghiară și jurnalele române 
au angajată din nou o polemică înfocată, 
oare aduce erășl la ordinea cjilel cesti- 
unea română transilvană din causa unoră 
cuvinte pronunțate da cătră primulă mi 
ui6tru unguresoă la 1 Ianuarie. Preșe
dintele consiliului translaitană primi o 
deputațiune a partidului liberală, care 
venia, conformă vechiului obicei ă, efi-i 
presinte felicitările partidului de anulă 
nou. Vestitulă romanoieră maghiară lokai 
fu însăroinată de a țînea lui Wekerle a- 
looațiunea obicinuită și răspuncjândă o- 
ratorulu', fostulă ministru de finanțe din 
cabinetulă Szupary, a declarată, că Un
garia este singura țeră din lume (sic) 
unde drepturile de limbă, religiune și 
naționalitate suntă deplină asigurate.

Acestă afirmațiune a sulevată pro
testări energice din partea supușiloră ne- 
maghiarl ai oorânel Sf. Ștefan, cari au 
văcjută în ea o adevărată provocare

Și într’adevără ne-ar fi fdrte greu 
să nu înpărtășimă sentimentele rtmseloră 
slave și române, cari se află sub stăpâ
nirea guvernului din Budapesta.

Ungurii au răpită Româniloră, pe cari 
Constituția dualistă a imperiului, i au a 
runcată în jugulă loră, tote drepturile po
litice. Ei le au aplicată o lege electorală 

escepțională, care îi esclude din parla
mentă. Ei le-au maghiarizată șodlele, le- 
au suprimaăt limba națională, le-au ni
micită autonomia bisericesoă, au orga
nizată ună sistemă administrativă din 
cele mai nedrepte și au înădușit'ă pressa 
române.

Ungurii vrâu acum să ia viotime- 
lorfi loră chiar dreptulă de a -se plânge, 
numindă trădare de patrie dreptulă de 
apelă cătră Suverană.

Nu oum-va totă acestă respectă de 
raseă, pentru care d. Wekerle glorafieă 
patria ea, a inspirată juuimel universi
tare maghiare faiuu osulă cânteoă : Kerâk 
a zsemle \u pe oare studenții maghiari îlă 
intoneză în demoustrațiuuile loră patri
otice și din care dămă aioi prima strofă, 
pentru-ca cetitorii să-și potă face o ideiă :

Aoâstă jimblă e rotundă
Valah sălbatioft bag’o în busuuară 
Inohide’ți gura și cinstește
Acestă patriă
O, opincă puturdsă!
Să sperămă ou tdte aoeste», că șe- 

fulă oabinetului din Budapesta va în
țelege câtă de multă strioă aceste excese 
bunului renume ala patriei sale și va șei 
de aici înainte a’șl pune în pressă prin
cipiile ale oăroră elogii le faoe în pu
blică, acordândă Româniloră din Tran- 
slvania justele libertăți pe cari le pre
tinde.

Der Românii nu suntă singurii, oarl 
suferă de tirănia maghiara. Prooenuld 
de înaltă trădare intentată agitatorului 
slovaoă Svetorar Hurbau-Vajansky per- 
traotată acum de ourândă îu Pressburg 
și oare s’a terminată prin condamnarea 
aounatului la 1 ană de închisore, dove- 
deșce în dssiuiă, maghiarisarea cu forța 
a elemeuteloră nemaghia^e din regată 
este scopulă oe-lă urmăresoă omenii de 
stată, cari au succedată lui Dăak. Și 
Transilvenia ar ave lipsă de liniște și 
de unire, pentru ca să aduoă la bună 
sfîrșită reforma monetară și judiciară. 
Astfelă agresorii suntă condamnați a fi 
pretutiedenea și tot-d’auua pe oâtă de 
orbi, pe atâtă de culpabili.

Felix Leseur.

WăuBțămâftă piabHâcă.
Pentru ajutorarea unei familii de 

meseriașă, lipsită, au bine voită a oon- 
tribui următorii : N. MooanU 1 fl., T. T. 
Christană 50 cri, N. P. P. 1 fl., Th. 
Spuderca 1 fl., St. D. Mediană 50 cr., 
A. Bidu 50 cr.. G. M. Zănescu 1 fi., 
Comitetulă 3 fi., Gr. Birea 50 or., FI. 
Pernea 50 or., D. I. Pusou 50 or. I. I. 
Burduloiu 50 cr., N. N. 20 cr., Gh. 
Râdnlescu 20 or., Dim. Poppă 20 cr. 
N. N. 30 or., V. Grădinară 20 or., I. A. 
Lupană 50 or., N. N. St.. 10 or., O. Or 
ghidauă 20 or, Frații MihalovicI 1 fi., 
N. N. 50 cr., D. Stinghe 50 or.. N. F. 
10 or., D. I. 20 cr., Popoviol 50 cr.,

puțină vă va pute mântui pe voi,“ 
respunse guvernatorulă. „Acolo 
vedeți statua împăratului vostru. 
Aduceți-i jertfa și vă voi pune în 
libertate 1“

„Cum se ne lepădămă de Mân- 
tuitorulu nostru“ respunse celu mai 
bătrânii, „care a muritu pentru 
noi? Noi dămu Cesarului, ce e ală 
Cesarului, și lui Dumnezeu, ceea 
ce e a lui Dumnezeu. Sânta nos- 
tră învățătură ne opresce, să ne 
închinămii la unu chipu omenescu“.

„Atunci sunteți ai morții“, răs
punse guveruatorulu „mergeți și 
vă pregătiți la mărte! Mâne ve-țl 
privi sărele de pe cruce!“

Când soldații duseră pe Creș
tini afară, chiămâ guvernatorulu 
înapoi pe Perpetua. Multă vreme 
privi elu pe irumăsa femeiă, ce 
sta înaintea lui, ațintindu-și ochii 
ei mari și negrii asupra lui.

„Tu eșcl o Romană“ începu 
elu după o lungă tăcere, „nu tă
gădui! Figura ta te arată. Lapă- 

dă-te de legea creștinescă și te 
voi pune în libertatf.“

„Nu mă lapădu,“ răspunse ea.
„Voescl “ conțină guverna

torului „ca atâta frumseță să piară 
pe cruce? Iți suride o vieță veselă, 
decă voescl. Voescu să te iau în 
palatulu meu; nu ca robă, ci 
ca cetățenă liberă vei locui acolo, 
Lapădă-te, și-ți voiu oieri o vieță 
pentru care mii de omeni te voru 
pismui.“

„Nu voescu vieță, ci morte,“ 
murmura ea

„Atunci mori!“ răspunse gu- 
vernatorulu, „duceți-o la ceilalți! 
Poporulu acesta încăpățînată nu 
voesce altmintrelea/4

III.
Restignirea Crejtiniloră, care 

a fostă statorit-ă pe cjiua următăre, 
nu s’a putută săvârși, căci încă în 
c|iua pertractării sosi guvernato
rului o scrisăre împărătescă din 
Roma, în care se c|icea: „Decăai 
Creștini prisonieri, cari nu voescă 

Bă se lapede de credința loră, tri- 
mete-i neamânată în c<5ce. Jocu
rile se apropie și e mare lipsă de 
jertfe pentru animale?4

îndată guvernatorulă porunci 
să pregătescă o corabiă pentru 
prisonieri. der plecarea se trăgănă, 
deorece isbucni o furtună, care îm- 
pedecă corabia să părăsescă por- 
tulă. In închisărea, în care se afla 
mica comunitate, se săvârși în tim- 
pulă acesta ună actă festivă. An- 
toniu si Perpetua, în fața morții 
încheiară o legătură pentru vieță, 
pentru o vieță, care avea să du
reze numai câte-va cfil0 i d©1’ ei 
erau mulțămiți și cu (ții0 $i 0U 
bre, și credința loră le spunea, că 
în curendă se voră revede într’o 
vieță mai bună. Bătrânulu frun
tașă ală comunității încheiâ legă
tura. Se săvârși îu timpulu nopții, 
când paznicii durmeau.

Două cjil® după aceea corabia 
ridică ancora și întră în largulu 
mărei. Ea debarcă în apropierea 

Capuei și de aici plecă mica co
munitate pe josă, însoțită de câțiva 
soldați pe calea appică cătră Roma, 
mormentulu ei. Ei erau încătușați 
câte doi, der ușoră, pentru ca se 
nu-i împedece în mersă. Antoniu 
și Perpetua mergeau îmrreună, ei 
doreau se moră împreună. Der 
cum să nu fi cuprinsă dorulă de 
vieță inimele loră pline de dra
goste, cu t6tă abnegațiunea și tă
ria credinței loră, cu tote bucu
riile martiriului loră! Simțiră fe
ricirea loră, simțiră, câtă de mare 
fericire se cuprinde în dragoste; 
cum să nu fi pusă prețu pe vieța 
pămentescă, ei plini de frumseță, 
tinerețe și putere! Și jură împre- 
jurulă loră natura încântătbre, care 
se desfășura înaintea ochiloră loră 
în mii și mii de colori. Cum stră
lucea cerulu deasupra capului loră. 
Cum se întindea la stânga loră 
marea albastră. Cum străluceau ca 
aurulă, spicele bucateloră de pe 
câmpă ! Câtă de dulce răsuna cân-
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Antoniu 50 cr., Ploscă 30 or.. N. Stin- 
ghe 50 or., N. N. 40 cr. Goldișii 40 cr., 
N. Strâvoiu 1 fl., N. N. 50 cr., Sooaciu 
.50 cr., N. N. 20 cr., Uvegeșft 50 cr., 
Z. B 20 cr. N. N. 20 or. N. N. 20 cr.
N. N. 1 fl., Tache Scăuesou 1 fl., D
Munteanu 40 or.. lord. I. Munteauu 1 fl.
I. Ardeleanu 50 cr., P. P. 50 or, P. F.
50 or., I. O. Fr. 40 or., N. N. 1 fl. N.
N 40 or., C. C. Dimianil 40 or. G. Ch. 
50 or., A. B. 50 or., N. N. 20 cr., N. N. 
20 or., I. Seniuoe 1 fl., D. F. 1 fl., N. 
N. 50 or. M. G. Stănesou 1 fl., Diamandi 
Manole 3 fl., P. Nemeșii 1 fl., N. N. 
■4Q cr. Ou totul?» 37 fl. — Subscrișii oa 
coJeetanțl, atâtO în numele lord, câtfl și 
a familiei ajutorate, mulț&mesoil respec
tuoșii pe calea acâeta tuturorti genero 
șilorii donatori pentru bine-voitor'flo 
ajutorii. Brașov 0, 1 Febr. n. 1893. 
N. P. Petrescu, preș. Assoo. meser, rom. 
Tb. Spuderca m. p.

Literatură.

A apăruta în Analele societății is
torice din Berlina (Iahresberiohte der 
Geechichttswiseenechatt XIV Iahrgang) 
Raportul*! d-lui Nic. Densușianu despre 
literatura istorică și filologică a Româ- 
niloru în cursulă a. 1891. RaportulO trao- 
teză despre 93 diferite publioațiunl și 
memorii. Sumariulii este 'următoriiIii : 
fljrkundenbuoher und Chroniken. — Quel- 
lenkritik. — Pohtisohe Geschichte. — Spe 
cialuntersuohungen. — Handels- und 
Finazgesohiohte. — Kulturgesohichte. — 
Ethnographic und Statistik. — Rumă- 
nisohe Spraohe. — Volksmythologie und 
VolksdichtuDg. — Die Rumauen von 
Makedonien und Dalmatien. — Littera- 
turgesehichte. — Numismatik.

*
A apărută:

0 carte tipărită din ordinulu M. 
S. Iinporatulii Rusiei, de Zamfiră C. 
Arbure. Bucuresol, 1893. Formată mică 
.8° de 40 pag. Prețuit! 40 bani. Cartea 
e dedicată d-lui Dr. C. Jstrati și este o 
interesantă reoeneiune a opului rusescă : 
„Basarabia, descriere istorică, cu voința 
Majestății Sale editată de ministrulă de 
interne11, ala căreia autorii e Pompeiu 
NicolaevicI Batinșcoff, cunoscută ca mare 
.rusificătoră. *

Ortografia limbei române, de G. 
P. Parvulesru, bacalaureată în litere și 
soiințe, licențiată în dreptă, advooată 
eto. TergtrJiu, 1892. — Scrierea aoâata 
formâzâ ună frumosă volumă de 128 
pagine în 8n și se vinde cu prețulă de 
ună leu; e o carte fârte necesasă pentru 
institutori, învățători și în genere pentru 
<toțl doritorii de a cundsoe regalele or 
tografiei române. Ea va fi urmată în ou- 
rendă de ună manuală mai elementară 
de 30—40 pagine pentru usulă speoi»lă 

ală eleviloră din șadlele primare, în care 
scopă ambele scrieri voră fi supuse apro 
bărei ministeriale. D nii profesori, insti
tutori și învățători, cărl vurft voi a in 
troduoe în clase, ea mauuală didactică, 
una seu alta diu aceste doue scrieri, 
după trebuință, suntu rugați a arăta 
d-lui autoră părerile d-loră și uumărulă 
de esemplare, pe cari ară pute conta, 
spre a regula în consecință tragerea 
unei nouă edițiunl, debrece desfacerea 
primei edițiunl este deja asigurată.

COBBCURSU.
La Comitetului subscrisă au de

venită vacante câteva ajutăre 
de ale societății „Transil- 
vania“, menite pentru elevi 
de meseriași, aici în Brașovă. Do
ritorii de a obține vre-unulu din 
acestea să-și adreseze petițiile mo
tivate președintelui subscrisă, celu 
multă f.ănă la sferșitulu lui Februa
rie n. a. c.

Brașovă, din ședința Comi
tetului Aossoc. pentru spriginirea 
învățăceiloră și sod. r. ținută la 
15/27 Ian. 1893.

N. P. Petrescu, Arseniu Vlaicu,
președinte. secretară.

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

Capriciile seu năcazurile.
Ori ce omă, care se află în anii de 

mijlocă ai etății, ai esperiată la sine în- 
su-șî, că suntă (file, în cari faptele și cu
getările nostre suntă mai stângace ca de 
altădată, în cari sun temă fără voiă po
somoriți, cuprinși de ună sentimentă de 
neplăcere și la nimică dispuși; în cari 
lucrurile cele mai de nimică ne iriteză; 
în cari torturămă pe cei de prin pregiu- 
rulă nostru cu pretensiunl esagerate; 
scurtă: în cari ne suntemă nouă înși-ne 
și altora de nesuferită.

Ne aflămă atunci într’o stare, pe care 
o numimă indispositfiune. Atunci sufletulă 
nostru sâmănă cu ună instrumentă mu- 
sicală descordată. Cârdele harfei nostre 
sufletescl suntă descordate, suntă în de- 
sarmoniă și deci nu trebue să ne mirămă, 
dâcă atinse fiindă, ele nu dau tonuri ar
monice.

într’o astfelă de stare sufletâscă, noi 
lucrămă mai puțină după dictatele minții 
superiore, decâtă după inspirațiunile senti
mentului bolnăvită, ne punemă în con- 
tradicere cu noi înși-ne jși ne purtămă, 
când indisposițiunea nostră a ajunsă la 
ună gradă înaltă, într’ună modă de așa, 
că și cei mai buni amici ai noștri s’ar 
pute îndoi de noi.

Pe faptele unui omă, care e supusă 
desă și îndelungată la astfelă de con- 
turbărl ale sufletului, nu poți conta cu 

siguranță, elă e nestatornică și schimbă- 
ciosă. Se dice despre ună astfelă de omă, 
că „e unu omă capriciosău seu că „e plinii 
de capricii,u adecă contradicerl.

Indisposițiunea repețită e ună ade
vărată venin ă, care subminâză într’ună 
gradă cu multă mai mare, decâtă îșî 
potă închipui cei mai mulțl dintre noi, 
fericirea nostră și a acelora cu cari trăimă 
împreună.

„Capriciulu", cjice spiritualulă prin
cipe de Ligne, „e ca și buruiana, care con
suma totu și împiedecă a cresce totu ce e 
bunii, fia ca semeață, fiă ca plantă, și prin 
urmare de a se transplanta și prospera. 
Acesta asemănare e așa de potrivită, încâtă 
vedu pe cei mai buni, mai drepți, câte-odată 
cei mai amabili, mai delicațî și omeni cin
stiți incapabili de a apăre așa cum suntu. 
Tote însușirile lorii bune suntă suprimate. 
E întocmai ca și când nu ar ave de locu 
asemeni însușiri. “

Oausa relei disposițiuni de regulă e 
a se căuta în stări anormale ale fisicului, 
cu deosebire în discordarea sistemului 
nervosă. Prin corpulă nostru stămă în 
raportă continuu nu numai cu întrâga 
lume visibilă, ci și cu așa numitele ma
terii inponderabile. Nici o schimbare at
mosferică în încordare, temperatură, gradă 
de umecjâlă, electricitate ș. a. nu trece 
fără urme pe lângă corpulă nostru. Ale
gerea mijldceloră nostre de nutrire, mis
tuire bună sâu rea, somnă liniștită seu 
întreruptă, stadiulă lunei, toțulă influin- 
țeză asupra corpului nostru și mijlocită 
asupra disposițiunei nâstre sufletescl.

Adesea motivulă indisposițiunei su
fletescl e de natură curată psihică, cum 
ar fi supărare pentru neajungerea inten- 
țiuniloră și dorințeloră nâstre, așteptări 
înșelate, ofensarea amorului nostru pro
priu ș. a. Motivele de categoria celoră 
din urmă suntă adesea așa de subtile, 
încâtă nici nu ne putemă da bine semă 
de ele. Indisposițiunea ne cuprinde ade
sea fără de veste, fără să ne putemă da 
sâmă de ea. Dâcă însă ne esaminămă cu 
atențiune și ne rechiămămă tote în me- 
moriă peste ce am trecută în decursulă 
clilei, descoperimă adesea, spre rușinea 
nbstră, ună mică punctă negru, neînsem
nată, ca prima zală a unui șiră întregă 
de percepțiunl umbrâse, din care în ca- 
sulă acesta e compusă indisposițiunea 
nostră. Amorulă nostru propriu e atâtă 
de sensibilă, încâtă salutarea mai rece a 
unui cunoscută, cuventulă neprecugetată 
ală unui amică, încrețirea de frunte a unui 
superioră: sunt de ajunsă ca să ne întunece 
cerulă nostru sufletescă. Acesta firesce, 
că e o simțibilitate esagerată, pe care 
trebue să ne silimă a-o stăpâni și pe 
care o vomă pute stăpâni în urma unei 
dietetice rațională a sufletului.

Mai independenți de influințele lumei 
fisice asupra disposițiunei sufletescl suntă 
omenii aceia, cari ducă o vieță activă și 
agitată în aeră liberă, trăescă cumpătată 

și au o voință tare. Mai espușl suntă 
cei ce stau totă în casă, efemeiații, le
neșii și omenii, cari se ocupă multă cu 
cugetări abstracte. De aceea mai puține 
capricii aflămă la țărani, vânători, sol
dați ș. a. și mai desă la funcționari, în- 
vățațl, capitaliști ș. a.

Aceste observări din sciința natu
rală a capriciiloră ne dau indigetărl es- 
celente pentru încungiurarea și comba
terea loră. A nu ședâ prea multă, ci 
mișcare multă în aeră liberă, o aspira- 
țiune activă și zelâsă spre scopuri seribse 
și folosităre și mai multă ca tote, voința 
firmă de a nu se lăsa a fi dominată de 
capriciu. Regimentulă de pantofii e tot- 
deuna rușinătoră, vină elă ori din ce 
parte ; celă mai rușinosă însă din tâte 
regimentele de pantofă e acela ală ca
priciului. Trebue să punemă în luptă între- 
gulu nostru orgoliu virilă contra unora ast
felă de cătușe nedemne. •

Pănă la ună ârecare gradă suntă 
supuși toți omenii la capricii, și grade 
mai mici ale acelora le putemă combate 
fără multă greutate, prin simpla tăriă a 
voinței. Decă indisposițiunea se repetă 
mai desă și atacurile suntă de durată 
mai lungă, atunci se păte conta cu si
guranță, că avemă a face cu ună morbă 
formală. In casulă acesta lucrulă celă 
mai înțeleptă e a consulta pe ună me
dică inteligentă și a se supune unei cure 
sistematice a corpului și a sufletului. Să 
nu întârdiămă a face acâsta nici ună mn- 
mentă, pentru-că cu câtă se înrădăcineză 
acestă rău mai tare, cu atâtă e mai 
greu a-lă vindeca.

Din cele dise resultă următărele re
guli, ce suntă a se observa față cu ca
priciile seu disposițiunea rea:

Decă ea provine din urîtă, atunci 
grăbesce a te apuca de lucru seriosă și 
pe câtă se pâte de încordătoră, nu te 
juca numai cu elă, ci caută să-lă și sfîr- 
sescl. Vei afla, că chiar și numai simpla 
propunere de a te scăpa de starea de 
suferință, în care te afli, și a te opune 
răutăciosului contrară, îți va fi de ajutoră. 
Repețimă și la loculă acesta, că: orice 
suferință — și de acâsta se ține și ca- 
priciulă,—trebue să dispară, îndată ce su
fletulă întră în acțiune; pentru-că sufle
tulă, ca o unitate, ce nu se pâte diferența, 
nu pâte fi dintr’odată activă și pasivă.

Decă credi, că indisposițiunea ta e 
causată în prima liniă prin starea ta fi- 
sică — pentru-că o discordare a siste
mului nervosă, fiă ca causă seu efectă, 
e totdâuna aci în jocă — atunci fă o 
mică călătoriă dâcă se pâte pe josă, fiă 
chiar și numai o escursiune la țâră în 
apropiere; dâr nu singură, ci cu soțiă și 
copii, decă ai, seu cu ună amică. Decă 
nu poți face acesta, atunci taie sâu crepă 
lemne, lucră pănă ce nu mai scii de obo- 
selă, apoi mănâncă și bea ce-ți place și 
decă de altcum escl moderată, atunci

teculă pasăriloră, câtă de plăcută 
se amesteca cu acesta sgomotulă 
mării în melodii sânte și adânci! 
Și frumseța grădiniloră, a case- 
loru și a templeloru, cari împodo
beau drumulu celă lungă ! Tbtă na
tura îi chiăma la vieță și le ves
tea frumsetile pământului!

Ore mai era cu putință de a 
scăpa de mdrte? Se se lapede de 
credință în clipita din urmă, se 
aducă jertfe chipului împăratului? 
înlături cu aceste gânduri, cari 
îngreuneză mărtea! Acolo susu 
sperau ei o primăveră maifrumăsă 
și bucurii mai mari, ca cele de pe 
pământu. Acolo era fericire veci- 
nică, bucuriă vecinică și liniște 
vecinică!

In cj’ua a 4ecea» cătră sfinți- 
tulă sorelui zăriră prisonierii la o 
cotitură a drumului în depărtare 
marea cetate, ținta călătoriei și a 
vieții loră. Cum strălucea în ra- 
4e'e sorelui aurulă palateloră și 
templeloru sale, cum lucea mar

mura palateloră împărătesei! O 
priveliște ca în povești, care părea, 
că se întinde pănă în orisontulă 
îndepărtată. Și acolo îi așteptau 
sute de mii de omeni, se se des- 
iăteze la mortea loru, omeni ca și 
ei, născuți din țărîna pământului, 
umbre ca și ei, cari doreau să 
vedă cum fiarele sălbatice le spin
tecă trupulu. O, pentru ce celu 
Atotputernică nu.și ridică mâna 
să sdrobescă cetatea fără de lege, 
care-și bătea jocă de servitorii săi 
și i arunca în gura leiloru! Pentru 
ce lăsa elă să curgă nepedepsitu 
sângele atâtoru copii din ai săi, 
fără ca cerulă să se surpe peste 
călăii loru!

Când sorele asfințise, și amur- 
gulu serei se lăsă pe încetulă peste 
cetate, întră mică cetă în acesta. 
Ce îmbulzeală era pe ulițe! Ce 
era îmbulzeala din Carthago față 
de valurile mulțimei de ămenl din 
stradele cetății cu milione de lo
cuitori! Conducătorii avură multă 

trudă, ca să ducă prin mulțime, 
prisonierii încredințați pazei loră.

Când trecură pe foră, unde era 
mai mare liniște, ca pe strade, îșî 
plecă Perpetua fața spre pământu. 
Acolo sta templu de marmură în- 
cunj urată de stîlpl, în care de multe 
ori ea a stată în slujba cjeiței Vesta. 
A fostă bre atunci mai fericită, 
ca acum? De sigură, că nu ! Inima 
ei nu cunoscuse pacea, ce o avea 
acum, și fericirea să aibă pe celu 
ce îlă iubea cu focă ; cum ar fi și 
putută să schimbe, deși se apro
pia de mbrte, cu acele ce erau 
acolo, cari păcțeau foculă Vestei 
în sala împodobită cu aură!

Der adâncă își plecă ea capulă, 
pentru ca se nu o recunoscă. Ceea 
ce i-s’ar fi întâmplată ei, preote
sei fugite a Vestei, decă ar fi re- 
cunoscut’o, ar fi fostă mai chinui
tor u, decâtă mărtea între dinții 
fiarăloru sălbatice setose de sânge.

In apropierea forului se află 
vechia casarmă a pretorianiloru 

lui Nero. Ea servea ca închisore 
pentru aceia, cari aduși din pro- 
vinciă, erau să fiă dațl pradă fia- 
reloră. Acolo fură duși prisonierii. 
Ei fură băgați într’o sală mare 
pardosită, pe păreții căreia se a- 
flau mai multe perinl. Lângă a, 
cesta se afla o curte neacoperită- 
încungiurată de stîlpl. Toți se pu
seră josu obosiți.

Mai marele închisbrei, care avea 
inimă bună, le împărtăși, că jocu
rile încă nu s’au începută. Așa- 
deră mai aveau să trăiescă câteva 
cjile! Nici unulă nu era între ei, 
care să fi voită ași cumpăra vieța 
lepădându-se de leg >a creștină, 
der nici unulu, caie să nu fi pri
mită bucm osu o prelungire a vieții. 
După o cină simplă, ce li-se dede, 
se lăsă somnulă peste cei obosiți 
de o cale lungă și-i făcu să uite 
sărtea ce-i aștepta.

(Va urma,)
Trad, de Cornel Scurlu.
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nu-țl pote strica nici câte ună păhărelu 
beută peste diagonala setei.

Când însă disposițiunea ta rea e cau- 
sată prin idei neliniștitore, seu cum se 
întemplă câte-odată. — în urma unei lu
crări spirituale obositâre,—atunci distre- 
ză-te, du-te la teatru, cerceteză societăți 
vesele seu celîî puțină de acelea, unde 
trebue să-ți iei săma, scurtă eși afară din 
tine însu-ți. In nici ună casă nu te lăsa 
în voia indisposițiunei, ci opunete. Cu 
câtă vei lua o inițiativă mai firmă, cu 
atâtă mai bine.

Jtndisposițiunea e pentru spirită, ceea 
ce e guturaiulă pentru corpă. Ceea ce 
ne face să suferimă guturaiulă — cata- 
rulă — fisică mai cu înlesnire, e sigu
ranța ce o avemă, că e o indisposițiă 
trecătore. Și catarulă spirituală, decă în 
urma lipsei de energiă a voinței năstre, 
nu l’am lăsată să devină ună rău cro
nică, e trecătoră. Când negurele negrei 
disposițiuni se grămădescă asupra sufle
tului nostru, când prin acestă vălă ce
nușiu, vedemă tote cenușiu, atunci să cu- 
getămă, că de-asupra noriloră strălucesce 
sărele, care peste puține dile va sfășia 
norii. A reflecta în totdeuna la acăstă în- 
pregiurare, e deja ună mare câștigă 
morală.

Gardul» viu.
Fără gardă cum ae cade, se 

nu cercămu a pune pomî, că mai 
multă mâniă, năcasă și supărare 
vomu ave, decâtă bucuriă ; ba vom 
deveni atâtu de mânioși câte
odată din lipsa de gardu, de ni-omă 
face chiar pagube. Că vițeii și 
mieii, ori alte vite mai mari și 
mai tari, din lipsa de gardă bună, 
s’oră duce și ni-oră cultiva ele 
pon ii, der așa ni-oru cultiva, câtu 
ni-a veni se le tocămă în capă 
într’o mâniă, sciutu fiindu, că: 
Omulu la mâniă, cade-’n nebuniă.

Apoi rogu-te, cine nu s’ar su 
păra, când dimineța lasă în gră
dina s’a mulțî altoi frumoși, er 
sera, când vine dela lucru, îi află 
roși, numai cotâră?

Der aceste neplăceri le putemă 
ocoli, decă la începutulu începu
tului vomu vede de gardu bunu 
în giurulă fiitârei pomării. Cum 
se făcu gardurile de nuele, scân
duri, răslogl, ori pietră, sciți dum- 
nia-vâstră forte bioe, der pâte că 
nu toți sciu, cum se face gar
du lu viu. Nu e lucru greu, și 
apoi acestu gardu e în adeverii 
celu mai bunu, celu mai trainică 
și celu mai frumoșii gardu. Uita- 
ți-vă cum se face:

Giură împregiurulu locului, ce-lu 
hotărîmă pentru pomăriă, săpămu 
unu șanță ca de o jumătate de 
metru de afundă și o jumătate 
de metru de largă. Acesta o fa- 
cemă când putemu, numai câtă 
tâmna, când prinde a căde brumă 
grâsă, se fiă făcută. Atunci apoi 
mergemă la câmpă și scotemă cu 
rădăcină de prin cele rozdre totă 
soiulu de tufe spinâse tinere: rugi 
sălbatici, spini, măceși, porumbei, 
păducei ș. a., și-le ciuntămă din 
trupine să rămână numai ca de o 
palmă bună dela rădăcină. Apoi 
le ducemă acasă și le plăntămă 
în șențurelă și adecă pe lângă 
amândoi păreții șențurelului, totu 
la o jumătate de metru o tufă de 
alta, și totă schimbate d. e. ună 
porumbelă, ună măceșu, unu spină, 
unu rugă ș. a. Der și aceste tre
bue potrivite așa, ca să nu stea 
două tufe față-n față, ci să aibă 
forma următâre:

După ce le-amă așecjată ast- 
felă, apoi acoperimă bine rădăci- 
nuțele cu pământ, ă umblată, 

care adecă în vera trecută a fostă 
arată ori săpată, și-lă apăsămă 
bine cu piciorulă. Tufele aceste 
apoi în decursulă iernei prindă a 
lucra cu rădăcinuțele loru în pă
uneați", er primăvâra vedemă nu
mai eșindă din ele mugurei și 
dându lăstărei. Ele apoi cu tim- 
pulu se îndesă așa tare, de nu 
mai pote străbate nici ună ani
mală prin ele, apoi e și frumosă 
și trainică, că elă se întăresce sin
gură pe sine totă mereu, pe câne 
alte garduri, de cele mârte, se 
strică văflândă cu ochii și min- 
tenl—mintenl trebue reparate.

Ceva grije însă trebue să pu- 
nemă și pe gardulă viu, și adecă 
mai alesă în cei dintâiu doi ani, 
după plantarea tufeloră.

Așa în anulă dintâiu, colea 
prin postulă Sân-Petrului, în cple 
ploiâse, când altceva nu putemă 
lucra, mergemă la elă, împletimă 
lăstăr'le tufeloră între olaltă, ca 
se crescă frumosă și să se îndese, 
de mai nici paserea se nu pâtă 
străbate. Lăstările, ce nu voră să 
stea singure împletite, le legămă 
cu papură ori cu scârță de teiu, 
ori cu sfășii de bandurl (cânepă 
de sămânță). Ba în anulă întâiu 
și ală doilea chiar plivimă printre 
tufe, er tomna, de vedemă, caca- 
re-va s’a uscată, punemă alta verde 
în loculă ei, ca strungă să nu ră
mână nicăirl. Vârfurile crengiloră 
ce mergă în susă și celea ce 
mergă în laturi, le ciuntămă, ca 
să fiă tâte pe o formă de lungi 
și astfelă se formeze ună părete 
verde de frunețară.

Urmândă astfelă 2—3 ani dea 
rândulă, căpătămă ună gardă bună, 
eftină, sigură, apoi frumosă, 
Dâmne! de-țl e mai maredragulă 
să te uiți la elă. Pe lângă acesta 
mai e și altcum folositoră, că ser- 
vesce de scută la mii de păsă
rele, cari mai târefiu ne suntă de 
folosă, ca să ne curățâscă omidele 
de pe pomi.

Nu potă destulă recomanda 
facerea garduriloră vii, dâr dreptu 
că în cei dintâiu 2—3 ani trebue 
să le cam apărămă de vite, cu 
deosebire de capre, cari roefendă 
crenguțele și scârța, ni-ar zădăr
nici tâtă lucrarea.

Fiindă vorba de loculă potri
vită pentru pomi, am amintită 
numai posiția lui, și am uitată se 
vă spună, ce însușire să aibă lo
culă acela? Dâr pâte că nici acum 
n’a fi prea târuțiu. Deci etă vă 
spună :

Unde priesce câtă de câtu grâu
lui și cucuruzului, acolo pomii se 
facă fârte frumoși; ba chiar și în 
locuri unde bucate nu se faci", 
încă putemă pune pomi, numai 
câtă trebue să scimă unde, ce soiu 
de pomi priesce. Așa d. e. nuci, 
cireșe, vișini, pruni priescă bine 
în loculă prundosă, numai să aibă 
putere productivă de ajunsă. Pen
tru acești pomi e potrivită valea 
Oltului, a Hațegului, a Someșului, 
părțile Crișului, partea răsăritenă 
și de mie4ă-(ji a Bănatului ș. a.

Merii și perii priescă mai pu
țină în loculă prundosă, der cu o 
bună grije, fâcându le grâpe largi 
și adânci, și acelea — după ce 
amă pusă pomulă — umplându-le 
cu pămentă umblată, c|ica cu o 
bună grije, și meri și perl putemă 
ave în loculă prundosă. Acestora 
însă totuși mai bine le priesce în 
loculă unde se tacă bucatele 
nâstre.

Locurile așa numite sterpe, 
sterile, rele, se potă umple cu 
pruni fără frică, că ei nu suntă 
gingași, se aclimatiseză lesne ori 
unde, și nu numai că producă 
fructe multe și bune, der îmbu- 

netățescă și loculă. Grije însă tre
bue, deși nu chiar multă, der fără 
grije și muncă nu putemă ave 
pomi frumoși și pome bune, ori 
unde i-amu pune.

Purecii.
("Povețe pentru îngrijirea caselorii.)

Mulțî dintre on. cetitori se voră 
mira, că se află cineva, carele se 
pierdă timpulă scriindă despre pu
reci. Aceia însă nu se voră mira, 
cari au avută și au de lucru cu 
ei, mai alesă colegii învățători și 
d-nii inspectori școlari, cari de 
multe-orl n’au pace în școlă, de 
mulțimea acestoră insecte neplă
cute. M’am decisă a scrie fiindcă 
și eu, ca învețătoră, am avută 
multă năcasă — în decursă de 25 
de ani — cu purecii, când pe lângă 
tâtă ostenela cu curățenia, nuiam 
putută învinge, pănă ce în urmă 
am dată de unu mijlocă eftină și 
sigură.

înainte însă dea spune leculă, 
descriu aci pe scurtă purecele.

Pureci suntă de grădină seu 
de plante, (latinesce: Mordella), 
apoi pureci de casă flat. Pulex 
irritans) și pureci cânesci.

Aci e vorbă numai de purecii 
de casă, cari suntă bine cunoscuțl 
fiăcui, der puțini voră fi sciindă, 
că numai femininele pișcă (pițigă); 
ouăle și-le depună mai alesă prin 
crepăturile padimentului, în făină 
de fireză și în prafulă de pe sub 
mobile. Acolo esă din oue nisce 
vermulețl, cari se prefacă în larve, 
din cari ese apoi insecta deplină 
Tâtă procedura acesta dureză 11 
c|ile. Necurățenia caseloru înainteză 
înmulțirea loru. In locuri, unde se 
adună și petrecă mulțî omeni, încă 
se înmulțescă, căci îi aducă și de 
pe acasă, — așa e și în șcâle.

Am cercată în multe chipuri 
a prăpădi aceste insecte, der nu 
mi-a succesă, pănă acum de 3 
ani, și adecă cu cenușe de lemnu, și 
etă cum:

De locă după esamenulă de 
vâră, iau cenușe bună și dau de 
presară în odaia șcâlei peste totă 
padimentulă, mutândă și mobilele 
șcâlei, ca să nu rămână nimică 
neacoperită de cenușe.

Așa lasă 2—3 $ile, er decă se 
pâte și 5—6 cțile.

La 2—3 cțile se și ve'du deja unii 
pureci bolnavi, cum n’au putere de 
a sări, numai slabă — toți pierii. 
Când se mătură, cenușa o pună în 
grădină pe lângă pomi, vie etc. 
și așa eficendă nu am perdută ni
mică prin folosirea ei contra pu- 
reciloră. Acum nu se voră pute 
spori nici printre scândurile padi
mentului, căci pe acolo a rămasă 
încă cenușe și așa ouăle și larvele 
se nimicescă tote. De locă apoi 
dau se se văruiescă șcâlă, se se 
spele padimentulă și tâte mobilele. 
Grijescă, ca să nu se slobâdă multă 
apă pe podele, de o parte ca să 
nu spele cenușa din crepăturl, de 
altă parte ca să nu între apa sub 
padimentă, carea apoi ar ține mai 
multă timpă umecjâlă.

După ce chilia șcâlei e deplină 
curată și svântată, mă mutu cu 
familia acolo, și curățimă și tâte 
chiliile câtă se pote mai bine.

E forte bine, ca atâtă în chi
lia de învățămentă, câtă și în chi
liile de locuită, înainte de văruită 
se se aprindă puciosă (țâmporă, sul- 
fură) adecă: punemă în o âlă jară 
și peste acela vărsămă puciâsă, 
apoi eșimă grabnică afară, lăsândă 
ferestrile și ușile închise bine 2—3 
cțile. Prin acestă afumare se pră- 
pădescu și ouăle și larvele musceloru 
din plafonu, precum și a altoră in
secte, ce ar mai fi; totu așa și

unele ciuperci nevăcfute, ce suntă 
der în unele case, mai alesă în 
cele umede. — Acesta trebue fă
cută și cu cămările și pivnițele în 
tâtă primăvera și tâmna. E bună> 
și în grajduri, der mai alesă în co
tețele hârăloră (galițeloră), undo 
voră prăpădi insectele.

Mulțî, cari voră ave năcasă cu 
purecii, nici nu voră aștepta pănă 
la vâră, ci se voră folosi de acestă 
mijlocu sigură și mai curendă. Nu 
potă să spună odihna, ce avemă 
acum, atâtă în șcâlă, câtă și în 
casă, căci arare-ori vedemă câte 
ună purecă pâte rătăcită de pe 
prunci, adusă de pe acasă; — der 
de sporită pace!

In comuna nâstră au începută 
a face așa și ceilalți locuitori, decă 
văcjură ce s’a făcută în șcâlă.

Unu învățătorii.

Țăranulu prostia șî paserea 
cuminte.

Legendă, com. de Moșule.

Ună țărână bătrână și cam 
prostolanu prinsese odată o pa
sere și se miră fârte tare aucfen- 
du-o rugându-se, — vorbindă lim
pede și cuminte, ca și când ar fi 
o ființă omeneacă,—se o lase âră 
liberă.

— „Ho, ho! strigă țăranulă, 
dâcă poți vorbi așa bine, ar tre
bui să fi cuminte și să’nțelegi, că 
de aici înainte, la mine vei ave cu 
multă mai bine, de cum ai avută< 
în tâtă viața ta. Vei locui într’o 
coliviă largă și vei căpăta de mân
care și de beută, câtă îți va tre
bui. Așaderă nu te mai gândi la 
nimică sârtea asta nu se mai pâte 
schimba.

— „O! der eu sunt născută 
să trăescu liberă în aerulă curată, 
prin urmare, în coliviă nici-odată 
nu mă voiu simți bine, suspină 
paserea.

— „Așteptă numai pănă-i vedâ 
cum îți merge!“ răspunse țăra- 
nulă.

Biata pasere începu însă a se 
ruga din nou pentru libertatea ei. 
„Și, c|eu, nu simțesc! tu nici’ o1 
milă de mine?u strigă ea în sfâr
șită.

— „Spre așa ceva nu suntă 
destulă de bogată,* răspunse ță- 
ranulă ricjendă. „Banii nu mă prea 
îmbulzescă și pentru o pasere cu
minte, cum esci tu,credă, că voiu 
căpăta celă puțină câțiva găl- 
biorl.“

— „Ei, decă poftesc!, bucurosă 
îți plătescă pentru libertatea mea!"

„Așa? dâr cu ce felă de pa
rale vrei să plătescl?“

— „De! punguliță ce e dreptă 
nu portă cu mine, der te potă în
văța trei lucruri, cari pentru tine 
au preță de mulțî galbinl, decă 
le vei ține minte și le vei urma.

— „Și ce felă de lucruri suntă 
acelea ?“ întrebă țăranulu.

— „Lasă-mă mai dintâiu li
beră, apoi îți voiu spune. Nu am 
încredere în tine mai alesă după 
ce m’ai prinsă cu atâta șireteniă; 
der tu scii bine, că o pasere nu și 
calcă cuvântulă.41

Țăranulă nu scia ce să cțică la vor- 
Dele acestea. Fiindu însă, că pa
serea îlă încredința neîntreruptă,, 
că cele trei lucruri ce îlă va în
văța, suntă secrete, de fârte mare 
jreță, se învoi la târgă și dete 
oaserei drumulu.

Acesta, cum scăpă, sbură ve
selă și se așeejă pe o crengă din 
vârfulă unui pomă din apropiare 
unde mulțumită, că și-a căpătată 
eră libertatea, începu să ciripescă 
de bucuriă.

— „Curendă, curâudu, spu-
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ne-mî cele trei lucruri, ce mi-le-ai 
făgăduitul“ strigă țSranulfl fără 
răbdare.

— „Bucurosu“, răspunse pase
rea din verfulu pomului. „ Cea d’in- 
tâiu învățătură este: Nu crede totă, 
■ce ți-se spune.u

— „Ei, asta am sciut’o și eu 
de mai înainte/răspunse țăranulu 
cu mâniă.

„Acum a doua: Nu te supera 
prea tare, când ai vre o pagubă,11 c^iae 
paserea netec|endu-și penele cu 
cioculQ.

— „Asta e totu ? — Păte că 
cea din urmă să aibă mai mare 
preță ca fleacurile acestea,“ strigă 
ițăranulu năcăjită.

— „De bună semă. Cea din 
urmă este: Ține bine, ce ai înmâna, 
până când poți.11

— „De a doua 6ră, când mai 
pună mâna pe tine, îți sucescu 
grumazii/ răcni țăranulă, spume- 
gândă de mâniă.

— „Mai întâiu însă ar trebui 
să mă princj.1, <ți3e paserea și în- 
tinc}endu-șl aripile, o luă spre pă
durea vecină.

MULTE SI DE TOATE.s

De prin resboie.

O damă din Strasburg avea în 
gazdă la ea, după terminarea răsboiului 
.de la 70, doi ofioerl prusienl. Acești 
domnise plângeau, că nu suntă chiămațl 
la nici o petrecere și oă suntă descon
siderați cu totulă. Dama aude și a doua 
(ți ofioerii se trecjesoă cu o invitare, 
pentru 8 6re sâra, la o serată.

Sera ei intrară în salonO, oare era 
cam întunecată și la lumina singurei 
lampe, zăresoă cjece dame așezate în- 
tr’ună colță și îmbrăcate în negru. Stă- 
,pâna vădâudu’i, le iese înainte și-i con
duce la oea dintâiu din aoeste dame pre 
sentândn-le-o : „Fiioa mea, a cărei băr 
bată a fostă uoisă pe timpulă asediului14. 
.Prusienii pălescă. Dama urmeză pre- 
sentândă pe a doua: „Sora mea, care 
și-a perdută fiulă la Froeschwilleru. Cei 
doi prusienl se turbură. Ea îi aduoe la 
cea de a treia: „M-me Brown, oare și a 
văzută mama sugrumată de ulanl“. Pru 
sienii dau înapoi. Ea presintă pe oea de 
a oincea : „M-me Coulmann, oare...........u
Der oei doi prusienl n’au curajulă s’o 
lase să isprăvesoă și îngânândă oâte-va 
cuvinte, zăpăciți se retragă cu repecflci 
une, oa și când ar fi simțită, oă totă 
aoelă doliu le-ar fi căzută pe capă.

CunoseețI o răsbunare mai teribilă 
..și tot o-dată mai patriotioă ?

*
Ce este unu mîliardu ?

UnO miliardă cântăresoe: în argintă 
5,000,000 chilograme, în aură 322,580 
chilograme, în bilete de 1000 franci, 
1780 ohilograme, în bilete de 100 franci 
11,500 chilograme. Pentru trausportulă 
unui miliardă, dăcă ună omă va duce 
100 chile, trebuescă: în bilete de 1000 
fr., 18 omeni; în bilete de 100 fr. 115 
omeni; în aură 3225 omeni; în argintă 
.50,000 omeni. Ună miliardă în bilete de 
1000 fr. ar forma 2000 volume, fiă care 
volumă ou 500 de foi.

*

Trupulu omului.

Trupulă omului are 150 ose și 509 
mușchi; sângele unui omă vârstnică oân 
ităresce 15 chilograme, inima are ună 
.diametru de 15 centimetri; bate de 70 
de ori pe minută, de 4200 de ori pe 

-oră și de 35,792,000 ori pe ană. Totă 
sângele trece prin inimă în trei minute. 
Plămânii omului oonțină cam 5 litre de 
aeră; respirămă de 1200 ori pe 6ră, 
cheltuindă 300 litre de aeră. Pielea are 
trei straturi, a căroră grosime este între 
.3 — 6 milimetri , fiăcare centimetru de 
piele are 12,000 pori. Lungimea întregă 
,a acestora pori este de 50 ohilometri.

*

Ernă grea.r
Erna anului 1709, înoependă dela 

6 Ian. până pe la mijloculă lui Faură, 
a fostă una din cele mai înfricoșate și 
mai frigurose ernl pentru Europa de 
mijlocă. Mulțl dmeni înghețau atunci nu 
numai pe drumulă țării și la câmpă, ci 
chiar în mijloculă stradeloră din orașe 
în case, ba chiar in paturi. Cele mai 
mari focuri din sobe nu erau de ajunsă 
ca să se încălcjesoă oum se cade o odăiță 
numai cevașl mărișdră, pe când sobele 
se înroșiau de căldură, șese pași dela 
ele, lângă ferâstră, apa din vase făcea 
flori de ghiață. Vrăbii, cioicl și oiorl, că
deau une ori morte din sboră. Mulțime 
de găinușl se găsiau rndrte în zApadă; 
liliacii scormoniți de frigă din locașurile 
loră de ernă, eșiau afară și sburau 4lua 
prin aeră, cădeau însă în cureudă, morțl 
la pămentă. Inghiățau fdrte mulțl călă
tori. De sărtea acesta nu erau scutiți 
nici pasagerii din diligențe, nici chiar 
postolionii îmboldorițl bine ou mantale 
și oojooe, pentru oă mai de multe-orl 
se întâmpla, că caii de postă sosiau la 
stațiune cu trăsura, der nime nu se sco- 
bora din ea: toți oălătorii erau cadavre.

*
Unu orasfi atacatu de tauri.

Intr’una din dilele treoute Barcelona 
(Spania) a ajunsă în stăpânirea tauriloră. 
In diua aceea sosiră în Barcelona două 
vapore italiene „Messapia“ și „Re Um
berto,“ oarl aduceau din America de sudă 
300 de tauri. 80 din aceștia erau desti
nați pentru Barcelona. Aceștia, pe când 
erați scoși din vapore, ce le-o fi venită 
înzminte ce^nu, destulă că s’au înfuriată 
de o dată așa din Benină, au sărită peste 
stavile și.... haide în orașă.

Ișl pote orl-oine închipui spaima lo- 
ouitoriioră. Taurii nu s’au mulțumită 
numai să se plimbe de colo pănă colo, 
ci s’au apucată de posne.

Ast-felă în str. Paulus, ună taură a 
spinteoată cu cornele și a strivită oribilă 
ou piciârele pe o fată. In strada Junquer, 
ună altă taură a dată năvală peste o 
ceată de copii, cari se jucau liniștiți. 
Trei tauri tu fostă împușcațl de oătră 
mai mai mulțl polițiști.

Ună taură, care se afla în apropiere, 
auflândă împușcăturile și gălăgia cea mare 
s’a speriată și, pănă ai clipi din ochi, a 
fugită.... tocmai prin geamulă unui
mare comerciantă de juvaericale. Se în
țelege, că numai bietulă comeroiantă pote 
spune pagubele.

Ună altă taură a fostă prinsă de 
nisce soldați și legată de ună copacii. 
Taurulă însă (se vede fârte puternică) 
a smulsă copaculă din rădăcină și fugi 
cu elă prin orașă. Elă a omorîtă o fe 
meiă bătrână lângă seminarulă orașului. 
Populația vătpndă că n’are înootro, s’a 
înarmată cu puști și cu săbii și a în
cepută o gdnă grozavă împotriva tauri
loră.

Din pricina detunăturiloră 4 oai ai 
unei trăsuri s’au speriată și au trecută 
peste o femeiă omorând'o.

Lupta a ținută pănă sera.
70 de' tauri au fostă omorîțl. Ună 

diară spune, că era interesantă de văzută, 
oum cetățenii tăiau ou cuțitele din oor- 
purile tauriloră americani, luândă unii 
câte o vrăbioră, alții mușchi, costițe, 
peptă etc.

Taurii n’au fostă așa de viteji. 70 
dintre ei au fostă omorîțl, pe când ei 
n’au omorîtă de câtă 9 persone.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 30 
Ian. n. starea rîmătoriloră a fostă de 92.397 
capete, la 31 lan. au intrată 2517 capete și 
an eșită 1128 rămânendă la 1 Febr. ună nu
mără de 93,786 capete. — Se notăză marfa : 
ungu/rescă veche, grea dela 4b.— pănă la 47.— 
cr. marfă ungwr&că tineră grea dela 49 cr. 
pănă la 50— cr., de mijlocii dela 48— cr. pănă 
la 49— cr. ușâră dela 46— cr. pănă la 47— 
cr. — Marfă țirănescd grea dela 43 pănă la 431/, 
cr. — de mijlocii dela 43'/2 cr. pănă la 44'/2 
«r. ușâră dela 44 cr. pănă la 46— cr. — Marfă 
de România. Băkony de grea dela — cr. pănă

la — cr. transitto mijlociă grea dela — cr. 
pănă la — cr. inse transitu' ușâră dela — cr. 
pănă la—cr. transito dto țepăsă grea dela — 
cr. pănă la — cr. transito mijlociă dela — cr. 
pănă la — cr. Marfă serbâscă grea dela 46 
47 cr. transito, mijlociă grea dela 46—47
cr. transito ușâră de la 44—45 cr. Porcii 
îngrășațl de ună ană dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruzii dela — cr. pănă

Bursa fle mărfuri lin Budapesta
din 1 Febr. n. 1893.

Sămlnje

33
2 o
03 M rn
* «5 2.

Prețnlfi per
100 chilogr.

dela | pănă

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

80
80
80
80
80
80

7.80
8.15
8.10
8.10
8.10

8.—
8.25 
8.2C
8.20
8.20

Sâmlnțe vechi 
ori nouâ soiul ft

CU® O
2 W 

o p,

Prețul ti per
100 chilgr.

dela pană

Săcară
Orză 
Orză
Orză 
Ovesă 
Oucuruză 
Cucuruză 
Oucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

>,
11

70-72
60-62
62.—
64.-
39.41

75
73

6.35
5.10
5.50
6.20
5.55
4.70

4.10

6.30
5.40
6.-
7-40
5.8
4.75

4B5

Productedlv. 8 0 i u 1 u
Cursulu

dela până

Sem. de trif. Luțernă ungur. 46.— 55.—
francesă

roșiă 64'- 71.'—
Oleu de rap. 
(51eu de in

rafinată duplu 32.- 32.50
2 5.80 6.—

Uns. de porc dela Pesta 62.- 63.-
O dela țeră —.—
3 Slănină sventată 43.— 41.—0 afumată 54.— 55.-
§ Său 35.- 36.—
—< Prune din Bosnia în buțl 21.75 22.50
p-. din Serbia în saci 20.50 20.75
& Lictară slavonă nou 21.50 22.-

»
Nuci
G ogoșl

Miere
JJ

bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută
galbină strecurată —'1E

Ceară de Rosenau 140. 14.-
Spirtă brută 13.50 17-

H Drojdiuțe de spirt 15.75 136

Cursul! losurilorfl private
din 1 Febr. n. 1893.

oump, vinde
Basilica «•- 8.40
Credită .... 194.25 195.25
Clary 40 fi. m, c. . 58.50 59.50
Navig. pe Dunăre 134.— 136.50
Insbruck .... 26.- 26.50
Krakau .... 22.75 23 75
Laibach .... 23.-- 24.—
Buda .... 61.25 62.50
Palffy .... 57.- 57.75
Crucea roșie austr.. 18.75 ) 9.25

dto ung. . 12.75 13.25
dto ital. —.— —

Rudolf 25.— 25.75
Salm 68.— 69.
Salzburg .... 26.— 27.—
St. Genois 69.— 70.—
Stanislau .... 41.— 43.--
Trieitine 4’/2“/o 100 m. c. 139.50 —.—

dto 4°/0 50 66.50 68.50
Waldstein 44.- 45. -
Windischgratz . 74.- —• e—
Serbescl 3% 39.75 40.20

dto de 10 franci —.— —,—
Banca h. ung. 4u/0 130.25 130.75

Bursa din BucuresoT
din 25 Ian. n. 1893.

Prețurile cerealelor din piața

—alozî o/u curate
Rentă română perpetuă 1875 5°/0 lU0.‘/2
Renta română amortisabilă . . 5°/o 9o 7,

dtto................................... • 4“/o 83?/.
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 102.—
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o —.—

idem idem . . . . 4u/o
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —•—
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 6%

idem idem din 1884 5u/o 89 3/«
idem idem din 1890 &% 90,’/4

Lmpr. or. B. cu prime Loz. fr. 20
Credit fonciară rurală . . . . î°/o

idem idem . . . . 5“/o 96.—
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7U/O 102.’/4

idem idem . . . . 6°/o 10i.’/4
idem idem . . . . 5% $1.—

Credit Fonc. Urban din Iași. .
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

5°/o
10 fr

81.‘/2
279.—

V.N.
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 —t—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 204 - . V-
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............................... — 20.15

Banca Națion. a României — —
Scompt............................................... 60/0

Avansuri pe efecte.................... 7°/o
vansurl pe Lingouri.................... 6°/o

Brașovu.
Din 3 Februarie 1893 n.

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus- 

trlaoă.

fl. or.

1 H. - L.
I cel mai frumos 6

H Grrâu< mijlociu . . 5 80
mai slabă . . 6 —

Glrâu mestecată . 4 50
_ f frumâsă 3 5011

1)
Sâcarâ țmijlooiă , 3 30

f frumosă 3 20)> Orză \ mijlooiu . 3 —
I frumosă 2 —

Ovâsă ț mijlociu — —
Oucuruză .... 3 10

H Mâlaiu . . . . ■. 3 20
1| Mazăre................... 7 —

Linte ................... 12 —
Fasole................... 3 —

H Sămânță de ină . . 10 —
H Sămânță de cânepă 4 —
j j Cartofi.................... — 90

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

Jl Carnea de porcă — 48
Carnea de berbece — 30
Său de vită prdspătă 23 —
Său de vită topită 33 —

C'arsftlu anăeleS Brașuv
din 3 Februarie st. n 1893,

Bancnote românesci dump. 9 49 Vend. 9 52
Argintă romănască >• „ 9.45 H 9.48
Napoleon-d’orI ■ - „ 9.55 M 9.50
Lire turcescl • - „ —.— M —.—
Seris. fonc. „Albina0 6°/0 M

„ „ „ ^”/o M ——
n

Imperiali .... M —.— M
GalbinI .... „ 5 55 M 5 60
Ruble rusescl - ■ " „ —.— M —,—
Mărci germane ■ ■ „ 58.80 n 59.10
Discontulă 6—8°/n pe anii

î)arsu!â la bursa din Vteo
din 3 Februarie st. n 1893.

Renta de aură 4°/0 ...... 114.45
Renta de hârtiă 5U/O ...... 101.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare

aură --------- 122.60
dto argintă ------- 103.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [prima emisune- • 120.25

Bonuri rurale-ungare 96.30
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă - ...... 97.50
Imprumutulă cu premială ungurescă 149.50
Dosurile pentru regularoa Tisei și Se- 

ghedinului - - - . . 142.25
Renta de argintă austriacă .... 98.55
Renta de hârtiă austriacă .... 98.30
Renta de aură austriacă 1170.5
LosurI din 1860 . . . ... 147,75
Acțiunile băncei austro-ungs -ci • • 1007.—
Acțiunile băncei de credită eustr, • 371.75
Acțiunile băncei de credită ungar, 323.25 
Galbeni împărătesei - - 5.66
Napoleon-d'orI - • 9 61
Mărci 1U0 împ. germane - • 59.20
Londra 10 Livrea starlinge 120.85

PrODrietlTil »r. Aurel Ilnreșianu. 

Redactorii responsabilii: Gregoriu Maioru.
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cea mai ieftină foie beletristică- 
scientifică-literară, cu ilustrațiunl. 

Apare In 1 și 15 ți a fie-cărei Imn.
Prețul pe anula întreg 4 fi . pe șese 

luni 2 fl , pe trei luni I fl
Numeri de probă s£ trimit gratis.

On. dnî nbonanțl vor primi și nril apă 
ruțl până acum.

A se adresa la :
Tipografia „Aurora* A. Todoran 

în Gherla — Szamosujvdr. 
20,3-3

I

*

a n un o i u.
Pentru o prăvălie de coloniale 
manufactură în detail din Ro-Și 

mânia se caută

DKtî COMPTABILO, 
cu cunoscința limbeloru română 
și germană.

Oferte, însoțite de referințe. 
9untfi a se adresa ia AdhfilisHS- 
ta*ația „Gazetei Transil
vaniei.64 27,2-3

-=SH A N U N ȚIU.
îmi iau permisiunea de a face cunoscută P T. publicului, 

cumu și on. corpii oficerescu, că am luată îu primire cu 
de 5 Ianuarie n.

60 medalii de

Dintre ttite hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună hârtia de țigarete ve
ritabilă franiiizescă 

„Le Gloria68 
fabricațiunea d-lorQ 

JOSIFU BARDOU & FILS în 
PERPIGNAN—PARIS.

n
U

diplome de onore man, 20 diplome 
„Hors Concotirs“.
este bărtia, care în fineță și bunătate

*
*

pre
ziua

„Le Gloria* 
întrece tote celelalte hărții de cigarete ce esistă.

este numai atunci veritabilă, decă fiă- 
firma IOSIFU BARDOU & FILS.
se efectueză cu marginele netede seu

„Le Gloria* 
care cărticică pdrtă

„Le Gloria* 
crestate (perforate.)

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

„Le Gloria* este de căpătată în Brașovu la t6te 
marcbetăniile și băcăniile en-gros, precum și la fia care 
debitantu mai bunii de tutunti.

Mă void sili, ca prin mâncări bine gătite
za gustdse, prinvimas’a cnrat© si nefalsificate, precum și prin 

unu serviciu amabilă și promptă sămulfumescă în tote privințele
(| pe on. ospeți, Me rogu pentru cercetare numerbsă.
| 3-8. CEORCE 8<maSA.

*
*
*

*
*
♦

*'

*
*

ABONAMENTE |
GAZETA TRAITSILVAHIEI“ §

Prețidu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu ană

Pentru Eoinânia și străinătate:
trei luni.........................................................
șese luni....................................................
unu anii.........................................................

2
1

io
20
40

fr.
fr.
fr.

Pe
Pe
Pe

3 fi.
6 ii.

12 fi.

P.3
Pe
Pe

11. -
IL —

50 cr.

namente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană. . . . . ..... 8 franci
șese luni...................................................4 franci.
trei luni........................................ .2 franci.

s

M

Pa
Pe
Pe

y

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familiă este 

Cafâua-Malz a lui Kathreiner Kneipp 
cu gustă de cafea bone.

Acesta estn avantagiosfi că pdte înlocui cafenia amestecată 
ru cichorie ctirândo o cafea hrănitore și gustosă, un escelent su
rogat la cafea. Dc recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Pă^ifi-ve de imitații.
Se afSă în totu Eoculu. ’AMiHo 25 cir.

Specialități in ’bandageI 
Noulu patentatu

SUSPENSGRIU-KELETI.
AcestU suspensoriu constinitd după cercetările și indicările 

cele mt>i recente ele specialiștilorii in medicină nu alunecă, rsia 
esercita o presiune supărăcidsă și delătură ;n urma re- 
pulaiisărei sule corespunda orc tote inconvenientele ban- 
dagelorti de până acum. Acesta este recomandata de cătră cei 
mai distinși și specialiști cu autoritate ca celă mai bună 
și mai perfectă și prin urmafe și in stiăinâtate se bucură 
de cea mai mare răspândire și aprețiare.

Sexisa.țion.a.liă I ZbTon I 
Suspensorîî de (gumi) pelotă de regulate, brîurl 
de piele de cerbti ca preservative în contra sudoarei. Prețuit!

Simplu fl. 6, duplu fl. 12.
In rubrica mea se mai facă :
Suspensorii, legături pentru fole, ciorapi elastici, mideră 

ortopedicii, legături pentru mână și piciore
Gurni. Singura representanță pentru Austria și Ungaria 

a celei mai însemnate fabrici de mărfuri de gumi și specialități 
ir ParisG.

F. Eerguerand fits. Garant&ă cutoDe veritabile de 
gumi și de beșică de pesce dela fl. 2—fl pentru o duzină, Ca- 
poftes smericains fl. 3—5, Peiy Porus fl. 1-80—2-50, Bal- 
Eaato de femmes fl. 4 50—7.

Ccmandele se efeetueză promptă și cu cea mai mare 
discrețiune.

I. IA IE IL E T I 989’B"5-
lubrică piiv. o. și reg. austr. ung. și reg. belg.

^Budapesta, IV. ker., l£oi*oiialiei*zeg uteza O (Serviten Palais). 
PreiscuranturI ilustrate se triraitft franco și gratis, decă se va indica artionlnl.I

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facil mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațima „Gazetei Transilvaniei?4 MX

Avis'S, d-lora abonați î
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuaeii 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și nucnerii 
pe fâșia sub care au primită diaruhi nostru până acuma.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 

I ămuritti și să arate și posta ultimă. Atffflm. „Gaz. TfMS?‘

Tipografia MU.REȘIANU.


