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Cartea, — hrana viețeî.
Brașovu 29 Ianuarie v.

Mulțămită atotputernicului Dum
nezeu și stăruinței bărbațiloru 
luminați ai neamlui românescă, 
astăcfl amă ajunsă să avemu și 
dintre plugarii noștri unu numără 
însemnată de bărbați și femei, 
cari sciu câte puțină carte, sciu 
scrie și ceti, și mai potă pe lângă 
aceea să facă și câte o mică so- 
cotâlă, câtă le trebue pe sema 
loră.

Cine a ajunsu să scie atâta, 
pbte se se țină mândru și fericită, 
căci a ajunsă se aibă celă puțină 
fundamentulu, pd care să pbtă clădi 
și să ae facă cu timpulă omă har
nică de a trăi în lume.

Der Z’eemO : numai fundamentulu, 
căci cine a apucată să-și facă 
acestă fundamentă și n’a mai clă
dită nimică pe elă, apoi cam cu 
nimică se și alege. Din contră: 
cine pe acestă fundamentă a clă
dită multă, multă a și dobândită 
și a ajunsă departe.

Amă pute se aducemă îu pri
vința acesta mulțime de esemple. 
Astfeliu chiar și între plugarii 
noștri găsescl unii omeni așa de 
isteți și atâtă de iscusiți, câtă se 
te totă miri, măcară că în vieța 
loră n’au învățată decâtă abia 
câțiva ani la școla din sată. Din 
contră apoi, găsescl destui și de 
aceia, cari până erau la șeblă, în
vățau bine, ba prinseră a scrie și 
a ceti binișoru, âr astăzi abia decă 
mai potiî sloveni câte-o buche și 
nu stau mai pe susă aprbpe cu 
nimică de cei ce n’au văZută 
șcbla în vieța loră.

Și de unde credeți, că vine 
acestă desclinire mare? Cum se 
pbte, că unii tragă folosă atâtă 
de însemnată după cei câțiva ani 
de șeblă, ba ajungă chiar de se 
distingă și se înalță mai pe susă 
de semenii loră, în timpă ce erăși 

alții, cari au învățată totă așa de 
bine, nu se alegă cu nimică din 
totă învățătura loră, ba încă uită 
și ceea ce au învățată ?

Lucrulă e ușoră de înțelesă. 
Combra cea neprețuită a iscusin
ței și învățăturei se află în cărți. 
In cărți se găsescă învățăturile 
cele înțelepte pentru t6te trebuin
țele vieței omenesc!, în cărți se 
găsescă minunatele povețe ale în- 
țelepțiloră lumei, în cărți se gă
sescă scrise pățaniile altora și is
toria popbreloră, în cărți se gă- 
sesce și istoria neamului nostru 
românescă, pe care celă ce o ce- 
tesce, se însuflețesce și se face 
mândru și fălosă pe numele său 
de Română.

Acum judece ori și cine, câtă 
folosă pbte să tragă cineva din 
cetirea cărțiloră. Nu se recere toc
mai neapărată, ca cineva să aibă 
nu sciu ce scălă multă pentru ca 
să se pbtă face omă cu pricepere 
și cu iscusință; priceperea și iscu
sința se află în cărți și cine ci- 
tesce din cărți, pbte să tragă de 
acolo învățături și pbte să se facă 
mai iscusită de câtă mulțl bmeni 
cu șeblă multă, pentru - că mai 
seblă decâtă cartea, nu pbte să fia 
în lume.

Amă cunoscută mulțl bmeni, 
cari au învățată la șeblă la orașă 
pănă au îmbătrânită și cu tbte 
astea la urmă totă neînvățați au 
rămasă. Asta vine de acolo, că 
omulă, decă nu mai cetesce mă
cară din când în când câte-o carte 
bună, ori dâcă nu are la casa lui 
măcaru o gazetă mai alesă și mai 
bogată în sfaturi bune, se tem- 
pesce la minte, uită ce a învățată 
și cu timpulă cade erăși în împă
răția întunerecului, din care a fostă 
eșită, așa că decă nu ar ave pe elă 
nisce haine mai desclinite, ai sta 
să nu-lă cunosc! dintre ceialalți 
omeni de rândă.

Decă acesta se întâmplă cu 

bmeni, cari au învățată pe la școli 
mari o tinereță întregă, cu atâtă 
mai ușoră se pbte întâmpla cu 
unii ca aceia, cari abia au învă
țată pbte câteva ierni la școla 
din sată.

In șcblele nbstre poporale, 
după cum amă Zisă și mai susă, 
se pune numai fundamentulă pen
tru vieța viitore, mai alesă prin 
aceea, că învață a scrie și ceti. 
Mulțl nu clădescă nimică pe acestă 
fundamentă și aceștia apoi rămână 
totă săraci, totO în întunerecă și 
nu tragă mai nici ună folosă după 
învățătura loră ; mulțl însă cetescă 
și cetindă adună de prin cele cărți 
comori frumose, mintea li-se lu- 
mineză, sufletulă li-se însenineză 
și așa încetulă pe încetulă ei totă 
se înalță și mergă înainte. Unii 
ca aceștia nu mai umblă în întu
nerecă, ei suntă întotdeuna că
lăuziți de cei mai învățați și cei 
mai înțelepți omeni ai neamului 
loră, ale cărora sfaturi și învăță
turi scumpe le găsescă în cărțile 
scrise de ei.

Cine ar pute să și spună fo- 
losele nenumărate, comorile ne
prețuite, ce le găsesce omulă în 
cărți? Cine cetesce cărți, nu mai 
pbte fi nici-odată orfană, căci 
cartea îlă îndreptă și povățuesce 
pe elă mai bine dbr și decâtă pă
rinții. Câți omeni nu și-au făcută 
stare și viitoră frumosă singură 
numai prin povățuirea, ce și-au 
primit’o din cărți? Chiar și între 
plugarii noștri vedemă, că se gă
sescă, cari singură numai din ga
zete și din cărți au sciută scbte 
povățuiri așa de frumbse pentru 
vi iță, încâtu astăZl etă că sciu 
să-și agonisescă pânea loră chiar 
și în America.

Vedemă așa-der, că cetirea căr
țiloră bune și folositbre este lu
crulă celă mai de căpeteniă pen
tru luminarea și înaintarea unui 
omă. Numai prin cetită pbte omulă 

să se iscusescă, și numai prin ce
tită pbte șcbla să producă rodele 
dorite pentru ună poporă. O, de 
ar înțelege o acesta și plugarii 
noștri! O, de ar începe și ei odată 
să-și adape sufletulă în acestă bi
necuvântată și nesecată isvoră ală 
sciințeloră, căci atunci se va ri
dica și neamulă nostru române sefl 
la înălțimea, ce ’i se cuvine, și ve
neticii nu voră mai pută stăpâni 
asupra lui!

CRONICA POLITICA
— 29 Ianuarie.

Săptămâna politică internă se măr- 
ginesce mai alesQ la desbaterile din dieta 
ungurăscă. Peste doi ani Ungurii vrâu 
să-și serbeze venirea lord din Asia, pe 
aceste plaiuri, sub Arpad și cei 7 duol 
unguri. Ei numesod sârbătdrea acesta 
mileniu, adeoă jubileuld de-o miiă de ani, 
de oând au tăbărîtd cetele nomade ale 
Ungurilord, pe la Muncaoiu, în Ungaria 
de aQl. Uu ocasiunea mileniului Ungurii 
au de gândti s6 faoă și o esposițiă în 
Pesta lord jidovită. Dieta ungurâscă toc
mai în (filele acestea a desbătutd proiec- 
tuld de lege aid ministrului de comerciu 
referitord la acea opoeițiă. S’au petre- 
outd înfocate discusiunl între deputății 
din deosebitele partide uugurescl. Unii 
dintre ei, ea kossuthistuld Carolci Eot
vos, a oerutd dela guvernd, ca să se facă 
o esposițiă universală, la care să fiă in
vitate a espune tote popdrele din Eu
ropa, oa astfeld să se arate, că nația un- 
gurescă vrednică este să fiă numărată și 
ea printre națiile culte și mari din Eu
ropa. A mai propusd deputatuld Eotvos, 
oa să se ridice în Pesta und monumentd 
lui Arpad, care a adusă pe Unguri aici, 
și care, (fise Eotvos a fundată Ungaria. 
Câte-ună esemenea monumentd să se ri
dice apoi și celoră 7 duci unguri, în 7 
locuri ale țerii — unulă în Ardeiă, la 
Deșiu ori la Clușiu. A mai disă d-ld 
Eotvos, că Arpad e mare și nemurit oră 
în istoria nămului unguresoă, pentru-oă 
elă ocupândă aceste țerl, n’a subjugată

FOILETONUL# „G-AZ TBANS.“

In gura leăloru.
Narațiune istorică de JE. Malsozo.

(Fine.)

Pânea și jocurile, adecă, îm
părțirea de bucate, ulei și vină și 
voia de a lua parte la luptele gla- 
diatoriloră, la întrecerile cu căru
țele și la alte representațiuni pu
blice, erau mijlbcele prin cari stă- 
pânitorii romani căutau se încă
tușeze la persona lor plebea trândavă 
și desfrînată a capitalei. Cu totă 
curtea strălucită, cu totă cinstea 
dumneZeescă, ce o arătau față de 
împărată, totuși vaZa morală a 
demnității împărătesei scăZusefbrte 
tare. Vai de acelă împărată, care 
ar fi îndrăsoită se oprescă popo- 
rulă din capitală a lua parte la 
petreceri! Și-ar fi perdută tronulă 
chiar de ar fi fostă celă mai bună 
împerată de pe vremea aceea.

Der împărații romani aveau 
trebuință de jocuri nu numai pen- 
tiu plebea din capitală, ci ele 

erau și ună mijlocă bună să țină 
în frîu straturile mai culte ale po- 
porațiunei. Ca câtă erau mai multe 
jocuri cu atâtă mai puțină po
litică! Căci mai pe susă de ori 
ce afaceri din lăuntru și din afară 
erau jocurile, atâtă la Romanii de 
frunte, câtă și Iacei de rândă. Jo
curile nesângerose în circă — a- 
lergări cu caii și cu carele — nu 
mai erau îndeajunsu în timpulă 
republicei, pentru săturarea poftei 
de a privi a poporului romană, 
altfelă de jocuri se iviră în loculă 
loră: luptele gladiatoriloră și gb- 
nele cu fiarele sălbatice. Pănă la 
ce gradă de nebuniă ajunseră lup
tele gladiatoriloră reese de pildă 
din acea împrejurare, că Traiană, 
unulă dintre cei mai umani împă
rați ai Romei, la întorcerea sa Zin 
răsbbiele purtate la Dunăre, în 
timpă de 123 Z*l 0 sărbători, 
puse de se luptară 12,000 gladia
tori, pentru ca tăindu-se unii pe 
alții, să alunge urîtulă poporului 
romană.

Podbba ce se desfășura cu 

astfeliu de ocasiuni era ne mai 
pomenită; Cesar puse îatr’o Zi de 
se luptară 300 gladiatori îmbră- 
cați în platoșe de argintă.

In teatrele, în cari se dau jo
curile nu se plătea preță de In
trare. Poporulă de rândă putea să 
se desfăteze Zii0 ȘÎ săptămâni în
tregi fără să plătescă nimică. Chel- 
tuelele le purtau puternicii ZU0i, 
a căroră nume cu atâtă erau mai 
sărbătorite, cu câtă desfășurau mai 
multă podbbă la jocuri.

Mai înfricoșate ca luptele gla
diatoriloră erau gbnele cu anima
lele sălbatice. Prisonierii de răs- 
boiu său făcătorii de rele osândiți 
la morte erau hotărîți cu grămada 
a se lupta cu animalele săl
batice.

La începută în luptele aceste 
se puneau fiare răpitbre îmblân- 
Zite în fața unoră luptători bine 
armați și deprinși cu luptele, der 
în curândă modulă acesta de lupte 
nu mai plăcu poporului. In loculă 
loră se iviră jocurile îngrozitbre, 
în cari fiarăle sălbatice erau slo

boZite asupra unoră luptători rău 
armați său nearmați. Decă lipseau 
bmeni atunci lăsau ca fiarăle săl
batice să se lupte între sine, după 
ce mai întâiu le iritau prin fbme, 
focă și împunsături. Și la jocurile 
aceste se desfășura o mare po- 
dobă. Animalele sălbatice, cele 
mai rare erau aduse din ținuturile 
cele mai îndepărtate ale împără
ției romane cu mari cheltuell. Is
toria ne spune sumele, cu cari se 
plăteau aceste bestii, adeseori nu
mai pentru o Zi- Pompeiu dede 
o luptă, la care luară parte 600 
lei, 18 elefanți și 410 alte bestii 
răpitbre din Africa. In gbnele cu 
fiare sălbatice, pe cari le da Au
gustă, s’au ucisă odată 32 croco
dili, în arena circului, plină cu apă, 
er Caligula porunci o luptă, la 
care luară parte 400 urși.

Din când în când pentru des
fătarea privitoriloră, se dau și re
presentațiuni luate din tradițiuni 
și din istoria. Criminali, cari erau 
osândiți la mbrte, seu prisonieri 
de răsboiu, trebuiau să servescăspre 
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poporale, pe oarl le-a aflat» aiol, der mai 
vîrtosQ a încheiată, pace cu ele și și le a 
făcut» prietine. — Acesta est?- o pre
țios» mărturisire din partea chiar a unui 
kossuthiatfl, ca d-1» Eotvos. Ea dove- 
desoe, că la venirea lor», Ungurii au a- 
flat» aici popdre și nemuri de omeni, 
oarl îșl aveau statele și moșiile lord și 
ou oarl Ungurii au făoiit» legătură de 
paoe, ba au încheiatei chiar și prietiniă, 
fiindcă nu mai pe oulea acesta puteau ei 
sâ trăesoă pe plaiurile lui Salan, Me- 
numorută și Galu. Prin urmare Ungurii 
n’au drepții să 410&, câ e* au ouprinsfl 
aceste țări ou puterea armată nici că nu
mai ei au dr< ptft să le stăpânescă. D-1 fi 
Efitvfis ni-o spune ouratd, că ei au îm
biata pacea și s’au făcuta amicii popă 
relor» oonloouitore, adecă nu s’au con
siderata atunol pe siue mai multa, decât pe 
alții. — Pe câni oposiția maghiară, oere 
espoeițiâ universală, pe atunol guver- 
nuld, aduoendu șl aminte de păoălitura 
din 1885 cu esposiția universală ungu- 
râscă de-atunol, nu se înoumetă a se mai 
întinde pană unde nu-i ajunge straiul». 
Astfel» guvernul» unguresofi, prin gra
iul» ministrului președinte Weokerle a 
a 4i«h, oă Ungaria nu pute arangea din 
inoidentuid mileniului, deoatd o esposi- 
țiă regnicolară, adeoă la care esponenții 
să fiă numai din interiorul» țeru; do- 
resoe însă, ca la acesta se ia parte tdte 
partidele, cota țâra, pentru-câ mileniul» 
este sărbătorea intregei țeri.—Se vede, oă 
d-ld Weokerle și-a uitat», oă in țeru a- 
oâsta mai sunt» și alte nemuri alură de 
Unguri. Mai sunt» în țera acesta, atar» 
de alte naționalități, și trei milioue de 
Români, pentru oarl mileniul» unguresc» 
nu este jubileul» păuei și-aiu întrâțirei 
— după oum a 4lsa Eotvos, — oi este 
serbarea lundaru unui stat», care a4l a 
devenit» părinte vitreg», ba mai mult», 
chiar dușmanul» lord, oâul identificau 
du-se statul» cu maghiarismul» și ma
ghiarismul» eu Btutuld, el» urmăresue 
scopuri dușmane țață ou tote po pâ
rele uemaghiare, pe oarl Unguri' ou pu
terea statului de a4l vreu să le desna 
ționaliseze, să le ia legea și limba. Ro
mânii der, uu vor» pute să sărbătO'esca 
forța și despotismul», nelegiuirile și ti- 
rănia unguresc» îmbrăcate în forme de 
stat». — Proieotul» guvernului s’a pri
mit».

*) Locul», unde se făceau gonele cu fia 
rSle sălbatice numit»; Colosseum. —Trad.

**) Forma unui ou. — Trad.

*
Sub titlul» „5278 învățători" fâia 

unguresoă „Magyar Hirlap*  se ocupă in- 
tr’unfi articol», cu scopul», oe trebue 
să-l» aibă proiectul» de lege pentru sa 
lansarea învățătorilor»: „Nu trebue să 
retăoem» — 4* oe ^ia uum*tă  — oă af» 
cerea șoâlelord a avut» la noi dela în
ceput» o rană ar4ătore: tendința contrară 
statului îmbrăcată în ohepenegul&confesiu- 
nei. Acest» chepeneg» îl» folosesod fără de 

consciință agitatorii naționali și ameți
torii de popor» din profesiune. 0 spunem» 
ourat», oă șobla poporală pusă în astfel» 
de mâni este fbrte adeseori dușmana in
tereselor» statului, și a devenit» grădina 
de sămănătură, a mișcărilor» oontrare 
statului. Ce să 410ein», când vedem», că 
și după 4eoe ani dela aducerea legii 
obligâtdre pentru îuvățarea limbei ma
ghiare, mai sunt» și a4l învățători, oarl 
nu soiu încă unguresoe, er și decă soiu, 
simțămintele lor» patriotioe se pot» dis
puta Ne aducem» aminte de raportul» 
oe l’arn» publicat» despre starea șoâle- 
lor» poporale din oomitatul» Timiș» și 
despre învățătorii, cari nu soiu limba 
maghiară... Acum soootim», oă s’a apro
piat» timpul», oa și In școlele confesionale 
să se valoreze deplma autoritate a statului. 
Dm parte-ne pote să mai rămână auto 
nomia confesiunilor» în afaoerile școlare, 
der ceremu ca ideia de statu s6 se valo
reze pe deplinii*.  Foia unguresoă spune 
apoi oâtfi se buoură de noul» proiect» 
al» ministrului Osaky și oe speranțe 
mari, în favorulti maghiarisărei, legă ea 
de aoest» proiect».—Etă deră soopul» 
ce-1» urmăresoe guvernul» unguresc» prin 
noul» proiect». Și totuși toile ungureacl 
și guvernul» mai au nerușinarea să sus
țină, că nu vrău să maghiarizeze. Numai 
cei erbf la suflet», numai nebunii și gă- 
găuții ar pută să le mai oredă așa ceva. 
Ori cât» însă Ungurii îșl vor» da siiiuța 
să ne maghianseze ou foo» și fer», ei 
nu voru isbuu. Har» Domnului, trăim» în 
veuulfi deșteptării consoiiuței naționale 
a poporelor», de care se va isbi și 
se va frânge, oa de-o stâncă puternică, 
planurile înțelesei și barbare ale dușma
nilor» noștri de morte. Noi însă cu tote 
astea trebue să fim» tre4l și deștepțl, 
oăcl furiile sălbatioe alo dușmanilor» 
noștri să gătesc» a da o nouă năvală 
asupra limbii și naționalității nâstre !

•
Iu fine are și ministrul» de interne 

o mâ.găere. Pe oum ne spuu» foile ce 
le am» primit» a4l din Budapesta d-1» 
Hieronymi a fost» ales» deputată al» 
oeroului electoral» alu Cojocuei in locul» 
baronului Samuil» Josika, cure s’a mnl- 
țămit» dedeputațiă, fiind» numit» seore- 
tar» la ministerial» de interne. învinge
rea d lui Hieronymi a fost» fârte ușdră, 
deâreoe n’a avut» contra caudidat». Ei» 
a fost» ales» cu unanimitate. In tabăra 
partidei mameluoesol e mare bucuria în 
urma acestei alegeri. S’a dat» în Clușiu 
și un» banchet» ou oare ocasiune s’au 
ridicat» toaate întru sănătatea d lui Hie
ronymi, dorindu i noroo» și iwbendă — 
Pentru sugrumarea naționalităților» ?

*
Prigonirile, ce Ungurii dela putere 

le îndreptă ou atâta fună împotriva Slo
vacilor» au deșteptat» ohiar și pe Slo 

vaoii din America, unde să află un» nu
măr» în8ămnat» de naționaliști slovaci, 
cari au trebuit» să-și părâsesoă patria 
din oausa persecuțiilor» maghiare, Așa 
fâia națională slovaoă „Narodnie Noviny*  
publioă o vrednică de laudă resoluțiune, 
oe a votat-o adunarea oomitetului Socie
tății slovace din America, în Pittsburg. In 
resoluțiunea acesta se cUoe- Noi mai 
jos» isoăliții fii ai națiunei slovace, cari 
locuim» în Statele-unite ale Americei, 
adunându-ne la adunarea semestrală a 
„Societății naționale slovace*,  oare uumără 
5000 de membri, am» hotărît» : 1) De
plină încredere eaprimăm» partidei na
ționale slovaoe, oare ou bărbăția apără 
drepturile poporului slovao». 2) Progra
mul» politic» (al» partidei) îl» aprobăm» 
și făgăduim», că și noi cei din străină
tate vom» lucra pentru împlinirea acelui 
program». 3) Când aprobăm» progra
mul» național» slovao», nu putem» să 
nu espnmam» dorința, oa să se desvolt»1 
o mai mare activitate în folosul» țără- 
nimei slovace, îu oare se atlă puterea 
națiunei. 4) Politioa guvernului uugu- 
resofi o condamnăm», câol ea tinde la 
nimicirea materiala și morală a părților» 
locuite de Slovaci, oălcâud» in pioiore 
cele mai știute drepturi ale nostre date 
de Dumne4eu și puse în lege. 5) Pro
testăm» cu euergiâ in potriva sclăviei 
moderne din Ungaria care s» praotioâ 
sub ocrotirea guvernului prin aoeea, oă 
oopiii slovaci sunt» răpiți și duși prin
tre Unguri, instrămându-i astfel» de 
limba lor» maternă. 6) Condamnăm» le
gea Kisdedovuriior, care altă țintă nu 
are decât» pustiirea poporului slovac». 
7) Protestăm» in potriva nedreptățiri- 
lor», oe se f'ao» îu bisericeie nostre ; în 
potriva numerii episoopilor» noștri și a 
instalării preoților», oarl nu soiu limba 
poporului. 8) Protestăm» cODtra barba
riei săvârșite cu ocasia desvălirei monu
mentului părintelui națiunei nâstre, a 
marelui nostru fost» fruntaș» D-V. I. M. 
Hurban și 9).... s’a hotărît» ca rezoluția 
acesta să se publice în „Narodnie No- 
viDyu, organul» partidei naționale slo
vace, apoi in „Amerikausko—SioveDske 
Noviny14, organul» societății nostre. — 
Urmeză iscăliturile.

SCiiiiLt ȘlLEI.
— 29 Ianuarie.

Din causa silutei sărbători, de mâne «Jîa- 
rulfl nu va apără pănă Luni' sera.

—X.—
Dela palatul» din BucurescI- Joi, la 

10 jmn. dimineța, M. 8. Rebele și Al- 
teț-le Lor» Regale Prințul» și Priuci 
pesa de România au primit» comitetul» 
damelor» de sub președinți d-nei Dirni- 
trie Sturdza, oare a oferit» priuoesei 
Maria un» frumos» serviciu de masă, 
produs» al» unei subscripții. La 11 bre 
au fost» primite domnele patroness ale 

soidetăței „Furnica*,  în frunte cu d na 
Elena Cornesou, oare a presentat» fru
mosul» dar» al» eooietâții: cele două 
costume na1 ionale.de cari am» mai vor
bit». Au fost» primite pe urmă dbmnele 
patronese ale societății „Munca*,  — oarl 
au oferit» o prea frumbsă față de pian». 
La 2 jura, a fost» re-'-epțiunea și presen
tarea damelor» din societate. La 3l/2 a 
fost» primită delegația coloniei engleze. 
Aoestă delegații se compunea din d. și 
d na Hardinge, Miss Youell, M. Sander- 
sen, Art. Green, Godwin și fiul», Boss- 
hall Mookton și Tatham. D-na Hardinge 
a presentat» princesei o adresă sem
nată de toți residenții englesl din țâră; 
aoestă adresă, sorisă pe pergament», le
gată în piele albă și împodobită ou ar
mele Engliterei și României, preoum și 
cu monograme de aur» cu i-orbna regală 
de-asupra, era înohisă într’o cutiă de ca
tifea roșiă împodobită de asemenea ou 
monograme de aur». D. Hardinge a oe- 
tit» adresa, la oare princess a răspuns» 
ou multă amabilitate și grațiă.

—x —
Tatăliî nostru ungurescii in biserică 

slovacă. In comuna Galgocz este o bi- 
seric rom. cat. unde în Dumineol și săr
bători merg» la sfânta slujbă elevii șco- 
lei civile de acolo, cari sunt» slovaol. 
Fiind că copiii slovaol suut» amețiți ou 
carte unguresc», bieții de ei au ajuns» la 
așa mure progres», încât» 8- iu recita 
„Miat.yank“-ul» iu limba lui Arpad. Au- 
4ind» de acâsta mai marele ordului oă- 
lugăreso» ul» Franoisoat’ilor» din Gal- 
gooz renegatul» Stopka Kegyes, a dat» 
poruncă, că de aiol înainte să nu se 4Lă 
in biserioă rugftoiunl în altă limba, de
cât» in limba maghiară. Astfel» oredin- 
oioșii slovaol și oopiii lor» sunt» indo- 
pațl in biseiioa lor» ou „Miatyank“-url 
ungnrescl. — De, «’apropie mileniul» și 
ar fi mare rușine pentru seminția lui 
Arpad, dec» n’ar maghiarisa până atunol 
pe Slovaci. Că pe ce oale, nu importă 
Grăbeecă-se numai, că nu e timp» de 
pierdut». Ș’așa se aoropie finea vecului.

—x—
Emigrările din Ungaria. După o sta

tistică oficială publicată de gazetele din 
Ungaria, numai din districtul» Zemplin, 
din August» 1879 și pănă la sfirșitul» 
anului 1891, au emigrat» în Amerioa 
23 940 de iudivi4l ; 6718 dintr’enșii s’au 
stabilit» definitiv» in Lumea nouă.

— x -
Floreni austriac! ou datul» de 1 Ian. 

1882, scoși din curs» ou 30 Iunie 1890, 
se mai schimbă înuâ păuă la 31 De- 
cemvre a. c. însă numai pe basa unei 
petiții adresate ministeriului imperial» 
rie finanțe (Reiohsfinanzmiuisterium) în 
Viena.

—• x—-
Esundări. Din Pojunfi se scrie, că 

Dunărea cresoe mereu. Apa s’a apro
piat» de nivelul» 600 cm. Locuitorii 
sunt» amenințați și mu ți dintre oei oe 
locueso» în marginea orașului, stau gata 
de a-și părăsi oasele de frica apei. Du
nărea amenință cu esundare și în Viena. 
Ghiața începe să se spargă. In tote lo- 
ourile se fuofi pregătiri contra valurilor» 
apei. Deja comuna Poohler e sub apă, 
oare acum înounji.ră casele la o înălțime 
de 1 m. Vieța multor» loouitorl e ame
nințată.

a representa pe Hercule pe ru
gul» ar4etoru, seu pe Orfeu, sfâ
șiată de lei. Ca ună cuventu se 
făceau tote, pentru ca să țină întro 
bețiă de simțuri poporulă degene
rată și crudă.

In 4iua a treia după sosirea 
Creștiniloru în Roma, anunțau pla- 
catele din colțulu stradeloră, că 
jocurile se voru începe în 4iua 
următăre. Prisonieriloru creștini 
din casarmă li-se împărtășise, că 
voru trebui semergă canisce făcă
tori de rele osândiți, în arenă. Ei 
petrecută 4iua în rugăciuni tai
nice și în cântări evlaviose. Per
petua și Antoniu’șl jurară să mdră 
împreună. Amendoi încheiară so- 
cotela cu lumea acesta, mulțămiți, 
că au avută unu scurtă timpu alu 
dragostei loru.

In dimineța 4il®i de osândă se 
adună mica comunitate la cina 
cea din urmă în jurulă fruntașului 
loru în curtea casarmei. Acolo se 
făcu unu serviciu dumne4eescu 
scurtă și în tăcere, apoi se așe- 

4ară unulă lâDgă altulă, așteptându 
ora din urmă.

Cătră amia4î întră ună des- 
părțămentă de soldați, conduși de 
ună căpitană, în curte, pentruca 
se-i ducă. încă odată se îmbrăți
șară și se sărutară cu toții, do- 
rindu-și o revedere în curendu, 
apoi eșiră doi câte doi din închi- 
săre. Stradele, pe cari trecură, pă
reau ca și morte, căci toți, cari 
nu erau ocupați Cu afaceri, se a- 
flau în amfiteatru*),  în care încă
peau aprăpe 100,000 6menl. Im- 
păratulă Vespasiană zidise acestă 
edificiu măreță. încă și astă4l cu 
ruinele sale stîrnesce admirațiune 
și uimire. Elă constă, după cum 
arată lămurită rămășițele sale, din- 
tr’o arenă în forma unei elipse**)  
er jur împrejură dintr’o zidiremare 
de petră cu patru renduri într’o 
înălțime de 50 metri. Băncile, cari 
jură împrejură se prelungeau pa
ralelă, așa încâtu, din fiă-care 

bancă se putea vede întrega arenă. 
In rangulă întâiu se aflau locurile 
pentru familia împărătescă și pen
tru înalții demnitari ai statului. 
Aceste locuri, fiindă aprope de 
arenă, erau pro vă4ute pentru scutire 
în contra animaleloru sălbatice. 
Bestiile sălbatice se aflau îd co
livii zidite sub arenă. Astă4l pen
tru scutire îu contra ra4©loru 
sbrelui, căci amfiteatrulu nu aveaco- 
periș, s’a întins o pânză mare deasu
pra spațiului. împodobirea minunată 
a părețiloru, a bănciloru și agale- 
riiloru, hainele bărbațiloră și fe 
meiloru, cari străluciau de aură și 
petrii scumpe, vestmintele pestrițe, 
cari îi plăceau Romanului, și a- 
tuncl, ca și astă4i, se uneau într’o 
podobă fârmecătăre.

Când Creștinii 8e apropiară de 
teatru, ajunse la urechile loru unu 
strigătu înmiită. Era strigătulu 
sălbatică, ce-lu scotea mulțimea, 
când vre-unu luptătoru învinsă, 
căpăta lovitura de morte dela pro- 
tivniculă seu. Prin acesta se ter
minase partea înteiu a jocuriloru, 

adecă luptele gladiatoriloru. Acum 
urmau gănele cu fiarele sălbatice.

Jertfele pentru aceste gdne, 
erau duse într’o galeria lungă, care 
sta pe aceeași înălțime cu arena. 
Acolo trebuiau ele se ședa pe 
bănci de petră, pănă când se da 
aemnalulă, ca se le acătă afară. 
Galeria era largă și înaltă și pri
mea destulă lumină, prin terestra 
ce da în afară. Ea nu se termina 
directă în arenă, ci făcea mai în
teiu unu unghiu dreptă, așa în
câtu celu ce sta în galeriă nu putea 
se ve4ă cele ce se petreceau în 
arenă. Deși nu vedeau lucrurile în
fricoșate, ce se petreceau în arenă, 
cu tote aceste însă amțeau muge- 
tulă fiareloru, strigătulu de durere 
ală celoru sfâșiațl și a celoru ce 
trăgeau de mărte, și urletulu săl
batică alu poporului, care ca și 
vîjăitul unui orcană, pătrundea din 
când în când la urechile loru.

Mica comunitate abia se așe- 
4ase josă, când apăru ună cen
turion e*),  care porunci Perpetuei

*) Căpitan».
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Despre imorm&ntarea d rei Silvia Cor- 
descu, o drAgslaiă fiică a d-loi D, R 
Cord^sou. direotorulO și întempiătorula 
institutului „Lumina" din Buouresol, ni-se 
sorie, oi a fosta fdrte fruinâsă, luândfi, 
parte la ea lume mullA. A foștii dusă pe 
carulfi albO, trasO de patru cai albi, în 
jurO optti fete îmbrăoate in alba. totulO 
în albă, pănă și oioclii erau îmbrăoațlîn 
albfl. Școlarii, oa colegi ai răposatei, i-au 
ținuta vorbiri frumAse. Cu deosebire fru • 
mosă a fosta discursul!! d-lui N. Crăciu- 
•nescu, studenta universitara și absolventa 
ala lioeului „Lumina". Nu mai puțina 
s’a distinsa școlarnlo Vespasiană Pella 
printr’o frumosă poesiă închinată în me 
moria răposatei. Ca o ourifisă ooinoidență 
amintimfi, că răposata a fosta născută la 
1878 in a 14a (ji a lunei ; a răposată 
în 1893 totfi în a 14 a 4' a lunei s' a mu
rite la îtnplioirea anului ala 14 lea ala 
etății.

— x—
DouS marșuri. D-la P. Mezzetti, pro- 

fesorfi de musioA la Conservatorul^ din 
Iași, a soosfi de cnrendfi două marșuri 
pentru textul fi imnului „Deșteptă te Ro 
mâne*.  Unulfi din aceste marșuri este 
arangeatfi și pentru corfi mixtă bărbi- 
tesefi, seu femeiesefi în Solo minor și 
final în Si b. A1Q doilea tnarșfi e imi
tata după vestitulfi lăutarii Anghelută. 
Amândouă marșurile sunt.fi dedicate stu- 
dențimei universitare române. De veu 
4«re se află la autorulfi, în lași. Prețulfi 
2 franol amândouă marșurile.

și lui Antoniu, se-i urmeze. Amân
doi se apucară de mână, schim
bară o ultimă privire plină de iu
bire și apoi urmară conducătoru
lui. Acesta înse nu-i conduse, după 
cum se așteptară ei, la zăbrelele 
arenei, ci înapoi, dispărendQ cu 
amândoi pe o galeriă laterală. Ore 
aveau ei se fiă puși la o caznă 
deosebită? Seu dâr vre-unulu din
tre puternicii cjilei a Pusfl vre-o 
vorbă bună pentru dânșii? Aveau 
se trăiescă, pe când ceilalți tre
buiau se mâră?

Tovarășii abia băgară în semă 
depărtarea lorO, căci fîă-care era 
ocupată cu sine și cu sfîrșitulu 
ce-lu aștepta. Se aucji unu sunetă 
de trâmbițe din arenă, semnulă, 
că gânele fiareloru aveau se în- 
cepă. O câtă de sclavi armați se 
apropiă de creștini și-i conduse, 
bărbați, femei și copii, cătră ză
brele. O smâncitură și zăbrelele se 
ridicară. Incetu eșiră ei afară pănă 
în mijloculu arenei; sclavii lăsară 
apoi pe nenorociți singuri. Ză
brele se închiseră în dosulu loru.

—x—
Cutremurai^ de pămentă din Zenta. 

Pilele trecute s’a întâmplată in Zenta 
(Grecifl) unfi mare outremur*  de pământO, 
oare s’a repețitfi și se reDefesoe încă și 
aoum. Despre cutremurulfi acesta se scriu 
din Trieste JuorurI înfiorătore. Casele 
surită în așa stare încâtfi abia se mai 
potfi locui. Mai multă de 600 dintre ele 
simtă nimicite de totfi. Unulfl dintre su
burbiile orașului eete prefăcută într’o a 
d-vărată ruină. Biserica, palatulfi guver
natorului, edifi iulă proouraturei și tea
trului suntfi nimicite totală. In orașil 
domnesce mure frică din oausa cutre- 
murelorfi. Locuitorii se pregătesefi să 
p&ră-esoă localitatea.

—x—
Țarulti „împărații alt Asiei “ S’a vor

bite acum uâtăva vreme de proiectulfi 
Țarului Alexandru III de a lua titlulfi 
de „împărații alfi Asiei". Firesoe, >jA *-  
cest.Ci proiectă nu pdte face multă plă
cere EugleBilorfi. Ca răspunsă indirectă 
la aoestfi proiectă, d. George White, 
noulfi comandanții alfi trUDeloril englese 
din India, a rostită la unii bauchetn ur 
mătdrele cuvinte; Imperiulfi Indiei, cu 
sutele sale de milidoe de locuitori feri
ciți și prosperi, se buoură actualmente 
de binefaoerile păoii.. Dâr ou câtă ma 
rea putere militară a Rusiei se desvoltă 
în partea fruntariei nord apusene a In
diei, sporesce și responsabilitatea pentru 
menținerea pAcii. Neînlăturatele decrete 
ale sdrtei au silită pe Rusia să se în
tindă dincolo de Cancaz și de Caspica, 
oătră Indo-Cuh și Oxus; aceeași fatali
tate a împinsă pe Anglia, dela micile 
forturl ale Caloutei. Bombayului și Ma 
drasului, pănă la fruutăris actuală, pe 
munții Suleiman și Karakarom. Intre 
oele două mari imperii nu mai e decâtfi 

Afganistrinulfi, der devisa batab’bnelorfi 
englese va fi în totdâuna aoesta: „A 
păstra și a apăra." Anglia trebue să se 
mărgiuesoă la apărarea legitimă a privi- 
legiilor!! sale, fără să caute a pune mâna 
pe bunulă altuia. Angliei, oâmpiile ridă- 
tdre ale Perigeabnlni, văile fertile ale 
Afganistanului! Rusiei, stepele nietrdse 
ale Asiei centrale!"

— x—
Frăgară în verfultî unui turnă. O a- 

devărată minune se pdte vede pe tur- 
nulă bisericei din Covila. In verfulfi tur
nului, nu se soie cum, a crescută unfi 
frăgarfi, naltă de unii metru și grosfi oa 
brațdfi unui omfi Credinoioșii sârbi din 
numita oomună d’oQ> oft frăgarulfi este 
semnulfi unei minuni ceresol și că elfi 
Însemnă împlinirea speranțelor!! și do- 
riuțeloră lorfi.

— x —
Cununiă. D-ltl Alexandru Bucșia, în

vățători în Aogustinfi, anunță serbarea 
cununiei sale cu d șâra Maria B. Bir IU, 
oe se va săvîrși Duminecă în 31 ianua
rie v. — Dorimfi fericire!

—x —
Logodnă. D In Aurelii Moță, olerio. 

abs. din comuna UcnrișO, s’a logodită cu 
d-ra Luiea Levcuța, fiica d-lui preotfi din 
Șimandfi. — Fiă în cesfi ou noroofl 1

Uuu respunsâ nimeritti.

într’o scrisâre adresată lui „Ze 
Matin“, unulu din cele mai răs
pândite Țiare ale Franciei, în ces- 
tiunea espulsării lui Szekely, co
respondentului foii unguresci „B. 
Hirlap". care răspândise minciuni, 
deputatulu uugură Pazmandy afirmă 
susu și tare, că pressa în Ungaria 
este absolutu liberă. Dreptu răspunsă 
la acestă minciună ungurescă, Ția- 
rulă francesu publică sub titlulu: 
„Pressa în Ungaria — Răspunsă la 
scrisârea d-lui de Pazmandy — 
Libertate relativău —următbrea scri- 
sbre:

Parisfi, 4 Februarie 1893.
D-lui director!! alfi d’arului „Le 

Maiin. “
Domnule! In sorisârea d-lui de Paz

mandy, deputată în Budapesta, pe care 
o publicați în numărul!! de ad^ alfi sti 
matului D v. d’arQ, autorulfi afirmă ceva, 
ce nu corăspunde cu realitatea. D-li! de 
Pazmandy dice adecă, „că pressa în Un
garia este absolută libari". Dâcă națio
nalitățile nemaghiare (CroațV, Români, 
Slovaci, etc.), cari formâză marea majo 
ritate în regrtnlO Sf. Ștefanii ar oeti 
aceste rânduri ale d-lui de Pazmandy, 
ele ar protesta de sigurii în unanimitate 
contre, unei asemenea afirmațiunl.

Da, pressa în Ungaria este liberă, 
ba chiar prea liberă pentru Maghiari; 
pentru celelalte naționalități însă ea nu 
este de locu liberă.

In vreme oe jurnalele maghiare potu 
insulta după placă naționalitățile nema

ghiare din rpgat.fi, bieții publiciști ai aces- 
torQ naționalități nu p< tO soăpa unfi cu 
ventil, oare să nu placă guvernului un 
guresoi), fără să fiă condamnați la amende 
grele și intemnițfirl. Esemplu: nenumă
ratele prooese politioe ale 4'arelor!l ro
mâne, sârbe, slovace etc., oarl li-s’an 
intentatfi sucoesivfi de oătră guvernul!! 
din Budapesta, de oând ou era „dualis
mului" și ou deosebire de oând Ungaria 
laoe parte din tripla alianță.

Probă recentă despre aoesta este și 
prooesulfi de aoum o lună alfi publiois- 
tului slovacă Svetozar Hurban Vajansky, 
oare a fostă condamnată ia unfi ană în- 
chisbre și la o mare amendă.

Basattl pe sentimentele D-v. de jus
tiția și imparțialitate, vă rogfi, în inte- 
resulfi adevărului, să binevoiți a publica 
ceea ce preoede, într’unfi numărfi alfi 
prețuitului D-Vostră rfiarO.

Primiți d-le direotorfi espresiunea 
sentimentelor!! mele devotate.

George Moroianu.

O comună înfloritâre.
D-lfi Romulă Luca, învățători! în 

Murășfi-Ludoșfi, ne adresezi o corespon
dai ță, în oare ni se descoperă mai multe 
fapte fârte îmbucurătdre, săvîrșite îd 
timpul!! din urmă de vrednicnlfi nostru 
popor!! din Bogata de Murășii.

In an. 1887, acestă comună a că
pătate untl preotfi zelos!! în persânad lui 
Nicolau Cucuiu, prin a căruia stăruință, 
aoâstă oomună românâscă în scurtul!! 
timp!! de abia șese aul a luatfi unâ a- 
vântii fârte frumos!!.

Mai întâiu a regulată plătirea sala
rului Învățătore8oil, care înoasându-se 
prin repartițiune, se plătea fârte nere
gulată. A întemeiată apoi uni! magazin!! 
de bucate oonstătătorfi din 100 mierțe ou- 
ouruztl. Aoum magazinul!! s’a urcați! la 
750 mierțe de cucuruzii și din interesele 
lui se plăteeoe salarulil învățătorului, sșa 
oă în viitori! poporule nu va mai fi îm
povărată ou repartiția pentru salarul!! 
învățătoresoll, âr învățătorul!! îșl va primi 
salarulil regulatei, în două rate egale.

Pe când acestea s’au făcutti din par
tea bărbaților!! în frunte ou vrednicul!! 
lorfi preotfi, pe atunol de altă parte 
femeile făoură și ele începutul!! unui lu 
oru pe câtă de frumos!!, pe atât!! de lău
dabilii. La îndemnul!! d nei preotese, ele 
încă îutemeiară o fondațiune de bucate, 
din ale căreia interese de-o parte să se 
înfrumsețeze și repareze biserica, 6r de 
alta să se cumpere rechisitel« de lipsă 
pentru școlari și cu timpul!! să se dea a- 
jutdre copiilor!! români săraol. cari arfi 
vră să învețe vre o măestriă.

Acâetă fondațiune s’a înființata la 
1888 din 50 metrete cucuruzii, er astă4l 
a ajunsa la suma de 320 metre cucu

ruzii, ceea ce dovedesoe, că fundațiunea 
se administreză cu forte multă ootisoien- 
țiositate.

La începutul!! acestui ană, d-lfi preotfi 
Cucuiu a luatti măsuri și pentru ridica
rea unei șooll nouă și corăspun4St6re 
așteptărilor!! de afli. într’o adunare de 
popor!!, ținută la 22 Ianuarie o., s’au a- 
dunatfi spre aoestfi soopti 116 fl. Ni se 
asigură însă, oă decă ar fi fostă de față 
întregfi poporul!!, a’ar fia adunatfi și 300 
fl., căci poporulâ e fârte însuflețită pen
tru ideile preotului său, în care are oea 
mai mare încredere.

Amfi înregistrată aoestea ou cea mai 
mare bucuria, dedreoe ele vorti pută 
servi oa esemplu de înouragiare pentru 
toți aceia, cari stau cu mânile în sînfi și 
se tânguesofi mereu, oă poporulâ e în
dărătnică și nu vre să asculte de sfatu
rile preoțiloră. Silâsoă-se preoții noștri 
de a și < âștiga încrederea poporului și 
atunol tânguirile voră înceta, că ol ou ne
putință nimic!! nu va mai fi.

Serbările din Bucurescî.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“) 

Bucurescî, 27 Ianuarie v.

D-le Redaotoră ! Dați-ml voia să des- 
oriu pentru cetitorii iubitului nostru or- 
ganfi de publioitate, „Gazeta Transilva
niei11 sărbăriie, oe s’au făcutfi în capitala 
României ou prilegiulă sosirii în țâră a 
părechii moștenitdre române, principesa 
Maria și principele Ferdinandă.

Sâmbăta treoută la ora 1 d. a. sosi 
în gara de Nord!! din Buouresol trenul!! 
care aducea pe multă doriții miri ai Ro
mâniei. Gara era îndesuită de publică 
numărosă și alesă. Când scobori din trenă 
părechia moștenităre română, fu întim- 
pinată de Regele Carol!!, oare îmbrățișa 
și săruta cu căldură pe iubiții miri, urân- 
bu-le bună venire și ferioire. Principesa 
Maria strălucea de frumseță și fericire 
și mulțumirea se vedea întipărită pe 
grațiâsa ei față. Ea purta o bogată man- 
tiă de stofă alâsă blănitfi. Din mii de 
pepturi isbuoni unfi w ra puternică și mulțl 
din publioulă asistenta urcară vagânele 
trenului princiară, oa să-și satisfacă ou- 
riosității.

După ce s’au făcuta presintările ofi- 
oiale în sala de primire frumoși! împo
dobită, unde se afla și o deputațiune de 
țărani din județul!! Muscel!! îmbrăcațl în 
frumdse costume naționale, păreohia prin
ciară dimpreună ou regele se urcară în 
trăsura de gală, urmată de numărose tră
suri de ourte ooupate cu domnele de 
onâre și oasa militară a regelui și a prin
cipelui, oortegiulă mărețfi și strălucită 
se îndreptă spre Metropolie. Stradele 
erau înțesate de publici, care aolama ou 
multă însuflețire pe iubiții miri prin- 
oiarl.

Se făcu tăcere în spațiulă celu 
întinsă ! Apoi urmă o minută plină 
de temere, er în loja împăratului 
o mână ridică o batistă în aeră. 
Zurăindu se deschiseră coliviile. 
Ca și când ar fi crescută din pă- 
mântu, se repefiiră în arenă leii, 
tigrii și leopard- Urletulu loră 
umplu aerulu și stîrni ună răsu- 
netu înmiită pe bănci, când se 
aruncară flămânde asupra victi- 
meloră loră și sfășiară pe cei fără 
apărare. După o jumătate de oră 
întrega cetă a prisonieriloră zăcea 
la pământă sfâșiată în sângele ei. 
O sută de sclavi armați cu pari 
cu vîrfurl de feră ascuțite alun
gară bestiile în coliviile loră. După 
ce se făcu acesta, se curăț! loculă. 
Rămășițele nenorociți]oră le sed- 
seră afară. Cine mai da încă vreună 
semnă de vieță, căpăta în camera 
morțiloră lovitura de mârte.

Intr’aceea Perpetua și Antoniu 
fură scoboriți pe nisce trepte într’o 
pivniță boltită, în care se aflau pe 
lângă coliviile zidite ale bestiiloră 
instrumentele și camera de îmbră- 

care pentru gladiatori, apoi came- 
rile în cari se țineau mașinăriile 
pentru teatru. Intr’una din aceste 
camere se afla comandantulu jo- 
curiloru. înaintea acestuia fură ei 
conduși. Din gura lui aflară sor
tea loră. Pentru ca se stâmpere 
din nou pofta poporului, se po
runcise, ca Antoniu, ca celu mai 
tare între creștinii prinși, se se 
lupte de trei ori pentru Perpetua 
cu arme ascuțite și adecă pe rându 
cu unu leu, cu unu tigru și apoi 
cu ună tauru sălbatică. Decă eșia 
învingetoru din aceste lupte, atunci 
și lui și Perpetuei li se dăruia 
vieța și libertatea.

Când Antoniu auȚi aceste con- 
dițiunl, inima i-se umplu de bu- 
curiă și speranță. Elă îșl desțe- 
peni membrele sale vânjdse, ridică 
în susă pe soția sa și acoperi gura 
ei palidă cu sărutări arețetore. Ea 
scia însă mai bine obiceiurile po
porului romană, ea scia, că lupta 
pentru ea însemnă numai o pre
lungire a chinuriloră ei, totuși înse 
în fața morții, nu putea se ră- 

pescă iubitului ei bărbată speranța 
de o mântuire. In tăcere îlă strânse 
ea la inimă și-și încredințară su
fletele loră lui Dumnezeu.

După o pausă de o jumătate 
de oră, care fu folosită de o mare 
parte a mulțimei, se mănânce bu
catele aduse, se dede semnalulu 
pentru reînceperea jocuriloru. Aș
teptarea mulțimei era tare încor
dată. Sciau despre ce e vorba, și 
fiă-care vorbea despre frumsețea 
tinerei femei creștine, pentru care 
bărbatulu ei avea să-și pună de 
trei ori vieța în primejdiă. Erășî 
se au<ți ună sunetu de trâmbiță 
și în tăcerea cea mare a mulți
mei se ridică din adâncimea arenei 
o stâncă în susu. Pe ea se afla, 
strânsă legată jumătate șecjândă, 
jumătate zăcândă, Perpetua. Ună 
vestmântă subțire învelea trupulă 
ei. Capulă ei era împodobită cu 
o verigă de auru cu petri scumpe, 
er perulă frumosă cădea pe umerii 
ei. Unu murmură trecu prin mul
țime. Ah, atâta frumseță și tine- 
reță să fiă în câteva minute pradă

sunt.fi
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Pe calea Griviței până în delulti 
Metropoliei erau postate trupele, oe com
pună regimentele 5, 6, 22 și 22 de in
fanteria și de ună batalionă de asediu, 
âr dinainte Teatrului Națională se afla 
regimentulă ală 2 lea de Roșiori sub oo- 
manda colonelului Grădișteanu. Trupele 
aveau ținută marțială și erau înarmate 
ou pușca Manlicher, modelă română. 
Publioulă numărosă ooupa ambele laturi 
ale trotuareloră și aclamă ou entusiasmă 
pe rege și pe moștenitorii tronului. Când 
cortegiulă a treoută, trupele au presin 
tată arma. La 6ra 2y2 cortegiulă sosi la 
Metropoliă, unde Metropolitulă primată, 
însoțita de 10 episcopl, săvârși oeremo- 
nia religiosă, oare a ținută 20 minute. 
După săvârșirea ceremoniei religidse, mi- 
nistrulă președinte română, d-lă Lasoară 
Catargiu, a cetită actulă comemorativa 
despre căsătoria principelui Ferdinandă 
cu principesa Maria d’Edimburg. Actulă 
acesta a fostă apoi subscrisă de M. S. 
regele Carolă, de părechiă prinoiară, de 
Metropolitulă primată, de toți miniștri, 
de președinții corpuriloră legiuitore și 
de președintele Curții de oasațiă. La 6ra 
3 d. a. oortegiulă s’a retrasă spre pala- 
tulă regală.

Ț)iua următâre, Dumineca, a fostă 
o mare și neuitată sărbare pentru capi
tala României. Desă de dimineță stra
dele prin cari avea să trâcă cortegiulă, 
erau asaltate de publioă și erau împodo
bite cu verdâță și cu flori, ou stindarde și 
ou arcuri de trimfă.

Curiositatea publicului era ou atâtă 
mai mare, cu câtă în acestă c|i avea să 
se săverșesoă cununia oeloră 31 de pă- 
rechl din 31 județe ale României. La 
drele 11 trăsura regală plecă dela pa
iață spre biserica Sf. Spiridonă, unde 
avea să se săverșesoă celă mai însemnată 
aotă ală sărbărei de Dumineoă. Din tote 
părțile sosiau nuntașii celoră 31 păreohl 
împreună cu nunii și cu oâte-ună stâgă, 
pe care se afla marca județului. In bi
serică era înălțată ună frumosă balda- 
obină, sub oare aveau să ocupe locă Re
gele și părechiă princiară moștenitdre. 
Noii însurăței, cari se cununară în 31 
biserici din BuourescI, și cari veniră 
aoum la biserica Sf. Spiridonă, formară 
ună semicercă la drepta și la stânga 
baldachinului. In mijlocă ocupau locă 
domnele, cari funcționară ca nune ale 
celoră 31 păreohl, apoi a 32 părechiă, 
oare avea să flă oununată ohiar în aoestă 
biserică.

Frumosă, înălțătoră și admirabilă 
era aspeotulă biserioei. Varietatea costu- 
meloră țărănescl din cele 32județe deo
parte, bogăția și eleganța toaleteloră 
domneloră din sooietatea înaltă de altă 
parte, apoi uniformele persdneloră di 
plomatice, ale generaliloră și ofițeriloră 

făceau, oa biserica Sf. Spiridonă, să dea 
o înfățișare feerioă.

După oe întrâ în biserioă M. S. Re
gele, care avea la bra'ță pe principesa 
Maria și prinoipele Ferdinandă, urmați 
de oasfele loră civile și militare, de mi
niștri și de persoualulă legațiunei en 
glese, Mitropolitulă primată începu ce
remonia religidsă. Privirile asistențiloră 
se îndreptau ou sete și iubire spre prin- 
oipesa Maria, din ale cărei priviri trans
piră înțelepciunea și oonstanța și figura 
oăreia e înoungiurată de-ună farmecă 
majestatioă, ce-i dă o deosebită aparență 
drăgălașă. Deodată iese din altară, îm
brăcată în bogate odăjdii, Mitropolitulă 
primată și începe a săvârși sfânta slujbă 
a cununiei acelei păreohl, la oare sdrtea 
hotărîse să-i fiă nașă d. ministru de culte 
Tache Ionescu, er nașă d-na Cezianu. 
După săvârșirea cununiei, oele 32 păreohl 
tinere trecură pe dinaintea baldachinu
lui, sărutândă mâuile Regelui, prințesei 
Maria și a prințului Ferdinandă.

Eșindă din biserică, oortegiulă ce 
loră 32 de oară împodobite ou verdeță 
și ou oovdră, trasă fiă oare cară de câte 
4 boi albi ou odrnele aurite, er oelă din 
frunte de 4 boi negri, pleoâ spre Ate- 
neulă Română, unde s’a dată ună ospăță 
mare și veselă. Mirii și cu miresele, cu 
părinții și ou rudeniile loră intrară în 
sala frumosă deoorată, îșl scotă șubele 
și ocjâcele și se înșiruesoă la mese și la 
veseliă. Două musiol cântau cântece na
ționale. In curândă sosi și M. Sa Regele, 
avâudă la brață pe principesa Maria, 
apoi prinoipele Ferdinandă și alte nota
bilități. Când întrâ oortegiulă regală mu- 
sicaîntonâ imnulă națională. Regele treou 
apoi pe dinaintea însurățeilor^, espli- 
oândă principesei Maria județulă, oe re- 
presintă fiă-oare păreohe. Auguștii ospețl 
luară apoi looă pe-o estradă. De-odată 
se făcu tăoere. Ună oomisară aduse pe-o 
tavă trei pahară de șampaniă, luândă 
unulă prinoipele Ferdinandă, care cj* 8®: 
„Beu în sănătatea noiloră însurăței. Să 
trăițl!“ însurățeii, cari încă aveau oâte 
ună pahară de șampaniă, ciocniră și stri
gară ou însuflețire: „Să trăie-că!14

După oe goliră încă oâfeva pahară 
de șampaniă tinerii, însurăței treoură în 
ordine frumosă pe dinaintea regelui, 
prințesei și a prințului sărutându-le mâ- 
nile. Fiă-oare părechiă primi, din însăși 
mâuile prințesei, câte o pungă frumâsă 
de catifea „cu baiere de mătase și ou 
armele țării brodate în aură,“ în fiă-care 
aflându-se oâte 25 de napoleoni de aură, 
de oâte 20 lei unulă, âr din mânile prin
țului primiră câte-o fotografia a păre- 
chei princiare. Unulă dintre miri urâ pă- 
reohei moștenitdre române vieță și dom
nia lungă, fericire și copii mulțl! Apoi 
regele și cu părechiă moștenitore luară 
câte-ună pahară de șampanin și ciocniră 

ou fiă-oare dintre oele 32 păreohl die în
surăței.

După oe familia regală a părăsită 
Ateneulă, nuntașii înoepură să se vese- 
lâsoă, să cânte și să jooe o horă mare 
și frumdsă.

Sera s’a dată representația de gslâ 
la teatru. T6te logile teatrului erau oou- 
pate de ddmne din sooietatea înaltă, oarl 
purtau bogate și străluoitdre oostume-. 
La drele 9 sosi M. S: Regele și tânăra 
părechiă princiară. Musica întonâ imnulă 
națională, oând Auguștii suverani ocu
pară logele. Principesa Maria purta pe 
frunte o splendidă diademă, de sub1 oare 
fruntea ou părulă auriu apărea, ca ună ceră 
senină luminată de luoâfărl, oăolluoefărlise 
potnumi ochii albaștri și fulgerători ai tine
rei domnițe. Câtă ținu imnulă națională 
Regele și ou păreohia moștenitore au 
ascultată stândă In pioiore.

Deodată se ridioâ oortina și orohes- 
tra de sub oonducerea d-lui Waohmann 
începu cantanta de V. A. Ureohiă de 
cuprinsulă următoră:

Cântare Inaugurală.
a representațiunei date la Teatrul# Nați
onală in 24 Ianuarie 1893, in ondrea so- 
șirei in Bucuresct a Altețelor# Loră Regala 
Principele Ferdinand și Principesa Mano 

ai României.

O o r u 1 ă.
Țera este ’n sărbătdre,
Nuntă mândră, nuntă mare 
De feoioră de împărată !...

O artistă.
Din Mamornița la mare
Voi6să-i orl-ce suflare
Pănă’n muntele Carpată.
Nonta-i mândră, nunta-i mare
De feoioră de împărată 1

C o r u 1 ă.
Din Mamornița la mare
Voiosă-i orl-ce suflare.
Pănă’n muntele Oarpată 1

Artista.
In a Mirelui Tău casă,
— România oea frumdsă —
Miresă bine ai venită 1
Țera ou dragă te așteptă, 
Căci eșcl bună și ’nțelâptă... 
Cerulă ni te-a dăruită !

C o r u 1 ă.
In a Mirelui Teu casă
— România cea frumdsă —
Bine ai venită Miresă 1

Artista.
Brazda nostră romândsoă
Dă belșugă de grâu și flori!
Tu s’o faoJ să străluoesoă 
D’a virtuțiloră oomorl.
Cu Regina multă dorită
Tu s’alini păsă și dureri;
Țâra faceți fericită;
Ea iubire nesfârșită
Vă va da din răsputeri.

C o r u 1 ă.
Brazda nostră românesoă 
Tu s’o faci să străluodscă 
D’a virtuțiloră comori!

După ce musica sfirși, urma re- 
i presentația piesei nVisulii, unei nopți de 
vdră*  de Shakespeare. La sfirșitulă piesei 

. s’au intercalată următârele versuri de D. 
10. Olănesou, <ji’se d® artistulă Nottara: 

Bine-ai venită la noi Miresă! 
Cu ochi duloi să ’nvsseleșcl 
Pftlatu’țl falnică de Crăiasă, 
Asupră ne să răspândesol 
Și bunătatea și iubirea, 
De ale inimei comori, 
Și anii rodnici ourgătorl 
Să-ți nemurescă fericirea!
Bine-ai venită la noi Mirâsă ! 
De multă cu dragă te așteptamă, 

Ca pe uuă răsărită de sdre, 
Pe fruntea țârei să aprincjl 

Luminele de sărbătdre
Și cu belșugă sJ răsădesci

In pepturile nbstre vii 
Speranța și mândriele

Cu mâna-țl blând*  să le ’n.ii! 
Căci din hotarfl pău’ la hotară

Inmftnunchiată de același doră 
Cu graiă de Bine-ouveutărI

Voiosulă, vitejescă poporă
Vă ’nohină ou viața lui

In dară și dragostea’i deplină 
Și Vă urâzi Miri DuioșI

De apururl calea-Vă senină 
Cu străluciri s’o împodobi ioă

Iu prea mărețulă loră avântă 
Isbânda, Glona, Puterea

Și totă mai spornică să orâsoă 
Cu fa’tna sfinteloră virtuți

Menirea Vdstră pe pămentă! 
Bine-ațI venită Miresă! Mire! 
De mâni regești oălăuziil 
Spre ’nalte țeluri de mărire! 
De Pilda Loră însuflețiți. 
Și bunătatea și iubirea 
Asupră-ne să revărsațl 
Și mai adânol să ne brăzdați 
Statornicia și ’nfrățirea’ 
Bine-ațI venită Miresă! Mire! 
Astfelă au decursă sărbările de Sâm

băta și Dumineoă treoută din Buouresoi, 
sărbări, cari voră rămână pururea scum
pe și duiose amintiri pentru oapitală, 
ca și pentru țera întregă.

Amicul.

Damele române pentru principesa 
Maria.

Pergamentulă cu care dbmna 
Eufrosina Catargiu a însoțită, în 
numele comitetului dâmneloră ro
mâne, lădița artistică oferita Al
teței Sale Regale prințesei Maria, 
cu banii adunați prin subscrip- 
țiune, are următorulă cuprinsă :

Urare aduoemă prin graiulă nostru 
dela femeile române de pretutindeni.

Țera, care în cursă de 24 de ani, 
în Majestateasa regina Elisabeta, a aflată 
neîntrecută pildă a virtuței și o mamă 
duiosă ajutătore și ahnătore apăsuriloră 
la (Ț de restriște și de cumpănă mare,

bestiiloru setose de sânge! Era 
compătimire, ceea ce simțeau miile 
de âmeni față de sermana femeiă? 
Nu! Nu compătimire, der încor
dare, iritare mare, că 6re bărba
tului îmbrăcată în armatura de 
aură și cu sabia schinteiătdre, care 
sta lângă ea, îi va succede ca se 
smulgă pe frumosă femeiă din 
ghiarele bestiiloră. „Oh, ce bună 
e împeratulă, că pregătesce pen
tru poporulă seu astfelă de bucurii! 
— Cesar, poporulă teu te salută!“ 
Mii de mâni se ridică mulțămindă 
cătră loja împerătescă, în care șe
dea împeratulă, ațîntindu-șl ochii 
săi obosiți spre grupa de josă. Pe 
elă nu-lă atrăgea scena sângerbsă 
ce avea să se desfășure, pe elă 
nu-lă mai pute atrage nimică pe 
lumea acesta.

Erăși se făcu o tăcere în spa- 
țiulă nemărginită, erăși o minută 
plină de temere și așteptare, erăși 
fâlfăe o batistă din loja împără- 
tescă și cv ună mugetă sălbatică 
sări ună leu uriașă în arenă. Fo
rnea, mirosulă de sânge ce venea 

dela pămentă, apropierea omeni- 
loră, îndoesc puterea lui înfricoșată. 
Cum va pute ună muritoră să-lă 
birue ?

Antoniu se apropiă cam la 
cinci pași de femeia sa. Ca și 
când mâna sa ar fi fostă de feră, 
așa strângea sabia schinteiătbre. 
Ochii săi privescă țîntă asupra 
bestiei, observândă tote mișcările 
acesteia. Decă elă va sări, trebue 
se se întâmple, apoi se sară re
pede ca fulgerulă ună pasă la o 
parte și apoi cu totă puterea să 
împlânte sabia în trupulă bestiei.

încetă se apropiă leulă de a- 
mendoi, la Țece pași se opresce. 
Ună murmură surdă se aude, cu 
căda lovesce pămentulă, așa în- 
câtă nisipulă sare la o parte. 
Acum se întinde, cu ochii sei ful
gerători ațintiți asupra jertfei, în
cetă își trage partea dinapoi a 
trupului, pregătiQdu-se pentru o 
săritură înfricoșată. Acum. .

Der ce este acesta? Ce se pe
trece în loja împerătescă? Totulă 
se mișcă acolo! împeratulă se 

plecă pe marginea lojei. „Ea este! 
Ea este! Claudia Quinta! Vestala, 
care a săvârșită fără de legi în 
contra sfințeniei 40iț0i! Dați leulă 
înapoi! Iute, iute! Ea nu trebue 

/se fiă osândită! înfricoșată își res- 
bună 40h asupra cetății, pentru 
osândirea unei Vestale. Aruncați-o 
de viuă într’o gropă. Alungați 
leulă!“

„Vestala, vestala Claudia 
Quinta“, vorbele aceste răsunau 
prin mulțime, apoi se auc|i unu 
strigătă din mii de guri. „Alun
gați leulu, voi sclaviloră, iute!“

Prea târȚiu!
Regelui pustiei nu-i pasă de 

împărată și de poporă, nu-i pasă 
de mânia celui Atotputernică, nu-i 
pasă de mânia Țeiloră. Cu o să
ritură puternică fu pe stâncă. O 
lovitură cu laba, și mărtă, plină 
de sânge, cade Perpetua josă. O 
a doua lovitură trântesce la pă
mentă pe Antoniu, care îi sări în 
ajutoră. Cu o încordare mare le 
succede la cinci ȚecI de sclavi îm- 
brăcațl în feră, se alunge bestia 

de pe victimele ei și se o bage în 
coliviă

Poporulă murmură, se temea 
de mânia 40it0i- Se încercară, se 
o aducă în vieță pe fosta Vestală. 
Der înzadaru. Sufletulă ei curat j 
părăsise trupulă sdrobită și se ur
case la libertate, unde nu ajunge nici 
o putere împerătescăși soțulă ei, din 
peptulă căruiasdrobită curgea sân
gele șiroiu, își dăduse sufletulă. 
O mbrte repede, fără dureri o 
smulse de sub mânia împăratului 
și din furia poporului, și pe când 
sclavii scoteau afară cadavrele, su
fletele loră pluteau unite cătră 
acele regiuni, spre cari încă în 
vieță se îndreptase speranța loru.

Er tu, puternică Romă, 6ra nu 
mai e departe, în care mărirea ta 
și a cj0h°ră tei se va surpa, în 
care se va ridica o nouă lume pe 
pămentulă adăpată de sânge și 
încărcată de blesteme, nu o lume 
a întunecimei și a morții, ci o 
lume a luminei și a vieții.

Trad, de Cornel Scurtu.
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tresărit’a de bucuriă, când Dumnedeu i a 
datfi în tiDe, ddtnnâ, o împreună luoră- 
tdre cu Majestatea Sa regina, la binele, 
fericirea și înălțarea națiunei române.

Deol, după bătrâna datină, îutreba- 
tune-amă noi femeile române, ce pri- 
nose aduce-vomă mirilorO împărătesei?

Și etă, că nu ți aducemfi ddmnă, 
marama muiată în racje de sore și împo
dobită cu stele, oăcl tinereța și frumse- 
ța ta n’o pote adăoga maramă de mână 
omenescă.

Și n’aduoemQ, ddmnă, conciu și ju 
vaere, căci le întunecă Btrăluoirea simți- 
riloră tale sufletesc! și ale caseloră vds- 
cre împărătesei. Tu însă-țl n’ai voit pri
ndea de mândrețe și găteli de aură și de 
nestimate....

Apoi nici nu rupemă ou voi colțulO 
săraoă de sfântă presoură a povestei stră 
bune, că ogorulfi țărei, largă și întinsă, 
oum l’a dăruită Dumnezeu nemului ro- 
mânescă, da-va nouă brazde luminate de 
flori ou belșugO nesecată de grâu.

Der atunci, ce prinose aduce vomă 
ție, miresă împărătesoă, la 41 de Băr- 
bătdre ?

Primesce, o, ddmnă! inima femeii ro
mâne, căci ea, iubirea ei a fostă tab’s- 
manulă, care în curgere de optă-spre- 
4eoe sute de aul a ținută în piciore, în 
mijloculă grdsniceloră furtuni pe Români, 
și le a oțelită brațnlă în luptă și i-au fă 
cută să nu se înBtreineze de țeră, s’o 
jubescă, să-i vorbesoă mereu și cu dragă 
dulcea limbă și să mdră răaboindu-se 
pentru ea și pentru tronă.

Iconă a ini mei tale frumose, întru 
câtă mărginitulă aură și luminile nesti
mate potă închipui neouprinsulă sufletă 
depunemă la picidrele vostre o lădiță 
lucrată de meșterulă Froment-Maurioe.

Menit’am, Ddmnă, acestă prinosft să 
cuprindă visteria neseoată din care tu 
<vei sămâna în ogorele nouei tale patrii 
comorile inimei tale domnescl. Cum pi
cătura de rouă nu o desprețuesoe ratja 
sorelui, ci o duce și o revarsă în norulă 
mănoșitoră și răcoritoră ala holdeloră, 
așa și tu primesoe depusă aci picătura 
adunată de femeile române în visteria 
din care vrei să reverșl milă și îndurare 
la cei ce dela voi o așteptă.

Dumnetjeu înmulti-va de unde 
veți da!

Făoutu s’a aedstă orațiă Alteței Sale 
regale princesei Maria a României, miresa 
Alteței Sale regale prințulă Ferdmaudă 
moștenitorul^ tronului României, la so
sirea ei în BuourescI, în cjiua de 23 Ia
nuarie anulă dela facerea lumei 7401, er 
dela nascerea Mântuitorului 1893: Și după 
■4i«a d-nei Eufrosina Catargiu, soția d lui 
președinte ală con-iliu!ui de miniștri și 
a ddmneloră din oomitetă, cari au adu
nată prinosulă afltăcjl depusă la piciorele 
Altețeloră Lord regale, l’am scrisă eu, V, 
A. Urechiă, neînsemnaiă-diaoă și învăță
tori de istoriă a neamului românesoă, 
oa să se ecie.

Pusu-s’a atârnată în oapsă de ar
gintă pecetiă închipuită ou numele tu- 
^turoră ddmneloră din cțistilCî oomitetă.

Acestă documentă a fostă scrisă 
forte frumoșii de cunoscutulă ca
ligrafă ală creditului rurală, d. 
Eneștenu și ilustrată în stilu bi
zantină de d. Grhica, secretarulă 
de cabinetu ală președintelui con
ciliului de miniștri.

Ceva despre coruri.
Brașovti, 20 Ianuarie v. 1892.

Cântările bisericesol au o rolă forte 
-însemnată in serviciulă dumne46e8°ă-

Cântările înalță și desfăteză inimile 
crediucioșiloră. Șt pentru ca oântările să 
producă o plăcere și o pietate cu atâtă 
nmi mare și mai atrăgătore în inimile 
.crediucioșiloră, au înoepută a se întro- 
duce corurile bisericcsd.

Introducerea coruriloră biserioesol 
este cu atâtă mai necesară, cu.oâtă cân
tările biseriuescl la noi la Români, pe 
de-o parte au fostă până acuma puțină 
cultivate, pe de altă parte pietatea a 

înoepută a eoăde la oreștinii noștri în 
modă îngrijitoră, dră oercetarea biseri 
cei a slăbită forte tare. Mulțl dintre creș 
tinii noștri de astădh îngrijațl și preo
cupați de cele materiale, uită cu totul ă 
cele spirituale. Prin cultivarea și perfec
ționarea cântăriloră bisericeeol însă se potă 
atrage creștinii la cercetarea biBerioei și 
se pote desvolta în inimile loră simfculă 
de pietate, simțulă estetioă, simțulă pen
tru totă oe este bună, frumosft și 
sfântă.

Aceste oorurl, deoă să înființeză, 
trebue susținute și sprijinite. Cei oe se 
jertfescă spre soopulă aoesta, trebue în 
ouragiațl și ajutați ou cele neoeeare la 
instruirea loră ; bine ar fi, ddcă li s’ar 
pute da și oâte-o remunerațiune câtă 
de mioă.

Der bisericile nostre de regulă suntă 
sărace și oreștinii noștri nu soiu prețui 
de ajunsă însemnătatea cântăriloră, de 
aceea nici nu ee simtă datori a răsplăti 
astfelă de jertfe, ou atâtă mai vertosă, 
căci ei au a 6e lupta ou alte multe lipse 
și neajunsuri de totă feliulă. De aceea 
deră ar fi bine, oa spre scopulă aoesta 
să se înființeze în fiă oara paroahiă câte 
ună fondă anumita, din venitulă căruia 
să ee ajute și să se susțină oorulă bise- 
ricei. In modulă aoesta s’ar pută asigura 
esistența aoestoră oorurl.

Astfelă de fonduri s’ar pute înființa 
la anumite ooasiunl prin contribuirl be
nevole dela creștinii noștri. Românulă 
oontribue buourosă din puținulă său spre 
scopuri folosităre, oăol elă bine soie, că 
nu are de unde să aștepte ajutoră, de 
oâtă numai dela Dumue4eu și dela siue 
însu-șl. Alte popdre s’au asigurată de 
multă prin înființarea de totă feliulă de 
fonduri.

La biserica nostră română ortodoosă 
a St. Treimi din Brașovă (preurbiulă 
Tocile), înoă s’a Înființată ună ooră vo
cală sub conducerea cantorului D. Opresc,u, 
oare ne-a desfătată și la sărbătorile tie- 
oute ale Desoeri și Botezului Domnului.

Pentru sprijinirea și susținerea aces
tui ooră, oomitetulă paroohială ală nu 
mitei biserici a hotărîtă să înființeze ună 
fondă prin contribuirl benevole. Spre 
scopulă aoesta, oomitetulă paroohială a 
apelată la bunăvoința și generositatea 
Româniloră bine simțitori, dela oarl s’a 
colectată frumosă sumă de -132 ți. 4 cr. 
ou oare s’a pusă înoeputulă la susnumi- 
tulă fondă*).

*] Numele singuraticilor^ contribuitori le 
publicam.il cu altă ocasiune. — Red.

Venitulă acestui fondă se va capi 
talisa, pănă când fondulă va ajunge la 
o sumă mai însămnată, er după aceea 
din interesele fondului se va ajuta și se 
va susține corulă biserioei ndslre.

Tuturora aceloră stimați domni, oari 
prin oontribuirile loră generdse au bine 
voită a (ne ajuta la înființarea acestui 
fondă, subscrisulă oomitetă paroohială 
îșl ține de datorință a-le aduoe oea mai 
profundă mulțumită.

Comitetulu parochialu alu bise- 
ricei române ortodoxe a Sf. 
Treimi din Brașovă .(Tocile).

CONCURSUL
La Comitetulu subscrisă au de

venită vacante câteva ajutore 
de ale societății „Transil- 
vania11, menite pentru elevi 
de meseriași, aici în Brașovă. Do
ritorii de a obțină vre-unulă din 
acestea să-și adreseze petițiile mo
tivate președintelui subscrisă, celă 
multă pănă 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.

Cum putemu ajunge Ia pomi mulțl și buni ?

I.

Prețuite cetitorul Ave mă gră
dina bine îngrădită, unde voimă a 
pune pomi, der acum ni-se ivescă 
de sine trei întrebări: 1) de unde, 
2) când și 3) cum să punemă pomi 
în ea?

La întrebarea dintâiu, că de 
unde se punemă pomi, vomă răs
punde: Pomi putemă ave, că-i 
cumpărămă dela cei ce au, ori 
că-i aducemă de pe câmpă, din 
tufișuri, unde se află meri și perl 
pădureți, ori că ni-i prăsimă noi 
din sămânță.

Cu pomi cumpărați, e dreptă, 
că îndată ne putemă umple gră
dina, ori câtă de mare ar fi aceea, 
der ne golimă punga cu cumpă
rarea loră, că ună pomă frumosă, 
de grosimea degetului celui mare, 
altoit, nu-lă putem cumpăra din 30 
—50 cr., va se 4ică: de cumpărămă 
numai 10 pomi, trebue se dămă 
3—5 fl. Apoi mai este ună năcasu: 
aducându-i din sătulă ori orașulă 
vecină, se potă și veștecți, și juli, 
prin ce avemă daună. Der mai 
este ceva: Dăcă pământulă nos
tru nu este chiar așa bună ca 
acela, de unde amu scosă pomii 
cumpărați, — atunci la noi voră 
tânji, nu s’oră desvoltaîn perire

Din aceste cause nu este chiar 
cu sfată a cumpăra pomi, decâtă 
numai decă scimă, că altcum nu 
se pâte să ajungemă la ei. In ca- 
sulu acela, vomă face bine, decă 
pomii cumpărați i-omu ciuntă scurtă, că 
de cumva pămentulă de unde vină, 
e mai bună ca ală nostru, ei, 
scurțl fiindă, nu voră tânji, voră 
căpăta nutremântă de ajunsă și 
s’oră desvolta frumosă; der de-i 
vomă lăsa așa lungi și crengoși, 
atunci lesne se păte întâmpla, să 
le umble tare rău, să nu crescă-’n 
perirea mare. Sciută lucru să fiă 
însă, că: pomi să cumpărămu tomna, 
și atunci numai decâtă să-i pu
nemă, că peste iernă rădăcinuțele 
lucră-’n pământă și primăvera în- 
frun4escă mai de timpuriu. Der 
de i-amă cumpărată și pusă tâmna, 
nu-i retezămă pănă în primăvera 
viitâre, colea după Blagoveșteni 
(Bunăvestire), că altcum frigulă 
iernei ar pute străbate prin tăe- 
turile cele prâspete pănă afundă 
la trunchiu și pomii ar degera. 
Decă însă pomii îi cumpărămă 
primăvera, — cum se și întâmplă 
în cele mai multe cașuri, deși mai 
bine ar fi tămna, că tămna e tim- 
pulu celă mai potrivită pentru 
punerea loră—decă, cțicu, îi cum
părămă primăvera, atunci îi și 
punemă numai decâtă și atunci îi și 
retezămă.

De cumva din ceva causă nu 
putemă pune pomii cumpărați nu
mai decâtă, îi îngropămă totuși 
cu rădăcinele în pământă, pănă 
avemă timpă să-i punemă la lo- 
culă potrivită. Pomii cumpărați, 
de suntă măcară de ună metru 
de lungi și ca degetulă celă mare 
de groși, îi putemă pune numai 
decâtă la loculă unde să stee pe 
veciă. Cum se întâmplă lucrulă 
acesta, adecă sădirea pomiloră la 
locă stabilă, vomă vede acuși.

—Mai totă așa de curândă pu
temu ave grădina plină de pomi 
și decă nu-i cumpărămă, însă mult 
mai eitină, decă adecă-i aducemă 
tămna sălbatici de pe câmpă, de 
unde-i aflămă, numai să nu-i aflămă 
în grădinile altora.

Suntă adecă prin tufișuri și pă
duri fârte mulțl meri și peri pă
dureți, spinoși. Tomna, după ce 

a căcțută bruma, mergemă cu sapa, 
hârlețu și săcure și-i căutămu. 
Unde-i aflămă tineri, subțiri ca de
getulă, ori și mai groși, ca câdele 
de greblă ori chiar ca cele de 
sapă, îi sedtemă frumușelă, tra
ge mă mai întâiu pământulă de 
lângă rădăcini, apoi îi smulgemu 
afară, îi curățimă de spini, îi ciun- 
tămă de vârfă, așa că nici celă 
mai mare, care are și rădăcini 
bune, să nu fiă mai înaltă decâtă 
dela ună metru, pănă la ună stân- 
jină Pe aceștia încă i punemă nu
mai decâtă la loculă, unde voimă 
să-i avemă pe veciă.

Aceștia, adecă pomii sălbatici, 
vină apoi altuițl la timpulu său, 
ceea ce mai potrivită este a 
se face nu îndată în primăvera 
următâre, ci în primăvăra a doua, 
că sălbaticii au destulă lucru să-și 
vindece ranele de pe trunchiu și 
să-și prindă rădăcinele bine în pă- 
mântă. In primăvera a doua însă 
îi altoi mu și încă pe cei cu trunchi 
frumoși și bine sănătoși îi altuimă 
chiar susă, la ună metru pănă la 
ună stângină de-asupra pămân
tului.

Pe asta cale ne putemu lesne 
umple grădinile de pomi frumoși, 
sănătoși și trainici, că sciută lucru 
este, că cu câtă pomulă e mai 
pădurețu, cu atâtă e mai trainică, 
er altuită fiindă, fructele lui voră 
fi ca acelea, din ale cărui pomă 
amu luată mlădița de altuită. 
Der despre acesta, mai la vale.

Insă celă mai frumosă, celă mai 
sigură și mai puțină costisitoră 
modă de a ne vedâ cu pomi mulțl 
și buni, este prăsirea loră din să
mânță. E dreptă, că acesta merge 
mai încetă, căci natura nu se gră- 
besce de dragulă nimărui, der apoi 
și putemă ave, prăsindă din să
mânță, pomii cei mai frumoși și 
mai buni, apoi mulțl, Dâmne, câtă 
să nu avemă ce face cu ei, de 
nu-i vomă vinde pe bani buni ce- 
loră ce nu se îndeletnicescă cu 
prăsirea loră. Acestă modă de 
prăsire se recomandă cu deosebire 
învățătoriloră, ca să-lă facă cu 
elevii în grădina școlei. Astfelă 
urmându, fiă-care elevă va vede, 
cum se face, ba va lua însu-și parte 
la tote lucrurile: la adunarea să- 
mânței, la pregătirea straturiloră, 
la sămânare, plivire, curățire, ră
rire, răsădire, altuire, strămutare, 
și cu ună cuvântă la tâte lucru
rile, ce se receră, și astfeliu pre
parată, la eșirea din șcâlă, va pute 
face la sine acasă singură, cum a 
făcută la șcâlă sub conducerea în
vățătorului.

Care învățătoră face așa, pote 
fără sfială cătră învățăceii săi 
cu Mântuitorulă lumei: Mergeți 
și faceți așișderea!

Der nu numai atâta, ci și bu
curia lui va fi mai mare, când îșl 
va vede ostenelele răsplătite câte 
cu ceva, pe lângă mulțămita secă, 
care nimerui nu e dragă. Produ- 
cândă în grădina școlei pomi mulțl, 
va pute împărți ca premii elevi - 
loră mai sirguincioșl, prin ce și-a 
atrage iubirea loră și a parințiloru 
loră, va ave șcâlă plină de elevi, 
că voră 4’06 părinții loră: vedemă, 
că înveță ceva, se alegă cu ceva, 
că popi toți nu potă fi, der vădă, 
că dascălu îi învață a fi âmeni 
harnici, lucrători, cari la vremea 
loră să-și scie agonisi pâuea de 
tâte 4ilele.

Apoi, învățătorulă harnică, cul- 
tivândă mulțl pomi, va pute da și 
pe bani ori producte altoi pe la 
âmenii noștri, prin ce și-a îmbu
nătăți câtă de câtă starea lui și 
va ajutora totdeodată și bunăsta
rea poporeniloră, cari la rândulă 
loră, pe lângă ce i-oru plăti câte 

publicam.il
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ceva pentru pomi, der când vorfi 
produce pomii pdme bune, totu- 
deuna vorâ <țlce: Dumne4eu se 
țină pe dascălulu nostru, că de 
nu era elQ, noi ac}I nu aveamu 
pomele aceste. Prin acesta ar lua 
unu aventu economia ndstră na
țională. Deci; fiă-care învețătoru 
se-șl iacă școlă de pomi, unde se 
prăsescă pomii din semență, și 
numai din semență; de va iace 
cineva lucrultt acesta ori ba, dei 
învățătorii noștri se-15 facă, chiar 
și la școluțele din satele cele mici 
și mai neînsemnate.

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

Grija.

însușirea naturei ndstre, de-a ne în
griji de viitoră, ne împiedecă, nu numai 
ca să avemă o privire deschisă și ună 
simții primitorii pentru ceea ce presentulă 
ne ofere plăcută, ci ne causeză și sufe
rință positivă. Avendă privirile nostre 
îndreptate mereu asupra viitorului, încer
cănați cele mai multe neplăceri ale vieței 
deja cu multă înainte de-a ajunge ele. 
Pentru-că ce e grija, care mai multă 
seu mai puțină amăresce viața tuturoră 
omeniloră, decă nu neplăceri simțite de 
mai înainte?

Nu încape îndoială, că prevederea 
releloră, ce au să ni-se întâmple, și ne
liniștea sufletâscă legată de acesta, — în 
ceea ce constă tocmai grijea — e ună 
mijlocă de a încungiura multe primejdii, 
ce ne amenință, și decă acestă preve
dere contribue, ca să înpintene energia 
și prudența ndstră în direcțiunea acesta, 
atunci ea e bine-făcătore. De regulă însă 
ne lăsămă a fi duși în îngrijirile ndstre 
departe preste țîntă. Fantasia ndstră îns
păimântată ne lasă a vede relele, de 
cari ne temem ă, cu multă mai grozave, 
decâtă cum suntă ele în faptă. Sufletele 
poetice anume suntă forte aplecate spre 
esagerare și suferă deci îndoită de grijă. 
Ce e drepții, acestă rău e încâtva para- 
lisată prin aceea, că sufletele poetice 
presimțescă și bucurii viitdre cu mai 
mare viociune; der deore-ce la cei mai 
mulțl omeni temerile suntă. mai numă- 
rdse ca speranțele, așa în generală con
siderată, darulă unei presimțiri prea vie, 
e mai multă ună dară stricăciosă, de
câtă binefăcătorii ală naturei. E treba 
unei dietetice raționale a sufletului, de-a 
împăca acestă inconvenientă, și ea o și 
pdte face.

Ce atitudine are să ia omulă cu 
minte față cu grija pasivă, când acdsta 
vre să-lă cuprindă, reiese din esperiență 
și din simțulă viu, despre ceea ce dato- 
rimă demnității nostre proprii.

Când facemă. o reprivire asupra gri- 
jiloră preste cari amă trecută, apoi aflămă 
că multe din acelea constau din temere 
de nisce rele, cari nu s’au întâmplată, 
seu pentru-că împrejurări neașteptate au 
adusă cu sine o întorsătură favorabilă, 
seu că prin o faptă înțeleptă și energică 
amă sciută depărta la timpă pericolulă. 
Din îngrijirile, cari totuși s’au împlinită, 
s’a vădută, că asemenea unoră furtuni 
amenințătdre, s’au descărcată în modă 
cu multă mai puțină periculosă, decâtă 
cum ne-amă așteptată. E de o impor
tanță fdrte mare pentru liniștea ndstră 
sufletescă, ca aceste esperiențe, pe cari 
de sigură că le-a făcută fiă-care cetitoră 
însuși în viața sa, să le avemă totdeuna 
viue înaintea ochiloră noștri. Să ne cu- 
getămă la fiă-care din grijile nostre : că 
ceea de ce ne tememă, seu se va în
tâmpla, seu nu se va întâmpla. Decă ea 
nu se întâmplă îngrijirea ndstră e ună 
rău de prisosă; decă se întâmplă, atunci 
cum dice Schiller: „timpulă de a de
plânge cele întâmplate, e atunci, când 
se apropie și se ivescă în realitate11.

OrI-ce grije nouă, ce ni-se ivesce, 
trebue să o primimă ca ună soldată bravă: 
fără frică. Ori și de ce pericolă amă fi 
amenințați, se’l întâmpinăm cu idea: „Ou 

tine încă o voiu găta, cum am gătat’o 
încă cu multe altele; frica de mine nu 
se prinde; eu sunt ca o mâță, orl-cum 
ai arunca-o, ea tot pe, piciore cade; celă 
ce vre să se prindă cu mine, va afla în 
mine ună contrară de care nu va avă 
să-i fiă rușine“.

După-ce cineva s’a adusă în dispo- 
sițiune răsboinică prin astfelă de vorbe 
și alte asemenea loră, se va cugeta li
niștită și cu sânge rece, cum să potă în
tâmpina mai bine răulă, ce’lă amenință. 
Cu câtă vomă privi în fața pericolului 
cu mai multă tăriă și mai neînfricațl, cu 
câtă ne vomă da sâmă cu mai multă 
sânge rece despre situațiunea ndstră și 
mijldcele de cari dispunemă, cu atâtă 
mai lesne vomă afla calea adevărată pen
tru de a încungiura pericululă. încre
derea în noi înșine și presența de spi- 
rită (chibsuința) e deja ună ajutoră de 
jumătate. Grijile au tdte însușirile unoră 
ființe viețuitdre, ele suntă ca bestiile săl
batice, cari în vederea privirei unui băr- 
bată neînfricată, se pitescă la pământă 
cu lașitate. Ceea ce pdte ună îmblâncji- 
toră de animale, pdte și ună altulă, care 
are curagiulă recerută. Așa putemă du
meri viclena bestiă a grijei, decă ne pu- 
nemă în fața ei, așa cum se cuvine unui 
bărbată adevărată.

Prea nemăsurata grijă pentru vii- 
toră e totdeuna proba unei inteligențe 
slabe, seu a unui caracteră slabă. In 
totă casulă, ea e o mare nebuniă. Grija 
pasivă nu numai, că nu ne ajută nimică, 
der ne causeză neplăcerile cele mai sim
țite. Ea turbură, ca orl-care altă pasiune 
deprimătore, seninătatea cugetărei nds- 
tre, slăbesce energia hotărîriloră și fap- 
teloră ndstre, ne consumă vieța și ne 
sleiesce puterile, mai înainte de a fi so
sită primejdia. Nu-I o mirare, decă acesta 
ne află apoi confușl, fără sfată și slabi. 
Adesea ajutorulă e așa de aprdpe, în- 
cătă îlă putemă prinde cu mâna, decă 
spaima nu ne-ară orbi și nu ne-ară 
asurdi.

Frica nemăsurată derdgă și demni
tății ndstre. Deja frica de omeni e o 
slăbiciune demnă a fi desprețuită, mai 
multă încă frica de lucruri. Viața e o 
luptă', de marea armată a răsboiniciloră, 
cari au de a se apăra contra unei sorți 
fatale, se ține fiă-care muritorii unulă ca 
simplu gregară, celalaltă ca oficeră, ală 
treilea chiar ca generală. In acestă ar
mată silescă-se fiă-care a deveni unu erou. 
Acesta e o ambițiune dâmnă, cu tdte că, 
ba tocmai pentru-că pe acestă câmpii de 
bătaiă nu se împartă ordurl și săbii de 
ondre pentru fapte eroice săvârșite. 
Lupta curagidsă a omului contra sorții 
e ună spectacolă pentru dei, dedre-ce 
„mare se pdte arăta cineva în fericire, su
blimă numai în nefericire11'

Precum ună soldată bravă, chiar 
învinsă fiindii, stdree stima contrarului 
său, așa și omulă, care după o apărare 
eroică, în fine cade învinsă de sorte.

(Va urma.)

Sentințe si anvetăturs.
» » 1

Din carnetulă meu, de M o ș u 1 ă.

— Mila înmulțesce averea.
— Cine nu se întinde după 

straiu, îi remânu picidrele nea- 
coperite.

— Moștenirea dela părinți câș- 
tigă-o, ca «e fiă a ta.

— Cine n’ascultă de sfatu, nu 
pdte fi ajutată.

— Cine se gândesce chiar prea 
multă, puținu va dobândi.

— Rânduela ve înveță se câș
tigați timpu.

— Numai faptele mari rămână 
vecînice, neuitate și nu se sfîrșescă 
în mormentulu lumii.

— Tare contra tare, sferșitu 
bună nu are.

— Vorba, ori câtă e de folo- 
sitdre, n’o întinde prea tare.

— Vorbele-su argintă turnată.
— Tăcerea aură curată.
— Sdrtea și-o face însu-și o- 

mulă.
— Cine caută prietini, e vred

nică se-i găsescă, cine n’are, n’a 
umblată după ei.

— Securea în casă face de pri
sosă pe lemnară.

— Numai când a secată fân
tâna, cunosc! prețulă apei.

— Decă miluescl pe săraci bu- 
curosu, Domnului împrumuți cu 
dobândă.

— Ceea ce ’nveți la tinerețe, 
deprinefi la bătrânețe.

— Sci în ce zace enigma vie
ții? — Fi veselă, decă nu merge 
altfelă, fi îndestulită.

— Sănătatea și liniștea suntă 
frumdse daruri dumnefjeescl.

— Calumnia adese-ori rănesce 
mai tare, decâtă o sabiă ascuțită.

De petrecere.
O muiere se pricea adese-orl cu 

bărbatulă său pentru zgârcenia lui. Odată 
muierea fiindă fdrte mănidsă (fice băr
batului:

— Cum vădti eu, bărbate, tu după 
mdrtea mea ai fi în stare să iai și pe 
fata dracului de muiere, numai să-ți 
aduoă bani multi.

— Asta ușorii s’ar pută întâmpla, 
răspunse bărbatulă, der vorba e, că 
după lege ună bărbată nu pdte ține două 
surori.

*
Ună cântăreții fdrte lăudată, oare 

nu pre pute să-și câștige pânea de tdte 
(filele ou măestria sa, întră odată în 
oasa unui domnii, oare l’a întrebată, 
deoă este adevărată, oft soie cânta 
bine ?

— Adevărată, domnule, răspunse 
oântărețulă, oă Dumnezeu mi-a dată 
glasil așa de dulce, limpede și frumoșii 
în câtă eu potti face ou glasulă meu orl-oe 
vreu.

Domnulti privindă la elfi și măsu- 
rându-lă cu ochii din orescetă pănă în 
tălpi și văijâudu-i cioreoii fdrte slabi și 
mângițl. îi (fise:

— Fdrte bine, dragnlă meu. Dâoă 
e așa cum (ficl, porunoesce glasului tău 
oelui frumosO, să țl' faoă o păreohe de 
cidreol, că aoeia, oare-i ai suntă pre 
sdrănțoșl.

Cântărețulti înoepu o oântare, oe 
mișca sșa da multă pe domnulti, înoâtă 
aoesta îi întinse o puDguliță cu bani. 
Oântărețulă luă pungulița și pleoâ. Când 
era să Bsă pe ușe afară domnulti îi (fise:

— Dâr ce te grăbescl așa tare ?
— Mergîi să-mi faoă ciorecl, (fise 

cântăretulfi rîcjendă cu mulțumire.

Producțium și petreceri

Corulă vocalii gr. cat. din Oravița 
română va da ună conoertă împreunată 
ou teatru Sâmbătă în 11. Februariu n. 
sub conducerea d-lui Ioană Bogdană, în 
vățătoră.

Concertulă va consta din 2 cântece 
eseoutate de oorulă mixtă și de oorulă 
bărb. Se va represents apoi „Baba heroa“ 
oporetă-vrăjitorie în două acte și trei 
tablouri de D. M. Milo.

Pcrsonele voră fi representate prin 
Ioană Dure, Costa Vodă, G-eorge Coteria, 
Pavelă Neda, Maria Magurenu, Iliă Ger- 
ghina, Georga Cucu, Ecaterina Bogdană

După producțiune urmâză jooă.

— Clubulu lucrătoriloru brașoveni, va da 
o producțiune și petrecere Duminecă în 
19 Febr. n. o., în sala „Hotelului Cen
tral Nr, 1“. Producțiunea constă din piese 
teatrale, soluri, coruri pentru bărbați și 
amestecate, în limba română, germană 
si maghiară; pe lăngă cari se va «- 
seouta și piesa teatrală „Vlăduțulă 
Mamii“, sdu Copilplă răsfățată, oome- 
diă într’ună aotă, jucată de membrii clu
bului- Prețulă intrărei de persdnă 50 or, 
Inceputulb la 7 ore sera. Venitulă curată 
e destinată pentru oumpărarea unui pianft 
pe sâma clubului.

MULTE ȘI DE TOATE.

O dramă pe unu faru.

Acum vre-o câte-va (fii® tînărulă 
Jean-Rene, păzitoră ală farului (turnă 
luminosă pe mare pentru orientarea co- 
răbiiloră) din colfulă Douvres (Franoia) 
s’a suită cu șefulă său în vîrfulă farului 
ca 6ă aprindă fooulă. Pe când se soobora 
josă pe scară Jean Rene împedecându- 
se pe o trdptă, îșl perde echi'ibrulă 
cade josă în interiorulă farului, de la o 
înălțime :le 40 de metri.

Mdrtea a fostă repede.
Șefulă său a începută atunol să dea 

semnalulă din vîrfulă farului, dâr în za- 
dară, căci nu l’a observată nimeni. A- 
celașl semnală l’a repetată, în (fii®!0 
următdre.

De pe țărmurii mării însă nu-i răs
pundea -nimenea. Niol-o oorabie nu se 
vedea prin apropierea farului. Nenorooitulă 
șefă trebuia să păfjâsoă singură cadavrulă 
tovarășului său.

Elă nu outeza să-lă arunoe în mare 
parte din respeotă față de mortă, parte 
din prudență. Căol îșl (ficea elă: Der 
decă mă va acusa lumea, că eu l’am 
omorîtă și apoi l'am aruncată în mare?

ț)ilele se scurgeau unele după altele 
fără,să vie oine va, ca să scdtă pe bie- 
tulft șefă din tortura aceea teribilă. Elă 
nici nu mai mânca nimică, nid nu mai 
durmea. Cu tdte acestea la ora anumită 
se suia în vîrfulă farului și aprindea fo
oulă.

Adese ori îi venise idia să se sinu
cidă.

Șederea în fard, așa ;de puțină co
modă, devenise imposibilă lângă ună ca
davru, oare începuse să putrecjâscă !și să 
răspâudescă ună mirosă grozavă de 
greu.

In sfîrșită abia după 15 (fii® a sosită 
lângă fără, corabia „Fiossnel“. Bietulă 
șefă ală farului a fostă găsită aprdpe 
mortă de fâme; elă abia a putută isto
risi cele întâmplate.

Corabia l’a dusă atâtă pe elă câtă 
și cadavrulă nenorocitului său tovarășă 
la Lezardrieux, unde șefulă, a doua (fi 
după nișce friguri violente, a înebunită. 
Atâtă de multă l’a emoționată și (tortu
rată șederea de 15 (file lângă ună ca
davru.

*

Afacerea Panama folosită de 
hoți Indrăsnetî.) f

Marchisulă de Panisse-Passis se a- 
flă împreună cu familia sa în sudulă 
Franciei. Palatnlă său din strada Maroeau 
(Parisă) e lăsată în îngrijirea unui portară 
și a soției acestuia, dmenl în verstă de 
vr’o 60 de ani. Intr’una din dilele tre
cute, pe la drele 5 d. am. se eude su- 
nândă clopotulă Ja portă.

Portarulă Onezac desohide și vede 
’naintea sa 8 domni elegantă îmbrăcațl, 
cu oilindre pe capă și înmănușați Umilă 
dintre aoeștia, care părea a fi șefulă, 
purta insigniile legiunei de onore.

Acesta spuse portarului, oă niște 6- 
menl au asigurată, că marohizulă e a- 
mestecată în afacerea Panama și că a 
ridioată o polțiă de 300,000 de fr, pe 
cari i a încasată portarulă; de aceea ei 
suntă siliți să facă o ceroetare în oasâ.- 
— „O poliță ?u — răspunse portarulă iu-
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mărmurită — „stăpânulă meu a furatti o 
poliță și a luată banii ? Asta se pâte ; 
der domnii mei, eu n’amii încasată banii 
niol nu i-amă trimisă la stăpânulă 
meu. Vă jură, oă nu soiu nimioă despre 
asta!“

— „Ăsta mințește44— observa ună 
omnfl— 1 „der oeroetândă hârtiele din 
casă ne vomă convinge despre adevără44
— „D le președinte14 —<|ise altulă— „dă 
ordină să ne lase să facemă o cercetare44
— „De Bigură44—răspunse membrulă le- 
giunei de onore,—„der pănă una, alta, 
legați pe omulă acesta. Elă trebue să 
fiă de față la oercetare și să subsorie 
procesulă verbală.44 Portarulă a fostă 
legată, er femeea lui a trebuită să des 
chidă tdte odăile palatului. Cei 8 domni 
se apucă îndată și deschidă casa de 
feră și iau tdte hârtiele de valâre, juva- 
ericalele și taoâmurile de argintă și a- 
ură. Apoi pe la Orele 10 și jum, săra, 
trei dintre ei esă cu tote acestea afară 
și le pună într’o trăsură, care îi aștepta 
la portă. Cei-l’alțl au continuată cerce
tarea pănă la orele 1 noptea. Atunci 
membrulă legiunei de ondre a dată 
ordină să fie deslegată portarulă și fe- 
jneea sa, cari stăteu legați butuoă pe 
ună scaună.

Elă a încheiată și ună prooesă ver
bală pe care bieții omeni l’au subscrisă 
tremurândă de frică.

După depărtarea coloră 8 domni, 
portarulă a înșciințată pe oomisarulăde po
liția. Atunci s’a constatată îndată, că la 
mijlocă a fostă o hoție forte îndrăs- 
neță.

Banii și giuvaericalele furate se ri- 
dioă la suma de 500,00 de fr.

Marohizulă de Panisse—Passis a fostă 
înșciințată telegrafică despre cele întâm
plate.

mără de 93,637 capete. — Se notăză marfa: 
ungurdiicd veche, grea dela 47.— pănă la 48.— 
cr. marfă ungurdscă tineră grea dela 50 cr. 
pănă la 51— cr., de mijlocii dela 46— cr. pănă 
la 47— cr. ușără dela 46— cr. pănă la 47— 
cr. — Marfă lirăn^scă grea dela 46 pănă la 47— 
cr. — de mylocă dela 46 — cr. pănă la 44' /2 
■w. ușdrd dela 45 cr. pănă la 46’/, cr. — Marfă 
de România Băkony de grea dela — cr. pănă 
la — cr. transitto mijlociă grea dela — cr. 
pănă la — cr, însă transitu ușoră dela — cr. 
pănă ia—cr. transito dto țeposă grea dela — 
cr. pănă la — cr. transito mijlociă dela — cr. 
pănă la — cr. Marfă serbăscă grea dela 46'/2 
47'/, cr. transito, mijlociă grea dela 46—47— 
cr. transito ușdră de la 45—46 cr. Porcii 
îngrășațl de ună ană dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruzii dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr. pănă 
a — cr. Cântăriți la gară cu 47.

Bursa de mărfuri din Budapesta
din 7 Febr. n. 1893.

Sămlnțe £ °

5 *

Prețuia per 
1C0 chilogr.

dela | pAnii

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

80
80
80
80
80
80

8.15
8.10
8.10
8.10

8.25
8.2(
8.20
8.20

SSmințe vechi 
ori noufi eoiultl

«3 +> « o ti ®
Ș - 
O S.

Prețulft per
100 chilgr.

dela. pftnn

Săcară
Orză 
Orză 
Orză 
Ovăsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
11

70-72
60-62
62.—
64.—
39.41

75
73

6.35
5.10
5.50
6.20
5.55
4.70

410

6.50
5.40
6.-
7-40
5.8
4.75

4B5

Oursulu
Produotediv. Boi a 1 n

delu păun

ghedinului - - - 142.50
Rea ta de argintă austriacă . . . 98 80
Renta de hârtiă austriacă - •. 98.40
Renta de aură austriacă - .. . .. . 116.70
LosurI din 1860 - - • ' • -
Acțiunile băncei austro-ungure - 1000 —
Acțiunile băncei de credită austr 371 25
Acțiunile băncei de credită ungar. . 823.25
Galbeni împărătesei - - . . . 5 68
Napoleon-d'orl .... . 9.62—
Mărci luO împ. germane « - - - 59.20—
Londra 10 Livrea aterlinge - . - 120.80

Bursa din Bucurase!
Sem. de trif. Luțernă ungur, 

francesă
46.- 56.—

din 7 Febr. n. 1893.

■Valori o/° campri
Rentă română perpetuă 187b 5°/0 100.'/2
Renta română amortisabilă . . 5°/o 98?/4

dtto............................... • 4u/o 84.—
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 102.3/,
Oblig, de stată C. F. Române 6ll/n —.—

idem idem . . . . 4u/n —,—
lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —.—
lmprumutulă Oraș. Bucuresci . 5°/o — t—

idem idem din 1884 5% 91. • •—“
idem idem din 1890 &°/o 90.</t

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . . . . 77o —,—

idem idem . . . . 57o 9h */ 2
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7u/o 102?/4

idem idem . . . . 6% 101?/4
idem idem . . . . 5% 91.'/2

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5'7, 82.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 280.—

V. N. —,—
Banca Națion. uit. div. 84.45 500 1662
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 —J
Naționala de asig. uit. div. 36 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 12.— 500 —4—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.5 1. 204 151.—
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.......................................... 6°/0
Avansuri pe efecte.................. 7°/o
vansurl pe Lingouri.................. 6%

Cursulâ losuriloru private

din 7 Febr. n. 1893.
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Olou de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

roșiă
rafinată duplu

11
Său 
Prune

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

64.—
32.-
5.80

61.50

71.—
B2.5I

6 -
62.-

O.
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Nuci 
Gogoși

Miere

Ceară
Spirt.fi

H

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

buțl 
saci

43.—
55.—
35.—
22. -
21.75
22.50

44.—
56.—
36.—
22.50
22.25
23.-

35.— 
140.
13.50
15.75

37.— 
141.
13.75
16

dÎD 4 Februarie st. n 1893
Bancnote românescl Dump. 9 48 Vend. 9 52
Argintă romănescă V 9.4b .*1 9.48
Napoleon-d’orI n 9.50 11 9.55
Lire turcesc! n —.— H —.—
Seris. tone. „Albina44 6°/8 — n —.—

5“/ » u / r* h — » —.—
Im-'«riali - —.— n

GalbinI - - - H 5.53 n 5 60
Ruble rusescl * n H —.—
Mărci germane 58.80 H 59.—
Discontulă 6—8°/0 pe anii.

siarsulâ la bursa din Vieas

TergulO de rîmători din Steinbruch. La 5
Febr. n. starea rîmătoriloră a fostă de 98.088 
capete, la 6 Febr. au întrată 1511 capete și 
au eșită 957 rămânendă la 7 Febr. ună nu

oump. vinde
Basilica 8.— 8.80
Credită .... 193.50 195.25
Clary 40 fi. m. c. . > 58.50 59. n0
Navig. pe Dunăre 134.— 136.50
Insbruck .... 25.50 26.50
Krakau .... 22.75 23-75
Laibach .... 23.-- 24.-
Buda .... 61.25 62.50
Palfiy .... 57.50 58.50
Crucea roșie austr.. 18.90 19.40

dto ung. . 13.76 14.25
dto ital. —.— — . —

Rudolf 25.— 26.75
Salm 68.- 69.
Salzburg .... 26.— 27.-
St. Genois 66.— 68.-
Stanislau .... 38.— 40.--
Trieitine 4'/,% 100 m. c. 140. - 142.-

dto 4% 50 66.50 68.5C
Waldstein 44.- 45.-
Windischgrătz . 66.-
SărbescI 3°/o 39.75 40.20

dto de 10 franci —.— —.—
Banca h. ung. 4U/O 129.50 130.50

din 8 Februarie st. n 1893.
Renta de aură 4°/0
Renta de hârtiă 5°/.,
[mprumutulii căiloră ferate ungare 

aură --------- 
dto argintă -------

Amorusarea datoriei căiloră ferate de
OBtfi ungare [prima emisuno- 
ostă ungare [2-a emisiune] - - 

Âmortiearea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) 

Bonuri croato-slavone - - - » -
Amortisarea datoriei căilorfi ferata de 
Bonuri rurale'Ungare....................
Despăgubirea pentru dijma de vinfi 

ungurescă
lmprumutulă cu premiulfi ungureacă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

114.60

122.75
102.75

120.10

96.30

97.50
140 50

Sosirea ji plecarea Irenurilora
în Brațovu.

I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovii la Pesta

Trenuliî mixtO : 4 ore 20 min. diminâța.
Trenuliî accel.: 2 ore 18 min. după am.
Trenulii de persone : 7 ore 23 min. sâra.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:

Trenulii aooel.: 5 6re 15 minute dimin, 
Trenuliî mixtii: 11 dre înainte de amecjl. 
Trenuliî aooel.: 2 dre 19 min. după am.

3. Dela Brașovii la Zernesci:

Trenulii mixtă: 9 6re 5 min. dimindța.
Trenuliî mixtă: 5 dre 13 min. după am.

Dela Brașovii la Ch.-Oșorheiu.

Trenulii mixtă: 5 6re 20 min. dimineța. 
TrenulQ mixtă : 8 ore 50 minute a. m.
Trenulă mixtă: 3 dre 10 min. după am.

Sosirea trenuriloru în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovii:

Trenulă de persone: 8 dre dimineța. 
Trenulă accel.: 2 dre 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 dre 5 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovii:

Trenulă accel: 2 dre 18 min. după am. 
Trenulă mixtă: 6 dre 58 minute sera. 
Trenulă accel.: 10 dre 17 minute sdra.

3. Dela Zernesci la Brașovii.

Trenulă mixtă: 6 dre 2 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 dră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.

Trenulă mixtă: 8 dre 25 min. dimindța.
Trenulă mixtă: 5 dre 32 min. după am.
Trenulă mixtă : 9 dre 25 min. sera.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potîî cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.
PrODrietarî Dr. Aurel 3Iua*eșianu.  

ROiaCtOrP rBSPODSaPilfi: fcregoriu Maiorti.

premiatu cu cea mai înaltă distincție la tote esposițiile unde s’a trimisu, e curată destilațiă de vinu 
Beutura de predilecția a publicului.

Bebi,©&s s Budapest, irdczi»ât
se gsiâte ornpăra opî uracle

-qEH --

Spirt.fi
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PUBLICAȚIUNE
privitore la presentarea fasiunilorfi pen

tru dare de câștigă clasa III.
La provocarea oficiului de dare oră- 

șeDesc'i din 30 Decemvre 1892 Nr. 
6442/92 pentru așternerea fasiunilorfi 
dării de câstigfi clasa III pănă în 20 Ia
nuarie 1893, numai o parte mică de con
tribuabili au răspunsă.

In urma Emisului înaltului Minis- 
terfi reg. ung. de finanțe, cu data Buda
pest 25 Noemvre 1892 Nr. 78806/92, se 
provbcă din nou prin acesta toți Indus
triașii, meseriașii, neguțătorii, antrepre
norii, agenții, advooații, medicii, spițerii, 
inginerii, arendașii s. m. d. cu unti cu
vântă toți cari cadti în categoria dării 
după câștigă clasa III să-și predea fasiu- 
nile corectă scrise, cari vorfi servi de 
basă la prescrierea dării pe anii 1893. 
1894 și 1895 pănă la 18 Februarie 1893 
la oficiulă de dare orășenescfi.

Acelora, cari nu-șl voră așterne fa- 
siunile respective, li se va măsura darea 
după datele, ce se voră constata din par
tea ofioială.

Contribuabilii suntă îndatorați, pănă 
în 18 Februarie 1893, să declare câștigul 
curată ce au obținută din meserie seu 
afaceri în trei ani. preccdențl anului 1893 
adecă 1891, 1892, 1893.

Seu decă afacerea n’a durată toți 
trei anii să declare câștigulă curată numai 
pe timpă câtă au ejerciatfi comercial, seu 
meseria. Ca câștigă curată se acceptă 
acea sumă, care resultă după ce se scadă 
cheltuelile necesare pentru comerciu, sân 
meseriă. Cheltuelile proprietarului afa
cere!, respective contribuabilului, cari nu 
aparțină la purtarea afaoerei sâu între
prindere! decâtfi pentru susținerea lui,

a familiei, seu a casniciloră, nu e permisă 
a fi subtrase din venită sâu câștigă.

Acela care are câștigă sen venită din 
diferite specii de comerciu seu întreprin
dere este obligată pentru fiă-care specie 
separată, sâ subșternă fasiune de oâștigă.

Acei contribuabili, oarl au în ser- 
viciulă lorfi ajntdre. suntă îndatorați a 
presents pe lângă fasiune o listă în care 
se induce numele, timpulă intrării în ser
viciu, și salatulft lunară sâu anuală ală 
respectivilor^ ajutători.

Contribuabilii, cari voră întreprinde 
vre-o afacere după conscripția dârei sunt 
obligați în termin de două luni dela c|.iua 
deschiderei neg-țului seu intreprinderei, 
a eubsterne fasiunea. Formulare da fa- 
siunl de dare, cum și formulare pentru 
însemnarea ajutâre oră se predau parti- 
cteloră la oficiulă de dare orășânesc.

Contribnabilulă este obligată a in
duce în rubricele fasinnei datele necesare 
cu consoiențiositate, în locă de juramentă 
a subscrie fasiunea, care subscriere valo- 
reză ca parolă de onore împreună ou 
loculă și datulă estradărei.

Arătările neadevârate seu neesacte 
induse in fasiunea dârei classa IlJ după 
negoțulă seu ori și ce Întreprindere, cari 
aruncă câștigă oii venită, cu scopă de a 
prescurta erariul financiar, vor fi privite ca 
transgresiuni, cari se vor pedepsi cu plata 
sumei de odata până în optă ori mal multă 
decâtă suma cu care a fostă erariulă 
financiar păgubită. Ca cifră de pagubă se 
va lua acea sumă, oare va fi constatată 
de organele ce sunt însăroinate cu măsura
rea dârei de câștigă.

Brașov 0, 9 Februarie 1893.

Magistratul orășenesc. 
35,1-3.

$
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Neapărat de lipsă pentru fiăcare familiă este 

Cafeua-Malz a M Kathreiner Kneipp 
cu gustu de cafea bone.

Acesta est» avantagiosă că note înlocui cafâua amestecată 
u cichorie ofe.rândă o cafea hrănitâre și gustăsă, un escelent su

rogat la cafea.De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 
Pădiți-ve de imitații.

Se află în totu loculu. (5-52.) ‘/jKHo 85 <*»*.
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aurii,medalii de 16

Dintre t6te liărtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună hărtia de țigarete ve- 
rita-bilă franțuzesc». 

55Le Gloria^ 
fabricațiunea. d-lorfi 

JOSIFU BARDOU & FILS în 
PERPIGNAN—PARIS.

5 >

*
4-
+
♦

diplome de onore man, 20 diplome 
„Hors Concours

este hârtia, care în fineță și bunătate 
întrece tbte celelalte hărții de cigarete ce esistă.

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

„Le Gloria"

„Le Gloria"
care cărticică p6rtă

„Le Gloria"
crestate (perforate.)

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

„Le Gloria" este de căpătată în Brașovd la tote 
marchetăuiile și băcăniile en-gros, precum și la fiă-care 
debitantă mai bunfi de tutunii. 52.-5 ii
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Avisl d-lorS, abonați! . ■’
Rugăm pe d-mi abonați ca la reînoirea prenumerațiuneii 

s?- m^CToiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii 
de ce fâșia sub care au primitfi dia.rulîi nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
ămuritfi și s6 arate și posta ultimă.

Admimstraț. „Baz. Transă
G

«■£

italete pentra corâțirea sângelui 
mai nainte numite „JPâllBlele Universale44 ale lui

p E K H jd FERQffi

merită ou tottk dreptulfi numirea din urmă, deoreee în faptă suntă 
multe bole, la cari aceste pilule au probatfi efectulfi lorfi esoelentti.

De mai multa decenii suntii aceste pilule lățite și puține familii se 
voră afla la cari ară lipsi o mică provisiune din aceetă medicamentă de 
casă esoelentă.

S’au recomandată și se recomandă de cătră mulțl mediol aceste pilule 
ca medicamentă de casă, ou deosebire în contra tuturoră suferințelor^, ce 
provină în urma relei mistuiri și constipații, precum : perturbarea in cir- 
culațiunea feriei, suferința de ficații, slăbirea mațeloru, colica cu venturi, 
congestiunea la creeri, hâinorhoide (vîna de aură) și o. 1.

Prin proprietatea loră purifioătdre de sânge au ou deosebire bunfi 
efectă asupra anemiei și asupra bolelorfi ce isvoresoti din aoâsta, precum: 
gălbinare, dureri de capii nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătdre de 
sânge luoreză așa de ușorfi, înoâtă nu priclnuescfi nici cele mai mid du
reri și pentru aceea le pote folosi și cele mai slăbite persone, ■ hiar și oo- 
pii fără ni ol o temere.

Aceste pilule purificătdre de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia „zum gold. Reiclisapfelu a lui I. Pserhofer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena, și costă o outiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
UuO sula ou 6 outii costă 1 fl. 5 cr., trimițendu-se. nefrancatfi cu rambursă 
1 fi. 10 cr. Deoă se trimite suma banilorfi îuainte, costă ună sulă ou pilule 
1 fi. 25 cr. inolosivej francate, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 
4 suluri 4 fi. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțină 
de unii sula nu se pote espeda.

NB. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aoeste pilule sub dife
rite forme și numiri, de aceea se face rugarea a oere anume Pilule pu 
rificătore de sânge ale lui I. Pserhofer și numai acelea suntă veri 
tabile, a cărorfi instrucțiune pentru folosire este provâcjută cu iscălitura 
1. Pserhofer, și oarl portă pe capaoulă cutiei totfi aceeași isoălitură în co- 
lore roșiă.

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

forte

«I

o

Schlierbach, 22 Oct. 1888.
Știm. D-le! Subsemnatului merogăa-ml 

mai trimite 4 suluri cu pilule purificătdre 
de sânge cari în adevdră suntă forte fo- 
lositdre și escelente.

Ou dist. stimă Ig. Neureutor, medi-'ă.

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

că pilule l> v. au ajunsă in manile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: Mă 
recisemfi in patulă de le siă astfelă incâtă 
nu mai putemă lucra și a-șl fi sisrură deja 
mortă, decă nu m’arfl fi scăpată minunatele 
Dv. pilule. D-deu să ' e binec'’vintese de 
mii de ori. Amu confiența, că pilulele Dv. 
me voră face de totă sănătosă, așa pre- 
cumă a folosită și altora.

Theresia Kniilc.

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

' 0 ani îți esprimă cea mai căldurăsă mul- 
țămire. Densa a suferit 5 ani de catară la 
stomacă cronică și de apă. Vieța i era ună 
chină și să credea deja de perdută. Prin 
întâmplare a căpătată o cutiă cu escelentele

Dv. Pilule purificătdre de sânge, și după o 
întrebuințare mai îndelungată s’a vindecată.

Cu distinsă stimă losefa Weiuzettel.

Eichengraberamt bei Gfiihl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul^, se rdgă a 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V. în 
adevăr f lositore și escelente. Nu potă în- 
trelăsa fără ca să Vă esprimă recuaoscința 
mea în privința valorei acestorti pilule, 
și le voi recomanda unde numsi să va pute 
tuturor suferindilor. Ve autorisez, ca acestă 
a mea mulțămită să o folosiți după plăcu 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Iguaz Haliu.
8

Gotschdorf bei Kohlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 18b8.

Știm. D-le! Vă roge a-mi trimite ună 
sulti cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificătdre de sânge, biumai minunateloră 
D-v. pilule am să mulțămescti, că amu scă
pată de o suferință de stomach ti, care m’a 
chinuită. 5 ani. Aceste pilule n’are să-mi 
lipsdscă nicl-odată și esprimă prin acesta 
mulțamirea mea cea mai culdurdsă 

Cu cea mei mare stimă Ana Zwicki.

Liqueur din plante de Alpi,
machă. O buteliă 2 fl. 60 cr., o .jumătate buteliă 1 fl. 40 cr.
h’fijj JimPrifPOIIS) celtl bună mijlocii în contra tuturoră suferințelor^ 

‘ IEICi aiilOÎ ILrulla, rheumatice: dureriloră la șira spinării, jir ghiuil, is 
chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 60cr. 

FQPnfâ nnhl Dr- Romershausen pentru întărirea și conservarea
uuli țCX, jJCtSLB U 10 trill vederei, in flacon e originale â 2 fl. 60 cr. și 1 fl. 50 cr. 

Mînunatuiii baisamu englezescu, <> ^i& so or. 

Prafuri în contra tusei 
Franzbranntwein cu seu fără sare o sticlă 70 cr.

Pnntrîl ' Pser ofer, de mulțl ani recunoscutăDdpdiii Lumrd ueywRiiurei ca cela )11a, sigurfl ron\e(llu C0Iltra Sllfe. 
nnțeloră de degetură de țotă felulo, precum și spre vindecarea raneloră forte învechite. 
1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.

Helso seu Gesundheitssalz,
contra tuturoră suferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă l fl. 

Baisamu UI inonfra niSRilnriî mijlocu probată in contra umflăturoi ucuoailiU ill bUIIUci yUȘHLUU, la gâtă ună flaconă 40 cr., cu trimi
terea francată 65 cr.

ESRtlfĂ rfp VI t (Picăturile din Praga) in contra stomacului stricată, mis- uu IlUia. tuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă de 
casă escelentii 1 flaconîi 22 cr 12 flacoane 2 fl.

Prafuri în contra asudărei piciorelorîi. u““ffi£ioept 
cioareloră și mîrosulă neplăcută, conserveză încălțămintea și este probată ca ne- 
stncăciosă. Prețulă unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 76 cr.Slir.llhl-Rnit7lA/PnPrinh unil medicamentă de casă foarte cunoscută și es- Oy UI JUri celentă in contra catarului, răgușelei, tusei spag- 
modice etc. 1 - ticluță 6u cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.PfUUSțîJî-Tîîniinphânin *•  Pserhofer, de ună lungii șiră de ani recuuos- rUIlidhd 8 dUlIUblUUlH cută de medici ca cela mai bună mijlocă pentru 
crescerea părului. Ună borcană elegantă adiustarii 2 fl.Pln^tril-lin:Vbl de prof. Steudel, la rane din lovitură și împunsă, la 1 laoil U UUIVcl ăcUU, tota felula de bube re|e și la umflăturI invecbite, ce 
se spargă periodică la picioare la degetă, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Ună borcană 50 cr., cu tri- 
>■ iterea francată 75 c.

Sare universală purgativă SZJSS»' .X
riloiă digestiunei str.cate precum: durere de capă, amețelă, cârcei la stomachă, acrelă 
in gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet’-) 1 fl.

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

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

I> PSERHOFER, farmacia „zum goHenen Reichsapfelu WIEN, I., 
Singerstrasse Ho 85.

ÎJ'A- Franco se efectuâză acele comande numai dâcă se trimite mai nainte și resp. 
porto poștală, in casulă acesta spesele poștale suntă multă mai ieftine, decâtă la 

trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile suntu a se privi numai acele pilule a cărora instruc- 
e?^° cu iscălitura I. Pserhofer. și cari portă pe capaculfi

fiă-careț cutii totu aceiași iscălitură în colore roșiă
Suisaiiiiiitotcle sjpeciaiitătfi se affii șii îns Kiadapcsta lft farmacistul 
______________ I. von 'JTorok, JAisiiig-sg-asse AS. 17,3—12
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Tipografia A. MUREȘIANU.
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