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Jo numerulu de eri alu fdiei 

nâstre amfi publicată o corespon
dență din Sibiiu, în care ni-se 
spune între altele, că la interna- 
tulă de fetițe române alu Asocia- 
țiunei transilvane, dmtre cele 60 
de locuri, pentru câte este acela 
înființată, se mai află pentru se- 
mestrulu alu doilea vre-o cinci 
locuri vacante.

Soirea acesta ne pare cam ba- 
tătâre la ochi, nu pentru-că dâră 
amu fi nemulțumiți cu fracuența 
șcâlei civile de fete a Asociațiunei 
și a internatului ei, căci acesta 
frecuență, mulțumită bunului nume 
și îngrijiriloru deosebite, ce li-se 
dau fetițeloru nostre în acea șcdlă 
și internată, cresce din anu în anu. 
Der ne pare bătetore la ochi soi
rea de mai susu pentru-că scimu 
pe base de date autentice, că și 
astăcjl, pe lângă totu aventulQ fru
moșii și îmbucurătorii, ce l’au 
luatO internatele și șcâlele nâstre 
de fetițe, se mai află încă câte-va 
sute de fetițe române prin mănăs
tiri și institute străine, unde se 
crescu în spiritu streină de legea 
și neamulu nostru, în spiritu des- 
prețuitoru față de totu ce este ro- 
mânescu.

Decă aceste fetițe""'române , 
crescute în institute streine, aru 
fi fiicele unoru părinți fără dare 
de mână și lipsiți de mijldcele tre- 
buinciâse pentru susținerea loru 
la șcâle și în internate române, 
lucrulu ni-s’ar păre mai puțină du- 
rerosă. Curiosă și de ne’nțelesă 
este însă, că de obiceiu tocmai 
aceia dintre părinții români, cari 
dispună de mai bune mijloce; toc
mai aceia, pe cari în prima liniă 
i-a avută în vedere Asociațiunea 
nâstră la întemeiarea școlei și in
ternatului seu; tocmai aceia, cp” 
cernii, cari ar trebui se arate mai 

multă entusiasmă față de o edu- 
cațiune superidră națională a fiice- 
loru loru: tocmai aceștia suntă, 
cari treceodu cu vederea frumâ- 
sele ocasiuni, ce li-se oferă ac|l 
întru a da fetițeloră loru o cres- 
cere națională, le înfundă în ins
titute streine, unde din fragedă 
copilăriă li-se infiltreză unu spiritu 
streină și cu totulă opusă educa- 
țiunei naționale, care trebue se 
fiă fundamentulă crescerei ori că
rui poporu.

Cu câteva decenii înainte de 
asta, părinții români ardeau de 
dorulu de-a ave și ei școle și in
stitute românesc!, în cari se pdtă 
da fiiceloră loră o crescere națio
nală. Ear astăcfl, când după grele 
lupte și mari sacrificii amu ajunsă 
se avemă și noi câteva șcâle și 
internate românesc!, se vec|i tu in
ternatele și institutele streine îm- 
populate cu fetițe de ale nâstre, 
er la șcâlele și internatele române 
se găsesc! locuri vacante! Nu este 
ore acesta o tristă caracteristică a 
timpului ?

Decă șcâlele șiinternatele stră
ine din țeră ar fi mai bune ca ale 
nâstre; decă îngrijirea, ce li-sedă 
fetițeloră în acelea, ar fi mai pre- 
venitâre ca într’ale nâstre, or! decă 
celu puțină susținerea în acelea 
i ar costa pe părinți mai puține 
cheltuel! decâtă la șcâlele și in
ternatele nâstre românesc!: atunci 
lucrulu și-ar mai găsi âre-care 
esplicare. Pănă acum însă n’amu 
aurită pe nimenea să pună șcâ
lele și internatele nâstre româ
nesc! înderetulă celoră străine, și 
mai ales înderetulu celor străine un
guresc!, pe car! în prima liniă le 
avemu aici în vedere și car! nici 
din punctulă de vedere ală peda
gogiei, nici alu îngrijirei, nici alu 
igienei nu stau cu nimicu mai 
pe susu decâtă ale nostre. Pentru 

ce1 der îș! crescă părinții români 
fetițele loru la institute străine, 
pe câtă timpă într’ale nostre mai 
este încă locă?

. Ni-se pare, o spunemu curată, 
ca pricina răului provine în mare 
parte și dintr’ună felă de ambițiă 
păgubitâre și rău înțelesă. Le cam 
place unoru âmeni să se laude, 
că și-au crescută fiicele în cutare 
și cutare institută străină, ca și 
cum institutele străine dela noi 
ar fi totă atâtea academii celebre 
din străinătate, măcară că în faptă 
ele nu suntă, decâtă pâte nisce 
simple șcâle, cari nu se potu nici 
compara cu șcâla civilă publică a 
Asociațiunei transilvane, ba pâte 
nici cu celelalte șcâle superiors 
de fetițe ale nâstre.

Ar fi timpulă să ne recule- 
gemă odată și se nu mai consi- 
derămu totă ce e străină mai 
bunu, decâtă ceea ce e alu nostru. 
Părinții români să-și aducă aminte, 
că nu pentru străini îș! crescu fe
tițele loru, ci pentru Români. Si- 
lescă-se deci a-le da o educațiune 
națională, căci singură acesta va 
pută atrage și mulțumi inimele 
românesc!, singură acesta va pute 
forma temeliile unoru familii ro- 
mânesci puternice și sănătâse.

Nu este chiămarea fetițeloru 
nostre de-a se face marionatele 
streiniloră, pentru a căroră mul
țumire să le învețe limba și să le 
însușescă obiceiurile, ci chiămarea 
loru este de-a ferici inimi româ- 
nesci și de-a produce mulțămire 
în vetre românesc!. Acesta este 
scopulă, pentru a căruia realisare 
n’avemă nici cea mai mică lipsă 
de crescere străină.

CRONICA POLITICA.
— 4 (16) Februarie, 

piarnlfi vienesă „Montags-Revue“ 
anunță, că guvernulu austriacă și-a îm

părțita astfelă campania parlamentară: 
Parlamentul» va ave să încheie desba- 
terea bugetară, preoutn și alte legi de 
urgență, oa legea centra mijlooele de 
hrană, traotatul» oomeroială ou Serbia 
eto. După Pasol se vor» întruni din nou 
dietele provinciale, er pe la mijlocul» 
lunei lui Maiu se vor» întruni delega- 
țiunile, pentru oa să voteze bugetul» 
comună. Dela mijlocul» lui Iunie pănă 
la mijlooulti lui Septemvre întregul» apa
rate parlamentară se va odihni. Pe la 
mijlooulti lui Septemvre, dietele vorii 
avâ să desbată bugetul» pro 1894 și în 
Noemvre se va întruni parlamentul». 
Guvernul» va țină o oonferență ou șefii 
de partid», în care se va discuta pro
gramul».

*
Jules Ferry a sohițat» în adunarea 

asociațiunei republicane câte-va puncte 
din programul» de reforme ală partidei 
republicane pentru perioda electorală 
iminentă, așa între altele modul» alege
rilor» parțiale pentru oameră mioșorarea 
numărului deputațiloră, urcarea diurnelor» 
deputațiloră. Ferry oritioâ ou deosebire 
praxa abusivă a anilor» din urmă, prin 
care oamera adeseori a țărmurit» oom- 
petența eseoutivei. Aoesta e o falsificare 
a regimului parlamentar». Aoâstă critică 
indirectă a regimului Carnot este în 
momentul» de față, oând se face propa
ganda pentru Gavaignac, ou atât» mai 
semnificativă, cu oât» Ferry în acea adu
nare a fost» lăudat» oa uu» bărbat» de 
stat» rămas» intact» în scandalul» Pa
nama. Un» membru al» oomisiunei de 
anohetă cpse într’o alocuținne, oă pentru 
Ferry a sosit» în fine ora pentru oa să-și 
răebune. Aoestă manifestațiune se pote 
privi oa începutul» unei nouă oandida- 
turl a lui Ferry pentru presidenția repu- 
blioei.

Parlamentă pentru 
Irlanda.

Rar» s’a întâmplat», ca cercurile po- 
litioe englese se aștepte ou mai mare în-

FOILETONULtJ „GAZ TRANS.“

Reîntorsu.
Noveletă, de

Margareta Moldo vanii.
(Urmare.)

Viotorfi rămase în salon» și înoepu 
a frunzări într’o carte, oe era pe-o 
măsuță.

Contesa întră într’o odăiță cu me
dicii. Doltsch începu visitarea. Când îi 
prinse mâna, simți oa și când o săgetă 
i-ar trece prin corp».

„Curios»" — ougeta în sine — „câți 
bolnavi n’am visitat» eu, și n’am simțit» 
nici o schimbare, față de toți am rămas» 
rece; uite, aoum nu soiu ce’ml e, par’că 
nu sunt cel» de mai nainte". Aceste 
și multe altele îi trecură prin minte, pe 
oând o visita. După-oe se fini visitarea 
și 8’au oonsultată medicii între sine, vo
iau să se depărteze. Atunol ochii lui 
Doltsch se întâlniră cu ai ooutesei, o 
sguduitură internă i trecu prin corp». 
Contesa observă oeva și cjise :

— „Ei, oe domnule? Așa-i, oă
8unt slabă, nu i mântuință, par’că în- 
su ți domniata ești îngrijatfi".

Medioulă se reoulese îndată.
— „O, nu mă rog», dâr uitați, și eu 

sufer» — suferfi de nervi și acâsta îmi 
causeză adeseori câte-o astfel» de sgu- 
duitură".

Contesa văzând» seriositatea și fi- 
sonomia lui, care părea a fi sinoeră, îi 
crecju. Mai oonversară puțin», apoi me- 
dioii e’au depărtat».

Contesa, după depărtarea medioilor», 
se retrase în odeia ei și se puse pe gân
duri: „Ce ușurată mă sîmt» acum, după 
visitarea medicului Doltsch; par’oă chiar 
și mânile îi sunt» bine făcătdre... Când 
mă cuget» mai de aprâpe la fisionomia 
lui, par’oă îmi vin» așa ounoscute tră
surile acele, oa și când ar ave asemă
nare ou ale lui..,, a! dâr, ce vorbesc»? 
Emil» era tînăr» frumos», apoi nici du 
avea barbă... ei, dâr oine soie cum va fi 
el» aoum ; va fi bătrân» și elfi de si
gur».... Oh, de l’așl putâ vede barem 
odată... fruntea și ochii medicului aoes- 
tuia îmi par», ca și când ar ave ase
mănare cu a lui Emil», da, cu oohii 
aceia frumoși.... Se spune, că ochii sunt» 
oglinda sufletului... Oh, de oâte ori m’am 
uitat» eu la oohii limpecjl ai lui Emil» 
și credeam, că și sufletul» lui e ourat», 

însă m’am înșelată în ei... și tot» nu’l» 
pot» uita.... o neliniște mă oonturbă 
aoum • de ce să părea așa neliniștit» me
dicul» acesta?... Domne, mi-a fi dat» 
bre să-lfi mai pot» vedâ înoă odată.... 
dâr decă ar fi aoesta Emil» ?... ce folos», 
dâcă nu l’am putut» recunâsoe, apoi 
fiind-oă oongresulfi e pe la fine pâte să 
pleoe, fără de a-lă mai vede — pote 
nici oând..."

Gânduri de aceste conturbau aoum 
liniștea contesei.

Victor» de tdte aceste nici ideie 
nu avea.

La cină, contesa era fârte indispusă 
și se retrase imediat», după terminare, 
pretextând», oă simțindu-se obosită, merge 
să se culoe.

* *
Medicul» Doltsoh, după-oe eși dela 

oontesa, merse aoasă, era fârte neliniștit».
„Oe ore să fiă cu mine astăzi? Nu 

sunt la loofi. Aoum ou visita asta la 
contesa de Blendeur am pus» oapătă ne- 
liniștei.... mă mustră nisce cugete cu- 
ridse... după cum am văcjută eu, con
tesa acesta semăna încâtva ou.... ou 
Emmi, soția mea de odiniâră, pe care 
am părăsit’o.... 6re să fiă Emmi?D6inne, 

oum să schimbă omul», ea este numai 
ca o umbră... der tot» bună, tot» no
bilă... Simt», par’oă ași vre să mai văd» 
odată pe acâstă contesă... der, decă ar» 
fi Emmi, și m’ar reoundaoe, ce să-i 
spun».... nenorooitul» de mine.... am pă
răsit’o și m’am dus» departe de ea.... 
der ce folos» am avut», căci liniștea 
sufletului mi a lipsit» totdeuna... asta a 
contribuit», de m’am făcut» așa reoe 
față de toți bmenii... Așa-i omul» în ti
nerețe, aspirâză tot» la mai multă de
cât» e în realitate ; caută mai multă fe
ricire, decât» i-a prescris» sârtea și âtă, 
că în urmă se lipsesce și de aoeea pu
țină, oe a avut’o la înoeput».... Așa 
am făoutfi eu; cugetam atunci, oă feri- 
oirea șl-o faoe omul» ou banii... am lă
sat» pe Emmi, fiind-oă n’a eremit» avere... 
da, am fost» un» miserabil», am despre- 
țuit» o inimă nobilă, de care eu nu 
eram vrednică.... și etă oum am fostă 
pedepsită... am bani, am renume, însă 
n’am pe nimeni, oare să consimtă ou 
mine, mă mustră totdâuna oonsoijnța.... 
oe folosă de avere, renume, de tdte, dâcă 
n’si liniștea sufletului... Așa săpățescă toți 
aceia, cari aspireză la prea multă... Ei, 
der acum, ce-i de făout» ? Să merg» în
dărăt» la contesa de Blendeur, apoi dâcă 
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cordare vorbirea unui ministru-președinte, 
oum au așteptata în 4lua de 13 Febru
arie vorbirea octogenarului Gladstone 
privitore la proiectula home rule. Membrii 
oamerei comunelora deja dead de dimi
neți se grupară înaintea intrărilor! par
lamentului, în care nu putură întră mai 
mulțl de jumătate dintre deputați. Edi 
ficiulă era, ca asediata, de lumea curitisă, 
de-a aucji oeva din graiul! bătrânului 
ministru-președinte asupra oelei mai în 
sâmuate reforme englesa. Iu galeria 41' 
ariștiloră nu li s’a dat! voiă să între 
decâtă unor! stenografi. Când Gladstoue 
luâ cuvântul!, Irlandesii aplaudară fur
tunos!.

Elă declara în vorbirea sa, oă e im
posibilă a se aduce o lege coercitivă. 
Cu ocasia uniunei, Irlandei i s’au pro
misă legi, ca și Angliei. Promisiunea a- 
ctista însă nu s’a împlinită niciodată. Elă 
nu vre să amenințe Anglia, der decă se 
va opune vecinie! pretensiuniloră irlan 
dese, îșl va pierde ttită puterea. Proieo- 
tulă dela 1886 a stabilită cinci prinoipii 
neschimbate și guvernulă actuală se ni- 
suesoe să țină la aceste prinoipii. Soo- 
pulă proiectului de acum este: înființa
rea unei corporaHuni legislative (pentru Ir
landa) cu sediulă Dublinu, care se reguleze 
afacerile legislative și administrative ale Ir
landei. Guvernulă deci nu tinde la ni- 
mică, ce nu s’ar pute împăoa eu uini- 
tatea imperiului, ba dincontra elă se ni- 
suesoe a întări uniunea prin lărgirea gu
vernării centrale. Proiectul! home-rule se 
îngrijesce, în introducerea sa, despre 
supremația parlamentului imperială, întru 
câtă acolo este spusă, că bilulă (legea) 
țîntesce la înființarea unui/ parlamentă ir- 
landesu, fără de-a se știrbi ori restrmge 
suveranitatea parlamentului centrală 
Corpulă legislativă islandesă se va com
pune din consiliul! legislativă și din a- 
dunarea legislativă. Viceregele se nu- 
mesce pe 6 ani și cortina ptite să-lă a 
moveze din postă.

Viceregele se investesoe ou ttită 
puterea esecutivă. Se va numi o oomi- 
siune esecutivă a consiliului secretă, oare 
compune așa 4‘c®Q^’i guvernulă vice
regelui. La sfatul! comisiunei vioere- 
gele va eseouta petițiile, însă conformă 
îndrumăriloră cortinei. Consiliul! le
gislativă va da ooasiune minorității ir- 
landese să-și esprime părerile sale; ea 
va oonsta din 48 membri aleși. Alegă- 
toră este fiă-care oetățenă, oare plătesce 
dare, ori chiriă de 20 funțl. Fiă oare 
alegttoră are dreptă de alegere numai 
într’ună singură oeroă electorală. Adu
narea legislativă primesoe mandată pe 
periode de câte 6 ani și constă din 103 
membri. Juelii suntă inamovibili și nu
mirea lorfl depinde dela coronă. Legile 
finanoiare se voteză de cătră adunarea 
legislativă, dâr numai la inițiativa vice

regelui. Deputății irlandesl voră ședti în 
parlamentul! centrală și numărulă loră 
va fi scăriță dela 103 la 80. Dreptulă 
de votare ală deputațiloră irlandesl pen
tru parlamentulă centrală va fi restrinsă 
și nu voră pute vota pentru proiectele, 
cari se referă specială la Marea-Britaniă, 
apoi pentru proiectele finanoiare, precum 
și pentru alte disposițiunl, oe se referă 
la Marea-Britaniă.

Deoă bilulă va fi primită, atunol 
noul! parlamentă irlandesă îșl va începe 
activitatea o’ună prisosă de y2 milion!. 
Bilulă e de natură a întări forța impe
riului, mărirea, gloria și unitatea lui. 
Gladstone rtigă fierbinte camerele, oa 
votândă proiectulă, să tragă văl! asu
pra trecutului.

SCIFULE OSLEL
— 4 (16) Februarie.

Scire personală. Proprietarul! și di- 
reotorulă foiei ntistre, d-lă Dr. Aurelă 
Mureșianu, oare a absentată timp! mai 
îndelungata din Brașov!, s’a reîntorsă cu 
trenulă de aseră.

—x—
Cum sciu Jidanii să-și ajute. Este 

cunoscută cetitorilor! noștri, că pe la fi
nea anului trecută s’a fostă agitată în 
oomitatulă Făgărașului, ca în viitoră să 
se ia aren4ile de beuturl spirtutise din 
manile Jidanilor! și să se dea oomune- 
loră. Soopulă era ftirte salutară: mai în- 
tâiu era în interesele oomuneloră, ca 
sâ-șl realiseze și ore care câștigă mate
rială; a doua, ca locuitorii să bea beu
turl nefalsifioate și mai ieftine. In oer- 
curiJe de josă ală comitatului Făgăraș!, 
unde a fostă alesă feciorulă popii din 
Voila, oa deputată, comunele precum 
scria mai deună4i „Budupesti Hirlap", 
ou oonsimțâmentulă ministrului Weckerle 
au încheiată contracte pe trienulă 1893 
- 95 ou arendatori români N. Sandru din 
Viștea inf. și soții, oarl au și începută 
a vinde în luna lui Ianuarie a, o. beu
turl mai bune și m&i ieftina. Ecă ÎDsâ, 
oă abia după o lună domnii Fleissig et 
Nathan, Taglicht ș. a., cari au fostă dațl 
afară pe-o ușă, au sciut! să intre pe 
alta, în posesiunea areudiloră din în- 
tregulă oomitată. Se șoptesce și se vor- 
besce, oă arendatorii români s’au simțită 
de-odată atâtă de desouragiațl, încât s’au 
.> ulțămită și au lăsată ttite arân4de pe 
sufletulă Fleissigeștiloră și Nathanesci 
loră. Oum sâ ne esplioămă aoesta? Uude 
rtimâne „acțiune^." graudiosă, oe promi
tea, oă o va inaugura deputatu'.ă dela 
Voila, în favtirea emancipării oomune- 
loră de Jidani? Oum o fi, cum nu, des
tula că Oltenii voră fi oondamuațl încă 
trei ani sâ bea „holeroă" papricată ji- 
dovescă, în looă de vină și rachiu să
nătos!. Se asigură, că arendașii Jidani 
în periodulă treoută au avută ună câș
tigă curată nu mai puțină de ună mi 
lionă florini. Nu cumva aoestă milio. ă 
le au ajutată, oa sâ se paraliseze marea 
acțiune a deputatului dela Voila? Săr
mană țâră a lui Radu-Negru !

—x—
Logodna principelui bulgarii O soire 

telegrafioă din Florența anunță, că Fer
dinand, principele Bulgariei, s'a logodită 
ou Luisa Maria de Bourbon, fiioa din 
prima oăsătoriă a lui Don Robert duce 
da Parma. Soirea acesta a produsă în 
Bulgaria ună adevărată eutusiasmă, der 
mai alesă în Sofia. Ministrulă bulgară 
Stambulov a anunțată logodna priroi- 
pelui printr’o proclamația, care se svîr- 
șesoe ou următorele ouvinte ale lui Stam- 
bulov: Suntă ferioită, că aoâstă scire 
de buouriă potă s’o facă ounosoută po 
porului bulgară și suntă convinsă, oă va 
umple inima fiă cărui Bulgară de-o sin- 
oeră buouriă, fiindoă aoestă faptă însem
nată asigureză și întăresoe viitorulă și 
libertatea iubitei ntistre patrii.

—x—
La concursul! de estemată dela spi

talele din Paris! au reușită ânulă acesta, 
din 322 candidați, 11 Români.

—x—
NumSrulii Țiganilor! in Brașov!. In 

31 Ianuarie n. o. s’a făcută recensămân
tul! tuturoră Țiganilor! din țâră. In 
Brașovă suntă 375 Țigani. In cetate nu 
este nici unulă.

—x—
0 deputațiune antisemită. DinViena 

se anuuța, că o deputațiune a fraoțiu- 
nei anti->emite din oonsiliulă comunală 
de acolo, sub conducerea deputatului Dr. 
Lueger, a presentată contelui Țaaffe ună 
memoriu asupra administrației comu
nale.

—x—
Colcra. Din Graoovia se telegrafieză, 

oă în Polonia a îsbuonită din uou oo- 
lera. Pe linia ferată Vistula, » murită 
ună pasageră de coieră in decursulă oă- 
lâtoriei.

—x—
Contele Hohenwart, fostă ministru- 

președinte austriacă, și aotualmente șe
ful! partidei conservative din Austria, 
și-a serbată în cjGele trecute iubileulă de 
70 ani ală nascerei sale. Din incidentul! 
acesta iubilarulă a primită o mulțime de 
adrese de felioitare.

—x—
Imormentarea deputatului Trojan s’a 

făoută în 13 Februarie în Praga în pre 
ședința guvernatorului Boemiei, a comi
tetelor! permanente ale dietei, a muni
cipalității și a numâroșilor! deputațl. 
Deputatul! oehă tenără Dr. Herold a fă
cută ună călduros! necrolog!. După în
mormântare mulțimea s’a dusă înaintea 
loouinței lui Herold, oăruia i-a făoută 
mari ovațiunl.

—x—
Serată musicală. Musica militară va 

arangia ună concertă în sala hotelului 
Europa Damiuecă 19 Februarie n. Pro
gramul! ’lă vomă publioa în curând!. 
Inoeputulă la y28 ore sera. Prețuia de 
intrare 30 cr.

Rușine sfe le fiă.»

Ibănescl-Hodac, Februarie 1893.
Lucruri de feliulă oeloră ce se în

tâmplă pe la noi, ar fi ună păoată ne
iertată să nu ajungă și la cunoscința 
cetitoriloră „Gaz. Traus," nu pentru 
oă dtiră li-ar face vre-o plăcere, oi pen

i>u oă li ar oferi ooasiune a distinge pe 
Românii adevârațl de cei ou musoa pe 
oăoiulă.

Prima noutate și bravură patriotică, 
ou oare ni-se present! anulă de față, 
este perchisițiunea domicili ară, dusă în 
sfîrșită în comunele Hodao și Ibănesol 
la 11 Ianuarie, de o oomisiune impo- 
sântă compusă din oinol perstine, și anume: 
din ună jude dela tribunalul! r. din 
Murâșă-Oșorheiu, ună proouroră regescă, 
solgăbirăulă oerouală din Reghin! și 
alțl doi scriitori ai loră, ou asistență de 
șâse gendarml, aduși unii spre aoelă soopă 
ohiar dela Raghină, căol cei patru află 
tori în postula gendarmială din Gurghin 
li-se părură prea puțină spre a se pre
santa ou ei în nisoe oomune așa „vrăș
mașe1* * **, oa cele sus! numite.

nu va fi Emmi...? este ea, trebuie să fiă 
ea, der apoi tînârulu aoela, să fiă ală ei 
— adecă copilulă nostru ?... Mă miră, 
cum de avuiu putere de-a eși de acolo 
pănă a nu afla totul! ?....“

Doltsch era așa de cufundată în ast- 
felă de ougete, încâtă nici la oină nu 
merse. Să culcă, der a avută o ntipte 
forte rea. n’a putută durmi de looă, îșl 
făcea totă feliulă de planuri. In fine zo
rile 4ilei îlă afiară totă treză și obosită. 
Se hotărî a merge în 4iua aoeea erășl 
la contesa.

*
* *

Era pe la 11 tire. Viotoră a intrată 
la mamă-sa. Contesa era palidă, obosită; 
se vedea insomnia pe fața ei.

— „Bună diminâță, marnă dragă, oum** I
te mai simțesol?"

_  „Destulă de bine, soumpulă mâ
inii, numai am avută nisce visuri forte 
vehemente și aceste par’oă m’au obiar 
obosită."

In realitate însă, ea nu durmi ttită 
ntiptea. Cugete deosebite o preocupară. 
CoDtesa stătu oarn o jumătate detirăde 
vorbă cu fiiulă său, când intra servito- 
rulă ou biletulă lui Doltsch.

In 4'ua amintită la 11 tire a. m. 
sosesoă în oomuna Hodacă doi gendarml 
în oompletă armatură; puțină după so
sirea loră ajungă două trăsuri ou domni, 
cari se opresc! înaiutea casei judelui co
munale. Totă acolo se opriră și oei doi 
gendarml, oarl luară posițiă de obser
vare spre șotilă și casa parochială gr. oat. 
Curând! după aceea mai sosesoă doi 
gendarml, oarl după oe se presintă la 
domnii amintiți, se îndrâptă spre drnmă 
în susă oătră casa proprietarului Du
mitru Lupu, luanda-o în privire, er alțl 
doi gendarml, cari sosiră după aceea, la 
ordinul! primita, iau ună drumă late
rală din comună și peste o punte treoă 
valea spre Ibănesol și se postâză în 
apropierea locuinței învățătorului gr. or. 
de acolo.

Sătenii curioși de cele ce le urmă
resc! aoei domni, ici colea adunați în 
grupuri pe strade și pe la oasele loră 
se întrebau între sine, oă ore ce orime 
și fărădelegi se voră fi întâmplata, de 
oarl ei nu au nici o soire, înoată a tre
buită să vină la cercetare ațâța domul 
cu o putere mare de gendarml?

Intru aoeea societatea de domni 
după oâtva schimbă de ouvinte ou pri
marul!, se îndreptă dimpreună ou acesta 
spre șctila gr. oat, și întră în loouința 
d-lui învățător! I. Mera, unde se aflau 
oâțl-va oolegl și arnioi ai săi: ștudențl 
și teologi sosiți acasă pe sărbătorile Cră
ciunului. Unul! dintre domni spune, că 
oaută pe D-lă „Mera Iânos". Acesta îi 
se recomandă de învățătorul! gr. cat. 
local! Ioană Mera, la oare aoela îi spune, 
că elă e jude investigătoră esmisă în 
oausa de oercetare pornită asupră-i.

Așa dâră e trecută de glumă. Co- 
misiunea aduce la ounosoiuța oeloră pre- 
sențl soopulă eșirei, notâză numele tu
turora celor! presențl, apoi rugând! pe 
ceialalțl sâ se depărteze pe câtva timp! 
de aoolo, opresce numai pe învățătorul! 
sus! numită și pe d-lă Isidoră Suceava, 
învățătorul! gr. or. din Ibănesol, oa mar-

— „Cum, Doltsch aci?" 4,se con' 
tesa ou tonă treraurătoră.

— „Să vede a fi ună medică forte 
consc>ențiosă" reflectă Victoră.

— „Spune-i Nicule, să intre în sa- 
lonă !“

Contesa stătu ună momenta, oa și 
când ar voi să-și adune ttite puterile, a- 
poi intră în salon ră4imată de brațulă 
lui Viotoră.

Doltsch ’i aștepta. Elă era palidă, 
se vedea ună felă de agitațiune pe elă, 
der îșl luâ tăriă. După ce contesa intră 
și după oe ooupară toți trei locă, Doltsch 
începu conversația. Oa să potă însă în- 
cunjura ori ce bănuâlă — nefiindă si
gură de suntă ei — făcu ântâiu întro- 
duoerea cu privire la btila oontesei, pre- 
sentândă luorulO, ca și când aoesta ar fi 
motivulă adevărată ală venirei sale. In 
fine trecură cu oonversația Ja alt*  lucruri, 
oăcl nu avea destulă tăriă de inimă, oa 
să ptită întreba ceva despre familia oon
tesei. Acâsta vă4endă, că Doltsch nu face 
nici o alusiune la. trecută, ’i venia să 
orâdă, oă nu este acesta soțulă ei și că 
s’a s’a înșelată presupuiudă acesta, deci 

îșl luâ tire și oum liniștea; durerea ei 
părea a fi însă și mai rnare.

Ei oonversau cu tire-oare reservă. 
Contesa ougetândă, oă nu este Emil, so
țul! ei, er densul! ne-avândă destulă tă
riă, pentru de a aduoe oeva înainte, des
pre familia oontesei, ’i era frică de răs
punsurile oe le va au4i.

După uuă timp! tire-oare, vă4endă 
Doltsoh capaoitatea, oe o avea Viotoră, 
îșl luâ inima în dinți și îl! întrebâ, decă 
studiază de multă ?

— „Sunt la faoultatea juridică de 
doi anl“, răspunse Victoră.

Deși ’i tremura totă corpulă, Doltsoh 
oontinuâ cu întrebările: „Sunteți pari- 
sienl ?u

— „Nu“ — răspunse contesa — 
„suntem! din provincia din N“.

— „Din N?“ îșl ougetâ medicul!, 
atunci nu sunt! ei; eu i-am lăsat! în 
F... der, totuși potă fi ei.“

La gândurile aceste, sâ îngălbeni de
odată oa cera, nu era în stare să 4* că 
un! singură cuvântă.

— „Suntem! din N.“ — reluâ con
tesa — „și am venit! de câte-va săp

tămâni la Paris; voieso! sâ îmi oaută 
de sănătate."

— „Sunteți văduvă ptite".
— „Da . . . adecă nu, . . . nici nu 

soiu, oe sâ 4*oă-.. “—4'3e ooutesa cu vooe 
slabă. Nu putea vorbi, părea oă vorbele 
i se strîngă în gâtă. — „Sunt pără
sită". La cuvintele aoeste o lacrimă i se 
ivi pe gene.

„Ași abusa , domnule, de paci- 
ința domuieitale, sâ îți spună totă tre
cutul! meu, este o istoriă veohiă, . . . 
apoi nici nu te ptite interesa..............Eu
am oă4ută jertfă iubirei mele adevă
rate. ... O, dtir las! ttite aoeste. . . , 
Ve4l, domnule, singura mea mângăere 
este fiiulă meu Victor!".

— „ Victor! ?“ — 4i8e medioulă forte 
mișoată, oăol era mai, mai sigură, că 
suntă ei, — „Ce nume frumosă, îmi place 
forte, am avută și eu ună băiată ou nu
mele aoesta. De câți ani sunteți dom
nule ?“

— „De dou6-4eol" răspunse Vio
toră.

(Va urma.) 
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toră la oeraetarea oe voiesoe să-o să- 
vîrșâscă."

Să încep® cercetarea. Caută, scor- 
monesoă de amănuntulă și din firt'i în 
părți tâte obiectele, precum: cărți, scri
sori, vestminte și geamantană, cu ună 
cuvântă tâte, der fără să afle ceva pri- 
mejdiosă pentru stată. Nu i destulă atâta, 
întră și în oelelalte odăi precum și în 
sala de propunere, unde firesce ârășl 
afară de reohisitele de învățământă de 
plină oorăspuucjStore, alte minuni nu 
.află. Eșindă de aci, întră în sala șoolei, 
apoi se suie în podulă șoolei, oeroă tote 
deamănuntulă, dâr tâtă ostenela deșertă. 
Se întorcă erășl în locuința D lui îuvă- 
țătoră, iau ună protooolă despre cele să
vârșite și ou aceea s’a finită aoi.

De aoi comisiunea se îndrâptă spre 
Ibănesol, rogâudă pe d-lă învățătoră 
Mera să-o însoțescă oa martoră la in- 
vestigațiunea, oe este a se face la d-lă 
Isidoră Suoeava. La locuința acestuia 
comisiunea făcu ca și în Hodao. Cârcă 
soormouesce tâte pănă și viptualele din 
podulă casei, dâră în deșertă, fjiua de 
ieri era treoută. Iau ună protooolă des
pre cele isprăvite, și apoi drumulă erășl 
.oătră Hodao, unde facă ouârea și vred
nicului proprietară Dumitru Lupu, ună 
bărbată de caraoteră solidă și ou tra
gere de inimă spre totă ce țîntesoe la 
înaintarea binelui oomună națională, bi- 
sericeBoă și școlară, soi se înoape o cer
cetare și mai minuțiâsă, băgâudti-șl mâ- 
nile unii dintre membrii oomisiunei chiar 
și în Jădâiele cu fărină. Resultatulă : cai 
verc)l, încă ună protooolă despre cele 
sevîrșite și apoi isprava e gata: „Ună 
fiasco oompletă , “ „ ună parturriunt
montes".t

Etă cum se lasă a fi. seduși âmenl 
.serioși și ou posiții înalte prin minciu
nile și denunțările nebasate ale unoră 
omeni lipsiți de simțulă de respectă și 
bunăouvenință, conduși de ură și rea 
voință!

Ostenela comisiunei însă cu tâte a- 
.cestea n’a rămasă fără de âre-oare re- 
sultată reală. Ea află în Hodacă două 
-școli și două biserici, cum rară li-se dă 
ooasiune să afle în alte oomune; afla 
,mai departe, că în aoeste două comune 
loouiesce o poporațiune paclnică, stră- 
dalnică și conscie de ohiămarea sa, carea, 
ce e dreptă, ține tare la limba, naționa
litatea, portuiă și obiceiurile strămoșesol, 
dâr pentru aceea în împlinirea datorin- 
țeloră oetățenesol și adevărată patrio- 
■tice, nu se Jasă a fi întrecută de alții 
ală căroră pstriotismă constă numai din 

«denunțări nerușinate.
Nu ni-ar mai prinde nici o mirare 

d.espre năsdrăvănii ca ceroetările descrise 
și nici ni-ar oausa atâta durere, decă 
amil soi, că suntă oausate de străini și 
de adversarii noștri, despre cari bine 
soimă, că în fiă-care oetățână și patriotă 
adevărată, care ține la limba și națio
nalitatea sa, vădă câte ună agitatoră și 
trădătoră de patriă. Ne dore însă, când 
vedemă, oă atari mișelii și blăstămății 

,suntă puse la oale de omeni eșițl din 
sînulă națiunei nostre, înoată trebue să 
constatămă în modă așa durerosă ade- 
vărulă cuvinteloră : „inimicii omului, 
căsenii lui."

Cercetările domioiliare din oestiune, 
de cari s’au scandalieată chiar și străinii 
binesimțitorl și nepătimași, e luoru mai 
pe susă de totă îndoiâla, oă au fostă 
inițiate și puse la oale, pe basa unoră 
denunțări tendențiâse, pline de răutate 

:și pornite din poftă de răsbunare ale 
notarului dela Urisiu — dealtmintrelea 
ounoscută oetitoriloră „Gazetei"— George 
Ternov&iă, care a eșită dintr’o familiă ou 
frumoeă reputațiune din aoeetă ținută,— 
ou consensulă și la îndemnulă socrului 
său Nicolau Manța, notară în ceroulă 
IbănescI, asemenea cunoscută oetitori- 
loră onoratei „Gazete" încă din anii 
trecu I.

Acești âmenl, oând e vorba de in
teresele lorfi individuale și de realisarea 
soopuriloră loră egoistice, nu se rușineză 
a recurge chiar și la mijlâoele oele mai 

josnice și primejdiose ale denunțărei 
false față de frații de ună sânge și față 
chiar și de iuteresele cele mai sfinte ale 
națiunei, ce i-a năsoută. Celă din urmă 
s’a mai distinsă și în anii trecuțl pe 
terenulă isprăvuriloră patriotice de acestă 
soiu, făcândă oeroetare domiciliară prin 
anii treouțl și d-lui preotă capelană 
Ioană Petru din IbănescI. Aoesta, de când 
s’a aplicată de notară prin spriginulă și 
părtinirea sinceră a fruntașiloră din co
munele cercului lui, șl-a dată silința ou 
diverse ocasiunl a arunoa sămânța dis
cordiei între inteligința aceloră oomune, 
unde totdeuna a domnită armoniă și 
bună înțelegere. Ținta, ce o urmăresoe 
e, ca de o parte să câștige favorulă su- 
perioriloră săi pentru multe cause ne
drepte ale sale, er de altă parte, ca să 
abată ochii și atențiunea superioriloră 
săi dela abusurile, negligențele și defrau- 
dările de bani, comise asupra loouitori- 
loră aoestoră comune în anii treouțl, 
oând pusă fiindă sub oeroetare discipli
nară. însuși solgăbirăulă său erupse pu
blice în cuvintele: „Mă miră, oum de 
nu au luată bieții âmenl lumea în capă 
spre America, de jafurile comise de no- 
tarulă loră."

Celă dintâiu, cunoscută publioului 
din acestă ținută prin vitejiile, ce le 
arată aprope în tote oonvenirile, unde 
partioipă, îșl află deosebită plăoere întru 
a insulta și batjooori în modă câtă se 
pâte mai trivialii, prin epitete oe numai 
în dicționarnlă lui se potă afla, totă oe 
e inteligentă românescă și în specială 
pe preoți și învățători, despre oarl sus
ține alături cu toți dușmanii și renegații 
noștri, oă suntă seducătorii blândului 
poporă română, care de-altmintrelea ar 
fi bună și ascultătoră fată de mai marii 
cjilei. Aoesta prin denunțarea falsă susă 
numită a avută intențiunea de a-șl răs- 
buna asupra unoră fruntași din comunele 
Hodacă IbănescI pentru curagiulă băr- 
bătesoă, ou oare la anumita ocasiunl au 
răspinsă ou dispreță și indignațiune ne- 
oualificabilele timbrări și insulte arunoate 
publice în presența loră la adresa tutu
rora preoțiloră și învățătoriloră români

Mărginindu-mă deocamdată pe lângă 
aoestea în sperarea, că dâră totuși pe vi- 
itoră voră lua lucrările o altă direcțiune 
și oă îșl voră aduce aminte și numiții 
denunțători falși de resplata finală a 
tuturora celoră folosiți de unelte ser zile, 
— înoheiă cu ouvintele: „Feresce-ne 
Dâmne de prietini, oă de dujmanl ne 
vomă feri noi!“

Rîuanulu

Sbuciumările lui „Argus"
JSZajiM, 12 Faură 1893

Bietulă „Argus"! Prinsă ou min
ciuna, oa Țiganulă, din poveste, la slă
nina popii, și luată de scurtă pentru 
insanitățile „oritioeloră“ sale din „Uni- 
rea“ se svârcolesoe în chipă și formă, 
dâră dâră va scăpa din încurcătura în 
oare a intrată, grațiă înțelepoiunei lui de 
oritică „moderată."

Ce vrâ „Argus" ? Elă vrâ „propă
șirea positivo—negativă a nâmului româ 
nescă"—Bravo! Suntemă salvați! Oum? 
Prin „una și alta" — titlu sub oare îșl 
sorie „oriticele" sale „positivo-negative." 

Dâr luorulă naibei! Pe oând „Argus" 
încăleca mai strajnioă pe buestrulă său, 
înohipuindu-șl oă astfelă o să ajute „pro
pășire] positivo negative" a poporului 
română și în specială societății din 
Blașiu, de oare l’a cuprinsă — fiă 4's& 
la urechiă — mare durere de inimă, âtă 
oă se ivesoe unii „Amină", oare cuteză 
a lă înfrâna putină în mersulă său „re- 
formatorioă", arătându-i, oă încurcă ade 
vărulă, oă scote fumă și de unde nu 
este fooă și îi dă sâ înțelâgă în fine, oă 
vede unde nu-i de văzută, er unde ar 
trebui sâ vâdă și sâ audă aoolo se faoe 
orbă și surdă.

Observațiile aceste purcese din sin
ceră inimă și apărute în N-rii 16 și 17 
ai „Gazetei Transilvaniei" din a. c. l’au 
neliniștită și scosă din sărite pe „Argus", 

oăol în nr. 6 ală „Unirii" ârășl se apuoă 
de-o polologiă „progresisto-negativă", 
înoercându-8e a dăsoăli pe „Amină".

Și, mâ rogă, de oe nu? E mare 
„necuviință" ca cineva din Blașiu să cu
teze ași ridioa glasulă contra lui „Ar
gus", care vrâ reformarea ex rădice a 
poporului română în genere și a sooie- 
tății din Blașiu în speoiă. Ba, ce-i mai 
multă, „Amină" sorie în tonă necru- 
țătoră!

„Argus" mă dăsoălesoe pentru aoâstă 
îndrăznâlă. Și ou oe? Ou proverbulă fran- 
oesă : „Le style o’est l’homme." Ei, bine. 
„Pater peooavi." Oredă, oă te simți a- 
tinsă, der ce sâ-i faol ? Vorba Românu
lui: „după sacă peteoă. “ Decă, olari- 
ssime „Argus", am outezată a te onora 
ou gentilețele oe le oitezl în foița „Unirii", 
nu trebuia sâ te superi. Pentru oa sâ fi 
liniștită, trebuia să-ți iei ostenâlă a răs
foi ooleoția foii, în oare sorii, unde ai fi 
aflată de sigură gentilețe și mai și, ai 
fi aflată termini și esemple de prover
bială maliția la adresa unui organă ro- 
mânesoă de publioitate; între altele ase
mănarea cu „animalulă mintosă" din fa
bulele lui Doniol, oare fârte se potri- 
vesce clioașiloră dela „Unirea". M’am 
folosită de terminil ce mi-i impuți, pen- 
tra-oă, sinceră să ț’o spună d le „Argus", 
eram sigură, oă numai așa voiu fi pri
cepută și oă numai astfelă de termini 
vă placă.

Onorabilii oetitorl potă prin urmare 
să fiă oonvinșl, oă „grațiositățile de stila" 
oitate de d lă „Argus", mai ourândă suntă 
mtrfă importată dela jupanii sâi frați 
politici din Aiudă, decâtă din Seghedină, 
ori din capitala „Kulturegylet" - ului. 
Pardon — pâte oă d-lă „Argus" sâ fi 
importată ceva și de-aoolo, oăol suntă 
oam obiolnuițl în fâia din Roma-mică.

Der nu stau de vorbă cu „Argus" 
pentru grațiositățile analâge oeloră din 
„Unirea", pe cari densul ă pe nedreptulă 
mi-le încarcă în spinare. Ceea oe m’a 
îndemnată mai alesă sâ-i replică, este 
mania d-sale de a oăuta în mine „celă 
puțină doi." Oompătimesoă pe „Argus", 
că agerii sâi oohl înoepă sâ sufere de 
miopiă. a Cu dreptulă ou care „Argus" 
oaută în mine pe „oelă puțină doi" ași 
pute sâ oaută și eu întrâusulă pe oelă 
puțină patru, unulă mai pătimașă decâtă 
oelalaltă. Der fiind-că eu n’am obioeiulă 
sâ facă astfelă de deduoțiunl „logioe" 
lasă lui „Argus" meritulă de-a fi desco
perită prima-dată în lume, oă 0 -j- 1 
face doi.

Te înșeli însă d-le „Argus," oând 
orecjl oă „ Amină" ar fi doi, și încă doi 
cavaleri „apărători—nechiftmațl —ai se
xului frumosă." Domnii, oarl suntă forțl 
în ale hebraioei și biblioei, te-ar pute 
învăța, că „Amină" niol decâtă nu pâte 
însemna pluralitatea autoriloră. Dâr, ce 
să-i faci? „Celă ce sufere de bâla găl- 
binării, totă felulă de oolâre lui galbenă 
îi pare." Dâoă pâte „Una și alta" (mai 
bine 4isl5: „Trânoa-fllânoa" — Oor.) a 
d-lui „Argus" se plămădesoe de mai 
mulțl, d-sa cugetă, că tâte mergă așa și 
în halucinațiile sale deduce, pănă la mi- 
nunațiă, că „Amină" suntă „oelă puțină 
doi" : „ună filologă-exegetioă și ună fi- 
losofă — estetică."

Bravo Johann!
Printre șire „Argus" îmi mai dis

pută și oavalerismulă. Mă folosesoă de 
ooasiă pentru a i-o spune franoă, că de 
așa felă de cavalerismă oum arată „Ar
gus" în oestiunea aoesta, mă voiu feri 
totă-dâuna. Har Domnului, eu încă n’am 
ajunsă nici odată în situațiunea de-a 
mi-se 4ice ^mincinosu și obraznică11 ș’apoi 
a tăce înfundată, oa „Argus". D-sa însă 
trebue să tacă, n’are înoătrău, oăol 4io® 
o vorbă româuâsoă: de năoază manei și 
— plăcinte!

Lasă-te dâră, d-le „Argus", de filo- 
sofare, că pâte ți-ar merge mai bine. Nu 
trăi cu prepusuri, oăol se scrie în oăr- 
țile sfinte: ^factum non praesumitur nisi 
probetur11 „Amiuă" e ună singură omă, 
oare ounâsoe pe „Argus" din crescetă 
pănă în tălpi, preoum și pe semenii săi. 

Cunosoe treoutulă atâtă mai depărtată 
câtă și mai apropiată ală vieții sociale 
din Blașiu. Elă se buoură din inimă de 
cei oe voiesoă propășirea nâmului româ- 
nesoă. Totă din sinoeră inimă reoomaudă 
Iui „Argus" să se lase de oritioele lui 
sterpe și fără niol o basă reală și se 
oombată, dâoă pâte și are voiă, oorupția 
și fățăria, și atunol de sigură îșl va câș
tiga nnQ titlu de merită la aotivulă „sorie- 
riloră sale literare".

înainte de-a încheia, nu potă să nu 
spună d-lui „Argus", că m’a îndatorată 
fârte prin pluralulă majestatioă, ou care 
mă onorezi în răspunsulă d-sale. Altă 
dată nu-i voiu rămânâ niol eu datoră. 
M’așI buoura, mai departe, dâoă mi ar 
presents pe cei doi critici iscodiți de 
fantasia d-sale, ca să potă și eu rîde 
„două sări". Deoă o va faoe acâsta îi 
promită, oă-i voiu da o posă fidelă a 
„Argusiloră"

Aoum să îneheiu și eu cu d-lă 
„Argus", întrebândă: „Unde e morala?" 
Bucurosă i-o spună: Morala e, în a nu 
te încerca să-ți bați jocă, să fleoărescl 
și să amețesol lumea ou frase â la posi
tivo-negative Flâourile a4l nu mai nu
mără, ele oelă multă potă stîrni rîsă și 
compătimire. „Mai multă modestiău d-le 
„Argus", oăol mi-se pare ohiar starea 
sooială te obligă să o praotisezl. 
Nu-i așa ?

Amină.

DIVERSE.
Aventurile unui călăreții, țiiarulă 

„Nowye Wremja dă următârele amă
nunte interesante asupra călătoriei prin
cipelui Vjasewski, care cu tâtă opunerea 
prietiniloră și ale rudeloră a întreprinsă 
ună voiagiu călare de-alungulă Asiei. 
După oum spune [chiar elă într’o sori- 
sâre, principele îșl pusese de gândă să 
întrâoă pe ofioerulă de oazaol, Pjeoikov, 
care a venită oălare din fundulă Siberiei 
pănă la Petersburg. Principele a 'străbă
tută deja călare Siberia, Mongolia, pus- 
tiulă Tobi, Ohina, Tonking, Annam, Ko- 
chin-China și Combodjia și a ajunsă în 
Siam. Pănă acum elă a călărită în con
ținu (afară de repaosurile necesare) vreme 
de 16 luni. 3 părți din drum Ie-a făcută 
deja. Călătoria a fostă câtă se pâte de 
aventuriâsă. In China.prinoipele Vjasewski 
a fostă atacată în trei rânduri de ban
diți și a fostă rănită în două rânduri. 
Autoritățile chineze i-au făcută totă fe
lulă de șicane și au voită să nu’lă lase 
să trâoă prin ținutulă Kansi spre Ton
king. Numai mulțumită întunerecului 
nopții și iuțelii calului său, a putută elă 
să trâoă granița. In pădurile din Annam 
și din JECoohin-Ohina, principele s’a îm
bolnăvită de mai multe ori de friguri. 
In Combodja era să se încete de dife
rite ori, fiind-că ținutulă era inundată de 
ape și sămăna cu ună laoă imensă. Din 
China în colo prinoipele a mersă ou o 
trăsură cu 12 oai. 9 dintre aceștia i-a 
perdută pe drumă și numai cu trei a a- 
junsă la Siam. Acolo era aprâpe să mâră 
de fâme, căci loouitorii vă4ândă că’i e- 
uropână, n’au voită să’i dea ou nici ună 
preță mâncare. In ținuturile aoele pădu- 
rose, elă n’a putută să oumpere nimioă 
din causă că locuitorii nu cunoscă de 
câtă oomeroiulă ou sohimbă; ei nu soiu 
ce-să banii și principele n’avea la elă 
de câtă bani. De aoeea a trebuită să se 
hrănescă cu loouste și ou fruote sălbatice. 
La urma urmei nisce tâlhari i-au furată 
hainele de pe elă: — „La Bang Rok" 
— sorie prinoipele — „ am ajunsă în 
oostumulă lui Adam. Din ferioire loou
itorii de pe aici umblă totă în costu- 
mulă aoesta. Ast felă că „neglijeulă" meu 
nu le face nici o impresie...." In Iunie, 
1893, principele nădăjduesce să fie âr în 
Rusia. Interesantă e faptulă, că priuoi- 
pele a intreprinsă călătoria asta aventu- 
riosă neînsoțită de nimenea.

PrODriCtSm Dr. Aurel IHureșlaitu.

RfilllClOrtt ÎCSPOllSâllilli! Gregoriu I9faioru«
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Cîfig'sraiii pieței ^rușc-vu
din 16 Februarie st. n. 1893

Bancnote românesc! Onmp, 9 50 Vend. 9 53
Argintă romănescă «■ » 9.45 « 9.50
Napoleon-d’orI - ■ 9.55 9.58
Lire turcescl - ■■ H n
Seris. fonc. „Albina0 6°/o •1

o n » 5°/0 H — »
Imperial! - - - - n r
GalbinI - - . - H 5 58 n 5 62
Ruble rusescl - ° n n
Mărci germane 58.80 r 5910
Discontulă 6— 8°/0 pe anii.

ostă ungare [2-a emisiune ]
Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 

oști ungare (8-a emisiune) • ■
< Bonuri croato-slavone - - ...

Acelora, oarl nu-șl vorii așterne fa- i 
siunile respective, li-se va măsura darea 
după datele, ce se vorii constata din par
tea oficială.

&

thrsulu ia bursa din Vleua
din 15 Februarie st. n. 1893.

Renta ae aură 4°/^ - -
Renta ue hârtii t>°/8.....................
Împrumutului căiloră ferate ungare 

aurii --------- 
dto argintii ------- 

Amorusurea datoriei căiloră ieratede 
ostii ungare [prima emișune• 

Amorusarea datoriei căiloră ferate de 
Bonuri rurale ungare - - - -
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă - ... -
Imprumutulii cu premialii ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului - - - -
Renta de argintii austriacă - - - -
Renta de hârtiă austriacă - -
Renta de aură austriacă....................
LosurI din 1860 -..........................
Acțiunile băncei austro-ungaro 
Acțiunile băncei de credită austr 
Acțiunile băncei de credită ungar. * 
Galbeni împărătesei -......................
Napoleon-d’orI ------- 
Mărci 100 împ. germane • • -
Londra 10 Livres sterlings

135.75
102 25

122.40
102.70

120 10

96 20

97 50
151.—

14L—
99 20
98.85

1)8.90
147.90
993.—
879 25
828. -

5.67
9.61'/,

59.17'/,
120.95

Nr. 723-1893.

PUBLICAȚIUNE
privitore la presentarea fasiunilorfi pen

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

șenesc'> din 30 Decemvre 1892 Nr. 
6442/92 peDtru așternerea fasiunilorti 
dării de câștigi! clasa III până în 20 Ia
nuarie 1893, numai o parte mică de con
tribuabili au răspunsă.

In urma Emisului înaltului Minis- 
tertî reg. ung. de finanțe, cu data Buda
pest 25 Noemvre 1892 Nr. 78806/92, se 
provocă din nou prin acesta toți Indus
triașii, meseriașii, neguțătorii, antrepre
norii, agenții, advocații, medicii, spițerii, 
inginerii, arendașii s. m. d. cu unii cu
vânta toți cari cadă în categoria dării 
după câștiga clasa III să-și predea fasiu- 
nile ooreotO scrise, cari vorO servi de 
basă la prescrierea dării pe anii 1893 
1894 și 1895 pănă la 18 Februarie 1893 
la otioiulă de dare orășenesoU.

Contribuabilii suntă îndatorați, pănă 
in 18 Februarie 1893, să dedare câștigul 
curatii ce au obținută din meserie seu 
afaceri în trei ani, precedențl anului 1893 
adecă 1891, 1892, 1893.

Seu deoă afacerea n’a durată toți 
trei anii să dedare oâștigulă ourata numai 
pe timpă câtă au exeroiata comerciul, seu 
meseria. Ca câștigi curata se acoeptă 
acea sumă, care resultă dupăoe se soadă 
cheltuehle necesare pentru oomerciu, sâu 
meseriă. Cheltuelile proprietarului ata- 
cerei, respective contribuabilului, cari nu 
aparțină la purtarea afaoerei seu între 
prinderei, decâtă pentru susținerea lui, 
a familiei, seu a oasnicilorO, nu e permisă 
a fi subtrase din venită seu câștigă.

Acela care are câștigă seu venită din 
diferite specii de comerciu seuîntreprin 
dere este obligată pentru fiă-oare specie 
separată, să subșternă fasiune de câștigă.

Acei contribuabili, cari au în ser 
viciulă loră ajutore suntă îndatorați a 
presenta pe lângă fasiune o listă în care 
se induce numele, timpulă intrării în ser
viciu, și salarulo lunară seu anuală ală 
respeetiviloră ajutători.

Contribuabilii, cari voră întreprinde 
vre-o afacere după conscripția dârei sunt 
obligați în termin de două luni dela efiua 
deschiderei negoțului seu intreprinderei, 
a substerne fasiunea. Formulare de fa- 
siunl de dare, cum și formulare pentru 
însemnarea ajutâreloră se predau parti- 
deloră la oficiulă de dare orășănesc.

Contribuabilulă este obligată a in
duce în rubricele fasiunei datele necesare 
ou consciențiositate, în looă de juramentă 
a subsorie fasiunea, care subscriere valo 
reză oa parolă de onore împreună eu 
loeulă și datulă estradărei.

Arătările neadevărate seu neesa.'te 
induse în fasiunea dărei olassa III după 
negoțulă seu ori și ce întreprindere, cari 
aruncă câștigă ori venită, ou 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 
finanoiar păgubită. Ca cifră de pagubă se 
va lua acea sumă, care va fi constatată 
de organele ce sunt însărcinate cu măsura
rea dărei de câștigO.

Brașov ă, 9 Februarie 1893.

35,3 3. Magistratulu orășenesc.

Ipgr Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei& 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.
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institute de credită și economii în Deșii. ♦

i i

E.
economii „S O- 

se convâcă con-

CONVOCAR
Acționarii institutului de credită și 

MEȘ AN A“ societate pe acții în DeșiQ, 
formă § lui 16 din statutele societății la

a lll-a Adunare generală ordinară,
care se va ține în Deșiu la 9 Martie 1893 st. II. la 10 

înainte de am ^.1, în localitatea institutului.
O B I E C T E E E:

1. Raportulă airecțiunei și comisiunei de revisiune des- 
anulă de gestiune 1892.

Examinarea bilanțului și distribuirea profitului
pre

2. 
curatfi.

3.
4.
5.
6.
7.

ore

Deciderea asupra ridicărei capitalului socială. 
Modificarea, eventuală întregirea statuteloru. 
Fixarea inarcelorfl de presență.
Alegerea unui membru în comisiunea de revisiune. 
Eventuale propuneri în limitele statuteloru.

Domnii acționari, cari dorescu a participa la adu
nare în personă seu prin plenipotențiați, confomu §-lui 18 
din statutele societății, suntă rugați ași depune acțiile, 
eVentualu documentele de plenipotență, celă puțin cu 2 ore 
înainte de ședință la casa institutului.

D e ș i u, la 8 Februarie 1893.
Direcțiunea.
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Pilulele pentru curăfirea sângelui 
mai nainte numite „Pilulele universale44 ale lui 

PSERHOFERO

merită cu totă dreptulă numirea din urmă, 
multe bole, la cari aceste pilule au probată

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

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

Prin proprietatea loră purificătdre de sânge au ou deosebire bună 
efectă asupra anemiei și asupra boleloră ce isvorescă din aoâsta, precum: 
gălbinai e, dureri de capă nervose ș. a. m. Aceste pilule purificătdre de 
sânge luoreză așa de ușorO, încâtă nu priclouescă nici cele mai mici du
reri și pentru aceea le pote folosi și cele mai slăbite persone, ■ hiar și oo- 
pii fără nici o temere.

Aceste pilule purificătdre de sânge se prepară veritabile singură nu
mai in farmacia „zum gold. Reichsapfel“ a lui I. Pserhofer, 
Singerstrasse Nr. 15 la Viena, și costă o cutiă cu 15 pilule 21 cr. v. a. 
Unu sulă cu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr., trimițeudu-se nefrancatâ cu rambursă 
1 fl. 10 Cr. Deoă se trimite suma baniloră îuainte, costă ună sulă cu pilule 
1 îl 25 cr. inclusive; francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 
4 suluri 4 fl. 40 cr,, 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 fl 20 cr. Mai puțină 
de unO sulă nu se pote espeda.

NB. In urma lățirei loră celei mari, se imiteză aceste 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 căroro instrucțiune pentru folosire este provă<j.Qtă cu isoălitura 
I. Pserhofer, și caii portă pe capaculă cutiei totă aceeași iscălitură în co- 
lore roșiă.

Dintre nenumăratele s risorl, prin cari consumenții aoestoră pilule 
mulțămescă pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și greie bole, 
lăsămă sâ urmeze aci puține numai, cu observarea, că orl-cine a întrebu
ințată odată aceste pilule, le recomandă mai departe.

deoreoe în faptă suntă forte 
efectulă loră esoelentă.
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Schlierbuch. 22 Oct. 1888.
Știm. D-le! Subsemnatul^ me rogă a-ml 

n'ai trimite 4 suluri cu pilule purificătdre 
de sânge cari în adeverii suntă forte fo- 
lositore și escelente.

Cu dist. stimă Ig. Neureuter, medică.

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

că pilule D v. au ajunsa in manile mele, și 
resultatulă dela acestea îlă atribui Dv.: Me 
recisemă in patulU de le. siă astfelu incâtă 
nu mai putemă lucra și a-șl fi sigura deja 
mortă, decă nu m’ară fi scăpată minunatele 
Dv. pilule. D-deu sâ 1 e binec -vintese de 
mii de ori. Amă confiența, că pilulele Dv, 
me voră face de totă sănătosă, așa pre- 
cumă a folosită și altora.

Theresia Kulflc.

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

' 0 ani îți espnmă cea mai căldurosă mul- 
țămire. Densa a suferit 5 ani de catară la 
stomacă cronică și de apă. Vidța i era ună 
chină și se credea deja de perdută. Prin 
întâmplare a căpălată o cutiă cu escelentele

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

Cu distinsă stimă losefa Weinzettel.

Eichengraberamt bei Gfuhl,
27 Martie 18b9.

Știm. D-le! Subsemnatul^ se rogă a 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-V. în 
adevăr f. lositore și escelente. Nu potă în- 
trelăsa fără ca se Vă esprimă recuuoscința 
mea în privința valdrei acestora, pilule, 
și le voi recomanda unde num-i se va pute 
tuturor suferindilor. Veautorisez, ca ace stă 
a mea mulțămit’ă sâ o folosiți după plăcu 
și pe cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

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

Știm. D-le! Ve rogă a-ml trimite ună 
sulă cu 6 cutii din pilulele D-v. universale 
purificătdre de sânge. biumai minunateloră 
D-v. pilule am sâ mulțămescă, că amă scă
pată de o suferință de stomachă, ca' e m’a 
chinuită 5 ani. Aceste pilule n’are se-ml 
lipsescă nicl-odată și esprimă prin acesta 
mulțămirea mea cea mai culdurosă.

Cu cea m- 1 mare stimă Ana Zwicki.

Liqueur din plante de Aipi,
machă. O buteliă 2 fl. 60 cr., o jumState buteliă 1 fl. 40 cr.

A t ifiil H mpripp celă mai bună mijlocă în contra tuturoră suferințeloră
rvllllu CUIIUI ILrulld, rheumatice: dureriloră la șira spinării, jw ghiuri, is 

chiasă, migrenă, dureri nervose de dinți, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 60cr.
FeOtlfp HOnfriI nnhî Dr- Romershaujen pentru întărirea și conservarea 
LOull țd LI U ULIII, yederei, in flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr.

Minunatulu balsamu englezescu, °stici& 50 cr
Prafuri în rnn+ro tlioni (Fiakerpulver in contra catarului, râgușelei etc. 
I I (lllll I III UUIILI u LtlOul cutiă 35 cr. cu trimiterea francată 80 cr. 
Franzbranntweîn cu seu fără sare o sticlă 70 cr.
RalQQm rnntrn 4e I. Psertofer.de mulțl ani recunoscutăDdlbdlll LUlILld UegBrdLUrel ca celă mai sigură remediu contra sufe
rințeloră de degetură de totă felulă, precum și spre vindecarea raneloră forte învechite. 
1 borcană 40 cr., cu trimiterea francată 65 cr.
Mold! QPII CnDQlînrlhoî'i'cenlT ună remediu escelentă in contra cataiu- 
IIUIOU acu UUOUIIUiiUI Loodiz, lui la stomachă, precum in generein 

contra tuturoră suferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună paclietă 1 fl.
Balsamu în contra gușiloru,

terea francată 65 cr.
flP VlpfP (Picăturile din Praga) in contra stomacului stricată, mis- 

L.OL>llțCl LIU VIU ța. tuirei rele, greutăți de totă felulă, ună medicamentă de 
casă escelentă. 1 flaconă 22 cr. 12 flacoane 2 fl.

Prafuri în contra asudărei picioreloru. tură asudatulă pi- 
cioareloră și mirosulă neplăcută, conservâză încălțămintea și este probată ca ne- 
stricăciosă. Prețulu unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr.

RlIPIliîl- ’-nit7U/pnPF*IPfl  un'i medicamentă de casă foarte cunoscută și es- 
XJUUUIU 'upi LAWUyUI IVII celentă in contra catarului, răgușelei, tusei spag- 

modice etc. 1 ticluță 5U cr., 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr.
Pnmpfiîî-Tpnnnrhitlin de *•  Pserhofer, de ună lungă șiră de ani recunos- 
l Ulliaua I ailllUUlIIIIIII cută de medici ca celă mai bună mijlocă pentru 

crescerea perului. Ună borcană elegantă adiusta^ă 2 fl.
PISQtl'll-linîVPI'QîlIll Pr°f- Steudel, la rane din lovitură și împunsă, la 
I laoil U UlIlyUI Odlll, felulă de bube rele și la umflături învechite, ce

se spargă periodică la picioare la degetă, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
alte suferințe de acestă soiu s’a probată de multe ori. Ună borcană 50 cr., cu tri- 
n iterea francată 75 cr.

QqPO linil/OPCala mipnol'il/o d® W. Bullrich. Ună medicamentă de 
Odle UIIIVUI ddlcl piliydLIVa casă, escelentă contra tuturoră urmă 

riloră digestiunei stricate precum: durere de capă, amețelă, cârcei la stomachă, acrelă 
in gâtă, suferințe haemoridale, constipațiune etc. Ună pachet1 fl.

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

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

I. PSERHOFER, farmacia „zum goldenen Reichsapfel(< WIEN, I., 
Singerstrasse No 15.

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

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

țiune este provârjută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari portă pe capaculu 
fiă cărei cutii totu aceiași iscălitură în colore roșiă
Swsaiuiiatitele specialități se află șii în Budapesta la farmacistul 

I. von Torok., BUinigsgasse 19. 17,4—12
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Tipografia A, MUREȘIANU.

Psertofer.de

