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Tinerii rumâni universitari din Clușiu, 
au invitatei la ooncertulO lorft și pe pro- 
fesorultî de universitate Dr. Roz«»hegyi. 
Acesta insS a retrimisti biletulfi ți invi
tarea, scriindti pe plicO „Retour o)ah 
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totft dreptula pe tinerii rorninl, cari au 
și dată espresiune indignârei lorft in fdia 
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Omenii „oulț,lu, adecă Maghiarii, nu obiol- 
nueeoti a cerceta untl concertă alh se- 
mioulțilorti. — Red.
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„Gazeta" ese în fift-care 4*  
Aboaanenîe pentru Austro-Uugaria. 
Pe un anÂ 12 fi., pe șine luni 

6 11., pe trei luni 3 II.
N-rii do Dumineoft 2 fi. pe anu.

Pentru România șl străinătate: 
Po unfi anii 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii da Dumineoâ 8 frânei.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulu pentru Brasovn: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulu Inului Nr. 30 etagiulu 
I.î pe unu anu 10 fi., pe ș6ae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu duauJu în casa: Pe unu ană 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Unu eaemplarii 5 cr. v. a. 
86u 15 bani. AtAtu abonamen
tele cAtti și inserțiunile simtă 

a se plăti înainte.
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Brașovu, 13 Februarie v.
După atâtea vecurl triste, pe

trecute în întunerecu și robia, su- 
fletulă nostru este pătrunsă de-o 
legitimă mândria și bucuriă, ve- 
dendfi, cum numele de Românit 
răsună astăcfl dela răsărită de sbre 
și pănă la apusă, dela mec|d de 
nbpte și pănă la me^ă-^i.

Nu este ac|i colță de țeră, nu 
este poporă în lume, care se nu 
scie, că pe pămentulu acesta, alu 
vechei Dacie Traiane, se află o 
săinânțiă de neamă bravă, nea
mule nostru românescu, care luptă 
cu bărbățiă pentru limba și le 
gea sa.

Der ori câtă de mare și orî 
câtă de legitimă ar fi acesta bu
curiă a nbstră, nu este ertatu se 
uitămu de altă parte, că și ea 
trebue se-șl aibă marginile sale, 
peste cari nu ne este ertatu a 
trece, pe câtă timpu ținemă se 
fimă cunoscut! înaintea lumei ca 
ună poporă seriosă, ca unu po
poru cu aspirații demne și vred
nică de stima și luarea aminte a 
mariloră bărbați politici, cari pbr- 
tă în mânile loră destinele Eu
ropei.

Ar fi o mare greșelă din par
tea ndstră, decă în mijloculă în- 
suflețirei, ce ni-o inspiră cu dreptă 
cuvântă svonurile streinătății des
pre noi, amu luneca pe povlrni- 
șulă de a ne perde cumpătulă și 
de-a pune pe aceste svonuri ună 
mai mare prețu, decâtă chiar pe 
vrednicia nbstră.

Adevărata chizeșiă a viitorului 
unui poporă este a se căuta în 
puterile sale proprii, în bravura 
și întărirea lui interidră, er nici 
de cum nu în svonulu, ce se face 
despre elă. Acestă svonu îșl are 
prețulă seu numai întru atâta și 
numai atunci, când este întemeiată 
pe vrednicia propria.

Din acestu punctă de vedere 

noi nici odată n’amu putută găsi 
mare bucuriă în străduința acelora 
dintre ai noștri, cari cu jertfirea 
intereseloră de solidaritate națio
nală umblă se atragă privirile strei- 
niloră asupra nâstră, Scimă cfc 'in-, 
semnă pentru noi aceste priviri, 
scimă ce însămnă glasurile de sim- 
patiă ale Europei pentru nenoro
cita Poloniă, în a căreia sfășiare 
toți găsescu unu actă de barba
risme, der cu tdte acestea nime
nea nu face ună pasă pentru re
înființarea ei. Scimă ce au însem
nată aceste glasuri de simpatiă 
pentru frații noștri Italieni, pe 
câtă timpu aceștia nu șî-au re
unită puterile între ei pentru a-șl 
elupta înși-șl liberarea și unitatea 
loră.

Istoria ne arată sute și mii de 
cașuri, că pentru unu poporă sfâ
șiată în interiorul^ seu și lipsită 
de puterea morală a unirei fiă- 
țescî, tote glasurile de simpatiă 
ale popbreloru mari nu ajută ni- 
mică. De aceea trebue să privimă 
lucrurile cu sânge rece și în mij- 
loculă atâtoru glasuri de dragoste 
și simpatiă, ce răsună astăc|.î pen
tru noi în Europa întregă, se gri- 
jimă de-a nu ne pierde cumpătulă. 
Se nu ne amăgimă cu credința, 
că ddră în aceste glasuri de sim
patiă ar sta ascunsă chizeșia vi
itorului noștru națională și nici se 
nu ne perdemă într’o însuflețire 
nechibzuită, care se ne facă a uita 
de noi înși-ne și se ne dispună a 
jertfi interesele ndstre proprii de 
dragulă unui sarbedă svonă, ce 
l’amă produce în Europa.

Unu poporu cu demnitate, ună 
poporă consciu de vrednicia sa, 
nu se tîresce nicl-odată înaintea 
streiniloru, pentru a le stdree 
mila și bunăvoința. Țîota popă- 
reloru brave este de-a impune 
streiniloru, de a-i sili, ca se vor- 
bescă despre ele și de-a le stdree 

respectulă printr’o luptă aeridsă și 
solidară în tdte privințele.

Acesta trebue se fîă și țînta 
ndstră. Se ne silim ă a ne întări 
pe noi înși-ne prin unirea puteri- 
loră între frați,, se ne îacordămă 
la o muncă seridsă pentru înain
tarea și luminarea neamului, se 
luptămă cu însuflețire neînfrântă 
pentru apărarea limbei și dreptu- 
riloră ndstre. Atunci glasurile de 
simpatiă și admirațiune ale atrei- 
niloră se voră nasce de sine și a- 
ceste glasuri îșl voră ave teme- 
iulă loră în hărnicia și bravura 
ndstră, — bravură, care formeză 
adevărata chizeșiă a viitorului u- 
nui poporă și din care va trebui 
se răsară mai curândă, ori mai 
târețiu și liberarea neamului nos
tru românescă.

Unu echo la strigătulu „Kulturegy- 
letiștiloru“ din Clușiu.

Sibiul, 10 f22) Febr. 1893.

Procedura patriotului patentată 
din Clușiu, Dr. Rozsahegyi, de 
sigură fostă Rosenberger, față cu 
invitarea la concertulu arangiatu 
de cătră tinerimea română din 
Clușiu*),  nu are să surprindă pe ni

meni, pentru-că sciută este, că toți 
renegații devină nervoși când vădu,, 
că alții suntă mai firm! de carac- 
terii, decâtă ei. Și bre pote fi ună 
păcată mai gravă, care conținu 
rbde la mima celui ce l’a comisă, 
o mai documentată lipsă de ca- 
racteră, decâtă lăpedarea numelui 
acelora, cari țl-au dată vieță, a 
numelui părințiloră tăi?—și încă 
nici acăsta pentru vr’ună ideală 
sublimă, ci din interesu materialii, 
cum o facă toți cei ce-și maghia- 
riseză numele, și mai cu semă 
Jidanii.

Trebue să ne surprindă însă 
atitudinea lui Bartha Miklos, pen
tru-că elu e deputată dietală și e 
Săcuiu, Maghiară neaoșă, er des
pre Maghiari se susține, că ar fi 
„cavaleri44 și ei încă se totu mai 
laudă, celă puțină cu atâta, că 
dorescă, ca așa numitele „națio- 
nalitățl“ să se cultive în limba și 
după gustulă loru cu mijlăcele 
proprii, confiscându ei numai mijlocele 
statului pentru desvoltarea culturei ma
ghiare.

Domnulă deputată Bartha nu 
vre se fiă ^măgarulă11, care pdrtă 
apă la edificarea culturei române, 
unu lucru, pe carele nimeni nu 
i-lă cere, pentru-că în casulă con
cretă nimeni nu i a cerută d-lui 
Rozsahegyi nici măcară o para, 
ci tinerimea a voită numai să-i 
dea ocasiune a cunăsce elemen- 
tulă română, și în specială pe 
elevii săi și din altă punctu de 
vedere, decâtă din acela, pe care 
Ji de di fiu cultivă cu predilec- 
țiunediaristica-maghiară, ca cu atât 
mai adencă să sape prăpastia, ce 
totu ei au creat’o între elemen- 
tulă română și celă maghiară, 
avisatu la budgetulu statului.

Der decă d-lu Bartha ar pute 
fi atâtă de dreptă, pe câtă se 
arată de sumeță și ofensată, când 
îșl nălucesce, că ar fi învitată să

FOILETONULtJ „GAZ TRA.NS.*

Aii Baba și cei patru-deci 
de hoța.

Erau odată doi frați, cari tră
iau într’unu orașă în Persia. Amân
doi aveau puțină avere. Unulfi din 
ei însă, Cassim, a avută norocirea, 
că femeia lui, îndată după cumi- 
niă, dobândi o moștenire bogată. 
Așa se’ntâmplă, căsermanulă Cas
sim deveni în curândă unulă din 
cei mai bogați și veduțl neguță
tori din orașulă său. In prăvălia 
lui se puteau vede covârele cele 
mai prețibse și alte lucruri fru- 
mâse, pe cari le vindea și se fă
cea totă mai bogată. Averea însă 
îlu făcu și sgârcită. Se ajute pe 
fratele său, ceea ce ar fi putută 
prea ușoră, de locă nu îșl aducea 
aminte.

Acestă frate, cu numele Aii 
Baba, se însurase luândă o femeiă 
săracă, ca și elă. De aceea le mer
gea cam reu. Totă averea loră 
se alcătuia din o casă sărăcăciosă 
și trei măgari, cu cari Aii Baba 

aducea lemne din pădure și le 
vindea în orașă. Astfeliu traiulă 
loră era de totă năcăjită.

Intr’una din cfile, când Aii 
Baba eră adunase lemne în pă
dure și le încărcase pe măgari, 
vede în depărtare ună noră grosă 
deprafă, ca și când ar veni o cetă 
de călăreți. Aceștia potu fi hoți, 
gândi Aii Baba și se sui iute în- 
tr’ună copacu, ale cărui crengi așa 
erau acoperite cu fruucj.0; încâtă 
elă era fbrte bine ascunsă între 
ele. „Pagubă de măgari, 4ise 
der cămașa este mai aprâpe ca 
sumanulă și eu sunt mai multă 
vrednică pentru mine, decâtă mă
garii?1

Intr’aceea călăreții se apropiară 
și, din înfățișarea loră, Aii Baba 
nu se îndoia de locu, că n’aru fi 
hoți adevărațl. Toți erau armați 
din capă pănă'n tălpi și toți a- 
veau saci umpluți, legați de-asu- 
pra șeleloră. Acesta era prada 
loră, și celă ascunsă era curiosă, 
că de ce și-au adus’o aici.

Din mijloculă loră păși celă 
mai voinică, care a trebuită să fiă 

căpitanulă; se apropiă de o stâncă 
și d>s® ▼oce respicată: „Se
sam, deschide-tew,

In clipa aceea se deschise în 
stâncă o ușă, de care mai ’nainte 
nu se vedea nici o urmă. Hoții 
intrară cu prada în stâncă și ușa 
se’nchise singură după ei. Ori ce 
străină n’ar fi văcțută acum alta 
înaintea sa, decâtă o stâncă golă.

Pănă când hoții erau înlăuntru, 
Aii Baba a stată în ascuncțătorea 
lui, de fiică, că ei potă eși înfiă-ce 
minută.

Trecu multă timpă ; de-odată 
stânca se deschide eră și după ce 
eșiră toți cei patru- (țeci de hoți, 
căpitanulă eră Jice cu voce lim
pede: „Sesam, încue-te! Ușa se 
închise numai decâtă. Hoții se 
suiră pe caii loră și plecară.

Aii Baba așteptă pănănu mai 
vecfu pe călăreți. „Acum de bună 
semă nu se mai întorcă* 4, c^ise elă. 
„Să facă o cercare, bre decă voiu 
c|ice și eu ca căpitanulă, deschi- 
de-se-va stânca?“ Iute se scoborî 
de pe copacu în josă, se vârî prin
tre tufe și cp3e după cum aucjise 

pe căpitanulă hoțiloră : „Sesam, 
deschide-te !“

Stânca se deschise la momentă 
și Aii Baba, uimită, se uita acum 
într’o boltă largă și înaltă, care 
trebuia se-și capete lumina de susă 
6re cum. Păreții erau așa de drepți 
ca și când ară fi fostă ciopliți de 
mână omenescă. Pe pământă însă, 
jură împrejură, erau întinse măr
furile cele mai prețibse, vase de 
aură și argintă, covoră, stofe de 
metasă, stofe cusute cu firă de 
aură și o mulțime de pungi de 
piele, care după cum se convinse 
Aii Baba mai târefiu, erau umplute 
cu monede de aură.

„Pe barba Profetului U strigă 
Aii Baba, „de sute de ani au tre
buită să-și aducă hoții prădile aicl!“ 
Elă întră în boltă, care se închise 
numai decâtă în urma sa. Aci își 
alese câteva săculețe cu bani și le 
scâse afară, după-ce deschise ușa 
cu acelea-șl vorbe. De câte-ori 
eșia afară, ușa rămânea deschisă 
în urmă-i, er când întră, se închi
dea de sine. După ce a scosu atâ
ția saci, câți a putută încărca 
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facă pe „măgarulă, ce cară apă“, 
pentru ce nu protesteză în dietă, 
ca deputată, când la diferiți titli 
ai bugetului, se înhamă Românii la 
carulu, „care cară apă la edificarea cui- 
■turei11 maghiare?

Milione suntă acelea, cari cu 
dragă inimă le voteză d-lu Bar
tha pentru cultura maghiară, ca sub- 
vențiune la Academiă, la rnuseu, 
la teatre, la școli etc. etc. în faptă 
totu scopuri culturale specialii ma
ghiare, er din acelea, circa a șesa 
parte se stdrce din crunta sudbre 
a „semicultului Valachu“.

Asta nu aerbgă demnității de 
Maghiar a îngâmfatului Secuiu ?

Der în fine nu mi-a fostă uni- 
culu scopă, enararea acestoră 
fapte, pe cari tbtă lumea le cu- 
nâsce, ci cu deosebire să arătă, 
că unde societatea nu pote fi te- 
rorisată cu efectă de cătră șovi- 
niștii maghiari, pe acolo și ei pe 
terenulă socială suntă mai tole
ranți, seu doră mai corectă m’ași 
esprima, decă ași cțice, că devină 
mai culțl.

Aici în Sibiiu, de esemplu, au 
și Maghiarii casină și „dalkor“,au 
și Românii casină, reuniune de 
cântări, de femei și de sodali, și 
au Sașii nenumăratele loră reu
niuni.

Acestea tbte arangieză pe
treceri, baluri, er unele și con
certe.

Invitările fiă-care le face în 
limba sa, și pănă astăcji încă nu 
s’a ivită casă, ca cineva se fi re- 
turnată vr’o învitare pentrucă n’a 
fostă tipărită în limba celui In
vitată, ba în specială balurile și 
concertele românesc! le cerceteză 
și inteligința cultă maghiară dim
preună cu celălaltă publică cultă 
civilă și militară.

Ce dovedesce d-lă profesoră 
universitară Dr. Râzsahegyi cu 
aceea, că a returnată invitarea 
tinerimei române din motivă, că 
textulu ei era românescă și nu 
maghiară ?

Dovedesce, că e uno omă in
tolerantă și ună șovinistă preocu
pată față cu elementulă româ
nescă, față cu o parte a eleviloră 
săi, și că prin urmare, e stăpânită 
de astfelu de patimi, care-lu disc- 
alifică pentru postulă de, profe
soră la o universitate susținută 
din budgetulă statului, pe carea, 
în lipsa de institute naționale de 
acestă categoriă, suntă necesitați 
se o frecuenteze și tinerii români.

Și atâtă elă câtă și îngâmfa- 

tulă seu amică, Bartha, nu suntă 
în dreptă a apostrofa pe inteli- 
gința română de semicultă, căci 
ună omă cultă nicl-odată nu de
vine obraznică pentrucă în vieța 
socială, concetățOnulă seu se fo- 
losesce de limba sa.

Fiă-le rușine!

CRONICA POLITICA.
— 13 (25) Februarie.

Domnii unguri dela stăpânire îșl 
facă de capă. OrI-ce mișcare a națiuni
lor ă nemaghiare din aoestă nenorocită 
țeră, ei o întimpină ou pumnulă și ou 
arma gendarmiloră. O nouă și tristă do
vadă a „libertății44 unguresol au dată 
de ourâudă organele și slujbașii guver
nului din Turocz St. Mărtină, în Unga
ria de m^dă năpte locuită de poporulu 
slovaefi, în oontra oăruia s’a începută o 
gonă miserabilă. Anume, pe d'u& de 19 
Februarie n., a fostă oonvooată o adu
nare poporală slovaoă în causa căsăto 
riei oivile. Vioeșpanulă și solgăbirăulă 
de acolo însă, a oprită adunarea fără 
leoă de motivă. Naționalistulă slovaoă, 
advocatulă Vanoviol, a sorisă minis
trului de interne, oă organule lui se 
portă obrăznicesoe și calcă legea, care 
dă voiă oetățeniloră să se adune și să 
se sfătuescă. Ministrulă însă n’a răspunsă 
nimioă. Văcjsndă Slovacii adunați, oă 
li-s’a oprită ori ce consfătuire publică, 
s’au retrasă în ospătăria numită Dom, 
unde s’au înșiruită în. jurulă meseloră, 
Erau la olaltă oam 600 inși. Aucjendil de 
acăsta solgăbirăulă a intrată în sală și 
a provocată pe oei adunați să se depăr
teze, că de nu, îi va alunga ou gen- 
darmii. Poporulă însă n’a voită să se 
depărteze. In urmă întră și vioeșpanulă 
tocmai pe oând ună preotăslovacă ținea 
ună toastă. Vioeșpanulă se repecfi spre 
preotă, voindă să-lă oprescă a vorbi. 
Purtarea barbară a viceșpanului amărî în 
măsură mare pe poporă, oare protestă ou 
tăriă în contra purtării slușbașiloră un
guri. Vioeșpanulă eși, arătându-se peste 
puțină timpă în fruntea unei cete de gen- 
darml. Cu greu isbutiră oonduoătorii a 
îndupleca poporulă să se depărteze în 
liniște. — Etă „libertatea14 ungurescă 
pănă unde ajunge! Der viu e Domnulă. 
va răsplăti odată atâta oute-zare și in- 
famiă....

„Amăgiri reacționare/

In timpulă din urmă gazetele 
ungurescl au făcută fârte mare 
svonu cu ună așa „Congresu
alu naționalitățiloriS, care s’ar fi 
pusă la cale în Viena, capitala îm
părăției Austriei.

Ungurii, simțindu-se cu mari 
păcate pe sufletulu loră, păcate ce 
le-au săvârșită față de națiunile 
nemaghiare din Transilvania și 
Ungaria de an! 25, de când au 
ajunsă la putere, se temă chiar și 
de umbra unei mișcări împreună 
a acestoru națiuni. Au publicată 
foile ungurescl, mai alesă „Ma
gyar Hirlapa, artioul! și scrisori din 
Viena, în cari se dice, că în cer
curile Curții se vorbesce forte mult 
despre ună guvernu reacționarii, adecă 
ună guvernă, care asigurându-se 
de ajutorulă naționalitățiloră, se 
facă trebile Curții și se restringă 
libertățile de cari se bucură Un
gurii de 25 de ani.

Curentulă acesta reacționară 
este multu discutată de foile un
guresc!, și fiindcă între acele „ele
mente ale monarchies, de cari vre 
să se folosescă ună viitoră guvernă 
reacționară contra Unguriloră, se 
ințelegă și Croații, foile ungurescl 
au imputată Croațiloră, că ei ală- 
turându-se la „elementele monar
chiei “ vi eu să mergă cu reacțiu- 
nea contra liberalismului.

La acestă imputare răspunde 
organulu oposiției croate, „Agra- 
mer TagblatS, într’unulă dinnumerii 
din urmă, într’ună articulă întitu
lată „Amăgirile reacțiuneS, care cu- 
prindendu câteva pasagii, ce se 
potrivescă și la noi, aflămu de 
bine a face cunoscute părțile mai în
semnate din acesta articulu.

Foia croată di°e> că națiunea 
croată n’are de locu nici o causă, 
de-a fi cu încredere față cu „cer
curile Vienei“, și acestea se înșală 
forte tare, decă conteză la aceea, 
că astădi, de dragulă loră, „ele
mentele monarchiei“ se voră îm- 
bia a face serviții în folosulu „cer- 
curiloru din Viena“.

ț)ice mai departe organulă 
croată, că mai alesă Croații au 
făcută într’ună rendă asemenea 
serviții, serviții fărte grele chiar, 
„cercuriloru din Viena“, der atunci 
națiunea croată a primită o ast- 
felă de răsplată, care altora li-s’a 
dată dreptă pedepsă.

Articululă arată apoi asupra 
sorții Slaviloră din Austria,' a 
Croațiloră din Dalmația și Istria, 
a Sloveniloră și a Cehiloră, apoi 
întrâbă: „6re aspirațiunile naționale 
ale acestora se voră realisa atunci 
mai bine și mai ușoră, decâtă ten
dințele naționale croate ?“— Con
tinuă apoi f6ia croată:

„Când întrebămă acestea, răs- 
punsulă nostru, cumpănindu bine 

raporturile, nu pdte fi altul, decât că 
reacțiunea se află în fârte mare 
rătăcire, decă crede, că spre ajun
gerea scopuriloră sale p3te conta 
la celelalte „elemente ale monar
chies. Simțămeutulă în potriva 
dușmaniloră noștri nu se pote es- 
tinde pănă acolo, în casulă acesta, 
încâtu să ne putemu înjosi pentru o 
operațiune comună și să primimă 
mâna de alianță a acelora, cari 
numai atunci ni-au întins’o, când au 
avuții lipsă de noi, der totdeuna și 
au băgat’o în busunară, în modă 
egoisticu, ba ni-au arătatu chiar pum- 
nulu amenințătorii ori și de câte-ori 
noi ni-amă mărginită la apărare 
binefăcătâre. Nu, cu reacțiunea nu mer- 
gemii! Nstfelu de speranțe se și-le a- 
lunge din pietu cercurile din Viena. 
In direcțiunea acesta nici chiar 
față cu dușmanii noștri de mârte 
nu potă conta la spriginulă nos
tru, fiindcă este cu multă mai a- 
dencă înrădăcinată în inimile nds- 
tre credința, că popâreloru nu le 
este iertată a subsăpa solidaritatea 
în libertate. Hegemonia germano - 
maghiară apasă destulă de greu 
pe Slavii monarchiei, der tocmai 
așa de greu nu-i apasă, ca pentru 
acesta să fîmu aplecați a schimba 
ce avemă cu ceea ce ni-ar pute 
da, la casă de reușită, cercurile 
din Viena.

Articululă sfîrșesce cu aceea, 
că Slavii monarchiei austro-ungare 
vreu să-și elupte ei de ei liberta
tea și situațiunea la care tindă.

Totă în sensul acesta scrie și ală 
doilea organă alu oposiției croate, 
„ Obzor“. Foia croată cjice, că Croații 
niciodată nu voru mai da mână 
de ajutoră reacțiunei din Viena, 
care tinde la nimicirea libertății 
popăreloră, nici nu se voră de
grada a fi folosiți de unelte, pen
tru ca reacțiunea să-și ajungă sco
purile ei dușmane spiritului de na
ționalitate.

In privința acesta Nemții din 
Austria cu Ungurii din Ungaria 
suntă frați de cruce.

Unu sfaiu binevoitorul.
Suntemă rugați a publica în 

foia nbstră de Dumineca, urmă- 
târea scnsbre binesimțită:
Cătră alegătorii români din Cuvin, Gijorok, 

Miniș și Cladova.
F r ați 1 o r Q !

SoițI ou tobi cântarea românesoă 
„Beștăptă-te Românei Cum s6 nu o aoițl, 
când ea se învață în tdte șoolele române, 
alăturea ou „TatălQ-Nostru44, dela 1848

pe măgari, i-a prinsă pe aceștia și 
li a încărcată totu aurulu în spi
nare. D’asupra peste sarcina pre- 
țibsă așecjă găteje ca se nu bage 
nimeni de semă ce p6te fi pe mă
gari. După aceea cjisc: „Sesam, 
încue-te!“ și stânca se ’nchise. Pe 
urmă Aii plecă cătră casă.

Femeia lui Aii ședea pe sofă 
și aștepta pe bărbatu-său. Ea aucji 
cum mână elă măgarii în curtea 
cea strîmtă și apoi cum închise 
pârta de cu grijă. Tocmai voia 
să iese la elă, când Aii Baba și 
deschide ușa și pune sacii cu bani 
înaintea ei. Pănă se duse elă afară 
să aducă și pe ceilalți, ea căută, 
se vedă ce-i în ei și spăriată, vă- 
4endă, că e aură, scose ună ți- 
petu, er cătră bărbatulă ei strigă: 
„Aii Baba, să fi tu așa de ticălosu?“ 
— „Liniștesce-te, dragă nevastă, o 
întrerupse elă. Eu nu sunt hoțu, 
afară decă nu e cineva hoțu, când 
ia dela hoți. Nu-i mai ave nici unu 
prepusu, decă îți voiu descoperi 
noroculă meu.“ După aceea îi po
vesti, cum a umblată, der îi cUse 
să-și țină pupăza.

Nevasta era nebună de bucu- 
riă. Ea deșertă totu aurulu gră
madă și uimită de bogăția neaș
teptată, sărea într’ună picioru prin 
odae. Atâția bani la olaltă nu vă- 
4use ea în totă vieța ei. Acum 
voia să se apuce, să-i numere bu
cată de bucată. — „Nevastă, tu 
n’aiminte“, cpse Aii Baba;:„cândo 
să fi gata cu număratulă ? Eu vreu 
să îngropămu banii numai decâtă. 
N’avemă să pierdemă timpă... alt- 
felă putemu întră în felă și felă 
de bănueli44. „Mie totuși mi-ar plăce 
tare să sciu rnăcaru pe aprâpe, 
cam câți suntu“, cji9e femeia. O să 
aducă din vecini o măsură mică, 
ca celă puțină să-i măsurămă, decă 
nu-i putemă număra/—„Cum vrei 
tu“ 4ige Aii Baba. „Mai bine ar fi 
totuși să nu-i mai măsuri. La totă 
casulă tu să taci/

Nevasta lui Aii Baba se duse 
la cumnatulă ei, Cassim, și cerii 
dela nevasta lui o măsură mică 
de bucate.—„Numai decâtu/ 4’se 
acesta, și eși în bucătăriă, ca s’o 
aducă. Ea însă era doritore să scie, 
că ce bucate are de măsurată Aii | 

Baba, de aceea unse fundulă mă- 
surei cu său, casă se lipescăceva 
de elă. Femeia lui Aii Baba a- 
lergă numai decâtă acasă și pe 
când bărbatulă ei săpa grăpa, totă 
umplea măsura cu aură și o de
șerta pe canapea. Cu numărulă 
măsuriloru era forte îndestulită.

Cum a gătată, a și dusă mă
sura îndărătu la cumnată-sa, fără 
să se mai uite pe fundulu ei. Cum 
s’a spăriată însă cumnată-sa vă- 
4ându, că pe fundulă măsurei era 
ună bană de auru. „Se p6te!“ strigă 
ea. „Aii Baba are bani, de măsurăt 
cu găleta. De unde-i are blăstă- 
matulu de elă?“ In inima ei se 
stern! pisma.

Ea nu mai putea de dorulă 
să descopere noutatea bărbatului ei 
Cassim, care era în prăvăliă. Tim- 
pulă pănă sera, când era să vină 
elu acasă, i-se părea o veciniciă. 
In sfârșită elu se întârse acasă și 
femeia îlă întimpină cu cuvintele: 
„Cassim! totdeuna te-ai ținută, că 
ești bogată, der ești în mare ră
tăcire. Aii Baba are cu multă mai 
multă ca tine. Elu măsură banii 

cu feldera/ — „Cum?“ strigă 
Cassim sgârcitulă, și nevastă-sa îi 
spuse totă ce scia, și-i arătă ba- 
nulă de auru, care era unu bană 
fârte -vechiu. — „Trebue, c’a gă
sită o comâră veche, 4ise elu. Der 
în locă ca să se bucure de noro- 
culu fratelui său, de pismă nu 
putu durmi totă ndptea.

A doua 4b cum se sculă, celu 
dintâiu drumă, ce-lă făcu, a fostă 
la frate-său. — „Aii Baba“, 4ise 
elă, „ce va să 4i°ă asta? Tu te 
porți ca ună săracă și te dai de 
cerșitoră, pe când, în faptă, mă
suri banii cu feldera. De ce as- 
cuncji asta? Se cuvine asta dela 
ună frate ?“ — „Frate dragă“, răs
punse Aii Baba, „nu înțelegă, ce 
vrei să 4*°*-  Deslușesce-mă/ — 
„Numai nu te face“, 4^se Cassim. 
„Câte bucăți ai ca acesta, pe care 
nevastă-mea a găsit’o pe fundulă 
baniței, după ce a măsurată soția 
ta cu ea?u — „Cum nu potă tăce 
femeile nicl-odată“, strigă Aii 
Baba năcăjită, pentru-că elu cre
dea, că femeia lui a flecărită totă 
lucrulă. Astfelă nu-i rămâne alta, 
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înoool! Și cântarea acesta a și deștep
tată multă pe poporulă românescă. Și 
după deșteptare „croescețl altă 
soarte“, la care să se închine și duș
manii tăi.

Da, să se închine și ei. Mai închi
ne se și ei, oă noi destulă ne-am închi
nată și o&crulitO îna’ntea loră. Ei au 
fostă totdeuna și ou cureohiuld unsă și 
ou clisa îutregă, și Doi stătemă la o 
parte și priveamă ia ei suspinândă. E 
vorba însă, că clisa s’a îngrășată din 
oucuruzulă (păpușoinlă) nostru; ârpăpu- 
șoiulfi și varza s’a produsă în holdele 
năstre, prin truda și o 8 ten 61 a 
nostră. Avemă der și noi dreptO la 
tăte. Numai, că pănă acum nu ne am 
pră sciută folosi dA dreptulă nostru. Că 
ai noștri cea mai mare parte, mergeau 
pănă aci să voteze unde i ohiămau Un
gurii și mai alesă Jidanii. Aoam însă nu 
mai merge așa, că poporulă s’a deștep
tată, șl-a deșchisă ochii și vede ce e 
bine și oe e rău. A ajunsă poporulă să 
vacjă, că „străinulă e străină, și te adapă 
cu venin ii!8

Frațiloră ! Voi a ți dovedită, oă soițî 
prețui sângele vostru și scițl desprețul 
pe străinule îngEtynfată și desprețuitoră! 
Și acesta a-țl arătat-o la alegerea diD 
urmă de membrii la comitată, și a ți 
arătat-o cu atâta înțelepciune și ținere 
la ol altă (solidaritate), înoată ’ătâ lu
mea română v’a lăudată și cinstită!

Frațiloră ! Gnjițl acum bine, oa să 
nu picați din aoestă laudă și cinste. Scițl 
bine, că alegerea aceea s’a stricată. Da, 
au strioat-o Ungurii și Jidanii, pentrucă 
nu vreu să vatjâ și Români adevărațl, 
Români vercjl, in casa oomitatului, oare 
să apere cu fruntea senină drepturile po
porului, oarl să strige susă și tare: josă 
ou nedreptatea; ci vreu să vacjă aoolo 
numai slugi, oarl vrendă nevreudă să 
închină stăpânirii loră !

Frațiloră! Nu vă spăriațl de so'gă- 
birău, Did de fibirău, nici de vioeșpană, 
nici de fișpană, nici de ministru, niol de 
nime! Nu! nu vă spăriațl, nu fiți fricoș’, 
că n'are nime, oe să vă facă. Câtă pu
tere au asupra vostră și așa o facă, ori 
oă țineți ou ei, ori nu; la oe vă potă 
ei sili și așa vă silescă: porția tre- 
bue să o plătescl, oă dăoă nu îți 
vinde casa și moșia, de a-i țină de o 
miiă de ori ou elă ; oătane trebue 
se dai, drumulă de țără trebue 
să-lă faol, văile trebue să le desfoncjl 
și regulezi etc. Va să cjică, oântarea totă 
oea veohiă rămâne.

Nu vă luațl Did după aceea, oe 
cjioe solgăbirăulă vostru din Aradă, oă 
nu potC- fi aleși numai cei ce Joouescă 
între voi. Asta-i miuoiună ou pinteni. 
Tetă omulă de omeniă din țâră, care 
plăte8oe porțiă, păte fi alesă membru la 

oomitatil, șecjă elii unda îi place în țer&. 
Dor numai într’unQ oomitatfl 
pote fi alesă cineva, și nu în două 
deodată.

Frațilortî ! Legea de alegeri e veche, 
nu-i de erl de alaltăieri. Și dâoâ s’a pu
tută în trecută alege bărbați, cari nu 
loouiau în cercii, pentru oe să nu să 
pâtă alege și acuma? Ori Kovăr Bela e 
locuitorii în cerculQ Gyorok? Ba!

110 ounăsce oineva din comunele 
vâstre? Ba! Nime nu-10 ounăsce, nime 
nu i a aucjitfl nici de nume, pănă când 
a trebuită alesO )a oomitath. Atunci l-ați 
alesă. Fiâ-i de bine! Der mai departe 
să se lingă pe buze de doră de voturi 
românesol! Ascultați ^oi de acjl înainte 
numai de inima vdstră curată, și de băr
bații voștri naționali, că aoeia vă voesoO 
binele! Nu ascultați nici de Kobi, nici 
de Schwarz, niol de Marozi, niol de 
Safran, niol de B e n z u r, nici de Uu- 
gurl botezați și nebotezați, nici de bi- 
rău, deoă v’ar sfătui peutru atare străinfl, 
oi alegeți voi bărbați națio
nali!

Dumnezeu să vă ajute. AminO !
Mai muWl altq&tor'î.

SOIRILE VILEI.
— 13 (25) Februarie.

0 frumoși dovadă de recunoscință au 
dată tinerii noștri universitari dela Bu
dapesta cu ocasiunea serbărei jubileului 
de 30 de ani, ca profesoră de limba și 
literatura română la universitatea din 
Budapesta, a D-lui Alexandru Romană. 
Pătrunsă de reounoscință față de acostă 
meritată bărbații ală nostru, oare acum a 
împlinită 30 de ani, de când munoesce 
ou dragoste și credință în brazda lumi- 
uărei și deșteptărei tinerimei năstre, ju
nimea română dela Budapesta luâ nobila 
hotărîre, de-a serba aoestă jubileu prin- 
tr’unfi frumosă bauchetă, oe l’a aran- 
giatO ea în ondrea venerabilului profe
sori) Al. RomanO la 11 Febr. n. o. O 
adevărată sărbătore națională a fostă 
acesta nu numai pentru tinerimea ndstră 
universitară dela Budapesta, oi pentru 
toți fruntașii români aflători în aoâstă 
oapitală, oarl nu intârcjiară de-a se pre
sents la acestă banchetă pentru a aduce 
urările loră de bine meritatului ju- 
bilantă.

Chiar din depărtări mari grăbiră unii 
a se presenta la aoestă serbare națio
nală, er o însemnată parte dintre frun
tașii români îșl manifestară iubirea și 
aderența față de vreduiculă jubilantă 
prin oăldurose telegrame de felioitare 
Intre acestea însernnămă felicitarea, oe 
'i s’a adresată din partea Academiei Ro
mâne, ală căreia membru este și d-sa, 
apoi din partea Esoelenței Sale Metro- 

politului Mironu Romantilă dela Sibiiu, 
din partea Prea Sânțiiloră Loră D-loră 
EpisoopI Mețiartu dela Aradft, Popea 
dela Caransebeșă și alțl numeroși fruntași 
ai noștri. Aotulă de recunosoință, ce l’a 
manifestată tinerimea ndstră dela uni
versitatea din Budapesta prin serbarea 
într’ună modă atâtă de demnă a acestui 
jubileu, îi faoe mare onore.

—x—
Pentru edificarea unei șooli române 

gr. cat. in Sibiu, după cum amă amintită 
Dumineca trecută, s’au pusă temeliile unui 
fondă înoă în an. 1876, din partea d-lui 
inspeotoră de șcăle luliu Bardoși. Pentru 
mai bună orientare a publioului ni-se 
scrie aoum din Sibiiu, oă amintita scolă 
este deplină gata încă din 30 Augusta 
1892 și dela începutulă anului șoolastică 
curentă prelegerile se țină în ea. Șoola 
a oostată cu totulă peste 5000 fl., e forte 
frumâsă, are 2 sale pentru în^Sțămentă 
și 2 odăi pentru învățători. Meritula e- 
dificărei acestei sooll este a se atribui 
în prima liniă venerabilului parochă și 
protopopii 1. V. Rusa, care timpă de 16 
ani a luptată pentru ajungerea aoestui 
soopă.

—x—
Călugării șarlatanii. D-la preota din 

Poiana merului (în oomit. Făgărașului) 
ne împărtășesoe, că (filei0 acestea a 
mersă aoolo ună oălugără grecă, cu nu
mele „Ioană, fiiulă lu; Avramă8 din 
Asia mioă (Siria), ousoopulă oa să adune 
bani dela poporulă nostru pentru repa
rarea unei mănăstiri din patria loră. 
După oe oălugărulă înșelă mai mulțl 
bani dela poporă, pe oarl niol nu i-a 
însămnată în cărticica de colectare s’a pusă 
pe băutură ți a începută a oomite oele mai 
soandaldse și nerușinate imoralități. Po
porulă s’a revoltată cu atâta mai multă, 
fiindcă șarlatanulă și îmoralulă oălugără 
arătă și nisce acte de recomandațiă 
dela căpeteniile nostre bisericesol dela 
Sibiiu și Brașovă, pe basa oărora preo- 
tulă l’a recomandată bună-voinței popo
rului, compromițendu-se aBtfelă înaintea 
oredinoioșiloră săi. Atragemă atențiunea 
mai mariloră bisericesol asupra acestui 
casă, pentru-ca, de nu e vre-o falsifioațiă 
la mijlooă, să suie în viitoră oui au să 
dea recomandațille, er poporului nostru 
’i spunemă înoă-odată să se ferescă de 
șarlatanii greci, căol destulă amă sufe
rită din partealoră; oelă puțină aoum să 
nu ne mai lăsămă înșelați de ei.

—x—
Nou corii de plugari. Din Lăpușnică 

ni-se scrie, că d-lă preotă de-acolo D. 
Bogoeviciu a înființată ună nou coră de 
plugari constătătoră din vre-o 43 de mem
bri. Uorulă este pusă sub oondu'erea 
d-lui învățătoră Ioană Olariu și de re- 
pețite ori a eseoutată în biserică cântă: 
rile dela s. liturgiă, spre cea mai deplină 
mulțămire a poporului, a oăruia iubire 
și-a câștigat’o prin aoesta zelosulă preotă 
în măsură încă și mai mare, oa pănă 
aoum.

—x—

Numerulti școlarilor^ superiori din Un
garia în semestrulîî primo alo aoestui 
anii șoolarii este de 5819. Din aceștia 
se vine pe universitatea din Budapesta 
3580, pe universitatea din Clușiu 575, 
pe politechnioO 808, pe aoademia de 
dreptfi din Oradea mare 104, pe liceulfi 
de dreptQ din Erlau 57, pe lioeulti de 
dreptQ din Cinci biserici 73, pe acade
mia de preptti din Kecskemet 55, pe a- 
cademia de dreptă din Dobriținfi 164, 
pe academia de dreptă din Sighetulă 
Marmației 61, pe aoademia de dreptă din 
Sarospatak 51 și pe academia de dreptă 
din Eperjes 88 asoultâtorl.

—x—
Cine-i acolo? Se sorie din Viena: 

In năptea de 6 (18) 1. o., sentinela mi
litară, ce stele de patjă înaintea unui ma- 
gazină militftrescă, a; împușcată pe ună 
Holdată. In întunericulă nopții, sentinela 
zăriudă pe cineva mișcândă în apropie
rea magasinului, a strigată de trei orl- 
oine-i aoolo? și tovaroșulă său, nerâs- 
pun4ându-i, l’a ouloată cu două foourl la 
pământă.

—x—
Mișcarea agricultorilor!! germani. Etă, 

după gazetele străine, oâteva informații 
mai amănunțite asupra ședinței constitu
tive, ținută la 6 (18) Februarie, de Liga 
agricultoriioră germad la Berlină: Mai 
bine de 4®ce mii de agricultori v- nițl 
din tote părțile împărăției se strînseră, 
ou multă înainte de ăra fixată pentru 
desohidere, înaintea porțiloră salei Tivoli, 
în care nu potă încăpea mai multă de 
patru mii de omeni. Oomitetulfi orga- 
nisatoră a fostă nevoită astfelă să țină 
două întruniri în looă de una. Printre 
oratori s’au distinsă d-nii: de Wagen- 
heim, Frege, Lutz, de Limburg Stirum. 
Wangenheim a sfătuită pe agricultori, 
să nu se ia dună socialiști și progresiști. 
„Strigătulă nostru,— a c|'8Q oratorulo — 
trebue să fiă, pentru Dumnecjeu, pentru 
patriă și pentru noi înșine8. Lutz a cri
ticată disoursulă ținută de d. Oaprivi îu 
dieta imperială. — „Țăranii, — a (fish 
acestă oratoră — întotdeuna și au dată 
sângele fără să se toomâsoă și totă loră 
lise împută agitația revoluționară8. Lim- 
burg-Stirum a (fisă: „Inoepândă de aefi, 
se va ține socotelă de agrioultorl, oăcl 
decă țara va fi amenințată, la noi se voră 
adresa8. In sfârșită oontele de Mirbach 
a declarată, că eiă va continua a apăra 
agrionltura. Adunarea a primită apoi în 
unanimitate, resoluția următore: „Voimă 
o armată puternioă, singurulă mijlooă de 
a oonserva pacea și preponderanța Ger
maniei. Suntemă gata în acestă soopă 
la tăte saorificiile; der, de sită parte, 
voimă o agricultură înflorităre. Și fi- 
indoă legislația acestoră din urmă ani, 
precum și adoptarea tratateloră oomer- 
oiale, au adusă însemnate soăderl agri- 
oulturei, învitămO dieta să respingă tote 
tratatele comerciale nouă8. îndată după 
acesta s’a ținută o a doua întrunire, în 
care s’a primită aceleași resoluțiunl. Cele 
două întruniri au trimisă împăratului o 
telegramă, exprimâi. du și simțămintele de 
fidelitate față de persăua Suveranului.

—x —

decâtu se descopere fratelui seu 
totă întâmplarea. Tot-odată i-a 
spusă, că bucurosu împarte cu elă 
comăra întregă, numai se țină în 
taină. — „Despre asta nu încape 
nici o îndoielă,“ răspunse Cassim, 
„cu tote acestea dorescu săcunoscu 
mai de aprăpe tote împregiură- 
rile cu bogăția și vreu se sciu, 
cum potă se mă ducă la ea în 
orl-ce vreme. Decă tu nu-mi des
coperi tote acestea, te arătă la 
polițiă și nu ți închipui, că acolo 
vei avâ dreptate. Pentru-că, decă 
averile, de cari spui, suntă ale ho- 
țilorfi, nu erai în dreptă se iai 
din ele, ci trebuia se faci arătare 
diregătoriei.“

Aii Baba dete fratelui seu tăte 
deslușirile, îi împărtăși chiar și 
cuvintele secrete, cu cari se des
chidea și închidea ușa. De altă- 
ceva nu avea trebuință Cassim. 
îndată, a doua 4b și încărcă 4©ce 
catâri, cu lă4l mari, găle, și-i mână 
în pădure, unde după semnele, ce-i 
spusese frate-său, găsi curându co- 
paculă și stânca. La cuvintele: 
„Sesam, deschide-te,“ ușa se des

chise și se închise singură, după 
ce intrase omulu lacomă. Decă se 
minuna elă de astă întâmplare ciu
dată, cu multă mai tare se mi
nună după ce a începută a cer
ceta lucrurile din peșteră. Ce mi
nunății erau așe4ate acolo!

Nu se putea sătura cu ochii. 
In sfârșită însă îșl epse, că trebue 
se începă a căra afară. Elu luă 
în spate atâtea săculețe cu bani, 
câte putu duce și pași spre ușă. 
Uimită și încântată peste măsură 
de cele vă4ute, în lăcomia lui cea 
pătimașă, uitase cuvântulă „ Se
sam “. Scia numai, că cuvântulă 
acesta este numele unei plante; 
încercă se 4ică pe rândă: „orză 
deschide-te“, apoi: „olivă deschi- 
de-te“, der înzadară, cuvântulă 
adevărată nu-lă nimeri, și ușa ră
mase încuiată

Astfelă lăcomia lui l’a băgată 
în periciune. Elă spera acum, că 
va veni frate-său și-lă va mântui. 
Aii Baba însă băgase de semă a 
doua 4b cum a plecată Cassim 
din cetate cu catârii și îndată și-a 
închipuită unde s’a dusă. Elă cu- 

noscea pe frate-său și fiindcă era 
omă bună, n’a vrută să se ia la 
certă cu elă și rămase acasă.

Cătră amie4l veniră hoții. Cas
sim au4i forte bine tropotulă cai- 
loră și-și 4ise îndată, că este pier
dută, de nu va scăpa prin vre-o 
minune. Cum se deschise ușa, 
Cassim năvălesce ca săgeta afară 
și... dreptă asupra căpitanului, care 
era în frunte, și-lă răstornă. Cei
lalți hoți însă traseră săbiile și-lă 
culcară la pământă.

Hoții se mirau fărte tare, cum 
a putută să între Cassim în peș
teră și să nu pătă eși afară? Ca 
să sparie pe ori cine de a mai 
face în viitoră, ca elă, hotărîră 
să-i despice corpulă în patru și 
astfelă să-lă lase în peșteră. Așa 
făcură.

Inserase, și Cassim nu se mai 
reîntărse acasă. Nevasta lui era 
fărte îngrijată. Ea alergă la Aii 
Baba și-i 4iae: „Cumnate, tu scii, 
că fratele tău s’a dusă în pădure, 
scii și pentru ce s’a dusă. Ei bine, 
încă n’a venită îndărătă: Mi-e 
frică, că i-s’a întâmplată ceva rău“. 

— „Liniștesce te, 4’se Aii Baba, 
Cassim se va reîntdree într’adinsu 
numai la nbpte, ca se nu-lu vedă 
nimenea“.

Femeia se duse acasă, der nu 
era de locu liniștită. Trecându 
înse ndptea, fără ca se se reîn- 
t6rcă Cassim, a începută a plânge 
cu amară, făcându-șl aspre împu- 
tărl. Decă în nebuna ei curiositate 
nu s’ar fi mestecată în trebile lui 
Aii Baba, astă4l nu s’ar fi întâm
plată nimică.

Cum se revărsă de 4iua> Gra 
se duse la nemurile ei. Aii Baba 
nu așteptă se fiă rugată multă, ci 
a plecată îndată, se caute pe fra- 
te-seu. Ajungendă însă cu cei trei 
măgari ai săi la stâncă, ascultă 
câtva timpă la ușă, pentru-că se 
temea, să nu fiă hoții înlăuntru. 
Fiindcă nu era nimică bănuitoră, 
dete cuvintele sciute, ușa se des
chise și elă zări cadavrulă (cor
pulă mortului).

Aii Baba era omă bună, nu 
stete multă la îndoielă. Deși tra- 
te-seu nu lă iubise nici-odată, elă 
hotărî să-i facă cinstea cea din
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încetarea colerei în Ungaria. F6ia 
oficidsă ungoresoă publioâ ună oomuni- 
oattl, în care se «ptjDe, că colera a în- 
oetată cu totalii în Ungaria. In 21 Fa- 
bruarie nu s’a anunțata din nici o parte 
a Ungariei vre-ună oasă de coleră. Ase
menea în spitalele de coleră din Pesta 
nu se mai află nici un! bolnavă. împre
jurarea a.câsta însă nu es< hide posibi
litatea ca colera să nu se mai iviscă 
din nou la primăvară. Poponorațiuuea 
deci să urmeze și de aici înainte pres
crierile de preoauțiune față de aoâstă 
epidemiă.

— x—
Dunărea de ud! timp! înoooe în

cepe a se umfla. Sloiuri mari de ghiață 
plutesc! în josă pe Dunăre, pricinuind! 
stricăciuni prin locuințele dela țărmă. 
Rîulă Vaga a oresouth atât! de tare pe 
la Komarom, înoată a inundată o parte 
mare a ținutului Ungvar. In timpulă unei 
ora 20,000 jugăre erau sub apă. La lo
cuia unde Vaga se varsă în Dunăre, a 
inundată apa ținutul! Kotnaromulni. Și 
în alte ținuturi de lângă țărmii Dunărei 
esista temere de esundărl.

—x—
Pregătiri pentru 1 Main. Lucrătorii 

francași au inoepută deja pregătirile pen
tru 1 Mai viitor!. Din Paris se anunță, 
oă comisiunea monoitoriloră, însărcinată 
cu orgariisarea manifestației dela 1 Mai, 
a decisă să publioe udQ cjiară speoialh 
ou titlulă „Le I-er Mai“, în oare se vor! 
însera revoluțiile.

— x—
Programa concertului, ce la va da 

musioa militară în sala hotelului „Eu
ropa" mâne, Duminecă, este următorea : 
1. Neidhardt: marșul! „Spanisoh Wiene- 
risch". 2. Nicolai: Ouverturăla „Dio lus- 
tigen Weiber von Windsor". 3. Strauss: 
„Kaiser" valsă. 4. Rosenkrauz : Fantasie 
după motivele operei „Ilka" solo de 
trâmbiță. 5. ArrigoBoito: Dwvrtismeut 
din opera „Meohistofeles". 6. Sommer: 
a) Gavotte „Konigin Natalie" b) „lolau" 
poloa frâu. 7. Schlogel: „Bine musika- 
listhe Weltumseglung" cu un! comentară 
fârte variată și bogată în 35 puncte, în 
cari se descria îu oânteee călătoria prin 
diferite țări. 8. Stern: Fantasia rjinâ- 
nesoă: „Carneval de Bucharest" 9. Marek: 
„Wiener G’otaDz’lu". 10 Brandl: Pout- 
pouriu după motivele operetei „Die Ko- 
sachin". Inceputulă la 728 6re sera.

—x —
Necrology. Constantină Coltofeanu 

econom! de vite și proprietară în Brețou, 
tatăl! d-lui protopopă de-acolo, Dimitrie 
Goltofeanu, a răposată la 9 (21) Februa
rie o. în etate de 84 de ani. Răposatulă 
a fostă ună bărbată harnică și forte 
muncitoră ; ca tată de familiă, elă a 
fostă esemplară. ’Lă jălesce întristata-i 
soțiă Reveca n. Sourtu, cu trei fii trei și 
fiice ale sale, gineri, nurori etc. — Fiă-i 
țărâna ușără 1

Din comit. Bistrița-Năseudu.
Bistriță, 19 Febr. n. 1893.

Onorată Redacțiune! Tuturora Ro 
mâniloră de bine este cunoscută intere
sul!, ce lă are veterana năstră „Gazetă" 
față de progresul! nostru.

Eu vorbesoă aiol numai în treba 
solidarității Româniloră din acestă co- 
mitată ală Bistriței-Năsăudului. In soestă 
privință însă nu vă supărațl, deoă silită 
sunt a oonstata și ună regresă, ivită și 
de astă-dată îd Năsăvdă, ou ocasiunea 
alegerilor! municipali. Românii adevărațl 
au compusă lista oeloră de alesă, pe 
care figurau totă bărbați, ceri de cari 
mai învăpăiațl de dragostea binelui na
țională. D-lă Oiooană și soții înoă a oon 
simțită ou acâsta; în 4>ua alegerii însă 
au eșită din urnă, în locă de 11 Ro
mâni, numai 8; în looul celor 3 (Ioaohimă 
Mureșianu, adv.; Preoupă și Dumbrava 
preoți) au pusă pe fisolgăbirăală Bodo, 
prof. Ghețe din N&săudă și pe oăpita- 
nnlă poliției de aici din Bistriță. Judeoe 
aouma ori ce omă oausa, pentru oare 
acei d-nl au alesă toomai ună oapă de 
poliții și înoă din Bistriță!

In ținutulă Sângeorzului română s’au 
alesă numai Români, între oarl și 2 gu
vernamentali. Alegerea acâsta îusă a 
fostă nulifioată și în 20 1. o. a urmată 
o a doua alegere, la oare însă Românii 
s’au purtată înoă și mai bravă ca la oea 
dintâiu, alegând! totă numai Româul 
bravi.

Numai puțină progresă s’a consta
tată în treba solidarității național» la 
Românii diu ținutulă Șieului mare, unde 
de asemenea au fostă aleși, oa membri 
ai aong'egațiunei oomitatului Bistrița- 
Năsăudă, totă numai Români vercțl oa 
stejarulă, 6 la numără. Ondre preoțiloră 
și învățătoriloră din acestă ținută, oarl 
au dooumentată în faptă, oă-șl ounosoă 
ohiămarea, lăsândă acasă neînțelegerile 
personali.

Ondre și reouuoscință se ouvine însă 
și tineriloră și zeloșiloră advooațl D rl 
Ciuta și Triponu, cari prin fiiuța lor! de 
față, au oontribuită moralminte fdrte 
multă la reușita nefalsifioată a alegeri, 
oare deși apelată prin Unguri, totuși a 
fostă aprobată.

*
— Altă progresă îmbuourătoră este 

formarea instituțiunii: „Cununi eterne în 
amintirea celortl răposați* , a oărei menire 
este ajutorarea copileloră orfane, ce arh 
freouenta vre-o școlă de fetițe din Bis
triță. Astfelă de șoole aiol suntă său 
germane seu ungurescl, numai românescl 
nu avernă, afară de șodla oonfes. română 
gr. oat. — Avemă însă nădejde, că dl! 
căpitan! Ioană Mărgineanu, oreatorulă 
instituțiunii de susă, ajutată de viguroșii 
advooațl Ciuta și Triponă, le va suoeede 
a îndupleoa pe stimatele nostre matrone 
din Bistriță și jură la înființarea reuniu- 
nei femeilor! române din acestă oo- 
mitată.

Aoâstă reuniune, de toți și de tâte 
din jură dorită, și oare, după cum se 
soeră, în curând! se va traduce în faptă, 
ajutată și de bănoile ndstre naționale 
„Aurora" din Nlsăudh și „Bistrițana" de 

aici, va fi în stare, oredemă, a înființa 
o șoălă de fetițe aiol în Bistriță. In oa- 
sulăi acesta, Românouțele ndstre voră 
pute gusta o instruoțiune și eduoațiune 
națională, eră nu oontrară iutereseloră 
și obioeiuriloră nostre preoum se întâmplă 
în școlele unguresol de categoria acâsta, 
unde se corumpe totă ce este românesoh, 
până și moralitatea din fragedele inimi 
ale fiitoreloră mame române. DumneZeu 
sfântulă se va îndura spre noi și In causa 
aoâsta, numai solidari să fim!.

*
— De oumva nu vă este greu, bine

voiți a primi și vestea despre progresulă 
„Kulturegyletului."

In depărtare oam de vre-o 18 ohi- 
lom*tri  de aiol spre sud-ostă este oomuna 
Șieulă-mare (Nagy-Sajo), loouită de Ro
mâni, Ungurl-JidovI și în maioritate de 
Sași. Statul! ou mari apese susține aici 
o șoâlă unguresoă ou 3 învățători. La 
aoâstă șoolă, Românii, oarl din oausa 
moliciunii și sărăciei și-au perdută șc6>a 
confesională, dau oontingentulii oelă mai 
mare ; apoi Ungaro Jidovii.

In 14 1. c. societatea unguresoă ou 
numele: „Nagysajâi Emke Daloskăr" a 
avută, după oum audă vorbindu se, ună 
concertă și apoi bală, într’o parte popo
rul! și In oealaltă pionerii „oulturii", 
adeoă intel'gența. Intre pausele joonlui 
nebunatioă, ună fostă învățător! wnguru 
și de present! oantoră reformată In Șieu, 
ou numele Orban, însuflețită de suooe- A
sulă materială ală Kulturegyletului, trân- 
teeoe în oapulă unui notară o stiolă, 
bagă sumă g61ă de oultură. Aoesta pri- 
mindă botezul! Kulturegyletistă, se lâgă 
la capă și părăsesee odaia inteligenței 
spre a-șl petreoe ou poporul!, oe rîdea 
de scena aoesta. Inteligenții unguri țină 
aouma prima ședință kulturegyle-tistă și 
deoidă a da afară p*  răsboinioul! arpa- 
dianO. Aoesta se întâmplă. Insă bietul! 
nu putea fi nepisitoră de străluoitulă 
suoces! ală Kulturegyletului, ou atât! 
mai vârtosă, oă însuși a răspândită prima 
r»4& de „cultură" ; se întâroe deci er&șl 
la jooulă-bătuta.

Atâta obrăsnioiă nu o putea suferi 
nici directorul! șodlei de stată, ou nu
mele Sebestven,^secretarul! Kulturegylet- 
DaloskSrului. Daol aoesta împlinesce oon- 
olusulă adusă ou mijlâoa practice. Mi- 
ti-lă apucă pe bietul! oantoră și mi-ți-lă 
îmblăteeoe ca pe un! saoă plină de pă
pușoi; când era cantorul! dedesuptă, 
când directorul! d’asupra.

Cu tote acestea, bolul! s’a conti
nuată păuă în cJiuA. Jidovul! se vede, 
că nu oruță pe patronii săi Unguri.

Atât! de-ooamdată și despre pro
gresulă Kulturegylet ului. Ași mai ave 
să scriu și despre suferințele economilor! 
noștri, oarl nu mai au da unde oumpăra 
nutreț!, însă despre acesta și altele ou 
altă ocasiune. Coresp.

0 pastorală cătră preoți.
Cu începutulă postului S-lorfi 

Pascî, Prea Sânția Sa Episcopulă 
Ghenadie ală Argeșului a adre
sată cătră clerulu din eparchia sa 
o interesantă pastorală, in care 
își esprimă bucuria, că prin munca, 
prin cheltuela și sirguința clerului 
s’au diresă și înfrumsețată, în tim- 
pulă din urmă, mai multe lăcașuri 
sfinte, s’au ridicata mai multe bi
serici frumâse etc. Apoi continuă 
astfeliu:

Urmați o astfelă de ferioită oale, 
Fiilor!, și nu numai, că veți ave aci pe 
pământ! o vieță frumâsă și plină de fe- 
rioire, der înoă și o răsplătire cerâsoă 
dela Col! Atotă-Puteruioă, Dumne4eulă 
părinților! noștri, oare o va da vouă la 
arătare pentru virtuosele și oreștinesoile 
fapte, pe oarl le lăsațl de moștenire ur
mașilor! neamului românesc!, spre în
florirea biserioei și prosperarea iubitei și 
scumpei nâetre țări.

Cucernicilor! Preoți! Păstoriți ou 
îngrijire turma ce vă este încredințată, 
oeroetându-o în totdâuna nu din silnioiă, 
oi de bună voiă și evlav’^ »u pentru 
agoniseli urtto și neplăouta ■lui Dumne- 
4eu, oi din bună sîrguință și dragoste, 
nu ca cum ați stăpâni turma, oi pildă 
făoendu-vă prin fapte și esemple....

Voi cei mai bătrâni să învățațl și 
să oouduoețl pe cei mai tineri, er voi 
tinerii să vă supuneți celor! mai bătrâni, 
uuii pe alții să vă întreoețl ou oinstea, 
ouventulă apostolului: fiți ou priveghere 
și luare aminte, oa ori când din neno
rocire s’ar întâmpla să se strecâre vre un 
duohft rău, care ar oeroa să surpe teme
liile Bisericei și ale credinței, ce ea măr- 
tnrisesoe, să îuălțațl rugi cătră Dumne
zeu, ca să lumineze oohii minței loră. 
Nu înoetațl a predica morala și cuvân
tul! Erangeliei oătră aoeia, cari ar uita 
să oresoă și să învețe pe tinerime în 
frica Domnului, oătră aoeia, cari se de- 
părtâză debiserioă prin nețin&rea în semă 
a poruncilor! ei.

Invățațl ou blândețe și sfătuițl pe 
toți cei rătăciți d’a eși din calea necre
dinței și de a urma ou somn păta te învă
țătura Domnului nostru Isas! Christos!, 
îndemnându i a se asămăna glorioșilor! 
noștri străbuni, oarl erau geloși pentru 
credința în DumneZeu, statornici în evla
via cătră oele sânte și de aceea și plini 
de ondre pentru patriă. Apărați și sus
țineți biserica și credința cu oălduiă și 
sfințeniă, păstrând’o neatinsă și astfelă 
după cum au statornioit’o sântele sinode 
și după cum amă primit’o dela păstorii 
bisericei.

ț)iua și ndptea nu încetați a vă ruga 
lui Dumne4eu în biserioele paroohiei 
vostre pentru iubiții noștri fii sufletesci, 
pomenind! pururea numele ferioițiloră

urmă. Adună părțile cadavrului, 
făcu două sarcini, și le așecță pe 
unu măgaru. Pe ceilalți doi în- 
cărcă săculețe cu auro și apoi le 
acoperi cu găteje. Dup’aceea aș
teptă la marginea pădnrei pănă 
sera, apoi mâDă măgarii în orașu. 
Pe cei încărcațl cu auru îi duse 
acasă la sine și-i predete nevestei 
se le ia povara. Er măgarulu cu 
cadavrulă îlu duse numai decâtă 
la cumnată-sa.

Cum bătu aici în ușă, îi des
chise o sclavă cu numele Mor- 
ghiana, care era o fată fbrte cu
minte. Intrându Aii Baba în curte 
4ise cătră fată: „Morghiana, îna
inte de tote așteptă dela tine sâ 
taci ca pescele. Vei vede îndată, 
câtu prețues-ce tăcerea asta pen
tru stăpânăta. Sarcinile acestea 
conținu cadavrulu stăpânului teu. 
Se ne dărnu silința se-lu îngro- 
pămu ca și când ar fi muritu mdrte 
firescă.“ ț)icendu acestea, se duse 
la cumnatăsa și-i descoperi tote.

„Cumnată, adause elu, înțelegu 

durerea ta cea mare, înse cele în
tâmplate nu se mai potu schimba. 
Trebue se ne gândimu cum să 
îngropămu pe bărbatulu tău. Se 
facemu ce vomu face, ca să se 
credă, că elu a muritu mărte fî- 
rescă.“

Cu acestea Aii Baba părăși 
casa frăține-său și Morghiana se 
duse la o spițeriă și ceru unu me
dicamentă, care pe atunci se da 
numai bolnaviloru, ce se aflau în 
mare primejdiă. „Dumnezeule11, 
Zise ea, „domnulă meu e bolnavă 
și nu sciu, ce-i lipsesce. Nu mă
nâncă și nu vorbesce nici o vorbă. 
Numai de nu s’ar întâmpla vre-o 
nenorocire!“

A doua Zi eră se duse Mor
ghiana la spițeriă și ceru o esență, 
care se obiclnuesce a se da bol- 
naviloră, când e aprăpe mărtea. 
„Vai de mine,“ Z’se ea, „tare mă 
temu', că medicamentul^ acesta 
nu-i va ajuta, ca și celu dintâiu. 
O! ce Zornnă bună pierdu eu 
acum.“

Aii Baba întră și eșia debă- 
latu din casa fratelui său. In tăta 
împregiurimea se lățise vestea, că 
bogătoiulă Cassim este bolnavă 
de mărte. Sera strigătele despe
rate ale soției lui și ale Morghia- 
nei, vesteau tuturoră, că elă es^e 
mortu.

In Ziua următore, desu de di- 
mineță, Morghiana cercetă pe ună 
cârpaciu de papuci, bătrână, care-și 
deschidea boltița totdeuna înain
tea altora. — „Bună dimineța 
Baba Mustafa, “ Zis® ea și-i puse 
ună galbenă în mână. — „Fru- 
măsă arvunăa, zimbi betrânulă. 
„Ce poftesc!? Sunt gata la tote“. 
— „Baba Mustafa, Zise Morghiana, 
ia cu tine totă ce-ți trebue pen
tru cusută și vino după mine.u 
In cutare locă însă, trebue să lași 
să ți-se lege ochii".— „Nu cumva 
am să făcu ceva în contra con- 
sciinței mele?" — „Domne fo
resee! N’ai nici o grijă !“ Zise Mor
ghiana și-i apăsă altă galbenă în 
mână.

Papucarulă se pregăti de drumă 
numai decâtă și mergândă câtva, 
Morghiana îi legă ochii cu o ba
tistă și-la conduse în casa lui Cas
sim. Aici îi deslegâ ochii. — 
„Baba Mustafa," Zi06 ea> „te-amă 
adusă aici ca să coși cadavrulă 
de colea. C6se-lă iute ? După ce 
îi fi gata, mai capeți ună gal
benă."

După ce a isprăvită de cusută, 
fata îlă duse înderătu, cum a și 
venită. Se întărse apoi eră acasă, 
încălZi apă cu care Aii Baba 
spălă cadavrulă. După aceea îlă 
afumă cu tărnâe și-lă îmbrăcară 
frumosă, cum e obiceiulă Ia morțl. 
Mesariulă aduse cosciugulă, așe- 
Zară mortulu în elă și țîntuiră co- 
perișulă cu pirdne. Când sosiră 
servitorii moșeei, tote erau gata 
și-lă putură înmormânta. Nimeni 
nu și-a închipuită, că n’ar fi fostă 
lucru firescă cu mârtea lui Cassim.

(Va urma.) 
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ctitori, carl și-au jertfită averea și și au 
■vărsată sângele pe altarulă patriei, oa 
să ue lase moștenire aoe«te sânte și dum- 
nefieescl locașuri. îngrijiți fără pregetă 
a sprigini cu sfaturile vâstre duhovni
cesc! pe cei slabi și nenorooițl, întărin- 
du i în oalea Domnului, alinâadu-le du
rerile și suferințele prin faptele dragos
tei creștine.

Îndemnați pe toți la muncă și stră
dania, la dragoste unulă cătră altulă, la 
postă și rugăciune, la învățătură și pro
bitate și la împlinirea oreștinesoiloră loră 
datorii; oăol numai astfelfi potft fi folo
sitori patriei și societăței, numai astfelă 
îșl asigură loră și urmașilor^ lorii o 
paclnică și îmbuourătdre viâță trecătâre 
și o eternă și îngeresoă viâță spirituală.

Nu pregetați fii și nâpte a merge la 
ori și ce creștină ori de eâte-orl vă va 
chiărna spre îndeplinirea trebuințeloră 
lorD religiose. Arfttati-vă modelă de vir
tute, făcendu-vă esemplu poporului și fe- 
rindu-vă de ori oe adunări, cari ar de
grada posițiunea și demnitatea olerioală.

Astfelă făcendă și urmândă, vă veți 
arăta demni de misiunea vostră, de da
toriile vâstre, pe cari le veți îndeplini 
ou zelă și sânțeniă, mai alesă în fidele 
sântului și marelui postă ală patimiloră 
Domnului, pregătindă și îndemnândă prin 
învățăturile vostre la mărturisire pe cre
dincioși și ai noștri fi sufletesci, d’a fi 
vrednici spre a primi sântele și dumne- 
fieesciie taine, ou oarl au a se împărtăși 
după datoria creștinesoă, pentru sântele 
sărbărl ale Invierei Domnului Dumne
zeului și Mântuitorului nostru Isusă 
Ohristoeă/ Numai prin fapte oreștinesol, 
biserica română va înflori, numai prin 
fapte oreștinesol, patria română va pros
pera !

Literatură.
Invitare de prenunierațiune. Corni 

tetulă centrală ală Reuniunei învățăto- 
riloră români gr. cat. din giurulă Gher
lei, vrândă să fmplinâscă o legitimă do
rință, căreia s'a dată espresiune în adu
narea generală de astă-veră a aoestei 
Reuniuni, a hotărîtă, oa oelă multă ou 
1 Aprilie n. o. să «coti, în editura pro
pria a Comitetului (ca consorțiu), o foiă 
pentru învățători, care se va numi: 
„Șcdla poporală, organă pedagogico didac
ticii aid Reuniunei învățător iloru români 
gr. cat. din giurulă Gherlei.'1 Fâia se va 
ooupa ou cultivarea pedagogiei, va ave 
în vedere oultivarea învățfttoriloră, va 
oomunica leoțiunl practice de modelă 
din fiă-oare obiectă de invățămentă, va 
ține pe învățători în curentă ou progre
sele și reformele ivite pe terenulă în
vățământului eto. eto. Foia va apăre în 
Gherla odată la săptămână (Joia), for
mată 8°, și va costa 3 fl. la ană seu 1 
fi. 50 or. pe o jumătate de ană. Abona

mentele simtă a se adresa la Comitetulă 
Reuniunei în Gherla (Szamosuj văr.) — 
Lipsa unui organă pedagogioă. fiiudă la 
noi alâtă de simțită, nu putemă deoâtă 
eă salutămă ou buouriă aoestă pasă ală | 
oomitetnlui memoratei Reuniuni și spe- 
rămă, că preoții și învățătorii noștri voră 
soi apreția după merită valârea unui ase
menea organfi, a cărui apariț'.une atârnă 
dela spriginulu lorii energică și hotărltă.

*
„Noulu atacă asupra școleloru nos

tro, = po.litică maghiari de instruoțiune.14 
(Reproduoere după „Telegraful Română44). 
Sibiiu, Tipografiia arohidieoesauă, 1893. 
— Formată mică de 87 pag. Prețuia 
25 or. *

In tipografia dieoesană din Aradă 
a apărută: Legea de pensiune învețăto- 
râscă, tradusa și esplioatft de Blasiu 
Codrdnti, învețătoră română în Sân-Ni- 
oolau mioft (Kis-Szt. Miklos, p. u. Uj- 
Aradă). Formată miofi de 151 pag. Pre
țuia 1 fl. 5 cr. trimisă francată. Cuprin- 
sulă: Legea din an, 1875, legea din 
1891; Regulamente, instrucțiuni și ordi
nați-ini ministeriali.

La 1 Martie »t. v. a. o. va apăre 
în BuourescI, sub îngrijirea D. G. Sfetea, 
ună Buletină, întitulată „Bibliografia 
României44 în oare se voră pubfica tâte 
cărțile literare, didactice, militare, soiin- 
țifice etc. eto. ce au apărută și voră 
apăre, în limba română, s’au în limbi 
străine referitorft la Români. Acostă pu- 
blioațiune este menită a aduoe mari fo- 
lâse, oeloră ce voiesoă a fi totdâuua în 
ourentă ou progresulă sorieriloră susă 
menționate. In interesulă propriu și pen
tru înlesnirea scopului propusă, d-nii 
autori, fiiariștl, editori și tipografi, suntă 
oăldurosă rugați, să bina.voâsoă a tri
mite oâte-ună ex. din scrierile și publi- 
cațiunile d-loră, spre publicare la Re
dacția Bibliografiei, Strada Lipscani 96. 
Abonamentele oostă 2 fl. anuală.

s>
Ortografia limbei române, de G. 

P. Parvulescu, baoalaureută în litere și 
soiințe, licențiată în dreptă, advooată 
eto. Tergu-Jiu, 1892. — Scrierea aoesta 
formâză ună frumosă volumă de 128 
pagine în 8" și se vinde ou prețulă de 
ună leu; e o oarte fârte neoesasă pentru 
institutori, învățători și în genere pentru 
toți doritorii de a cunosoe regulele or
tografiei române. Ea va fi urmată în ou- 
rândă de uuă manuală mai elementară 
de 30—40 pagine pentru usulă speoială 
ală eleviloru din șcâlele primare, în care 
soopă ambele Bcrierl voră fi impuse apro- 
bărei ministeriale. D nii profesori, insti
tutori și învățători, oarl voră voi a in
troduce în clase, oa manuală didaotică, 
una seu alta diu aceste două scrieri 
după trebuință, suntă rugați a arăta 
d-lui autoră părerile d-loră și numărulfi 

de esemplare, pe oarl ară pute conta, 
spre a regula în consecință tragerea 
unei nouă edițiunl, deoreco desfacerea 
primei edițiunl este deja asigurată.

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

Pasiunile.

Pasiunea e o stare de suferință. 
In starea acâsta noi suferimă, întru câtă 
puterile superiâre ale sufletului nostru 
suntă mai multă sâu mai puțină suspinse, 
prin urmare pasive față cu stimululă pof- 
titoră sensuală. Suferimă și mijlocită, 
întru câtă tâte pasiunile, fără escepțiune, 
suntă îmbinate cu suferințe, sâu suntă 
urmate de suferințe. Dâcă ni-se voră 
opune așa numitele pasiuni erudite, cari 
procură celui, ce e cuprinsă de ele, nu
mai plăcere și bucuriă și nici o suferință, 
apoi trebue să obiectămă, că acestea In 
cele mai multe cașuri nu suntă pasiuni 
propriu fiise, ci numai plăceri de amatoriă. 
Din momentulă însă, când o plăcere de 
amatoră devine pasiune, ea primesce și 
tâte calitățile pasiunei. Atunci faptele 
nâstre nu se mai dirigă după motive de
terminate raționate, ci după imbolduri 
ârbe, față cu cari rațiunea nâstră devine 
inpotentă, prin urmare pasivă sâu sufe
rindă, și în casulă acesta nu lipsescă nici 
consecențele firescl ale unei lucrări ne
raționale, adecă suferințele. Nu și-au sa
crificată âre unii, pentru de a satisface 
unei plăceri de amatoră, la aparență ino
centă, — ca d. e. a fi în posesiunea co
loră mai antice monede, a celei mai 
mari biblioteci, a celoră mai baroce corne 
de cerbă, — totă averea loră, chiar și 
onorea și fericirea familiei loră? Să ne 
aducemă numai aminte de plăcerea de 
amatoriă pentru florile numite tulipane, 
sâu lalele. Și âre statistica criminală nu 
înregistrâză cașuri, în cari plăceri de 
amatoriă au dusă la furtă, înșelăciune, 
raptă, omoră și alte crime?

Decă deci tâte pasiunile suntă îmbi
nate cu suferințe, să le suprimămă âre 
pentru acesta pe tâte cu forța și să ne 
facemă inima nesimțitore față cu ori ce 
mișcare mai viuă a sufletului nostru?

Să admitemă, că ar putâ-o face 
acâsta fiă-care: âre ar câștiga lumea ceva, 
decă ar fi împoporată numai de stoiciani ? 
— Nu o credemă. Pentru-că pasiunile 
suntă în lumea sufletâscă ceea ce e miș
carea în lumea fisică. Ele promovâză 
joculă liberă ală forțeloră nâstre sufle- 
tescl, deștâptă calități în noi, cari fără 
ele ară fi rămasă eternă amorțite, sâu s’ar 
fi desvoltată numai diformă și în modă 
neperfecta. In pasiune concepe bărbatulă 
planurile sale mișcătâre de lume, cum și 
plăcerea, puterea, și tenacitatea de a-le 
duce la îndeplinire; în pasiune află ar- 
tistulă în forme idealele sale, poetulă in- 

spirațiunile sale cele mai sublime, poe
tulă de tonuri melodiile sale cele mai 
deliciâse; pasiunea ne îndemnă chiar la 
faptele cele mai nobile ale devotamen
tului și resemnărei do sine. Pentru-că 
ce e entusiasmulă, dâcă nu pasiunea pen
tru idei? Dâcă eu aspiră cu pasiune la 
posesiunea de bunuri reale seu ideale, e 
totă una. Fără îndoâlă, că pasiunea pen
tru idei e mai nobilă, decâtă cea pen
tru persâne, cea pentru persone mai 
nobilă, decâtă cea pentru obiecte; 
der ori cum, pasiunea rămâne pasiune. 
Aiurătorulă politică, fanaticulă religiosă, 
se află în stare de pasiune, întoc
mai ca celă înamorată, gelosă, laco- 
mulă după avere, ambițiosulă. De sigură, 
dâcă ar dispărâ tâte pasiunile din lume, 
viâța ar deveni atâtă de sâcă, monotonă 
și tredită, încâtă n’ar merita să fiă trăită.

Ce ținută e însă a se observa față 
cu pasiunile? Cu pasiuni e viâța plină 
de suferințe, fără pasiuni ar fi plină de 
urîtă. Una ar fi atâtă de rea, ca cealaltă. 
Ce să alegemă ?

Voltaire fiice, că pasiunile suntă ca 
vânturile, cari facă câte-odată, ca cora
bia să sufere naufragiu, dâr fără cari n’ar 
pute pluti. Să imitămă deci pe cârma- 
ciu, care sufere ca corabia sa să fiă mâ
nată de vânturi, dâr strînge pânzele când 
vântulă amenință a trece în furtună și 
care în ori ce împregiurare nu slăbesce 
cârma din mână. Firesce, că e greu a 
te feri de două estreme: de o parte a 
nu deveni fără voință joculă unei pa
siuni ârbe, de alta a nu deveni ună 
stoiciană rece și fără inimă. Vai de acelă. 
omă, care nu mai e capabilă de nici o 
emoțiune pasionată; pentru-că acela nu 
mai e omă întregă și pe deplină, ci e 
pe calea cea mai bună de-a deveni ună 
egoistă osificată. Nu capabilitatea pen
tru pasiune avemă să o ucidemfl, ci să 
predominămă pasiunile, să le dămă o di
recțiune mai nobilă și prin acâsta să ne 
ridicămă la ună gradă mai înaltă de 
umanitate.

Der ce e pasiunea și cum se nasce ea?
Sufletulă nostru sâmănă cu supra

fața, seu oglinda unei ape. Dâcă supra
fața e netedă, atunci starea acâsta o 
numimă liniște sufletâscă; când suprafața 
e pusă în mișcare, numimă acâstă stare 
afectă. Intr’o liniște absolută nu se află 
sufletulă nicl-odată, pentru-că viâța su
fletului constă numai în mișcare. Dâcă 
vorbimă deci de liniștea sufletului, apoi 
aceea e numai relativă. Afectă e deci 
ori ce mișcare mai pronunțată a sufle
tului nostru. Dâcă e de o durată mai 
lungă, atunci o numimă pasiune. Așa. 
suntă bucuria, spaima, mânia, perplec- 
sitatea afecte., pentru-că după natura loră 
suntă trecătore, de altă parte amoră, ură, 
ambițiune suntă pasiuni, pentru-că suntă 
de durată mai lungă. Când o pasiune 
comună devine obiceiu și îndemânare,

Poesiâ poporale.
Frurifiă verde bobă năută 
De când mama m’a făcută 
O fii bună n’am avută 
•In rele m’am petreoutfl. 
Am dorită de multe-orl 
Sâ mă ducă în oâmpă să moră, 
Der de jale și de doră 
N’am putută de felia să moră; 
In câmpulă ou florile 
M’ar fi plânsă surorile ;
In grădina cu tulpiuă
M’ar fi plâosă maica oea bună. 
JDe-a ei jele și de plânsă
Er m’ar fi scosă din pământă ; 
De jele și de întristare
M’ar fi scosă diu pământă eră

*
Mâ dusei pe vale’n susă 
Mă ’ntîlnii oună pui de ursă 
Puiu a fiisft m’a lua 
Mam’a c^isO, că nu m’a da 
Bău’ s’a oâoe cânepa 
Cea de vară ți de tomuă 
Să mă ’ubraee ca pe o dâmDă, 
Eră atunci ea m’a da
J)up’ ună popă românesoăj

Să nu mai căpăluescă, 
Dup’ ună popă de română 
Eu să numai strîngă la fână.

*
Să trăesol nănașă mare ! 
Nu-i oa oasa dumitale, 
Pe la uși cu flori de rujl 
La feresol ou flori domnesc!; 
Pe ouiere trandafiră 
Hai nănașă să închină :

SS trăescl nănașule, 
Să sucescl mustețele, 
Să săruți nevestele. 
SuoestețI mustața bine, 
Mă sărută ți pe mine.

Ol leliucă Anisie
Hai cu mine’n cununie!
— Eu frate-oiu mere atunol
Când tu mie îmi aduol
Mure oâpte ’n postu mare 
Sloi de ghisță la Rusale, 
Podă de argintă peste pământă, 
Podft de aramă peste vamă.

*
Munte munte pâtră secă 
Lasă voinioii să trâoă, 
Să trecă la oiobăniă

Să scape de oătăniă,
Cătănia-i jugfl de feră 

Tragă voinicii pănă peră 
Cătâuia-i jugă de-aramă 
Tragă voinicii fără semă,

♦

Frunză verde de pe rîtO, 
Tu bade așa-i gândită
Că deoă nu me-i iubi
In apă m’oiă asvârli,
Și dâcă tu mi-i lăsa 
In apă m’oi arunoa;
D’a te a ferită Dumnefieu
Să mă ’neoă de dorulă tău;
Și te-a ferită Preeesta
Să mă îneoă de domniata, 
Că mi-e lumea câtă o sîtă
Să le fiu la toți urîtă;
Lumea asta-i mare, largă, 
Oiă găsi oui să fiu dragă.

*
Doru-mi-i dorulă mă ’ntrebă, 
Ce ți-e lele de ești slabă!
— Las’ dorule, că ți-oiă spune 
Cum petrecă fidele ’n lume: 
Una bună, una rea, 
Amară de viața mea.
De urîtă mâncalară foculă

Gălbinit’amă ca și soculă ;
De urîtă și de năcază 
N’am niol flore pe obrază ;
De urîtă și de străină 
Nu’ml tignesoe niol de oină.

Mă dusei la făgădău
Mă ’ntîlnii cu sooru meu;
Socrulă meu a fiisă a»a:
Ia ginere, fata m®a,
Că-țl dau pat.ru boi ou ea
Și rnoșiă oâtă-i vre.
— Eu soorule, ași luao
Nu sci una, nu soi două;
Nu soi pune-ună cotă de pânză, 
Nu sci face o mimăligă.
De mămăligă n’ar fi baiă : 
Nu soi face niol mălaiu.
Mumii trebe țesătâre,
Fata ta i scurtă ’n pioiâre
Și i-om pune oătărige 
Să ajungă pe tălpige, 
Pănă țe6e ună oota de pânză 
Mânca o oere de brânfiă.
Din jurulu Năsăudului.

N. Mihăescu.

pat.ru
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atunci o numimă vițiu. Pasiune comună 
numimă ori ce pasiune, la care e în joci! 
satisfacerea înbolduriloră josnice sensuale 
seu egoismulă celă mai ordinarii. De 
aceea și numimii beția, sgârcenia, patima 
jocului, voluptatea ș. a. vițiurl, nicl-odată 
însă amorulă, gelosia, ambițiunea nu le 
numimii vițiurl.

Mama pasiunei e închipuirea. Cu 
câtă închipuirea nostră ne arată obiec- 
tulii pasiunei nbstre, ca unii bunii desi- 
derabilă seu vrednicii de dorită, său ca 
unii rău de care să ne ferimii, cu ațâță 
mai pasionată ne întdrcemă spre acela, 
său simțimă aversiune pentru elă. în
chipuirea escită cererea, precum a esci- 
tată Eva în raiu pe Adamu cu mărulă 
oprită.

Ori ce păcată, ori ce crimă se co
mite mai întâiu în închipuire și apoi în 
faptă. Pentru aceea ămenii cu fantasiă 
bogată suntă espușl mai multă la ispite 
ca alții. Dăcă cu o fantasiă înfierbântată 
se îmbină și ună boldă de cerere impe- 
tusă, atunci ună omă, după cum pa
siunea lui se îndrăptă spre scopuri su
blime, ori spre scopuri josnice, pote a- 
junge a fi ună binefăcătoră seu ună fla
gelă ală omenimei, ună erou ală istoriei 
său ună monstru morală.

Calitatea și gradulă pasiuniloră nos- 
tre depinde de regulă dela temperamen- 
tulă și gradulă nostru de cultură. Cole
ricii și sangvinioii au pasiuni mai violente 
decâtă melancolicii și flegmaticii. Omeni 
cu educațiune bună suntă mai greu su
puși la pasiuni comune, ca cei crudl și 
necultivați. Escepțiune facă voluptatea, 
sgârcenia și setea de avere, care în cla
sele mai înalte suntă totă așa de răs
pândite, ca și în cele de josă.

Omeni cu fantasiă bogată și mai 
simțitori suntă de regulă mai pasionați, 
și pentru aceea și mai nefericiți, ca na
turile mai dure; dedrece priveliscea în- 
șelăciunei, a vițiului, a nedreptății îi 
ofensăză îndoită de tare; realitatea ara- 
re-orl e în stare să le împlinescă, ceea 
ce le promite închipuirea. Pentru-că în
chipuirea e ună cală de cursă, în urma 
căruia rămâne înapoi ori ce realitate, și 
arare-orl ună omă a avută acea satis- 
facțiune, prin bunulă la care a aspirată, 
pe care i-a reoglindat’o înfocata lui fan
tasiă. Adesea posesiunea devine mortea 
pasiunei, celă puțină în amoră. LăsațI 
ca amorulă pasionată să-și afle țînta na
turală în căsătoriă și vedeți numai ce se 
face din elă în casulă celă mai favora
bilă. Amorulă pâte că rămâne, dâr îșl 
schimbă caracterulă, ajunge pote a fi mai 
fericitoră, dâr încetă a mai fi pasionată.

Mai suntă pasiuni, cari asemenea gi
gantului Anteu din atingerea pământului, 
câștigă totă mai multă putere din satis
facerea loră. De acestea se țină: ambi
țiunea, vanitatea, cochetăria, setea de pe
treceri ș. a. Ambițiosulă, femeia co
chetă, rîvnitorulă după. avere, sârnănă 
celui însetată, care ca să-și stâmpere 
setea ardătore, bea apă sărată. Cu câtă 
bea mai multă, cu atât îi devine setea 
mai ardătâre. (Va urma.)

Rigolarea școleî de pomăritâ.

Bunule cetitorul Sciutu lucru 
este, că de voimu a cultiva orî ce 
plantă, mai întâiu trebue să cul- 
tivămti pămentulQ în care voimQ 
a-o cresce, și numai după aceease- 
mânămQ orî resădimu acea plantă. 
De voimu a cultiva păpușoiu, grâu, 
secară orî alte bucate, mai întâiu 
gunoimQ locuiți bine și după aceea 
îlu arămii odată orî chiar mai de 
multe-orî, apoi semenămQ. De voim 
a cultiva petrîngei, morcovi, ce- 
leru ori alte verdețuri, mai întâiu 
gunoimQ, apoi săpămu pămentulQ 
bine, măruntă și afundă, apoi se- 
menămQ. De voimQ a cultiva cepă, 
sfecle, tutunQ, trebue er să guno
imu și apoi să săpămu bine și 
afundu pămentulu și numai după 

aceea sădimu orî, cum Țicti unii, 
resădimu plăntuțele.

Cu pomii încă stă lucrulu 
întocmai. Unde voimu a-i cul
tiva, trebue mai întâiu se cul- 
tivămti alte plante, orî ce, nu
mai nu plante ierbăse, de câsă, ca 
fenîî, trifoiu, lucernă etc., der alte 
plante orî ce, cu deosebire plante 
de sapă: cucuruzu, napi, sfecle, 
baraboi, legume.

Adecă, în pajiștea ruptă prospetu 
să nu sămânămu, nici sădimu pomi, 
ci îu pământQ umblată. Acela 
încă trebue să-lu săpămu atunci 
cu hârlețulQ și se adunămti ori ce 
rădăcinuță s’ar ivi și apoi se-lu 
greblămu bine, ca straturile cele 
de cepă. Ba, fiindcă loculu, unde 
voimu a cultiva pomi, nu trebue 
gunoitu, avemQ de a suplini acea 
gunoire prin rigolare. Etă cum se 
întâmplă rigolarea:

De-alatulu grădinei, orî locului, 
din care voimu a tace pomăriă, 
săpămu mai întâiu unu șantu ca 
de trei urme de afundu și p’atâta 
de largă. Pămentulu, ce-lă sco- 
temă săpândă, îlă aruncămă totă 
de o parte, și adecă de partea, 
care va forma marginea pomăriei, 
pe țermurele șanțului. După aceea 
începe unu lucrătoru și sapă de 
unu hârlețu de afundă o bucată 
de trei urme de lată chiar lângă 
șanță, și pămentulu săpată îlă a- 
runcă în șauțu; altă lucrătură 
merge în urma celui dinainte, să- 
pândă adecă totă unde a săpată 
celu dintâiu, er de-unu hârleță de 
afundă și aruncând pămentulQ totă 
în șanțulu celă dintâiu; acum 
merge ală treilea omă, și mai sapă 
de ună hârleță de atundu, totă 
unde săpară cei doi, și elu încă 
aruncă pămentulu în șanțulă celă 
dintâiu, prin ce — șanțulu celă 
de întâiu e plină, er lângă elă s’a 
ivită altă șanță de o jumetate de 
stânjinu de largă și p’atâta de a 
fundă. După ce omulu celă din
tâiu, care a începută șanțulă, e 
în capetulă tablei, se întârce nu
mai decâtă de unde a începută și 
începe altă șanțu ; ortacii lui, care 
cum esă din șanțulu dinainte, vină 
și prindă a săpa după elu, și fiă- 
care aruncă pămentulă totă în 
șanțulă celă golu.

Astfelă mergu săpându unulă 
după altulă și omulu dinainte totă 
începe câte unu șanță, ercelă din 
urmă-lă gată, der când ună șanță 
e gata, celalaltu de lângă elă e 
plină cu pământu prospetă, afe- 
natu, înturnată, așa că partea, care 
fu la sbre, de-asupra, vine acum 
chiar în fundulă șanțului, er care 
fu în fundă, vine de asupra. Totu 
așa urmămă pănă tabla, menită 
pentru pomăritu, e gata. Der când 
suntemu gata, băgămă de semă, 
că avemă chiar la sfârșită ună 
șanță golu Pe acela îlă umplemu 
cu pămentulu, ce l’amu fostă scosă 
din șanțulă celă dintâiu, cu delma 
ceea ce e mai ridicată chiar colo 
de unde începurămu. Acestă pă
mentă îlă cărămu frumosu cu rbba 
(terbbnța). In urmă ne punemă și 
greblămă tdtă tabla frumosă și 
suntemă gata cu rigolatulă.

•Acesta i totă rigolarea seu în- 
turnarea pământului care i bine 
se se tacă când voimu a croi o 
pomăriă, și — den’amă sâmenatu 
semența pomiloră în pămentă ri- 
golată — când vină pomișorii să
diți, nesmintită se le rigolămă lo- 
culă, unde i-omu sădi spre culti
vare, că rigolarea este de ună 
folosă fdrte mare, și etă de ce:

Decă în pămentulă acesta pul- 
verisată, (afenatu, pospoiatu) vomă 
resădi pomișorulă, rădăcinuțele 
și-le întinde liberă în tbte părțile 
și ele crescă tare și puternică. 

Afară de aceea, la șcdla de pomî, 
acesta e tâtă gunoirea, dedrece, 
decă vomă gunoi regulată șcbla 
de pomi, ce e dreptu vomă avâ 
pomișori mai grași și acolo aru 
cresce mai repede, der apoi când 
i-amu resădi în lcculă stabilă, a- 
tunci ei ar tângi fdrte tare, decă 
nu aru veni într’ună locă chiar 
așa de grasă după cum fură în 
șcâla de pomi; trebue se ne în- 
semnămu și aci, ca și la altele 
multe în vieță: dela reu sS ne ur- 
cămă la binișoră, de acolo la bine 
și apoi la fdrte bine; și vai de 
celu ce face calea întârsă !

Deci deră se ne mai întipă- 
rimă odată în minte cele Țise 
pănă aci: sămânța pomiloră o se- 
mânămu în pământu săpatu adencă, 
care pământu mai înainte se fi 
fostă cultivată cu plante de sapă; 
er când vină pomișorii resădițl, 
atunci nesmintită avemu de rigo- 
latu pământulă, der nici acestu 
pământQ nu din țelină îlă rigo- 
lămQ, ci er din pământă cultivată 
mai nainte cu plante de sapă.

Maxime si învățături.
Culese de C a m i 1 B....

Fiiulă răsfățata nu e primitorii niol 
de învățătură, nici de oresoere, er pal- 
mierulti umbrita, nu dă fruote odpte. — 
Prov. indiană.

*
Ceea ce n’aduoe fructe în tinerețe, 

aceea rămâne la bătrânețe fără virtute.— 
Hugo de Trimberg.

Un& rabinii a cjisil: multă am învă
țata dela dascălii mei, mai multa încă 
dela colegii mei de șoblă, mai multa 
însă dela școlarii mei. — Talmud.

*
O lingură de norooă e mai de pre

ferită unei găleți de sfaturi bune. — 
Prov.

*
Norooulă guverneză viața, nu înțe

lepciunea. — jpicere elină.
♦

Precum lumina soade ou împuțina
rea uleiului, așa și sbrtea ou soăderea 
faptelora omenesol. — Prov. indiană.

*
Timpulă nu lă poți oumpăra cu ne

stimate. — Turc, persană.
*

OelC oe nu face iute oeea oe are a 
faoe, a lua și a da, aoeluia i bea timpulă 
gustarea. — Indiană.

*
O 4> de favor*,  e ca o (fi de seoe- 

rișO; trebue să fi activă, îndată oe se 
oboe. — Gothe.

*
Ooasiunea treoe înainte ca ună norO.

— Arab.
*

In marele magazine a lui Dumne
zeu, tbte mărfurile suntă de venețare pen
tru luoru. — Proverbială.

*
Bunurile, pe cari ți le-au destinată 

Dumnezeu ție, te oaută oa și tu pe ele.
— Arab.

*
Ceea ce face suportabilă viața, e 

numai aotivitatea spre ună soopă hotă- 
rîtO. — Schiller.

*

Activitatea e nutrementulă suflete- 
loră nobile. — Seneca.

*
Fiăoare omă are aoeiașl valdre, oa 

și obiectele silințeloră sale. — Marcă 
Aurelă.

*
Pentru a împlini luorurl mari, tre

bue să trăiesoă cineva, ca și oând n’ar 
muri niolodată. — Vauvenargues.

*

Țăranulă pușoă ; Dumnecjeu oonduoe 
glonțulă. — Prov. Polonă.

*

Trăiesoe, oa și oând ar fi să mori 
în fiă-care 4’> lucră, ca și oând ai vrâ 
să trăiesol eternă. — Proverbială.

*
Mai ușoră îșl pirtă povara oelft 

care mai adaoge la ea și răbdarea. — 
Logau.

*
Răbdarea e medicina tuturora da- 

reriloră. — Fubl. Syrus.

MEDLTE ȘI DE TOATE.

Celu mai vechiu diaru din lume.

Celă mai veohiu Z'ar&este de sigură 
fbia oficidsă din China intitulată „Kin-- 
Pau.“ IntemeietorulO ei a fostă King-Pau, 
oare s< 6se primulă numără la anulă 911. 
La anulă 1361 „Kin-Pau“ deveni fbie 
săptOmânală; âr la 1800 s’a schimbată 
în jurnală ouotidiană. Acum apare 
de 3 ori pe Zi; dimineța, la prânZă și 
sera. Ediția de dimineța apare în 8000 de 
esemplare pe hârtiă galbenă; ediția dela 
prânZ pe hârtie albă și oea de sera pe hârtiă 
năgră. Ediția I a cuprinde anunciurI oo- 
meroiale, ediția Il-a publioațiunl oficiose; 
ediția III-a pe lângă articole de fondă 
și estrase din oelelalte 2 ediții și soiri 
din provinoiă.— Așadară peste 18 ani 
Kin-Pau este de 1000 de ani.

•

Unu porcii fabricanții de napoleonii

S3 nu oredețl, că’i vre-o glumă nici 
că’i povestea ou „Cocoșu roșu.“ E o is
torie hazlie, dâr fdrte adevărată, și s’a 
întâmplată în cailele trecute în Franoia.- 
Ună țăranO din Pleumeur-G-authier, s’a 
dusă la târgO, ca să’șl oumpere ună porcă. 
După multe cercetări în drepta și în 
stângs, și după multă tânguială a cum
părată de la uuă țărână ună poroO, de 
cea mai bună rasă. După oe s’a băută 
„aldămașul0“ tradițională, omulă nostru 
legă o sfbră de pioiorulă porcului și por- 
nesce cu elă acasă. Ajungendă aoolo, îlă 
băgă în cotineță, îi dă să mănânce, și 
apoi se oulcâ, mulțumită că făcuse o 
târguâlă bună. A doua Z1 dimineța, se 
soblă repede, și se duce să vaZă, ce’i 
mai face porculă. Care nu’i fu mirarea, 
oând văZu la piciorele dobitocului, ună 
napoleonă de aurO. Țăranulă, cum era 
somnorosO credea, că’i visă. Să freoâ o- 
dată, napoleonulă era totă aoflo. Era 
napoleonă adevărată.

In Ziua următbre, a treia, a patra 
și a cincea, aoelașă lucru se întâmplă. 
Țăranulă, găsia mereu oâte ună napule- 
onă la piciorele poroului.

— „Ce pote să fie asta?“— se în
treba omulă zăpăcită.

—Pbte vrea să facă D-zeuo minune- 
ou mine. Soie oă’să săraoă....

Țăranulă îșl perduse somnula, și 
pofta de mâncare. Când dormia unO oesă, 
visa numai porol și napoleoni de aura.

La urma urmei elă s’a apucată de 
chefă și veselie.

Der pe pămentulă ăsta fericirea este 
scurtă.

Țăranulă oare vînduse poroulă, a a- 
uZită despre noroculă oe a dată presto 
ferioitulă cumpărătoră. Elă a însoiințată 
imediată poliția, cerendă să i se restitue 
porculă.

— Și cum s’a întâmplată tbte a- 
oestea? se voră întreba oetitorii.

Iată cum :
Țăranulă, oare vânduse poroulO, mai 

vânduse și o vacă. Toți banii în numără 
de 12 napoleoni îu aură aflațl într’o 
pungă îl căZuseră din busunară în mo- 
mentulă când bea „aldămașulau cu oumpă- 
rătorulă porcului. DobitoculO, oare se a- 
fla lângă elă, a înghițită repede punga, 
fără să observe nimenea.

Pe urmă,— după oum am spusă mai 
susă, — a începută să dea noului său 
stăpână în fie-care Zi cate ună polo.

VânZătorulă cere să se facă numai 
de câtă autopsia poroului, Cumpărăto-
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rulă se opune ciicândă, oă banii aceia 
suntă ai lui de drepții, de vreme oe por- 
cula i-o fi găsită pe câmpă.

Prooesula a începută deja și nu se 
soie oe sorte va ave porcula.... fabri-
oanta de napoleoni.

*
O serbare la Calabria*

In Calabria (Italia) se serbeză în fiă- 
care ana „Sânta Feoidră" patrona ținu
tului aoeluia.

Serbarea e interesantă din punctulă 
acesta de vedere: Ea e causa speranțe- 
lora de însurătâre, a ambițiloră și a tu
turora încurcăturiloră familiare. Serbarea 
e l’niștităși sgomotâsă, în'aoelașă timpă, 
religidsă și „lumesoă", superstițiosă și 
•soeptică.

Aceste oontraste dau întregeî festivi
tăți una aera caraoteristioă.

Serbarea ține, 3 dfi0 în ȘÎril ȘÎ după 
ce treoe, la toți le pare rău.

Cu câte-va cȚl© înainte de a înoepe 
serbarea, stradele se mătură, balodnele 
și tdte oasele sunta spoite din nou. Câr- 
oiumele mai ou semă străluoescă de cu
rățenie.

Interesantă e, că în tdte oolțurile 
se așăcjă barăci, unde suntă espuse tota 
felulă de mărfuri pentru țărani.

Cu câte-va 4^e înainte vină negus
torii ambulanți din tdte părțile țării. Ei 
îșl strigă marfa; croitorii, vîncjâtbrele de 
flori, modistele, pe urmă șarlatanii ou 
totă felula de doctorii vindeoătdre ame- 
țesoă lumea ou reolatnele loră sgomo 
tdse.

In cpl0!® acestea, fie-care femee din 
sate seu din orașe trebue să-și oumpere 
oeva nou. Ea întră de pildă într’o prăvă
lie.

Negustorulă o oohesoe și dâoă vede, 
că nu se cam prioepe la marfă, îi (poe :

—• „Uite domnă, asta:i mătasă cu
rată.; stofa asta e cea mai buDă din lume. 
Urede-mă și cumpăr’o, căci d-ta ai s’o 
porțl întâia",..... etc.

Eemeea încântată, o cumpără și la 
urmă se felicită de ce ohilipiră a 
data, der lașa, că și negustorulă se 
felicită de chilipirulă lui....

A sosită spre pildă (jina festivă a 
„Sf. Feciâre." Calabria e plină de lume. 
Unii au venită din spre munți, alții ou 
oorăbiile, alții ou trăsurile eto. Toți în 
sfîrșită rîdă, jdoă, cântă și beau.

Centrulă serbăriloră e orașulă Re- 
gio. Petreoerile înoepă pe la drele 12 
ndptea. Atunci se duofl la biserică. Toți 
îngenunchiază înaintea altarului și îna
intea statuei „Sfintei Feoidre." Pe urmă 
dmenii esă afară și se apucă de băute 
și de jooă.

In timpulă acesta Regio e splendidă 
iluminată, der nu .„oficială", ci siooeră. 
Inchipuiț!-vă 10000 de luminări ținute 
de 10000 de dmenl. Cu luminările acestea 
lumea percurge străzile orașului și che- 
iulă portului. Imnurile naționale, cântece 
festive, de dragoste, răsuna la depărtări 
mari. In timpulă acestoră sărbărlnu poți 
merge la Regio pe niol o stradă ca 
omă ou afaoerl. Omenii te iau de gâtă 
și te facil să bei cu sila. Țăranii jdcă pe 
strade „tarantela" și facă ună hază colo 
sală.

„ Universulf<u
*

Dile de lucru*

Unii au făoută soootela câte cjile de 
lucru suntă: In Rusia 267, Canada 270, 
Sooția 276, Anglia 278, Portugalia 283, 
Polonia rusescă 288, Spania 290, Pro
vinciile răsăritene ale R isiei 295, Austria 
297, Italia 298, Bavaria, Belgia, Brasilia 
și Luxemburg 300, Franoia, Saxonia și 
Finn!anda302, Elveția, Wurttemberg, Da
nemarca și Norvegia 303, Svedia 304, 
Prusia și Irlanda 305. Statele uuite din 
America de nord 306, Oland’a 308 și 
Ungaria 312. Din aceste date ddr n’ară 
fi greu a deduce în care țări suntă cele 
mai multe și în oare mai puține sărbă
tori.

*

Unu clopotu uriașu.

piarele rusescl vorbesoă de restau
rarea faimosului Țar Kolokol, regele olo 
poteloră din Kreml. înaltă de 21 picibre 
(8 metri) și cântărindă 12,327 puduri 
(200,000 kilo,) clopotulă acesta a căzută 
din turnulă Ion-oelă-Mare în timpulă in
cendiului din 1737. Elă să îngropa așa 
de adenoă în pământii, încâtă abia sub 
Țarulă Neoulai se gândiră seriosă la 
desgroparea lui. Cu lucrarea aoâsta a 
fostă însărcinată arohiteotulă franoesă. 
Montferrat, oare a așezată clopotulă pe 
ună soolu de graniță. Țar Kolokol e 
spartă și, după evaluarea inginerului-me
canică Semenooviol, repararea va costa 
vre- 3000 de ruble.

*

Câte diare suntu în Bucurescî ?

InBuourescI, capitala României, apară 
în timpulă de față cinol-4eol și două de 
gazete, din oarl: opt-spre-4®ce suntă 
4ilnice, oincl-spre-4eoe săptămânale, nou 
apară de 2 ori la lună, er 40oe odată la 
lună.

ț)ilnice suntă: „Timpulă", „Lupta", 
„Adevărulă", „Voința Națională", „Buna 
Credință", „Independentul", „Universul", 
„Răsboiulă", „Constituționalulă", „La 
Patrie", „L’Iudependance", „Românul", 
„Bucurescî", „Bucarester Tageblatt", 
„Rumănisoher Lloyd", „Patris" „Syloghi", 
„Monitorul Oficial".

Săptămânale. „Uni versulă-Ilustrată", 
„Universulă-Literară", „RevistaLiterară", 
„Săptămâna Ilustrată", „Scînteia", „Iris", 
„Egalitatea", Dreptul", „Peninsula Bal
canică", „Strigoiulă", „Spitalul", „Mof- 
tulă Română", „Ceroulă Public. „Militare 
și alte două jidovescl.

De două ori la lună apară : „Româ
nia Musicală", „Doina", „Biblioteca Fa
miliei", „Lumea Ilustrată", „Rumănische 
Woohenschrift", „Apărătorul Sănătăței". 
„Amiculă Progresului Română", „Ami- 
culă Agricultorului Română", și „Mer
curul (Română ".

Odată la lună: „Convorbiri Literare", 
„Literatorulă", „MiroescI", „Revista iPo 
porului", „Revista Nouă", „Monitorul 
Comercială Română", „Anuncia. Corner. 
Român", „Albumul Tocilei", „Gimnas- 
ticulă român", Revista „Altițe și Bibi- 
lurl."

pănă la — cr. însă transitu ușâră dela — cr. 
pănă la—cr, transito dto țepdsă grea dela — 
cr. pănă la — cr. transito mijlociă dela — cr. 
pănă la — cr. Marfă serb&cd grea dela 52— 
52'/, cr. traosito, mijlociă grea dela 50—50'/, 
cr. transito ușâră de la 51—'/, or- Porcii 
îngrășațl de ună ană dela — cr, pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruzi dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr. pănă 
a — cr. Cântăriți la gară cu 47.

Bursa din Bucurescî

din 21 Febr. n. 1893.

■V a,lori JU
0/ cumve

Rentă română perpetuă 187b 5»/o IUI.-
Renta română amortisabilă . . B°/o 99.>/4

dtto................................... ' 4u/n
Renta rom. (rurale convertite) 6“/0 103. -
Oblig, de stată U. F. Române 6°/o

idem idem . . . . 4% —c-
[mprumutulă Openheim 1866 . 8°/o
[mprumutulă Oraș. Bucurescî . 5%

idem idem din 1884 5u/n 90?'4
idem ' idem din 1890 5% 91-74

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —• —
Credit fonciară rurală . . . . 7u/o — t—

idem idem . . . . 5°/0 99 '/<
Credit Fonc. Urb. din Bucurescî ?7o 103. >/4

idem idem . . . . 6°/o 102. V
idem idem . . . . &7o 91.7,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 82.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 800 10 fr 279.—

V.N. —. —

Banca Națion. uit. div. 84.45 500 1656
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 417.'/,
Naționala de asig. uit. div. 3G lei 200 420.—
Banca Rom. uit. div. fr. 12.— . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 204 154.'/,
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 80 250
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.......................... — 20.09

Banca Națion. a României —
Scompt.......................................... 6°/°
Avansuri pe efecte .... 7°/o
vansurl pe Lingouri .... 6%

Bursa de mărfuri din Budapesta
din 22 Febr. n. 1893.

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (8-a emisiune) ■ —.—

Bonuri croato-slavone - ■ ... —.—
Bonuri rurale-ungare .... 95.95
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - - 97 50
(mprumutulă cu premială ungurescă 151 75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - - • - 144.75
Renta de argintă austriacă - - - - 99.15
Renta de hârtiă austriacă ... 98.85
Renta de aură austriacă............................117.70
LosurI din 1860 ...... . 149.— 
Acțiunile băncei austro-ungare - • 990.— 
Acțiunile băncei de credită austr. 395.50 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 333.70
Galbeni împărătesei ........................ 5.67
Napoleon-d'orI .... ... 9.65
Mărci luO împ. germane - ... 59.35
Londra 10 Livres sterlings 121.35

Cursulfl losurilorii private

din 22 Febr. n. 1893.

oump. vinde
Basilica . . . 7.90 8.40
Credită .... 196.50 197.60
Clary 40 fi. m, c. 58.25 59.25
Navig. pe Dunăre . 140.— 141.—
Insbruck .... 25.50 26.50
Krakau .... 24.- 26—
Laibach .... 22.10 23.25
Buda .... 63.— —.—
Palfiy .... 59.— 59.50
Crucea roșie austr.. 19.30 19.90

dto ung. . 13.20 13.80
dto ital. 14.— 14.50

Rudolf 25.— 26.75
Salm . . . 69.-- 70.
Salzburg .... 26.— 27.—
St. Genois 66.50 67.50
Stanislau .... 38.— 40.--
Trieitine 41/,u/(i 100 m. c. 141.- 142.—

dto 4% 50 66.50 68.50
Waldstein 45.- 47.-
Windischgrătz . 76.— —
Serbescl 3°/„ 41.- 41.50

dto de 10 franc! —,— —.—
Banca h. ung. 4% 134.— 134 50

Prețurile cerealelor din piața 

Brașovu.
Din 24 Februarie 1893 n.

Tergulă de rîmători din Stelnbruch. La 20 
Febr. n. starea rîmătoriloră a fostă de 99.472 
capete, la 21 Febr. au intrată 972 capete și 
au eșită 513 râmânendă la 22 Febr. ună nu
mără de 99,934 capete. — Se notâză marfa: 
ungur ^scă veche, grea dela 51.— pănă la 52.— 
cr. marfă ungurăscă tineră grea dela 56 cr. 
pănă la 57— cr., de mijlocii dela 54— cr. pănă 
la 55— cr. ușâră dela 61— cr. pănă la 52— 
cr. — Afar/d țSrănescă grea dela 52 pănă la 52— 
cr. — de mijlocii dela 51— cr. pănă la 52— 
cr. ușâră dela 50 cr. pănă la 51 — cr. — Marfă, 

de România Bâkony de grea dela — cr. pănă 
la — cr. transitto mijlociă grea dela — cr .

Oursulu

S ă m 1 n ț e

crf .w 
Ș 2 
s ”
5 &

Proțulă per
100 chilogr.

dela | p*n4

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

80
80
80
80
80
80

8.C5
8.00
8.00

8.10
8.05
8.05

Semințe vechi 
ori nouă aoiulii

£O 0
3 w 

o O.

Prețulă per
100 chilgr.

dela pănă

Sâcară
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

6.30
5.10
5.50
6.20
5.60
4.75
4.70

4.40

6.46
5.40
6.-
7-40
5.90
4.80
4.75

4*60

8 o i u 1 uProduotediv.
dela pănă

Sem. de trif.

8

»
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
n 

Său 
Prune

<s 
IX »

Lictară

Nuci
Gogoși

>»
Miere

Ceară
Spirtă

»

•f

46.— 66.

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus-

trlaoă.

fi. cr.

ÎH.- L.
I

cel mai frumos 6 __
H Grâul mijlociu . . 6 80
H mai slabii . . 5 —
jj Grâu mestecată . . 4 50

( frumdsă 3 70))
6 u.Scară ț mijlociă 3 40

v f frumoșii 3 10
H 1 mijlooiu . 2 90

_ (frumoșii 2H
H

Ovăsă {mijlociu . —
jj Cucuruză .... 3 50
U Mălaiu................... 3 40

Mazăre................... 7 —
Linte ..... 10 —
Fasole................... 3 80

H Sămânță de ină . . 10 —
n Sămânță de oânepă 4 —
jj Cartofi.................... — 90
H Măzâriohe .... — —

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

n Carnea de berbece — 30
1 nn k:i Său de vită prdspâtă 23 —JLCXJ 11.11» Său de vită topită 33 —Luțernă ungur, 

francesă

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungur escl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

71.-
32.5C
6.—

67.-

G4._
32.-

5.80
66.50

22.-

35.— 
140.
13.50
1b.—

61.—
38.-
22.50

37.- 
141.
13.75
15.25

€Lirsn!u pflețeil iBrașoTU
din 25 Februarie st. n 1893.

Bancnote românescl Dump. 9 52 Vând. 9.53
Argintă romănesoă ■■ „ 9.44 n 9.48
Napoleon-d’orI ■ ■> „ 9.58 n 9,62
Lire turcesci - » „ n
Seris. fonc. „Albina" 6°/c ~.—

5% n .. — n —.—
Imperiali .... B —.— H
GalbiilI .... n 5.60 n 5.65
Ruble rusescl • . * _Fi — .— n
Mărci germane
Discontulă 6—8°/0 pe ană,

58.70 59.10

Ufli'suiu la bursa din Vlena

din 24 Februarie st. n. 1893.

Renta de aură 4%..................... - 115.95'

Renta de hârtiă 50/Q.....................- —.—
[mprumutulă căiloră ferate ungare

aură - -- -- -- -- 123.10
dto argintă - - ----- - 102.20

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [prima emișuna- - 120 60

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisiune] - - — .—

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

Proprietari Dr. Aurel Hureșianu.

Redactorii responsabilii: Gre^oriu Maior*.
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2. Ganz seid. bedruckte Foulards 85 kr.
pofif) — foivic schwarze, weisse unî> farbige Seibenffoffe con 45 fr. bis fl. 11.65 per 
XHeter — glatt, geftrciff, farrirt, gemuftert, Pamafte etc. (ca. 2^0 nerfcfy. (Ditai, unb 2000 rerfd}.- 
farbcn, Deffitis ctc.J, porto= unb 3oIIfrei. ITlufter înngeljenb. Briefe foften țO fr. îtub postfarten 5 fr.
porto narf? ber Scfyuteij. Seiden-Fabrik G. Hennebery (K. u. X. f^ofîief.) Ziiricli.

Franco-Hongroise 
societate de asigurare unga- 

ră-francesă pe acții.

Domnulfi Sftcoh Sj. Adler 
a renunțatQ dea mai represen- 
t a acesta societate.

Agentura principală a primi tu 
Domnulu EESARJ2E von BSMEW- 
WE1WSEK<m , târgu cailoru 
Uro 10, unde se dau tote informa- 
mațiunile dorite, m fiecare «Ii 
dela 2—3 ore după prându.

43.1-3.

© o © o o o o o © © O O O o o
Anunciun

(inserȘiuni șî reclame)
Suntâ a se adresa subscri

sei administrațiuni. In casuBu 
publicări^ unui anunciu mai 
mult de odată se face scă e- 
mentâj care cresce cu câtu 
publicarea se fece mai de 
multe-ora.

Administrațiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI."

© O O © O 0 O © © O © O O O ©

■

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familia este 

Cafeua-Malz a tai Kathreiner Kneipp 
cu gustă de cafea bone.

Acesta f-st*  avantagiosă că pdte inlooui cafăua amestecată 
cu cichorie ofrandă o cafea hrănitâre și gustosă, un eseelent su
rogat la cafea.Do recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Păcțlți-ve de imitațiă.
Se află m totu loculâ. 7—52.") ViE&Ho 85 cr.

medalii de 16

fl 

fl 

fl

fl

„Le Gloria"

auru,

Dintre t6te hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună hârtia de țigarete ve
ritabilă franțuzcscă 

„Le Gloria™ 
fabricațiunea d-loriî 

JOSIFtr BARDOU & FILS în
PERPIGN A N—PARIS.

♦ fl fl fl * fl fl fl fl î fl fl fl fl' fl. fl fl fl fl fl fl fl fl fl fl + fl fl

diplome de onore mari, 20 diplome 
„Hors Concours“.

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

„Le Gloria"
care cărticică pbrtă

„Le Gloria"
crestate (perforate.)

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

„Le Gloria" este da căpStatfi în Brașovu la t6te 
marchetâniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitantu mai bună de tutunu. 52—7

este numai atunci veritabilă, dăcă fîă- 
fîrma IOSIFU BARDOU & FILS.
se efectueză cu marginele netede seu

JL, Ultima vânzare totală a depoului rămașii

Marea foaocrwtă!
New-York și Londra n’au lăsată necruțatlî nici continentul^ euro

penii și marea fabrică de argîntăriă s’a văzută necesitată să dăruiesoă 
îVtregulQ ei deposits în schimbulO unei răsplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternicită să îndepliuescă acestă mandată.

Eu dărueseu
prin urmare ori oui, fiă bogată ori săracă, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de fl. 6. 30. și adecă :

cuțite fine de masă ou lamă veritabilă englesă, 
furculițe de argintă patentă americană dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă americană, 
lingurițe de argintă pentru cafea patentă amer'cană, 
lingură de argintă pentru supă patentă americană, 
lingură de argintă pentru lapte patentă americană, 
cesci Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru ceiu, 
zaharniță,

42 bucăți la ună looă.
T6te cele 42 de obiecte su6ă amintite au costată 

mai înainte fi. 40 și aoum 'se potă cumpăra pe pre
țuia bagatelă de fi. 6.30. Argintulă patentă americană 
este ună metală albă, care îșl păstreză colorea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nu e 
o sarlataniă

mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i 
convine marfa îi trimită banii înapoi, nimenea însă să 
nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favorabilă de- 
așl procura acestă garnitură pomposă pănă se mai afla. 

Se trimite numai cu rambursă poștală său cu trimiterea înainte 
a sumei.

Cu deosebire recomandă prafulu de curățită aceste obiecte, o cutie 
dimpreună cu indicarea folosirei costă 15 cr.

P. Perlberg’s Agentur 
fier verein. amerik. Pateut-SilIiemareii-FaMlf, 

Wien, I. Peutsclnnoistcrpliitz Nr. 4—5.

Ve
Domnule Dr. Med. Bbnisch. mia recomandata garnitura, 

rogii a’ml trimite și mie ou Domnealui. Robert Hild,
Freiberg, 21/12 1892, șefii de gară.
Trimetem& o astfelft de garnitură. E forte recomandabilă. 
Jarkovacz, 9/1, 1893. Csidomir Petrof,

Profdsor.
“T3

* 

fl

❖

X 
X 
X

ABONAMENTE
„GAZETA TKAHSILVAITISI“

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese lunî 
unu anu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese lunî....................................... ‘ .
ună anu.................................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 

fi.

fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.
șese luni
trei luni

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

Pe
Pe
Pe

.•

2
1

fl. -
11. -

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/

I
X

X
K

K

■: " C

§

39,2-8.
fwvxapnflim

premialii cu cea mai înaltă distincție la tote esposițiile unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinii 
Beutura de predilecția a publicului.

Biroo ©esîtFal&s s văczi-ut 03»

100510_12. se gsote c&amgîeE’a ob*e arade

Tipografia A. MUREȘIANU.


