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Cvetko nu răspunse nimică, Smilja 
încă tăcu. Când ajunseră în grădină, Smil
ja îlă agrăi din nou.

— Cvejo dragulă meu, ascultă de 
mamă-ta. Să nu pețăscă eu pentru tine pe 
Stana lui Nicola? Ai fi norocită pe veciă.

— Cere-mi pe Lyuba, mamă, răs
punse Cvetko. Dâcă n’o capătă pe ea, nu 
credă, că pe alta....

Bătrâna Smilja vorbi înzadară să-și 
ia gândulă dela Lyuba. Cvetko nu răs
punse decâtă: „ori ea, ori nime!“

II.
Ninko Purovici era celă mai de frunte 

gazdă în sată. Omă cinstită și de omeniă, 
elă nu voia să fiă nimărui spre greutate și 
nu voia să scurteze pe nime. Era însă ni- 
țălă cam mândru. Iubea pe neguțători, pe 
domni. Cu săraculă nu-șl prea sfărma ca
pulă, și rușina pe țărani, ca și când elă 
nu s’ar fi trasă din familiă țărănescă. Ziv- 
ka, nevasta lui, încă avea aceeași fire.

Lyubica, fata lui, era fecioră sărbă
torită. Când voia cine-va să laude pe o 
fată, adese-orî se putea audi dicânda : ade
vărată, că e sîrguinciosă, bună și veselă, 
tocmai ca Lyubișa lui Ninko.... E și ffu- 
mosă.,.. dbr nici pe departe așa frumbsă, ca
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Cine ar fi și crecjutu, că sub 
chivernisirea unui Bantfy-pașa s’ar 
pute pune temelia unei alte politice 
școlare, decâtu cea desfășurată în 
programultl noului ministru alu ins- 
trucțiunei publice, pe care-lu ară- 
tămu mai josu?

Noulu ministru Iuliu Wlassics 
nu este, decâtu urmașulu lui Tre- 
fort, Csaky și Ehtvos. Decă cești 
trei din urmă au sciutu s6 câștige 
prin politica lorii de maghiarisare 
dragostea și încrederea cea mai de- 
sevîrșită a întregei cete a șoviniști- 
loru, pentru ce bre s6 nu Urmeze și 
Wlassics acestă politică, tară de 
care în împrejurările de ac|i nu i-ar 
fi cu putință unui ministru ungu- 
rescu de-a se susțin 6 la putere nici 
doue-cjecl și patru de bre?

Wlassics este așa-dbră unu ma- 
ghiarisatoru și prin urmare unu ad 
versaru totă așa de neîmpăcată alii 
instrucțiunei și culturei nbstre na
ționale, ca și înaintașii sei. Deose
birea este numai, că cei de mai 
’nainte i-au răpită lui Wlassics aprope 
totu terenulu: autonomia nbstră șco
lară au călcat’o în piciore, scblele 
ni-le-au pusu sub mână și controls 
ungurescu, în scblele nbstre poporale 
au întrodusu limba maghiară ca stu
diu obligată, și nici măcară micii 
noștri copilași nu i-au lăsată în li
niște în sînulă lamiliei, ci au hotă- 
rîtu sb-i bage în „Kișdedovurl“, — 
după aceste și alte multe, ce i-a 
mai rămasă der noului ministru 
Wlassics ?

Singurulă terenă, ce i-a mai ră
masă, este „revisuirea11, său mai 
bine 4isu maghiarisarea legei școlare 
din 1868. Der ce ni-a folosită nouă și 
pănă acum acestă lege ? Ge pote fo
losi legea unui poporu ca alu nos
tru, care nu este guvernată după 

lege, ci după poruncile volnice ale 
miniștriloră și cu forța brutală a au- 
toritățiloru? Din 1868 avemă mai 
multe legi, cari dau , și națiumlqră 
nemaghiare din patriă bre-carl drep
turi și libertăți, der de când Ungurii 
și-au întărită stăpânirea loră, care 
dintre aceste legi a mai fostă bre 
respectată? Oare dintre drepturile 
Româniloru n’a fostă batjocurită și 
călcată în picibre?

Nu legea școlară dela 1868, der 
de-ar trage ei dungă peste tote le
gile, câte esistă astăcji, pe noi nici 
acesta n’ar ave se ne surprindă, căci 
pe câtă timpă suntemă guvernați 
mai multă cu sbiciulă și’patulă pus- 
cei, pentru noi legile puțină cum- 
pănescă.

Ună singură terenă i-a mai ră
masă totuși lui Wlassics și acesta 
e: maghiarisarea desevîrșită a pre- 
parandiiloră. Elă vră adecă, ca das
călii poporului română se nu mai 
fia dascăli românesc!, ci se fiă das
căli crescuți după tipulă și asemă
narea „betyâr“-iloră ungurescl, — 
dascăli, cari să nu mai fiă în stare 
de-a da fiiloră poporului română 
carte românescă, ci să-i crescă în 
spirită și idei unguresc!.

Acesta este, ce i dreptu, unu 
plană înfricoșată, der pentru aceea 
curagiulă în luptă noi nu ni-lă vomă 
perde. Cu guvernele ungurescl sun
temă de multu în clară și scimă, 
că dela aceste guverne nu avemă 
să ne așteptămă la nici ună bine. 
Ele ni-au făcută rău câtă au putută, 
ne facă și ne voră face încă. Voră 
merge mereu înainte și, dăcăvre-ună 
evenimentă neprevăzută nu le va 
opri în drumă, mâna loră sacrilegă 
nu va lăsa neatinsă nici unulă din
tre sântele nbstre drepturi de limba 
și cultură națională.

Dăr nici atunci noi nu vomă fi 
striviți Vomă lupta câtă vomă putb 
pentru apărarea scbleloră și așecță- 

minteloră nbstre de cultură națio
nală, der nu vomă uita, de altă 
parte, nu trebue să uitărnă nici as- 
tăc|! și nicl-odată, că toiagulă este 
în mâna nbstră. Noi suntemă stă
pânii limbei și culturei nbstre na
ționale ; noi, Românii, suntemă de- 
positarulu acestei culturi sânte și 
nu este în lume putere, care se ni-o 
pbtă răpi, pe câtă timpă noi înși-ne 
n’omă vre să ni-o răpescă.

Fiă-care Română trebue să fiă 
în jurulu său, în casa sa, în fami
lia sa ună apostolă, fiă-care trebue 
să fiă ună dascălă, fiă-care unăpro- 
pagatoră ală culturei naționale.

Poporului să-i dămă în mână 
cărți de cetire românesc!, cărți bune 
și folositore, din car! să învețe a-și 
iubi limba și cultura, să învețe a 
cinsti pe bărbații mar! ai nemului 
său și să se lumineze în lumina sci- 
inței și învățăturei românesc!.

Părinții, moșii și strămoșii noș
tri erau totă1 atâtă (de prigoniți, totă 
alâtă da oropsiți și urgisiți în cul
tura loră națională, ca și noi. Și ei 
au fostă supuși, deși în măsură mai 
mică, ca noi acjî, ispiteleră de des- 
naționalisare, și asupra loră și-a în
tinsă limbile sale de focă bălaurulă 
celă spurcată ală renegatismului, der 
nu i-a nimicită. Foculă celă sântă 
ală iubirei de limbă și de neamă i-a 
încălzită pe eiPșii-afăcutu să iăse în
vingători din tbte tentațiunile, căci 
au trăită ca Români și au murită 
ca Români.

Acestă focă sântă, acestă iu
bire arejetore de limba și de obi
ceiurile strămoșesc! trebue se ne în- 
sufiețescă și pe noi. Fiă-care Ro
mână are să fiă la postulă seu, fiă- 
care ună apostolă ală culturei na
ționale: apostolă să fiă acasă și 
pe stradă, apo-tolu în sinulă fami
liei și în p ița publică.

Timpurile suntă grele și nu a- 
vemă altă nădejde de scăpare, de- 

câtă rîvna și curagiulă nostru, de-a 
lupta fiă-care fără pregetă și fără 
ostenălă pentru mântuirea limbei și 
culturei nbstre românesc!. Se lucrămă 
cu toții din tbte puterile, ca să în- 
troducemă carte românescă în sî
nulă poporului nostru ; românesce se 
cetăscă, românesce să vorbescă, căci 
numai cartea românescă îlă va mân
tui pe elă.

Când în privința acesta noi 
vomă fi trezi și isteți, încercările de 
maghiarisare ale stăpânitoriloru noș
tri se voră isbi în peptUrile româ
nesc! și se voru frânge. Nici Wlas
sics, nici Banffy, cu totă câta loră 
văZută și nevăzută, nu voră isbuti 
asupra nbstră, căci uneltirile mișe- 
lesci nu potu isbuti asupra popb- 
reloră brave.

Revistă politică.
Două lucruri mai însemnate s’au pe

trecuta în politica internă, pe cari nu le 
cunoscă cetitorii fbiei nostre de Dumineca.

Unultt este programulu guvernului- 
Banffy, cu care a pășită înaintea dietei în 
ședința dela 19 1. o. Țînta politicei noului 
guverna este înainte de tbte de a consolida 
încrederea dintre Coronă, guvernă și par
lamentă ; va căuta moduri și mijlbce, ca 
între stările de față, spiritele să. se liniș
tească. Noula guvernă, cum a disă br. 
Banffy, îșl va pune tbte silințele întru des- 
voltarea statului maghiarii in direcțiă națio
nală maghiară și asigurai ea și susținerea ideii 
de statu. Tbte tendințele și agitațiunile, cari 
se îndreptă contra acestei idei, voră fi sdro- 
bite fi sufocate, și nu va suferi guvernula, 
ca caracterulă statului maghiara unitară 
să fiă mărginitu și restrînsă.

Va lua însă în băgare de sbmă acele ce
reri îndreptățite, cari le racjimă naționali
tățile nemaghiare pe art. de lege 44 din 
1868, inse fără restrângerea caracterului na
țională maghiară și întru câta legea de na
ționalitate n’a fosta modificată prin alte 
legi ulteriore. Va să dică coconula Bănfify

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Crăciunu triștii.
De

Glisici Milovan.
I.

Departe, colo sub munții dela Omoly 
strălucesce ună satuleță. In elfi locuescfi 
omeni buni și omeni răi, cinstiți și păcă
toși, săraci și avuțl, ca în totă loculă.

Chiar nici degetile mânilorfi nu suntfi 
la felfi, cum dbră ar fi la felfi omenii ?

In mijloculfi satului se pote vedea 
din depărtare o căsuță curată și albă ca 
zăpada. Ușa casei se desohide tocmai că- 
tră o colină înaltă. Coperișulă învechită 
apare, ca o învălitore de capă negră, er 
celea două ferestruici se pară din depăr
tare doi ochi, ce privescă veselă.

In casa acesta loouescfi două suflete 
cinstite, bătrâna Smilja — întregă sătulă 
dicea „lele“ acestui sufletă bună — și mi- 
culfi ei Jiu Cvetko, flăcău ce n’are păreche 
nici în depărtate țări.

Suntă două-deci de ani, decândă fe- 
ricitulă întru Domnulfi MalesicI Vid ș’a 
închisă ochii. Credinciosa lui soțiă, biata 

Smilja, a rămasă singură cu miculă ei 
Cvetko de trei ani. Multă a trebuită să 
sufere sermana, multe dile grele și triste 
a trebuită să petrecă. Der a crescută și 
Cvetko și putea să fiă de ajutoră mamei 
sale. Lucrurile mai grele le isprăvea elfi. 
Cvetko se făcu ună băiată bună, ca mă- 
rulă de aură, sîrguinciosă și cinstită... Bă
trânii îlă aveau dragă și adeseori cereau 
sfată dela elfi, ca și când și elă s’ar ținea 
de câta loră. Tinerii flăcăi încă îlă iubeau, 
ca pe-ună frate. Toți erau mândrii de elă.

La lucru Cvetko da pildă bună, la 
glumă, în veseliă nime nu era mai bună 
meșteră decâtă elă. Nu era fată în sată, 
care să nu-șl frământe capulă cum să joce 
Icolo*)  lângă Cvetko. Hei, ș’apoi câte mai 
suntă cari îlă cântă și-lă descântă cu min
tea și cu glasulă.

Laudă Domnului, bătrâna Smilja caută 
acuma liniștită și veselă în fața viitorului. 
Bătrâna n’are altă dorință, decâtă să-și 
vadă însurată uniculă ei fiu, și atunci ea 
ș’ar închide liniștită ochii.

Era tocmai în presăra S-tei Mării. 
La casa lui Ninko PurovicI se serba hra- 
mulă; totă sătulă era adunată la elă și 

societatea nu se împrăștia decâtu noptea târ- 
diu.

Bătrâna Smilja și Cvetko se despăr
țiră de ceilalți lâng’ună huceagă. Cvetko cu 
secerea pe umăru, mergea înainte adâncită 
în gânduri. Smilja după elă de-asemenea 
tăcută. Ea tușea din când în când, ca o- 
mulă, care vrea să spună ceva.

— Cvetko dragă, de bună-semă te-ai 
ostenită, începu Smilja, ca să rupă tăcerea.

— Ba bine, că nu.
— Der totuși ești forte tăcută, dră

guțule.
— Deră ce se facă mamă?
— VedI tu Cvetko, continuă Smilja 

după o scurtă tăcere; ce frumbsă fată s’a 
făcută Stana lui Nicola ? Eiî era încă. co
pilă, și astăcjl.... ț)ău, că e fată bună și
frumbsă, și pe Dumnedeulă meu, e din casă 
bună....

— Adevărată, adevărată... dâr.... răs
punse Cvetko împedecată.

— Sciu copile, continuă Smilja; inima 
ta e înzgărdată de Lyuba lui Ninko. Și 

.Lyuba e fată bună, și doră e mai frumbsă 
chiar și decâtă Stana.... dbr tu cunoscl pe 
Ninko.... elă nu umblă decâtă după negu
țători, după domni.... 
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e aplecați! a pune în vigore (țlegea de na
ționalitate, însă cu susținerea tuturoră le- 
giloră nedrepte de maghiarisare, ce s’au a- 
dusii dela 1868 încoce, și carl facă tabula 
rassa și din acele puține drep'url, ce se 
dedeau la 1868 folosirei limbei naționalită- 
țiloră în viața publică a statului.

Spune mai departe Bânffy, că elfi în 
privința politicei bisericescl va urma pe 
înaintașul^ său și se va sili, ca aoele pro- 
ieote de reformă bisericescă înoă nevotate 
și nesancționate, să devină lege. A mai 
promisă apoi îmbunătățiri pe terenulfi cul
turalo, financiaro, economică etc.

Acesta este programul0 noului gu
vernă. E totă cânteculă vechiu despre ideia 
de stată maghiară și despre totala igno
rare a drepturiloră naționalitățiloră. încă 
dela înoepută noi nu ne-amă pusă niol o 
nădejde în sohimbările din urmă cu crisa, 
și zimbeamă ou durere, când unii dintre 
noi îșl făceau speranțe, că de sustl o să 
vină mântuirea. Crisa s’a sfîrșită cum pă
catele s’a sfîrșită, der de îmbunătățiri și 
de’ bine nici vorbă. Cum să și aștepte Ro
mânul Q vre-ună bine dela ocârmuirea unui 
Bânffy, care în istoria pașaliculiloră ungu- 
rescl nu are păreche în ceea ce privesce 
nedreptățirea, brutalisarea și tiranisareaRo- 
mâniloră. Față de guvernulă acestui des- 
potfl și tirană, noi Românii vomă ave a- 
oeeașl atitudine politică, ca și față de ne
drepții și violenții lui înaintași, vomă sus
țină și trebue să susținemă față de elă lupta 
sfântă a apărărei legei și limbei străbune 
și nu se voră găsi între noi dmenl atâtă 
de mici la sufletă, cari să dea mâna cu 
celă mai mare dușmană ală limbei și na
ționalității nostre — cu guvernulă de sub 
oonducerea unui fostă pașă ungurescă, vio
lentă și brutală.

*
Ală doilea lucru mai de însemnătate 

în politica internă este fără îndoială capi
tularea din nou a Sașiloru ^ardeleni față de 
nouții guvernă. încă înainte de a se forma 
noulă cabinetă sub conducerea lui Banffy, 
se făouse mare sfară în țeră, că deputății 
sași nu voră sprijini noulă guvernă. Două 
dintre comitetele de cercă au și hotărîtă 
a provoca pe deputății sași să esă din par
tida guvernului. Celelalte comitete însă au 
decisă, ca deputății loră să rămână în par
tidă și să sprijinescă pe Banffy, decă acesta 
va făgădui, că recunosoe programulă po
porală săsesoă dela 1890. Banffy, ajunsă în 
strîmtore și avândă nevoia mare de cele 
13 voturi ale deputațiloră Sași, s’a făgă
duită, că recundsce „corectitatea tuturoră dis- 
posițiuniloru principiare și esențiale ale pro
gramului poporală săsescu, der nu admite 
gruparea de partide după naționalități. Ast- 
felu Sașii suntă asigurați și pe mai departe 
pentru partida guvernului, în schimbulă 
unoră concesiuni, cari se reduoă la mac- 
sima unguresoă: „nesze semmit, fodg meg joi".

Ce să-i faci, decă „a szăsz testverek" 
umblă după dse de roșă ?

Femeile române câtră pressa streină.
Pilele trecute femeile române din 

Transilvania și Ungaria au trimișii — la 
inițiativa domneloru române din Bra- 
șovu — o adressă de recunoscința 
cătră pressa francesă, italiană și bel
giană. Adresa trimisă președințiloru 
Associațiunilortl pressei din Parisu, 
Roma și Bruxella, în limba francesă 
și italiană, este de următorulu cu
prinsă :

Ilustre Domnule Președinte!
In greua luptă, ce o pdrtă po

poralii românii din Transilvania și 
Ungaria în contra opresiunei ma
ghiare, amu fostu fericite de-a cons
tata viulu interesă, ce’lu manifestă 
pressa europenă pentru causa nostră.

Pressa, care a fostu totdeuna 
antegarda mariloru idei de civilisa- 
țiune și de progresii, și care are o 
înrîurire atâtu de determinată asu
pra spiritului publică, ori de câte 
ori și-a ridicată gJasulu ei în favdrea 
celoru neîndreptățiți și asupriți, a 
aflatii resunetu și ascultare la toți 
omenii mari ai țeriloru civilisate..

Causa nostră, fiindii o causă a 
dreptății și a umanității celei mai 
elementare, reclamă îndoitu spriji- 
nulu areopagului opiniunei publice 
europene.

Credinciosă înaltei sale chiă- 
mări, pressa — francesă, italiană, 
belgiană — n’a pregetată a da pre-> 
țiosulu și valorosulu ei concursă 
Româniloră din Transilvania și Un
garia, luândă în aperare, prin scrieri 
eminente, datorite penei unui nu
mără însemnată de distinși publi
ciști, 6meni politici și de stătu ai 
— Franciei, Italiei, Belgiei — dreptulă 
nostru de esistență națională și ni- 
suințele nbstre de libertate față cu 
actele brutale ale unui sistemă de 
opresiune ne mai pomenită în ana
lele lumei civilisate.

Românii, cari în cursulă secu- 
leloră au purtată cele mai crâncene 
lupte spre a-’șl apera limba, latini
tatea originei loră și pămentulă loră 
strămoșescă în contra năvăliriloră 
barbare asiatice, se vedă și astăcțl 
din nou nevoiți a susțină lupta con
tra descendențiloră lui Arpad, cari 
în numele ideii de stată națională 
unitară maghiară asuprescu celelalte 
elemente nemaghiare ale Transil
vaniei și Ungariei.

Grația Inse prețiosului concursă, 
ce ni-’lă dă pressa din afară și în 
specială pressa — francesă, italiană, 
belgiană — noue Româniloră, drepta 
nbstra causă a obținută ună mare 
succesă morală în opiniunea Euro
pei culte.

Acesta ne încuragăză, ne mân
gâie în suferințele nostre, și ne um
ple de cele mai ‘frumose speranțe, 
că vomă eși triumfători din luptă, 
6r pressa va pută înscrie la activulu 
ei unulă din cele mai frumose re- 
sultate ale nobileloră și marinimose- 
loră ei stăruințe.

Victoria Româniloră asupriți va 
fi victoria principiului libertății și a 
progresului, care tinde, ca fiă-care 
poporu se pătă contribui cu talen
tele și cu însușirile sale firesc! la 
marea operă a păcii și a

Femeile române din Transilvania 
și Ungaria, cari în tăte timpurile au 
fostă celă mai credinciosă racjimă 
ală bărbațiloru și ală fiiloră loră în 
luptele pentru libertate, consideră ca 
o sântă datoria de-a aduce, prin noi, 
.pressei — francese, italiane, belgiane, 
— omagii, de profundă reounoscință 
pentru elocinta și puternica voce, 
ce-o ridică în susținerea Româniloră, 
în momentele dificile și critice, ce 
le străbată.

BBAȘOVU în 31 Decemvre 1894.
(Urmâză 978 subscrieri.)

Cele 978 subscrieri suntă dela 
femeile române din tăte ținuturile 
Transilvaniei și Ungariei locuite de 
Români. Adresele suntă legate ele
gantă în metasă albă.

La Roma a fostă primită adressa 
cu multă căldură și simpatiă. ț)ia- 
rulă „II. Diritto" 4i°e> albumulu 
femeiloră române va fi păstrată de 
„Associazione della stampa'1 „ca ună 
suveniră plăcută dela acelu admirabilii 
poporu, cu care avemu origine comună și 
care e demnii de simpatiile nostre".

Impresiunea ce-a făcut’o în Ro
ma adresa dameloru române a fostă 
atâtă de mare, încâtu mai la tote 
(țiarele mari italiane s’a raportată 
despre acestă faptă, pe cale telegra
fică. j^tă două telegrame, ce anun
țară sosirea adresei în Roma, tele
grame datate din 15 Ianuarie sera:

Piarului „Corriere del Matino" 
din Milano ’i se telegrafieză:

„A sositQ la domnulă Bonghi, ca pre
sidents. ală sooietâții „Associazione della 
stampa periodica italiana14 o adresă a dom- 
neloră române din Transilvania, oompusă 
în Decemvre, pentru a arăta recunoscința 
loră față de ceea oe pressa italiană a făcută 
în favorul!! causei naționale, pe care o sus
țină Românii din Ungaria44.

țliarulă „II Secolo", totă din Mi
lano, primesce următdrea telegramă:

„La associațiunea presei a sosită o a- 
dresă a ddmneloră române din Transilvania, 
adresă făoută în luna trecută, spre a do
vedi recunoscința loră pentru ceea ce presa 
italiană a făcută în favorulă causei națio

nale, pe care Românii din Ungaria o aperă 
cu prețulă atâtoră persecuțiunl.

„Adresa redactată în limba italiană, 
conține 978 subscrieri mauuproprii de ale 
femeiloră române, subscrieri oolectate în 
diverse orașe ale Transilvaniei. E legată în 
mătasă albă. Va fi păstrată din partea so
cietății pressei, ca ună plăcută suveniră dela 
acelă admirabilă poporă, cu care avemă 
origine comună și a oărui oausă merită 
tote simpatiile nostre44.

Etă acnm și o telegramă otî- 
ginală. Este aceea a clarului „Ga- 
oetta Fiemontese" din Turină:

Ije ifoune rumene
all’ Associazione della Stampa.

Ci telegrafano da Roma, 15, ore 22 25:
Le donne rumene mandarono all’ As- 

sociazione Hella Stampa un elegante indi- 
rizzo in lingua italiana, in cui ringraziano 
la Stampa italiana propugnatrice della causa 
nazionale dei rumeni d’Ungheria.

Adresa dameloru române și foile 
maghiare,

„Magyar Hirlap", cțiarulu d-lui 
Iuliu Horvath, publică sub titlulu 
„dame române politisante44 textulă 
adresei de mai susă, în traducere un
gurescă, și la fine face următdrea 
observare:

„Cavalerismulă față cu damele — 
care în genere este obligătoră — ne re
ține să răspundemă la acestă pamfletă așa 
cum trebue bine maghiaresoe (amolyan jo 
magyaroson feleljunk). Atâta însă totuși 
pdte ne va fi permisă să ceremă dela da
me, chiar și în mânia marei adversități: să 
binevoiască a-i spune acelui domnă, care 
a sorisă infecțiunea de mai susă, că este 
celă mai mincinosă omă dintre toți Valahii. 
Și acâsta e ceva!44

E în adever ceva, dâr ceva fdrte 
prostu din partea „cavaleriloră44 dela 
„Magyar Hirlap44.

Programa noului ministru alii ins- 
trucțiunei publice.

In ședința dela 24 Ianuarie a dietei, 
noulă ministru ungurescă de culte și ins
trucțiune publică și-a desfășurată programa. 
Punendu-se în discuțiune bugetulă minis- 
teriului de culte, vorbi mai întâi raporto- 
rulă Fenyvessy Fereucz, care fără de a mai 
ascunde mâța’n sacă, declara scurtă și cu- 
princjătoră, că „scopwh! acestui bugetii este 
de-a se crea cultură maghiară unitară".

Luâ după acesta cuventulă noulă mi
nistru MuUu Wlassics. Toți erau curioși 
să-lă audă, deorece în publică elă nici
odată nu s’a ocupată pănă acum cu poli
tica culturală, și pentru prima-oră avea 
acum să pășâscă pe acestă terenă. Pe fața 
lui se vedea, că e fârte agitată. înainte de 
a lua cuventulă, îșl uda mereu gâtulă ou

Lyubișa, căci frumsețea Lyubișei n’are pă
reche peste țări și mări.

Adevărată, că încă nime nu s’a cute
zată în sată să câră mâna Lyubișei. Der 
totuși se audi de-odată șoptindu-să în sată, 
că Cvetko s’a întâmplată să caute adâncă 
în ochii Lyubișei, că Lyubina tot-deuna 
îșl află ceva de lucru, care s’o ducă pe 
lângă arătură tocmai atunci, cândă și Cvet
ko este acolo; că la Icolo Lyubica totdeuna 
se întâmplă să fiă lângă Cvetko.... Acesta 
o băgară de semă și Ninko și nevasta lui, 
der se făceau, că nu vădă nimică.

Femeile din sată adeseori îșl dau în
tâlnire la Zivka la povești. Una seu alta 
începe a lăuda pe Cvetko, câtă este de 
sîrguinciosă, ce fecioră bună și drăguță e, 
și așa mai cu jumătate gura observă: „der 
bine-i va merge aceluia, cine-lă va lua44. Și 
când Lyubișa nu-i de față, Zivka se face, că 
n’au de vorbă, er când e de față se pro
nunță și ea, că într’adevără Cvetko e bă- 
iată sîrguinciosă și bună, însă — e săracă, 
și multă trebue să se ostenescă în jurulă 
casei; apoi începe să laude ori pe neguță- 
torulă din sată Neșko, ori pe scriitorulă 
căpitanului de cercă.

Der și Ninko a clisă odată mai de- 

multă, că de-ar ave 4ece f0t0, totuși n!ar 
da nici pe una după țărână.

Și pe când în sată vorbeau despre 
Cvetko și Lyubișa, ei amândoi și-au dată 
făgăduință, sperândă că în sfârșită Ninko 
totuși îșl va da învoirea la unirea loră.

Cu o di mai înainte de S-tulă Ilie 
Cvetko se sculă desă de diminâță să mergă 
într’o afacere la orașulă din vecinătate. 
De bună-sâmă avea ceva urgentă, căci se 
grăbi fârte tare. Când ajunse dinaintea ca
sei lui Ninko se întâlni cu Lyubica.

— Unde, unde, Lyubica mea, întreba 
Cvetko oprindu-se puțină.

— Mă ducă la vie, răspunse Lyubișa 
zimbindă. Și tu?

— Eu grăbescă la orașă.... Ce facă 
bătrânii?... Audă, că-țl facă mustrări...

— Tata tace, numai mama începe 
câte-odată.... Și erl sera te-a amintită.

— Ei, și ce-a disă ?
— Mă apăsa nițelă somnulă.... de-o- 

dată însă audă, că ședă încă lângă focă 
povestindă. Am începută să ascultă și am 
chiar înțelesă singuratice cuvinte: „O, lasă 
nici nu aminti44, dise mama. „Adevărată, 
că Cvetko e fecioră cinstită și de omeniă, 

de asta nici că să mai pdte vorbi....14 dise 
tata. Și multă au mai vorbită ei amândoi, 
der ce-au vorbită ’n’am putută înțelege.

— Și tu acuma ce gândescl? întreba 
Cvetko după o scurtă tăcere.

— Eu credă, că tata nu să va prea 
înstreina, decă însu-șl vorbesce astfelă.... 
Mama mea pdte se va înstrăina la înce
pută, dâră în sfârșită se va împăca și dânsa.

Cvetko și Lyubișa mai vorbiră apoi 
cât-va timpă despre ei și fericirea loră. 
Aceste câte-va cuvinte ale lui Ninko le-a 
făcută atâta bucuriă, încâtă Cvetko a fă
găduită, că mâne poimâne va cere mâna 
Lyubei. Ei se despărțiră cu inima plină de 
bucuriă și speranță. Lyubișa merse mai 
departe, cântândă încetă. Cvetko grăbi la 
orașă....

De multă n’a mai fostă o furtună așa 
de mare, ca în presăra dilei S-tului Ilie. 
Cerulă e întunecată, nu se pdte vedea nici 
la ună pasă. Vântulă vuesce sălbatică is- 
bindă pi curii fini și reci dă ploiă în fața 
călătorului. Din când în când fulgeră, și 
pe-ună momentă se nasce lumină orbitore. 
Era deja târdiu ndptea, când Cvetko se 
reîntorse din orașă. Furtuna îlă îndemna 
să grăbdscă totă mai tare. D’inaintea câr- 

ciumei de lângă drumă i-se' păru, că aude 
ună strigătă. Se opresce și ascultă. NicăirI 
nimică. Cârciuma se înalță, ca o stafiă nd- 
gră din fundulă negru, și nu se vede nici 
o lumină în ea. Deja e târdiu, pdte că în 
lăuntrulă ei nu se află nime. Strigătulă 
văetătoră s’aude erășl, e gemetulă unui 
bărbată, care more. Cvetko, ajungendă în 
sată, îșl iuțesce pașii... Vântulă vuesce totă 
mai sălbatică.... Nu se mai pdte audi ni
mică. Der totuși i-se pare, că cine-a fuge 
îndărătulă lui. Se dă puțină la o parte și 
în clipa acdsta cine-va îlă atinge... Ful
geră, și Cvetko recunosce pe neguțătorulă 
Veșko, care fuge cu capulă golă.... Bătrâna 
Smilj a a ațipită de multă, se tredi mai târ- 
dioră și puse două, trei despicăturl pe 
focă, care primindă nou nutrementă, se 
aprinse. In clipa acesta s’aude o detună
tură de pușcă, mai târdiu încă una, ș’-apoi 
două una după alta. S’aude și sgomotă, 
s’adună lume.

— Ce s’a întâmplată, copile, întreba 
Smilja mirată puțină.

— Nu sciu, mamă, der la nici o în
tâmplare nu e ceva bine. Apoi spuse ce-a 
audită și ce-a vădută. Bătrâna Smilja îșl 
clătină capulă și dice: mi-ar fi plăcută 
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apă rece, bendă apă dintr’nnă pahară, ce 
avea înaintea sa, âr cu manile îșl sucea 
mereu mustațele și îșl netecjia fața. Cu 
unii cuvântă se vedea, oă l’au cuprinșii tre
murici mari. In fine începu. Vorbi mai în- 
tâiu despre cele două proiecte politice-bi- 
sericesol, cari au rămasă încă neisprăvite, 
apoi despre autonomia catolică, despre con- 
gruă, despre scolele poporale etc.

Despre proiectele bisericesc!. Cele 
două proiecte politice bisericescl, cu cari 
guvernulQ Wekerle n’a putut’o scote la 
cale nici într’ună ohipă și oarl au să fiă 
din nou aduse în camera magnațiloră, se 
referii la liberulă esercițiu rcligionară și la 
recepțiunea Ecreiloru. In privința. aoestoră 
proiecte ministrulă a spusă, că pentru a 
liniști agitațiunile confesionale și pentru a 
nu mai provoca ună nou oonfliotă între 
camera deputațiloră și oamera magnațilo.ră, 
elă e învoita a primi unele modificări, dâr 
fără ca prin acesta să se vateme partea de 
căpetenia a lucrului.

In ce voră consta aceste modificări, 
ministrulă n’a spus’o; se crede însă în ge
nerală, că guvernulă Banffy e învoită să 
lase afară atâtă paragrafulă privitoră la 
neconfesionalitate, câtă și celă privitoră la 
libera trecere dela legea creștină la cea 
jidovâscă, său dela legea jidovâscă la cea 
creștină. Dâcă aceste modificări le înțelege 
Wlassics, atunci sigură, că declarațiunile 
lui voră produce mari nemulțumiri în si- 
nulă partidei „liberaleu, care de repețite- 
orl a spus’o, că nu va primi nicl-odată 
asemenea modificări. Insu-șl noulă ministru 
Wlassios cu vre-o două luni înainte a 
spusă, că în ce privesce neconfesionalita- 
tea, nu pote fi vorba de-a întră la târgă, 
âr Wekerle și Szilagyi au mai voită să-și 
ia catrafusele și să se ducă, decâtu se vrâ 
a se târgui în cestiunea acâsta. Stândă ast- 
felă lucrurile, cabinetulă Banffy încă de 
pe acum începe să fiă forte amenințată, și 
e forte posibilă, că cele două proiecte po- 
litice-bisericescl îi voră pune și lui capulă, 
precum l’au pusă lui Wekerle.

Autonomia catolică și congrua. In ce 
privesce autonomia catolică, ministrulă e 
convinsă, că catolioiloră trebue să li-se 
dea dreptulă de-a se guverna în modă au
tonomă și independentă, și va și lucra în 
direcțiunea acâsta. A pusă în vedere con
vocarea unui congresă catolică și a adausă, 
că nu statulă are' să hotărâscă, cum are să 
fiă acâstă autonomia, ci însăși biserica ca
tolică. A mai spusă, că autonomia catolică 
nu pote să se estindă așa departe, oa cea 
protestantă. In ce privesce congrua, minis- 
trulă a promisă cu totă hotărîrea, că în
dată ce va sosi dela Maiestatea Sa apro
barea regulamentului privitoră la înscrie
rea veniteloră, va lua măsuri pentru a duce 
spre resolvare cestiunea acâsta.

Scolele poporale. In privința aces
tora noulă ministru ală instruoțiunei a de
clarată, că nu este unită cu cei ce ară 
dori trecerea acestoră scâle în mâna sta

tului. Suntă 14,125 soâle poporale confer 
sionale. Susținerea acestora l’ar costa pe 
stată jertfe atâtă de mari, înoâtă mai că 
nici n’ar fi în stare a-le suporta. De aceea 
ministrulă n’are de gândă să ia soâlele din 
mâna confesiuniloră, căci, <Șise, e indife
rentă cine susține aoeste scâle, vorba e 
numai, ca scolele să fiă bune și „se cores
pundă pretensiuniloru ideii de stată ma
ghiară'1.

Va să 4’că *>u-i  pasă „bunului“ minis
tru și decă scâlele vor rămână în mâna oon- 
fesiuniloră, numai câtă aceste soie să 
stea în serviciulu maghiarisărei. Pentru a 
asigura ajungerea acestui soopă, mi
nistrulă a și făcută pași pentru schimbarea 
legei din 1868 privitore la instrucțiunea po
porală, așa că, după ce oausa va fi bine 
studiată, va și presenta ună proiectă de 
lege în privința acâsta.

Schimbările, ce are să le facă noulă 
ministru în acâstă lege, se voră referi mai 
cu sâmă la calificațiunea învățătoriloră. 
Preparandiile confesiuniloră voră trebui să 
fiă întocmite, atâtă în privința cursuriloră 
și a obiecteloră de propunere, câtă și a 
saleloră și oreloră de propunere, întocmai 
ca și preparandiile statului, er profesorii pre- 
parandiiloră confesionale voră fi supuși 
unui esamenO de stată.

Va să dică, după planulă dată de 
noulă ministru ală instruoțiunei publice, 
învățătorii poporului română voră avă să 
fiă crescuți întru tăte după gena și sprîn- 
căna ungurăscă, așa ca ei, chiar decă ar 
voi, să nu scie și să nu fiă în stare a da 
altă învățătură fîiloră poporului română, 
decâtă învățătură în spirită ungurescă.

Inspectorii de scole. Vorbindă des
pre inspectorii de scole, ministrulă a ară
tată, că față de noi Românii mai alesă, 
portă deosebită îngrijire. Anulă trecută, cjis® 
elă, dintre scolele române gr. cat. numai 
22l,/o au fostă visitate de inspectorii un- 
gurescl de scole, er dintre cele gr. or. nu
mai 31°/o- Ministrulă îșl va da silința, ca 
în viitoră soolele nâstre să fiă câtă mai 
desă cercetate de inspectorii ungurescl, așa 
ca învățătorii să nu pâtă da nici la drepta, 
nici la stânga, ci să mârgă înainte numai 
și numai pe calea, ce duce la maghiari- 
sare. Pentru ajungerea acestui scopă va 
îmulți numărulă inspectoriloră, pe câtă 
voră ierta mijlâcele financiare, âr întru 
câtă acâsta nu s’ar pute, pe inspectori îi 
va ajuta, mijlocindu-le o anumită jurisdic- 
țiune. Se va da adecă dreptulă da-a aduce 
ei inși-șl judecată asupra învățătoriloră 
noștri.

Față cu nKisdedovurileu, ministrulă a 
deolarată, că e ună mare sprijinitoră ală 
loră. Față eu scolele medii (gimnasii etc.) 
a spusă i-inistrulă, oă unulă dintre scopu
rile principale ale lui este, să întărâscă și 
în acste șcâle spiritulu națională maghiară. 
Față cu înființarea unei a treia universități, 
ministrulă a declarată, că n’are nimică în 
contră, dâr mai întâiu trebue să mărâscă 

și să întărâscă cele două universități dela 
Budapesta și dela Clușiu.

Acesta este programulă noului mi
nistru ungurescă de culte și instrucțiune 
publioă, Wlassics G-yula. Față cu poporele 
nemaghiare, programulă lui se reasumeză 
în cuvintele: maghiarisare cu fierți și focă.

0 scîre surprincjetâre.
Biroulă de corespondență din Pesta 

primesce și ne comunică următărea surprin- 
cjătdre telegramă din Bucuresol!

BucurescT, 26 Ianuarie. Liga cul
turală împărtășesce foiloru, că toți 
alegătorii român! din Transilvania 
voră adresa regelui Franciscu Io- 
sifu o petițiune pentru grațiarea lui 
Rațiu și soți.

; scmsLE miEB.
5

14 (26) Ianuarie.

Despărțementulu I (Brașovă) ală Aso- 
ciațiunei transilvane și-a ținută adunarea 
sa generală, după cum amă anunțată, Du
mineca trecută. La adunarea acâsta, care 
a fostă cercetată de ună numără frumosă 
de membri ai inteligenții române din Bra- 
șovă și câțl-va din jură, s’a arătată multă 
interesă pentru o activitate mai mare și 
mai mănosă pe terenulă culturei ; s’au ți
nută discursuri însuflețite și toți s’au de
clarată gata a da mână de ajutoră pentru 
ridicarea despărțământului la înălțimea, ce 
’i se cuvine. S’a hotărîtă între altele, ca 
'să se convdce câtă mai curând o adunare 
generală mai mare, la care să potă lua 
parte și poporulă. S’au înscrisă în decur- 
sulă adunării de Duminecă 17 membri or
dinari noi și 7 protegătorl; s’au luată însă 
măsuri pentru ca să se inscrie câtă mai 
mulțl membri din Brașovă și jură la vii- 
târea adunare. In fine s’a alesă unu co- 
mitetă compusă din următorii d-nl: Pre
ședinte V. Voina, protopopă; membrii în 
comitetă: V. Onițiu, directoră gimnas.; 
Gr. Maiorii, redactoră ; Dr. Blaga, N. Po- 
poviciu, A. Vlaicu, profesori, și N. Ciurcu, 
libraru.

— o—
Procesulu părintelui Lncaciu. A doua 

pertractare în procesulă dela Sătmară ală 
părintelui Lucaciu se va ține la 15 Februa
rie n. în Sătmară.

—o —
Aviso. Intre multele feluri de dări, ce 

le plătimă, este și așa numita dare suple- 
mentară de venitulă generală (âltalânos 
jovedelmi potado). Cine are orî-oe felă de 
datoriă hipotecară (intabulată), dâcă îșl în- 
sinuă la timpulă seu aoâstă datoriăj i-se 
iartă din darea susă pomenită 10°/0 după ca
rnetele, cari le plătesce după datoria inta
bulată. De esemplu: dâcă cine-va are 300 
fl. datoriă intabulată pe pămentulă său, și 
după acâstă datoriă plătesce pe ană 24 fl. 
camătă, atunci i-se iartă din darea suple- 
mentară de venită generală: 2 fl. 40 cr. 

Terminulă pentru insinuarea ăstoră felă de 
datorii este acuma pănă la sfîrșitulă lunei 
acesteia, adecă pănă Joia viitâre. Deol să 
grăbâscă toți, cari au ast-felă de datorii, 
să le însinue, că plătimă destulă dare 
și e multă chiar și 50 cr., dâcă putemă 
să-i scăpămă. La Insinuare trebue să ai la 
mână scrisorea (vâgzâs) dela cartea fun- 
duară, care ai primit’o când s’a intabulată 
datoria, și libelulă cu oare plătești ratele. 
Notarulă oercuală e datoră să-ți dea tâte 
îndrumările și să-ți facă insinuarea fără 
plată, oă are tipăriturile gratis, gata.

Miniștri unguresc! Ia Viena. ErI sără 
au plecată la Viena ministrulă-președinte 
br. Desideriu Banffy și ministrulă de finanțe 
Ladislau Lultâcs, pentru-ca să faoă visitele 
obicinuite la membrii casei regale.

—o—
Episcopnlu-cardinalii Schlauch des

pre căsătoria. In cjilele trecute oardinalulă 
Schlauch a săvârșită cununia oontelui An
ton Szechenyi cu contesa Christina Wenck- 
haim. Ocasiunea acâsta a folosit’o Sohlauoh 
pentru a clarifica punctulă de vedere ală 
bisericei catolice față de acestă instituțiune. 
Intre altele densulă a disă: „Legătura prin 
care se unescă două ființe e indisolubilă. 
Acâsta ’ o voesoe Dumnezeu și acâsta o 
voesce, la porunca lui Christosă, și biserica 
catolică. Pentru tot-deuna! — 4* C6^ D-vâs- 
tră astăc}!. Pentru tot-dâuna! — (jioe îm
preună ou D-vostră biserica — astădl ca 
și în tot-dâuna. De acâstă gândire sunteți 
D-vostră preocupați în momentulă de față, 
acestă ideiă voesce biserica să o conserve 
în tâte timpurile, punândă idealulă trăini- 
ciei în mijloculă vremelniceloră lucruri ome- 
nesol — sacramentulă, care nu se pâte des
face fără a blasfemia diviuitatea. Prin sa
cramentală acesta biserica împărtășesce gra
ția sa divină, căreia veți încredința sârtea, 
fericirea, fidelitatea și tâte speranțele D-vos
tră... Pasiunea și pofta nu pote nicl-odată 
să formeze ună ideală, cu atâtă mai pu
țină în căsătoriă. In oăsătoriă idealulă este 
Christosă însuși, Mântuitorulă divină, oare 
a creată familia după chipulă și asemănarea 
sa. Din acâsta causă biserica împreună că
sătoria din sfera comună și împreună echi- 
librulă vieței spirituale ou iubirea dumne- 
cjească, cu acea iubire, oare Christosă o 
are pentru biserica sa... OrI-ce ar aduce 
ou sine viitorulă, una e sigură : că nu este 
viâță fericită aceea, la ală cărei începută 
și sfârșită nu stă D-cj.eu“.

—o—
„Călindaruiu plugarului pentru anulă 

1895“, a apăruta în tipografia „A. Mure- 
șianu'1 din Brașovă, continuă de-a fi fârte 
căutată și câldurosă primită din partea pu
blicului. Doritorii dea avă acestă oălindară 
să grăbâscă a și-lu procura pănă mai avemă 
esemplare disponibile. Pentru încungiurarea 
cheltueliloră, abonenții „ Gazeteiu și-lă voră 
pute procura mai ușoră, trimițendă prețulă 
„Calindarului“ de-odată cu reînoirea aboi 
namentului. Prețulă este 25 cr., la cari ma- 
suntă a-se adauge 5 cr. pentru trimiterea 
cu posta. De vân4are și la librăria I. E. 
Țeranu în Gravita.

mai bine, decă a-i fi venită mai curândă 
acasă.

Cvetko spuse apoi, că ce i-a spusă 
Lyubica a4l-diminâță, că ce bine ar fi, dâcă 
lucrulă s'ar aminti și înaintea lui Ninko. 
Smilja au4endă vorba fiului ei, începu în
săși să nădăjduescă, deși din oând în când 
4icea: „Să dea Dumne4eu copile! Dâră 
cine scie.... “

In sfîrșită îlă cuprinse și pe Cvetko 
somnulă și adormi fericită și mulțumită.

în.
Omulă nicl-odată nu scie ce aduce 

diminâța și ce acopere noptea. Elă, feri
cită și mulțumită îșl plâcă capulă spre 
liniște și în diminâța dilei viitore îlă 
așteptă în pragă neașteptata nenorocire și 
miseriă.

Așa s’a întâmplată și cu sărmanulă 
Cvetko. In nenorocita nâpte din ajunulă 
S-tului Ilie, s’a întâmplată în sată ună lu
cru tristă. Neguțătorulă Neșko a fostă je
fuită. Trei omeni de nimică s’au furișată 
în casa lui, au luată totă ce-au putută lua, 
și însuși Nesko a fugită să alarmeze sătulă. 
Paguba a fostă mare, și norocă, că tâlharii 
nu i-au aflată banii.

In 4iua următore s’a pornită numai 
decâtă cercetare. A venită în sată însuși 
șefulă cercului. Câțl-va îndivi4l bănuițl au 
fostă prinși numai decâtă și duși legați 
la oficiulă cercuală. Să întâmplă adeseori 
că pe lângă vinovată bănuiala cade și 
asupra nevinovatului. Acâsta s’a întâmplată 
și în casulă de față. Au dusă în prinsore 
pe doi, trei nevinovațl, între cari și Cvetko, 
pe basa mărturisirii și a bănueliloră lui 
Neșko.

Afacerea a fostă înaintată judecă
toriei cercuale. Suntă două luni deja, de- 
cândă bietulă Cvetko veștezesce în închiso- 
rea tribunalului. Mai multă de jumătate 
din poporațiunea satului era gata să che- 
zășuâscă pentru elă, dâr înzadară.

Sermana Smilja era, ca și cândă ar 
fi omorît-o. In durerea ei după fiulă său 
și de multele gânduri, s’a îmbolnăvită; 
multi diceau, că nu va trăi, să-lă mai va
dă; abia era în stare să-și ridice manile. 
Omenii mergeau și veneau dela ea, o mân- 
găeau; femeile cu inima bună o cercetau... 
Ea însă asculta mereu. Adese-ori o aflau 
ră4imată pe mâni, dâr mută, ca și pâtra, 
și cu ochii roși de plânsă.

Tocmai în 4iua S-tului Dumitru se 

duse la ea celă mai de-aprope și celă mai 
bună vecină, Marjan, și-i 4ise tristă :

— Vino Smilja să vedemă pe Cvetko.
Ca și când o slabă ra4ă de speranță 

i-s’ar fi ivită înaintea ochiloră sufletescl, 
ea întreba încetă, abia șoptindă:

— Te-ai întâlnită cu elă?
— Da, da, răspunse Marjan. Elă te 

salută și te rogă, să-i duci ceva albituri.
— Oh, oh, bietulă meu copilă, oftă 

Smilja distrasă și gătindu-se de plecare. 
Aici suntă Marjane, îndată voi fi gata. 
Așa-i Marjane, că-i voră da și lui drumulă?

Marjan îșl plâcă ochii la pământu și 
rîcăe padimentulO c’ună băță; nu scie ce, 
să răspundă. Smilja continuă:

— Doră n’a dată elă focă manăsti- 
riloră?... Hei, așa-i 43u---- am sciută eu, 
og-i nevinovată... Intr’acește pregăti o le
gătură cu rufe, îșl învăli capulă cu năfra
ma și apucândă în mână ună bețișoră, 
plecă încetă cu Marjan.

Era cătră amâ4l, când ajunseră în 
orașă. In orașă tote suntă vesele. Omenii 
umblă încoce și încolo, cumpără, glumescă. 
Băieții fugă, rîdă, se jocă ca copiii. Mar
jan și Smilja ajunseră d’inaintea unei case 
mari. Din afară vedeau multe ferestrii cu 

zăbrelele de fieră, înăuntru mulțl domni 
cu capetele descoperite, umblândă încoce 
și ’ncolo, unii scriindă....

Intrară în curte, Marjan înainte, Smil
ja după elă. înaintea unei uși sta ună pan
dur ă. Marjan îi șopti ceva. Pandurulă în
tră pe ușe 4i°endă: „Așteptați, pănă vă 
anunță/

Pandurulă s’a reîntorsă lăsându-i să 
între. Marjan și Smilja intrară. In mijlo
culă odăii se afla o masă mare, acoperită 
cu postavă verde, pe masă două luminări, 
între luminări crucea și Evangelia. -

. Câțl-va dintre domni ședă în jurulă 
mesei, resfoindă prin hârtiile, ce le stau 
înainte. La o altă masă scrie ună domnă 
mai tînără. De bună-sâmă elă scrie jude
cățile lui Cvetko.

— Tu ești, bunico, mama lui Cvetko? 
o întrebă domnulă, ce ședea în mijlocă.

— Da, domnule! răspunse bătrâna 
a cărei privire fixâză crucifixulă de pe 
masă.

— Dâr ce vrei, amărîto ?! Elă trebue 
să sufere! Toți suntemă omeni, toți păcă
toși.... Cvetko e băiată sdravănă, dâr vedl 
d-ta, s’a întâmplată....



Pag. 4. GAZETA TRANSILVANIE.! Nr. 11—1895

„Românische Jarbticher".
pilele acestea amă primita la Re

dacția celă din urmă fascicole ala revistei 
politice-literare „Romdnische Jahrbucher“, 
oare la începută apăruse sub titlulă „Ro- 
mănische Revueu. Escelenta revistă a avuta 
o viață de 10 ani, în care timpa a apărata 
ou multa zela și cu multă cunoscință de 
causă drepturile politice ale poporului ro
mâna din Transilvania și Ungaria, adu- 
cenda tota odată ună mare serviciu limbei 
și literaturei române prin traducerea și pu
blicarea de lucrări literare române în limba 
germană.

Motivele încetărei acestei valorose 
reviste — după cum dice ultimula articol a 
ala editorului — sunta a-se căuta în îm
prejurarea, că oausa poporului româna, ală 
cărei interpretă în străinătate a fostă acestă 
organă — a devenită în timpulă mai nou 
o cestiune politică de cți, care are trebuință 
de organe de publicitate mai agile, decum 
suntă revistele lunare.

Din istoriculă acestei reviste însem- 
nămă următârele:

Ea a fostă înființată de d-lă Dr. Cor- 
neliu Diaconovich la 1885 în Budapesta, sub 
titlulă ^Romănische Revue“. La 1888 pro
curatura suprem*  nngurescă i-a intentată 
nnă procesă, pentru publioațiunile sale re- 
feritore la școlele românescl din Transil
vania ; procesulă acesta s’a sfirșitu cu în
temnițarea pe 4 luni a d-lui învețătoră 
Ștefană Alba și cu o considerabilă amendă 
în bani. Dela 1 Ianuarie 1889 revista șl-a 
continuata apariția în Viena, ca să nu mai 
fiă jignită de procurorii ungurescl, er dela 
1892 încoce, când ministerulă Wekerle i-a 
detrasă debitulă poștală, redacțiunea s’a 
văzuta silită să-și mute domiciliulă erășl 
pe teritorulă Ungariei, schimbândă cu pri- 
legiulă acesta și titlulă revistei din „Bo- 
mănische Revue“ în „Romiinische Jdhr- 
bucher^.

Până la conferența națională, ținută 
la 1890 în Sibiiu, „Romănische Revue“ a 
fostă uniculă isvoră din care se informa 
pressa străină despre causa Româniloră din 
Transilvania și Ungaria. La 1890, în urma 
stăruințeloră d-lui Dr. C. Diaconovich, a 
venită ună publicistă din Berlină la Sibiiu 
și s’a ajunsă a se câștiga ospitalitatea eo- 
loneloră foiloră mari din Germania pentru 
causa Româniloră de sub corona S-tului 
Ștefană.

Afară de partea ei politică, revista 
șl-a câștigată merite deosebite prin valo- 
rbsele sale publicațiunl sciențifice și lite
rare, și mai alesă prin esoelentele traduceri 
de specimene din poes'.a și prosa română. 
Aici amintimă în primulă rendă lucrările 
celui mai consciențiosă interpretă germană 
ală poesiei române, L. V. Fischer, care a 
publicată în „Rom. Revue“ una șiră lungă 
de traduceri poetice, între acestea aprope 
toțe poesiile mai mari ale lui Alecsandri. 

Totă atâtă de valorose publicațiunl suntă 
și traducerile opereloră dramatice ale lui 
Aleosandri de Edgar de Hertz și d-ra A. 
Stern, apoi poesiile lui Eminesou traduse 
de Em. Grigorovița etc.

Pe câtă de multă ne pare rău de în
cetarea acestei reviste, pe atâtă de multă 
trebue să apreeiămă meritele editorului ei 
de a o fi susținută timpă de 10 ani în 
împrejurări atâtă de puțina favorabile.

Din suferințele poporului.
Reteagă, 30 Decemvre 1894. 

n.
Duminecă în 9 Decemvre an. tr. a 

fostă di de sărbătore în Reteagă, căci 
ce sărbătore pote fi mai mare, decâtă 
când între poporă se împartă bani? 
Și bani s’au împărțită între poporă, bani 
buni, la totă sortea întrâgă 18 fi. 10 cr., 
venitulă pădurei. Atâta a căpătată și preo- 
tulă română și celă reformată, er învăț^- 
torulă română pe jumătate; atâta se cade. 
Atunci să fi vădutu bucuriă! Mulțl s’au 
dusă cu banii ață la prepănațiă, făcândă 
chiștigă jupanului.

M’am mirată multă, cum de cu oca- 
siunea împărțirei aceloră bani nu s’au 
scosă banii bisericescl din sată, cu atâtă 
mai vârtosă, că în multe locuri suntă es- 
pușl perirei. Și nu s’au scosă, ci se lasă 
să se facă, terea-perea, în locă să-i fi scosă 
și cumpărată pe ei o grădină, unde să se 
facă cu timpulă biserică, că biserica-i cre- 
pată, aprope de ruină și situată lângă vale 
din vremile grelei iobăgii. Der cine era 
să ia inițiativa? Turma e storsă și necă
jită, pășune puțină, sare numai de doră și 
apa rea, er păcurarulă? — Dorme beată, 
cu gluga trasă pe urechi! Vai de turma 
cu păstoru somnurosă și beutoră!

*
In anulă acesta s’au mai înființată în 

Reteagă două așezăminte : casina maghia
ră și societatea de împrumutată și credită, 
cu sediulă în Reteagă. Cine ar fi disă 
acu-să 5 ani, că adi Reteagulă va ave o 
casină, l’ar fi rîsă lumea în pumni. A dl 
este, că avemă medică ungură, apotecară 
ungură făcută din sasă, negustoră armeană- 
ungură, gendarml unguri, rotară ungură, 
primară armeană-ungară cu ună cuvântă 
aci totă e ungurescă.

Bănci au fostă în acestă ținută mai 
întâiu în Becleană și Deșă, apoi s’a fun
dată „Someșana“ din Deșă, er acum s’a 
făcută una în Reteagă și alta în Uriulă 
de susă. Se vorbesce, că s’or mai face și ’n 
alte comune. Primescă bani spre fructifi
care și dau 5°/o după ei, er bani împru
mută dau cu 8°/0. Despre bunătatea ban- 
celoră poporale mulțl au vorbită, der des
pre stricăciunea, ce ele o aducă, prea pu
țini. Să-mi dau și eu părerea:

Ca tote lucrurile din lume, așa și 
băncile potă fi bune său rele, folositore și 

stricăcidse. Suntă bune și folositore pentru 
acționari și funcționari, și suntă rele pen
tru debitori. Acționarii au dividende, âr 
funcționarii salare, debitorii însă au să dea 
peroente. Și se si cuvine să dea, numai ar 
trebui să se soie hotărîtă, câtă are de a 
plăti după sută. Că unele bănci iau 8°/0, 
ca cea din Reteagă, altele 10 și ârășî al
tele chiar 12°/0. Atunci debitorii se pună 
pe gânduri: ore ce pote fi lucrulă, de ici 
ne tragă numai 8 fi. pe ană după sută, er 
colo 10 fi. și dincolo 12 fi.?

Ar trebui să se scie acurată, câte 
percente se dau după banii depuși și câte 
se dau după cei ce-’i împrumută. Băncile 
tote spună conținu, că dau atâtea și atâtea 
percente deponențiloră, der nu spună câte 
percente iau dela debitori. Și aci zace răul. Eu 
sciu ună casă concretă: N. datoria la o 
bancă 200 fi. cu cambiu, care-lă renoia la 
10 Sept, și 10 Martie a fiă-cărui ană. In 
Martie a. c. îșl plăti camăta de 10°/0 pe 
l/2 ană, der în Augustă se tredi cu o scri- 
sore dela notarulă publică, în care-i abdice 
capitalulă în numele băncei, și-lă supune 
la o amendă de 4 fi. 50 cr. Bietulă omă 
nu scie de unde vine acestă năcasă, căci 
percentele le plătise la termină, și nu se 
scia cu nimică datoră pănă la 10 Sept. 
Se pune deci și scrie direcțiunei băncei și 
notarului publică, că uite, suntă în erore, 
deorece elă numai în Martie a plătită ca
mătă înainte pe % ană și și-a renoită 
cambiulă pănă în 10 Sept. Dâr ce să vedl? 
Dela bancă-i scriu, că i-a espirată termi- 
nulă, deorece cu 1 Ian. 1894 s’au urcată 
carnetele (sic)! ou 2°/0 și deci 10 fi. nu au 
fostă de ajunsă pe 1/2 ană. Bietulă omă 
protesteză, că de ce banca nu a făcută 
cunoscută, pe cale publică ori privată, de- 
bitoriloră, ca să se potă orienta? Der banca 
se plătesce lesne: Ți-am scrisă, regretămă 
că n’ai primită, plătesce și taci!

Și a plătită bietulă omă 4 fi. 50 cr. 
notarului publică și 12% băncei, că capi- 
talulu de 200 fi. de unde să-lă ia în pri
pă ? Atunci mi-am disă: Ore banca aceea 
este condusă de Creștini jidovițl, ori de 
Jidani creștinițl? Lucru coșeră nu este la 
nici ună casă. Ins&nnăț’o direcția!

Acum poporulă de pe-aci a prinsă a 
lua bani împrumută dela Reteagă cu 8%, 
că suntă bani ieftini. Vai, și râu se înșelă, 
bieții de ei! Cu banii aceștia „ieftini11 
și-oră mânca ei moșiile și casele, cari voră 
deveni ale altora.

Din parte-mi nu recomandă nimenui 
să împrumute bani, er dâcă nâcasulă nu-lă 
lasă, ci trebue să-și pue grumadii în jugă, 
atunci vadă și sâ scuture de elă în tim
pulă celă mai scurtă posibilă, nu îngreu
neze moșiile și casele, ca sS nu cadă sub 
blăstemulă urmași)oră.

Și banca din Reteagă are viitoră, că 
s’a înființată în timpulă celă mai potrivită, 
când adecă bancele din giură au urcată per- 
contele, .Ar bucatele au dată o recoltă pros- 

tă. Omenii îșl dică; de ce să plătimă colo 
12 fi. pe ană după sută, ea,nd ici trebue 
să plătimă numai 8 fi.? Deci iau de ici și 
pună colo. Er alții, mulțl, fură siliți încă 
din tomnă sS cumpere cucuruză, deci hai 
la bancă! Mai suntă și de aceia, cari iau 
împrumută fără de a avâ o lipsă mare, 
neîncungiurabilă, numai că-ce-să „bani ief
tinii Și apoi, ce facă cu ei? Ii beau și 
pradă. Astor-felă de omeni n’ar trebui sâ 
se dea bani; der nu le potă nici refusa, 
dâcă cola moșiei dă garanțiă de ajunsă.

Va sâ cj.ică: atâtea schimbări într’ună 
bietă opidă, ca Reteagulă, în timpă numai 
de ună ană; schimbări, earl ducă poporulă 
la ruină sigură și apostolulă mântuitoră 
lipsesce cu desăvârșire. Domne, dă-ne omă, 
că omă nu avemă! Așa dică cei mai cumin
te din poporeni, er celă chiămatu în sluj
ba apostoliei dorme, dorme.

M’am gândită și mâ gândescă multă, 
cum s’ar pute poporulă nostru în genere, 
și cei din acestă ținută în speciă, scăpa 
din ghirăle perirei: cum s’ar pute smulge 
din miseriă, cu Români cu Unguri cu toți. 
Și numai ună mijlocă amă aflată, și acela 
ar fi; cultivarea din greu a pomilor u. Ar 
trebui ca stăpânirea sâ silâscă pe fiă-care 
a-șl amplă grădinile și viile cu pomi ro
ditori — după-ce vița de viie nu mai adu
ce rodele ei, că-i atacată de filoxeră. Ar 
trebui, ca ordinariatele sâ impună strictă 
școleloră cultivarea pomiloru, er pe preoți 
sâ-i controleze: suntă ei modelă popore- 
niloră în pomărită ori ba ? Dâcă da, sâ-i 
înainteze și sâ le îmbunătățescă starea, 
după putință; dâcă nu, sâ-i amoveze fără cru
țare. AclI nu mai merge ca în trecută, 
nu-i destulă, că vomă dice Domne, Domnue! 
trebue fapte și dovedi, trebue premersă cu 
esemple vii poporului, ca sâ-lă smulgemă 
din miseriă.

In mâna poporului e puțină pămentă, 
bancele cele multe voră mai scurta pe 
poporă în posesiuni, bucatele nu au preță, 
vite multe nu pote poporulă ține, deci sâ-i 
croimă mijlocă de câștigă, și cu tote oca- 
siunile sâ-i arătămă relele provenite din 
bețiă, lene, lucsă și din împrumutulă ba- 
niloră.

Firesce, vorba singură nu-i de ajunsă. 
Inzadară eu ca popă voiu striga din ușa 
altarului: Nu beți vinarsu dragii mei, că 
pâcătuițl, âr eu mergendă acasă beu la vi- 
narsă pănă-ml roșesce nasulă. Vâcleudă 
una ca asta, dice poporulă: d’apoi, decă-i 
pecată, popa de ce bea, că elă vede’n 
carte?! Inzadară voiu dice poporului: Pu
neți pomi, dragii mei, că uite pomele se 
plătescă bine, nu ceră nici muncă multă, 
nici pămentă prea alesă, că decă însu-ml 
nu facă, nu pună, va chce cu dreptă cu
vântă poporulă: Der de ce ne totă di ca 
popa sâ punemă noi, și elă lasă cimite- 
rulă pășune la cai și porci, er grădina pli
nă de polomidă? Și dreptă are.

Noi cărturărimea dela sate avemă

— Râu, o domnule! începu Smilja 
plângendă. Mare râu... Era ună fecioru 
atâtă de rușinosă, ca o fată. Elă nu supăra 
nici măcară o furnică.

— Rogă-te der, bătrână, dise ună altă 
domnă. Cine scie, pote să-i dămă drumulă.

— Der nu-i este lui iertată să vină 
acum cu mine ? întreba bătrâna, mai .șop- 
tindil.

— ț)eu bunico, încă nu, răspunse 
domnulă, care sta în fruntea mesei. Nu-i 
nici o mântuire, de-ocamdată elă trebue să 
rămână aici.

— Dați-i drumulă, domniloră, decă 
aveți sufletă. Și lacremile curgeau vale pe 
obraji — Și voi aveți copiii.... continua 
ea, ș-apoi numai putu dice nimică.

— Nu plânge, nenorocito, o mân
gâie erășl președintele. Și noi suntemu 6- 
menl. AibI răbdare câte-va Z^® încâ. Pot® 
că legea îlă va afla nevinovată, și atunci 
noi îi dămă drumulă.... și făcu cu mâna 
cătră pandură Zicendă; „condu pe acești 
omeni la Cvetko, lasă-i să se vadă.“

Marjan și Smilja eșirâ.
— Sermana femeiă, dise domnulă 

celă tînără. M’a mișcată pănă la lacrimi.

— E mamă, sermana, Zis® altulă, și 
acesta nu e glumă.... e uniculă ei copilă...

—• Eu l’așl libera numai decâtă, răs
punse președintele întorcendu-se spre elă. 
— E tocmai așa nevinovată, ca și noi aici. 
Singură bănuâla e, care-lu apasă, și ni
mică alta.

Intr’aceste Smilja ș’a vădută fiulă. A 
fostă de sigură o întâlnire forte tristă, 
decă ne vomă gândi, că însuși Marjan ș’a 
întorsă capulă, și că pandurulă, care este 
obicinuită cu ast-felă de scene, ș-a aflată 
ceva lucru și a eșită afară.

Der ce urîtă este acestă orașă! Ome
nii fugă încoce și ’ncolo, neguțătorii se certă 
și se înjură ca Jidanii. Ei nici nu sâmănă 
cu omenii liniștiți dela sată. Ș’apoi chiar 
și copiii aceștia se bată veclnică, să cârtă, 
nici nu te poți uita la ei.... așa suntă de 
obraznici.... Smilja și Marjan au întorsă 
deja spatele tribunalului, și mergă încetă, 
încetă pe drumă, ca și când s’ar întorce 
din cimiteră.

IV.
Cvetko veni acasă. Slavă Domnului, 

că l’au liberată după ce s’au convinsă, că 
nu-i vinovată. Smilja nu scie, ce sâ facă 

de bucuriă. O Zi întrâgă nu le-a fostă de 
ajunsă, ca sâ și-le povestâscă tote. Ș’au 
spusă împrumutată pănă la cele mai mici 

I amănunte, cum s’a apărată Cvetko înain
tea tribunalului și Smilja câtă a fostă de 
bolnavă. Cvetko întrâbă pe mamă-sa, că 
ce s’a întâmplată în sată de trei luni și 
jumătate, schimbatu-s’a ceva ? Bătrâna spu
ne, că s’a schimbată acesta sâu aceea. 
Neșko e veclnică în casa lui Ninko. Sătulă 
întregă vorbesce, că Ninko vre să-i dea 
fata, că are multă zestre, că Lyubișa plân
ge, fiind-că nu vre să mergă după elă. Fa
ta s’a schimbată de totă — nu mai e cea 
de demultă.

Trecea Zi după Zi- In sată se vorbea 
totă mai multă despre Lyubișa lui Ninko 
și despre căsătoriă. Cvetko e totă mai 
multă indispusă, adâncită în sine elă se 
cufundă în gânduri. I-a spusă chiar Lyu- 
bișa, că ce s’a întâmplată și ce va fi. Bă
trâna Smilja, ca să facă pe voia fiului ei 
a trimisă pe Marjan la Ninko, der acesta 
nici nu vru se audă de elă.

In Ziua lui St-Mihaiu, tocmai când 
apunea sorele, Cvetko venea dela orașă. 
Ajungândă în sată, elă aude cântare. I-se 
părea, că la casa lui Ninko ar fi petrecere, 

ba că chiar pușcă. Ceva i-a săgetată ini
ma. Ar fi întrebată, der nu s’a întâlnită 
cu nimenea. Acasă întrebă de mamă-sa.

— Ce felă de larmă e aeâsta mamă?
— Nimica, copile. La Ninko chefu- 

escă.... Ascultă, chiar și pușcă.
— Fără de glumă, mamă! ce s’a în

tâmplată ?
— Ovejo, fiulă meu! Ușoră e bogă- 

tașiloră să fiă veseli... Ninko serbeză lo
godna Lyubișei.

— Cu acela?... murmură Cvetko îne- 
cându-i se glasulă în gâtă.

— Acum totă atâta-i, copile, fiă fe
ricită, dise bătrâna cu ochii scăldațl în la
crimi. Numai tu sâ fi sănâtosă.... te vei 
potigni și tu de-o fată.... și doră chiar de 
una mai bună....

Cvetko ascultă. N’a disă nici ună cu
vântă. Săra acesta nici n’a cinată. întrâgă 
noptea nu ș’a închisă nici măcară ună 
ochiu. Diminâța s’a sculată și a mersă un- 
de-va. ț>iua întrâgă n’a venită acasă, nici 
a doua Zi) pănă la carnevală.

Pe bătrâna Smilja o cuprinse urîtulă 
și tristeța. Ea se plângea mereu înaintea 
femeiloră bune, și plină de gâneurl suspina 
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■datorința sfântă să dămă pildă poporului 
în tote privințele: în vorbă, în portă, în 
oumpătare, în muncă și cruțare. Oândă 
premergemă cu esemple vii, putemă și 
mustra pe cei păcătoși, der de suntemă 
înși-ne păcătoși, ne pare bine, decă nu ne 
audimă noi imputările, ce ar trebui să le 
facemă poporului.

Că nu omenii fără Dumnedeu, nu 
ateii, contra cărora de-altcum cu dreptă 
cuvântă predică unii preoți, nu ateii voră 
fi din cari s’a ruina poporulă, nu, că la 
atei nu le dă credămentă nimenea, și nici 
nu prea suntă în poporă; nu Turcii său 
Rușii ne-oră nimici, că mai mari dușmani 
decâtă aceștia a văzută poporulă; nu 
legile nedrepte, că de ele se p6te scăpa 
într’ună chipă ori altulă, ci Jidanii cu o- 
trăvitorulă loră vinarsă; ei voră fierbe în 
cazanele loră pe poporă, pe Română, ca 
și pe Ungură și ca și pe Sasă; deci con
tra căzaneloră de vinarsă să fiă îndrep
tate tote predicele tuturoră preoțiloră creș
tini și contra luxului și contra împrumu
tului de banu; âr acele predici să fiă în- 
.soțite de bune esemple, să nu potă dice 
poporulă: Popa nostă una dice și alta 
face.

Pilde, pilde și er pilde, decă vremă 
a documenta, că voimă binele poporului!

(Va urma.)

ProducțiunT și petreceri

Reuniunea femeilorii române din Bra- 
jșovu a hotărîtă, să arangeze în 4 (16) Fe
bruarie n. o petrecere cu jocă. In privința 
acâsta ni-se comunică următorele:

Comitetulă arangiatoră s’a și întru
nită Joi sera la presidenta reuniunei, Domna 
Agnes Dușoiu, și a luată disposițiunile ne
cesare pentru arangiarea petrecerii. Deja 
de pe acum așteptă publiculă cu multă in
teresă acestă petrecere, care pe lângă pe
trecerea Reuniunei femeiloră rom. văduve 
este unica petrecere, care concentreză și 
închiagă la ună loch întrâga societate ro
mână din Brașovă, precum și publiculă 
.streină. Ne-a venită la cunoscință, că fa
milii de pe la graniță și din România se 
pregătescă a participa la acestă petrecere. 
Comitetulă arangiatoră lucră cu multă zelă 
.pentru reușita acestei petreceri și sperămă 
la ună bună succesă, cu atâta mai vertosă, 
căci însă-șl membrele reuniunei au hotă- 
rîtă, că în anulă acesta, să-o rupă cu tra- 
dițiunea aceea greșită, de a escela prin felă 
de felă de toalete luxose; ci din contră 
simplitatea în îmbrăcăminte se fiă tendența 
acestei petreceri, ca ast-felă, să potă par
ticipa totă publiculă cu inimă română și 
cu interesă față de așecjămintele nostre de 
cultură și binefacere, fără să se târnă și în- 
grozescă de acele spese grozave și acelă 
luxă nefericită, cari și de altminteri între îm
prejurările, în cari trăimă, este fârte desas- 
■truosu. Petrecerea Reuniunei femeiloră ro

mâne, va fi cu atâtă mai binevenită, eu 
câtă Reuniunea în anulă trecută n’a dată 
nici o petrecere, și dorirnă din inimă, ca 
reușita să fiă deplină.

*
Inteligența română din Reghinu va aran- 

gia Duminecă în 3 Februarie n. 1895 în 
redouta orășenâscă, ună concertă dată de 
baritonistulh D lă Traianti Mureșianu cu 
oonoursulă D-lui Pro'fesoră lacobii Mure
șianu.

Programa: I. 1) Donizetti: Cavatina 
din Lucia di Lammermoor; 2) DeDza: „Am 
vâdut’o" (Romanță); 3j Mureșianu: Română 
verde ca stejarulă, solo piană; 4) a) Schu
bert: Aufenthalt, b) Denza: Ochi albaștri, 
(Romanță).

II: 5) a) Mureșianu: Nu plânge, b) 
Răfianu: Lângă tine ași vrâ să fiu, (Ro
manță). 6) Mureșianu: Doină, solo piană, 
7) a) Stefănescu: Mândruliță dela munte, 
b) Mureșianu: Ciobanulă din Ardeală, 
(Doină); 8) Rossini: Barbierulă de Sevilla.

Prețulă de intrare : 1 Loge 5 fi. Looulă 
I. 1 fi., Loculă II. 80 er., Parterre 50 cr. 
Galeriă 30 cr. Inceputulă preoisu la 8 ore 
sera.

Venitulă curată e destinată pentru 
scopă filantropică. După concertă urmâză 
dansă.

*
Inteligența română din Alba-Julia in

vită la petrecerea, ce va arangia Dumineca 
la 3 Februarie n. 1895 în sala hotelului 
„Ungaria". Venitulă curată este destinată 
pentru ambele scâle române din Alba-Julia. 
Inceputulă la 8 ore sera. Comitetulă aran- 
giatoră: Dr. Ioană Marceacă, președinte; 
Josifă Cirlea, controloră: Publiusu Rozoră, 
cassară.

Intrarea: de personă 1 fi., de familiă 
din 3 membri 2 fl. E de dorită, ca damele 
să se presante în toaletă de promenadă, ori 
în costumă națională. In pausă se voră pre
santa jocurile „Călușernlă" și „Bătuta", 
după cari Tombola. Suprasolvirile se voră 
chita publice.

EDUCâȚIUNE.

Ce trebne se învețe unii educatorii.
II.

Decă voi, tineri bărbați, cari 
vreți se ve dedicați educațiunei, vo- 
iți, ca școlarii voștri se-și conserve 
eănețatea prin întărire, atunci trebue 
ca voi înșivă se ve întăriți. Căci 
credeți voi bre, că ei se vorii simți 
bine prin nămeții de zăpadă, decă 
voi ve plângeți de sensațiunjle ne
plăcute, ce ve causeză? Ca vor eși 
ei bucuroși din casă cu îmbrăcămin
te ușore și cu capetele gble, în timpu 
ce voi ve îmbrăcați cu paltbne?Seu 
credeți voi, că copiii prea delicați 
se voru espune bucuroși la unii aera 

aspru? Ah! eu me temu, că voru 
aduce feliurite seuse, ca se iasă din 
casă, când timpulu e aspru și se 
stea mai bine în camera încălcată, 
ast-felu că în locu se-și întărescă 
nervii, din contră ’i moleșescu.

Așa-der, iubiți amici! dâcă vreți 
nu numai se ve numiți educatori, 
ci se și fiți în adeverii, atunci în- 
tăriți-ve corpulu! Aruncați saltelele 
de pufu și deprindeți-ve de a dormi 
pe saltelele de paie și cu învelișu i 
ușorii. Acoperiți-ve capulâ cu ceva 
ușorO, seu de locă. E unu prejudițiu, 
cum că capulu trebue totdeuna aco
perita. îmbrăcămintea vbstră se fiă 
ușbră și se nu purtațl nici odată 
blană. Câtu timpu e cine-va în miș
care prin umblare și alergare, pbte 
să suporte multu, și numai atunci 
va trebui se se facă escepțiune, când 
se mișcă cu trăsura seu sania. Eșiți 
dilnicu în aeru liberii, fără se ve 
uitați mai întâi pe ferestră, ce felu 
de timpu este. Câte odată faceți și 
plimbări pe joșii, ca ast-felu corpulu 
vostru Be se deprindă de a suporta 
și o oboselă. Și fiind că mișcările 
pe zăpadă și ghiață suntu unii es- 
celentu mijlocii de întărire, de aceea 
învețați de a umbla cu mici săni- 
bre și de a patina pe ghiață. Atunci 
nu veți mai avea nevoie de a face 
pe elevi se pricepă folosulu acestord 
mișcări prin felu de felu de obser- 
vațiunl minuțibae. Puneți-vb în să- 
nibre și ve dați cu ele pe delurî; 
puneți-ve patinele și ve dați cu ele 
pe ghiață, și atunci elevii ve vorii 
ruga ei înșiși, ca se-i lăsați se-și 
procure săniore și patine.

Decă gustarea de mâncări sim
ple e unu mijlocu de întreținere a 
sănătății copiiloru, se înțelege dela 
sine, că atunci și voi trebue se ve 
deprindeți cu acesta. Trebue se ve 
deprindeți de a ve lipsi de beutu- 
turile calde, streine, cari au devenitei 
unu felii de absolută trebuință în 
educațiunea obicinuită, cum și de 
delicatesele cari formeză pe mesele 
bmenilorb cu dare de mână o parte 
din mâncare. Atunci nu veți mai 
avea nevoie de a predica elevilorfl 
voștri importanța unui nutrementfi 
simplu. Deca voi înși-vă ve mărgi
niți mâncarea la lapte, pbme, untii, 
verdețuri, carne și altele, pe cari 
vi-le oferă natura, ce ve încunjură, 
atunci se vord deprinde dela sine 
la acesta, și plăcerea de a căuta lu
cruri de mâncare cu totulu delieibse 
se va slăbi și va fi ușorfi de com
bătu tu.

Toții așa de ușoru va fi bre 
acesta, când voi ve veți promite plă-

ceri, pe care ’i îndemnați, ca ei se 
nu le guste?

Voiți ca elevii se facă băi reci, 
fără ca voi să luați parte la acesta, 
atunci veți putea ușorii prevedh, 
ce felu de neplăceri voru resulta 
din acesta. Mulți din ei voru întră 
eu neplăcere în apă și voră căuta 
se se sustragă dela acestil esercițiu 
prin felurite scuse, așa că ceea-ce 
pentru mii de copiii constitue o plă
cere, pentru ei va fi o mare neplă
cere Voi înși-ve veți umbla ti- 
micjl de juru împrejurulu malului, 
întocmai ca și o cloșcă, când înb.tă 
pe lacu puii de rață pe care ’i-a 
scosii din ghăoce și cărora nu pbte 
se le dea sfaturi seu sS le ajute, 
când suntă în pericolu.

Cela mai bunu mijlocu de a 
înlătura acestă neplăcere e, se înveți 
însuți se înoți. Scufundatulil, bălă- 
citulu și înotulu în apă rece, ve va 
produce atunci bucuriă și ve veți 
arunca cu plăcere în ea: er micii 
copilași ve voru urma și veți ti în 
stare de a le face cunoscută tbte 
tolo3ele, ce le capetă din apă și se 
voru puth mișca liberi pe a ei supra
față și voră pute se pricepă, când 
voru fi în pericolu.

Cu unu asemenea tratamentu, 
puterile pe cari le-a dăruită Crea- 
torulu miciloră voștri copilași pen
tru întreținerea corpului, își voră 
îndeplini ele înseși funcțiunile și nu 
voră mai fi adesea turburate.

V -------------------
Erna.

Au trecută primavera, vera și 
tbmna și a întrată erna. In șuri și 
pivnițe, în poduri și cămări stau 
grămădite bunătățile câștigate de 
pe câmpuri. Și acum erna plugarulu 
îșl face socotela: calculeză și se 
gândesce, că bre a perdută seu a 
câștigată, caută se nu mai repețescă 
greșelile făcute, și că cum are se se 
întocme8că cu economia pentru a- 
nulo viitoru. Pentru aceea în prima 
liniă e de lipsă, ca hrna se-și calcu
leze averea.

Trebue se șl facă socotbla câtă 
pămentu are, apoi câte vite și în 
fine câte unelte, și astfelă ușoru îșl 
pbte calcula averea. Subtrăgendu 
din acesta datoriile, etă că a aflată 
câștigulu, seu nerderea. La calcululă 
acesta înse trebue .se ia totdeuna 
prețurile de atunci când calculeză 
și nu de mai înainte, când și-a cum- 
peratu elă numitele vite seu obiecte.

Ună astfelă de calculă e forte 
de lipsă, căci îlă face pe plugară

■clătinândă din capă și dicendă într’una: 
.„Nu e bine așa, nenorocită a fostă clipa, 
când bietulă s’a îndrăgită de acestă fată.

V.
De când e sătulă, n’a răsărită o di mai 

tristă, ca acestă di de carnevală. Două mame 
în doliu grăbescă în livada din costa de- 
lului, văetându-se și desooperindu-și întris
tarea cu glasă mare..; Amarulă loră ar miș
ca pănă și pietrile. Una este bătrâna Smil- 
ja, mama lui Cvetko, și nenorocita Ziva 
e cealaltă. Grăbescă acolo.... acolo îșl vor 
revede * copiii, pe Cvetko și pe Lyubișa, 
zăcendă cu trupurile răcite unulă lângă 
altulă. După ele merge câta feteloră cu 
ochi scăldați în lacrimi, apoi feciorii, băr
bații, femeile, copiii și bătrâniil... sătulă 
întregă. S’au adunată cu toții acolo în ju- 
rulă morțiloru, unde cele două mame plângă 
și se vaetă după copiii loră.... și plângă cu 
toții. Nenorocita mamă a Lyubicei șterge 
cu năframa ei sângele roșă, ce țîșnesce încă 
din rană și blastămă clipa nefericită... Bă
trâna Smilja se plecă acuși spre cadavrulă 
unicului fiu, acuși spre cadavrulă Lyubișei. 
Ninko, ca ună stană de piatră, stă adâncită 
în tăcere.

— Să-i îngropămă unulă lângă al- | 

tulă, dice bătrânulă Marjan, uscându-șl la
crimile. Unulă lângă altulă au murită, 
unulă lângă altulă să oaihnescă. Mulțî păr
tiniră ideia lui Marjan, dâr cei mai multi 
nu. Pe Lyubica o potă îmormenta în ci- 
miteră, căci o permită și legile bisericescl, 
Cvetko însă s’a ucisă pe sine, elă trebue 
îngropată aici, seu colo susă pe vârfulă 
delului...

Mai jalnică, decâtă jalea, a fostă când 
pe Lyubișa au dus-o în cimiteră, er pe 
Cvetko peste livadă, pe vârfulă dâlului.

Bătrâna Smilja era sprijinită și mân- 
găeată de omenii și femeile bune, că ini
ma ei să nu se rupă de rușine.... Ea nu 
vedea nimică, decâtă pe fiulă ei mortă și 
mormântulă negru. A auclită, când l’au 
slobodită în gropă, a audită cândă bulgă
rii se isbeau de sicriulă rece... dâr de mai 
multă nu ș’a adusă aminte.

Au dus-o acasă, i-au aprinsă focă 
și-au mângăiat-o.... Der ea n’audea nimică 
din tote aceste, decâtă bulgării de pă- 
mântă isbindu-se de sicriu.... Oh, acești 
omeni răi.... der chiar .și pe mortă îlă chi- 
nuescă?... că l’au îngropată așa de adâncă...

VI.
ț)ile trecă după dile și bătrâna Smil

ja se face, ca umbra. Omenii buni mergă

încă la ea și o mângâie,... dâr ea numai 
ascultă....

Erna e în driculă ei. S’apropiă și 
sărbătorile. M.âne e diua Crăciunului. In 
sată e bucuriă pretutindenea.

întristata Smilja îșl făcu foculă și se 
puse lângă vatră. Ușa casei e deschisă de 
totă. Din ea se pote vede tocmai pe vâr
fulă delului.... la mormântul!! lui Cvetko...
Timpulii e liniștiții, nâua cade încetă și 
deja a îmbrăcată delulă cu haină albă și a 
îmbrăcată cu vălă albă și mormântulă lui 
Cvetko....

Smilja îșl ațintesce privirea asupra 
acestui punctă tristă, și nici măcară gene
le nu i-se mișcă. Insărâză și ninge totă 
mai tare. Unde-va în apropriere ciripesce 
tristă o păsărică, de bună sâmă nu-șl află 
locă de refugiu peste nopte.... Pote, că 
este și flămândă, sermana.

In vatră mai licuresce ună mică jă- 
ratecă.... Mormântulă se pote recunosce 
încă puțină....

Intunereculă se face totă mai desă.... 
dâlulă nu se mai pote vedea.... Păsărică a 
amuțită de multă.... a adormită și jărate- 
culă, și pe vatră a remasă numai cenușa 
rece. T. H. P.

FECJOSWLU.
UnQ copiii! cu înfățișarea suferindă, 

o puteai cunosce după figura lui palidă și 
abătută. Mai tot-deuna era triști! și gân
ditorii. Fața lui albă, ca zăpada — și une
ori câte puținii roșită — ochii negri și vioi, 
pârulii asemenea negru și buclați!, îi dă
deau, cu tote acestea, o înfățișare prea dră
gălașă. Constituția îi era prea delicată, și 
corpulti lui slăbuții. Ai fi credutil, că des
cinde dintr’o familiă nobilă și că fusese 
crescuții și legănată în pufuri, pe când elă 
sărmanulă era născută în miseriă, era fiulă 
nenorocirei, rătăcise altă-dată cu picioru
șele gole pe stradele orașului, tremurândă 
de frigă și de fome.

Acesta era copilulă căruia i-se dicea 
Feciorulii — nu că se numea ast-felu, dâr 
i-se pusese acestă poreclă, fiind-că îndepli
nea acestă funcțiune.

Familiei, la care se găsia acum, i-se 
făcuse milă de densulă și-’lă luase să-’lă 
crescă, — nenorocitulă fiindă orfană. Câtă 
era de sfiosă la începută — nu cuteza să 
esă din mica odăiță ce i-se detese — ci 
totă diua sta ghemuită într’ună colță și 
plângea. — Ți-se rupea inima când îlă ve
deai în acea stare. Apoi încetulă cu înce-
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treză, cu minte, și’lu duce pe cărări 
noue. Cea mai mare parte dintre 
plugarii noștri nu sciu ce au, câtu 
au și cu ce datorescu, ci lucră me
reu făr’ de nici unu calculu, de pe 
o c]i pe alta, vină ori-ce va veni. 
Timpurile de mâi înainte Inse s’au 
schimbată, cine nu-și deschide as- 
tăfii ochii, cine nu gândesce, nu-și 
însemna și nu calculeză, dă totii în- 
dereth și în fine rernâne lipită pă
mântului.

6ma este timpulu secerișului 
sufletescu. Plugarulă, care și calcu
leză erna câtu îlu costă ținerea ca
sei, slugii, munca, carele etc, apoi 
ca câtă de scumpă îi vine lui o 
maja de bucate, că are perdere seu 
câștigă cu unulă seu altă soiu de 
fructe etc, — acela este adeveratulă 
econom ă.

De aceea, iubite plugarule, erna 
celu d’întâiu lucru se-ți fiă luarea 
in ventariului averii tale, căci se plă- 
tesce, te mântuesee de multe chel- 
tueli netrebuinciâse și-ți aduce câș
tigă. Suntu mulți plugari, cari erna 
pribegescă dela unu vecină la altulă 
fiecuescu, beau și jbcă cărți. Alții 
eiăși pbită procese, se certă și ast- 
felu se ruineză cu totulă. Deci feres- 
c.e-te de aceste lucruri rele, serile 
de ernă le folosesce pentru învăță
tură în cerculu familiei tale, seu pen
tru de a-te înțelege cu bătrânii sa
tului și cu omenii cei mai de trebă 
asupra anului viitorii, care aduce și 
noue bucurii, Her și năuă greutăți.

Diverse pentru casă și familia.

Odăile, în cari zăcu bolnavi, tre- 
bue să fia luminose, plăcute și liniș
tite. E bine să alegă omulu odăi 
câtu se pote de mari, și se depăr
teze din ele totQ ce-- de prisosă; ase
menea nu e bine se se țină în ele 
flori mirosităre. Patulă trebue ast- 
ielu așecjatu, ca se nu fiă lovitu de 
ra4ele sărelui, și nu este bine să fiă 
încungiuratu cu perdele. In odaia, 
în care zace bolnavulu, e neapărată 
de lipsă se fiă totdeuna aeră curată, 
chiar și erna, când încălcjimu câtă 
se păte de bine în odaia, acesta în 
continuu trebue aerisată, grijindu 
însă ca bolnavulă să nu fiă atinsă 
de curentă.

*
Este forte însemnată puterea vin- 

decătore a albușului de ou. Pentru ra- 
nele produse prin tăeturî ș arsuri 
nu esistă nici ună mijlocă mai bună, 
decâtă ungerea acelora cu albușă 

de ou, căci uscându-se acesta și for- 
mându o peliță, împedecă astfelu 
intrarea aerului, care produce aprin
derea raneloră. Asemenea este forte 
bună albușulă de ou și contra dis- 
senteriei (durerei de fole). Ameste
cată cu zahară și înghițită repede, 
albușulă oului îmbracă stomaeulă 
cu o peliță, care împedecă aprin
derea lui și domolesce durerile din 
intestine. In cașuri de aceste suntu 
de ajunsă pe (ți două seu celu multă 
trei 6uă. cari nu servescu numai 
ca medicină, ci totodată, și ca nu- 
trementă.

POVEȚE.

încălțăminte ude, Cisme său ghete 
ude și apoi uscate suntă greu de 
încălțat. Pentru de-a încungiura reulu 
acesta, e bine se preserămu' în ele 
ovăsă, căci acesta suge . tută ume- 
cjela din piele.

*
Pentru curățirea gulereloru de 

rocă, murdărite seu unsurose, se re
comandă amoniacu subțiată de 10 
ori cu apă, cu care se perie bine 
părțile murdare.

Cum putemu cunosce mugurii în
ghețați? Pentru de a-se convinge 
omulă, că 6re au înghețată său ba 
mugurii pomiloră de gerulă de pri- 
măvără, trebue numai se tae ună mu
gură de a latulă. Dâcă pe fața tă
iată suntu puncte negre, atunci am 
gătat’o cu bucuria.

Respunsura potrivite.
O coconiță, care se juoa cu ună mielă 

de curendă născută, întrebă pe ciobană, 
că de ce mielulă n’are corne? — Oioba- 
nulă răspunse: „Pentru-că încă nu s’a în
surată !“

*
Ună tînără, căruia ’i se arătară două 

fete: una cu ochii negri și alta cu ochii 
albaștri, fu întrebată, că pe care dintre 
două voesce s’o ia de nevastă? — Tină- 
rulă răspunse: „Mai bine pe amândouă, 
decâtă una din două, ca să nu se nască 
pricină de gâlceavă.44

*
Ună strengară, oare de mai multă 

timpă pribegia prin țerl treine, întâlni o- 
dată ună omă din țâra lui și-lă întrebă, 
dâcă mai suntă nebud în acea țâră? — 
Omulă îi răspunse : „De când ai plecată 
domrm-ta, nioi ună nebună nu s’a mai 
văfiută. 44

Ună șchiopă mergândă și elă la bă- 
tăliă îlă întrebă altulă : „Dâr tu ce-ai să faci 

la bătălia?44 — Schiopulă îi răspunse: „Eu 
mai bine decâtă tine voiu sta la bătaiă, 
căci și de voiu vrâ să fugă, nu potă.44

*

O fetiță alerga după, o măgăriță, ca 
s’o prindă și s’o ducă țicasă, căci era a loră. 
In timpulă. acesta se întâlnesce cu ună tî- 
neră, care, vrândă să o sărute, îi (fise : 
„CunoscI, dragă, pe virișâra mea Florica?
— „Da/ răspunse fata, „ea .este la noi!14
— „Te rogă dâră,14 îi (fise tinerulu, „pri- 
mesce dela mine acâstă sărutare și i-o dă 
din partea mea, căci mă grăbescă și nu 
potă să i-o ducă eu însu-ml.“ — „Stăi, 
dragă14 îi fiise fata, „dâcă sărutarea este așa 
de grabă, atunci trimite-o prin măgărița 
mea, căci ea va ajunge mai curândă de
câtă mine acasă.“

MULTE SI DE TOATE5

Fulgerulu fotografă.

La Chambery. în Savoia, se refugiară 
doi soldați pe timpulă unei furtuni sub 
ună castană. Unulă a fostă lovită de ful
geră, și pe brațulă său golă se vedea bine 
o arsură, ce avea figura unei ramure de 
arboră. Cașuri, ca acesta, s’au întâmplată 
adese-orl. Suntă câți-va ani, în Francia, 
ună grădinară voia să culâgă iructe din- 
tr’ună pomă și fiind trăsnită, avea pe 
pieptă figura întregului pomă în colori 
roșii. Borthold istorisesce, că la 1795 a 
fostă trăsnită menajera unui preotă, care 
purta o haină cu flori roșii. Pe mâna ei 
erau imprimate florile hainei, de totă lă
murită. Ună matroză, care durmea pe bor- 
dulă unei corăbii sub o vîslă întinsă, care 
purta numărulă 44 în litere’ de metală, fu 
ârășî lovită de fulgeră și avea numărulă 
44 în urmă pe pieptă. Chiar și în „Gent
lemans Magazine44 se afirmă, că figura unui 
omă, care fu lovită de fulgeră, pe când 
sta lângă ună zidă albă, s’a găsită pe 
zi dă în mărime naturală, dâr care sămăna 
cu o fotografiă ștârsă.

*
Gluma de satu este ndese-orî mai bună, 

decâtu gluma de orașu.

Ună tînără din orașă, fiulă unui tată 
avută, care îi permitea să-și umple buzu
narele pe placă, se afla într’o sâră în câr
ciuma dintr’ună sată din apropiere și căuta 
aci ocasiunea nu numai a se făli cu banii 
săi, ci și ca să-și bată jocă de țăranii, ce 
se aflau în mare numără în cârciumă. — 
„Ascultați, mă omeni44, fiise elă, „eu vă 
facă o propunere. Eu pună pălăria mea pe 
masă și sunt bucurosă, că aruncă cu ori
care dintre voi pe schimbate câte o piesă 
de bani într’însa- Cine va putâ arunca 
mai multă timpă, câștigă toți banii: dâr 
în schimbă trebue să tracteze totă socie
tatea44. — „Etă eu unulă primescă44, dise 
ună țărână bătrână, sculându-se și apro- 

piindu-se de masă, pe care sta pălăria, 
„începe d-ta, tinere prietină11. — Tînărulă 
îșl băga mâna în buzunarulă plină de mo
nede de argintă, scose ună taleră și-lă 
aruncă în pălăriă; țăranulă bătrână băgă 
și elă mâna în buzunară, scâse o groșiță 
de argintă și o aruncă și elă în pălăriă, 
Tînărulă, care era la rândă aruncă o piesă 
de argintă de cinci groșițe, se uită între- 
bătoră la bătrână, care sta nemișcată, și 
apoi dise: „Dă înainte, moșule! că âră 
ți-a venită rendulă14. „îmi pare rău11, dise' 
bătrânulă, „eu am isprăvită cu banii. Ai 
d-tale suntă toți; ai câștigată, tinere prie
tină, dâr acum tractâză societatea14.

*
Carte de rugăciuni pentru medii, 

spiritiștî.

Contesa Vay-Wurmbrand Adelina ai 
editată fiilele acestea o carte deosebită în 
limba germană la o editură din Berlină, 
Contesa este mare catolică, dâr în același 
timpă este și aderenta spiritismului. Influința 
acestoră două direcții spirituale au fă cut’o- 
să scrie cartea sa, care cuprinde rugăciuni! 
pentru medii spiritiștî. Că de ce natură 
suntă rugăciunile acestea, pote servi ca; 
esemplu următorulă modelă: „Oh Domne,, 
îți mulțămescă, că ai făcută să cunoscă 
marea și înalta lume a spiriteloră. Atot
puternice părinte, tu ai dărîmată dinain
tea mea acele piedeol, cari despartă lumea 
spiriteloră de lumea omeniloră. Puterea ta. 
a ruptă de pe ochii mei vălulă, și acum 
vădă ou ochii sufletescl în lumea taineloră. 
Ai pusă o nouă viâță în inima mea. Ai 
soosă din ea germenulă morții, căci pen
tru mine nu este mai multă mârte, ci via
ță veclnică mă aștâptă în tine, Dumne- 
fieulă meu. Tu ai ușurată durerile, ce le-am 
simțită la mortea iubițiloră mei, căci pen
tru mine nu mai este despărțire de ei, 
Morții mei trăescă și vină la mine de mă 
mangăe. Oh, părinte, tu mi-ai dată mai 
multă, decâtă prețuescă tote comorile de 
pe pămentă ! Iți mulțămescă, Atotputer
nice ! Voiu servi ție, voiu urma cu supu
nere poruncile și legile tale. Darurile de
cari m’ai învrednicită, rămână proprietă
țile tale, ție să-ți servâscă ele. Deschide-ml 
ochii, urechile și inima, ca să vădă, să' 
audă și să vorbescă, cum voescl Tu, și nw 
lăsa, ca o putere blăstămată să mă depăr
teze dela tine44.
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tulă începu a-se învăța, a, eși pe afară, a 
vorbi, a vrea chiar să se joce — căci de, 
nu era decâtă ună mică copilă neînțe- 
legătoră și care nu-șl putea pricepe sor
tea sa.

Mai târdiu, când se obicinuise cu noii 
săi protectori, elă începu a face chiar și 
mici servicii, dâr în tot-dâuna era prea ti
midă și căuta să îndeplinâscă cu exactitate 
totă ce i-se dădea să facă de cătră stă
pâni.

Când mă ducă odată acolo, spre ma
rea mea mirare, Gheorghe — căci așa se nu
mea copilulă, — ședea în capulă scărei și me 
întrebă, pe cine caută și ce voescă.

~ A! minunată băiată! am excla
mată eu — e acum chiar fecioră.

Când am stată la masă, vorbiră și de 
elă. ’Ml spuseră, că de ună timpă nu mai 
e acelă copilă fricosă, ci deși încă timidă 
și veclnică tristă, totuși ascultă cu mare 
plăcere ori-ce i-se spune, și esecută ime
diată.

Era îmbrăcată cu nisce pantaloni albi 
lungi, cu cămașă frumosă, și cu ună felă 
de tunică, strînsă pe corpă, de culore ro- 
șiateoă închisă. Altă-dată îlă vădă, că adu
ce farfurii și ridică dela masă, apoi mai 
trăgea ou mătura și regula în sufrageriă.

I-arn (fisă odată: „Gheorghe, tu ai 
să spargi tăierile44.

— Nici decum, sunt tot-dâuna cu 
grijă, Domnule. Nu crede D-ta, că dâcă 
suntă ale altuia, eu să-i facă rău — nu 
Domnule, căci acelă altulă..., să întrerupe, 
plâcă capulă și o palore îi cuprinde fața, 
apoi audă murmurândă: „căci acela est9 
stăpânulă meu, care mă îngrijesce44.

Vedeam, că ’i facă rău aceste lu
cruri, de aceea l’am lăsată. Se învățase cu 
mine, și acum când veneam, nu mă mai 
întreba, ce caută, ci repede mă poftea susă. 
Câte-odată îi mai dam și eu câte-ună 
mică bacșișă — și-’ml mulțumea cu lacrimi, 
sermanulă copilă.

Dâr ceea ce mă preocupa pe mine 
era, să aflu, de ce acestă copilă e tot-dâ
una tristă și tăcută, și pururea are într’în- 
sulă o temere și sfială amestecată, bine 
înțelesă, cu rușinea — și de care elă su
ferea atunci. I’mi venea cam greu, să-’lă 
întrebă, căci elă ârășî se punea pe plânsu, 
dâr totuși hotărâi a i-o fiice într’o fii:

— Gheorghe, de ce, băiatule, ești tu 
tot-mereu tristă?

— He! Domnule, cum să nu fiu 
tristă, când eu sunt singură pe lume.

— Bine dâr tu ai atâta lume pe lân
gă tine, atâtea lucruri frumose te încun- 
joră; de ce acestea nu te potă bucura și 
pe tine ?

— Nimică, Domnule, nu mă mai pote 
bucura. — începu să plângă.

— îmi pare curiosă de totă cu tine, 
ce va fi însemnândă astea ?

— Așa e, Domnule, d-ta ai o maică, 
sâu ună tată, sâu vei fi avută, cari să te 
iubâscă, sâu cari te-au iubită. Și d-ta ai 
crescută în brațele loră, d-ta ai născută 
și crescută în casa părințiloră d-tale. Dâr 
eu, — spunea acesta plângendă — sunt năs
cută pe drumuri, de multă pote nu mai 
eram pe lume și ar fi fostă mai bine, 
dâcă nu se găsea ună omă cu sufletă bună, 
și care să-și facă milă de mine. Și eu nu 
cunoscă mamă, nu cunoscă tată, nu cu
noscă casă părintâscă, sunt orfană. Și 
cum să nu plângă, cum să nu fiu tristă 
când tote acestea ’ml lipsescă. Pote suntă 
și alții, și pote vei dice, că ei totă se 
bucură dre-când-va. Așa va fi, dâr eu 
Domnule, nu potă a mă bucura, și nu mă 
voiu bucura nici-odată.

Aceste cuvinte le spunea cu ună ast- 
felă de tonă, încâtă îmi făcură și mie

rău — și dâcă-’lă mai vedeam în acea, 
stare ’n fața mea, pote a-șl fi începută să' 
plângă — dâr eu l’am lăsată să plece. 
Multă timpă apoi n’am mai mersă pe aco
lo. Când am trecută ârășî,din întemplare- 
într’o fii, ca totă-dâuna, l’am văfiută în ca
pulă scărei, dâr de astă-dată era cu totulă 
schimbată între o îmbrăcăminte nouă, de- 
altmintrelea conformă numelui ce purta....
îmbrăcată cu o livrea verde cu o mulțime' 
de bumbi albi ca de argintă, pantalonii 
asemenea verfil cu dungi roșii, în fine la 
gâtă cu legătură albă, părea frumosă îm 
acâstă uniformă, dâr elă cum mă vede se 
rușinâză. Simțea orore bietulă băiată de- 
acea îmbrăcăminte. Am mai venită apoi 
pe acolo de câte-va ori, și am încetată cu 
visitele mele pentru ună timpă, fiindă stră
mutată cu serviciulă în altă orașă.

**
După doi ani, când m’am mai reîn- 

torsă, ca să mai revădă vechea mea reșe
dință, am mersă și pe la acâstă familiă.. 
Oe bucuriă am simțită, când am găsită 
totă acolo pe miculă Fecioru, dâr care 
acum crescuse mare — totuși era slabă.. 
Nu mai puțină s’a bucurată și dânsulă, căci 
acestă nenorocită băiată se deprinsese cu.
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Bursa rfe Bucureseî 
din 23 Ianuarie n. 1895.

Valox x D
o

bâ
nd

a. Scad, i
cup.

Uu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 5°/o Apr.-Oct. 1C0. -
Renta amorțise bilă.................. 5% M 1» 98?/s

JJ „ (Impr. 1892 . . . lan.-lui. 97.-
fl „ din 1893 5°/o D J’ 97.-

„ 1894 int. 6 mii. 5°/o Apr.-Ocl. —.—
„ (Impr. de 32. 1/2 mii. lan.-lulie 82.'/4

}1 „ (Impr. de 50 mii ii n
85-

Jî „ (Imp. de274m 1890 4“/r. n w 8n.1/,
r „ (Imp. de4;>m. 189i h n 85 —
n „ (Im. de 120 iul. 1894 <7o n d 85 -

Oblig. de Stătu (Conv. ruralej. «7» Mai-Nov. 101.*/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 3(X 10 n n 280.-
Oblig. comunei BucurescI 1883 5<>/“ lan.-lnl. 88.-

,, ,. din 1884 5% Mai-Nov. —.—
„ din 1888 &7o lui.-Dac. — -

•1 „ din 1890 57o Mai-Nov. 88 3/<
'Scrisuri fonciare rurale . . . 5% lan.-lulie 89 3/â

„ urbane BucurescI «7* r n 100 ■/,
5ug 85.-

11 „ „ Iași . . •:7o n n
-Oblig. Soc. de basalt artificialii 6°/o n d —

V.N.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1574.
Banca agricolă....................... 5C0 150 v. 154-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 384.-
Naționala do asig. uit. div. 43 le. 200 n >1 405.-
Soc. Bazalt. Art.if. uit. div. lei 30 250 H i —-
Soc. Rom. de Coustr. uit. div.15 1. 250 n i» 110.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 fl M —....
..Patria" Soc. de asig. ultd. 4 lei 1C0 ii n 120.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 n n —J

„ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 D 11 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 M fl —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 ,/• 10C0 >, n —
Societ. p. const, de Tramways! 200 J 11 —.—
20 franci aură 20.11

1837 oapete și au eșită 1266 rămânendă la 
14 Ianuarie ună numără de 116.659 capete.

Se notâză marfa: ungurâscă v e o h e 
grea dela 41.% or- până la 42.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
43.— or. pănă la 44.— cr., demij 1 o că dela 
43.— or. pănă la 43 '/2 cr. ușdră dela 
43.— cr. pănă la 44.— cr.

Buna de mărfuri din Budapesta.
din 23 Ian. n. 1895.

Producte div.

S ă m 1 n ț e
5 g 
S 31* s S -

Protulu per
100 ohiloffx.

dela | vănb

Grâu Bănă(enescu
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Băcska
Grâu ung. de nordh

80
80
80
80
80
80

6.60
6.65
6.60
6.60
6.70

6.65
6.70
6.65
6.65
6.75

Sfimfnțe vechi 
ori nouă aoiulfi

a3 -fc5 
o o 

$ M 

g
O e.

Prețuia por
100 ohilgr.

dela pânt*

Săcară
Orzh 
Orzft
Orzii
Ovesă
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

H

70-72
60-62
62.64
64,66
39.41

75
78

5.45
5.80
6.30
7.15
5.90

5.50
6.15
6 80
8.15
6.30

51.-Som. de trif. 38-Luțernă ungur, 
franeesă

uuranlâ

pănădela

%

■a

Nu e jucăria, 
nu glumă, nu șarlatanîe, 

decâtO curatulu adeverii.
Mai pre susă de orl-ce laudă, și ves

tită în totă lumea este
Colecția nostră Chicago =- 

care pentru desfacerea magaziei 
nostre de Galanterie vindemi! numai

cu 3? fl. 50 cr.
Unii orologiu 

debusunară prima 
tuka-remontoir, 

umblă regulată, 
3 ani garanție. 1 
lanțft Panțer imi
tație d’aură. 2 bu- 
tonl pentru man- 
jete, aură duble 
cu mecanismîi pa
tentat, 2 bufoni 
eleganți pentru

cravată forte fină. 1

Renta de argint auatr..........................100.65
Renta de aur austr..............................125.85
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 1061.— 
Acții de-le Băncei austr. de credit.
Aoții de-ale Băncei ung, de credit. . 
Napoleondorl .... 
Măroi imp. ger. . .
London (lire aterliuge).
Rente de cordne austr
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin.

413.75
503.25 

. 9.86%
. . 60.881/,

124.25
101 30
144.—

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom. 67o Paris .... 2*/ 27o
Avansuri pe efecte 7% Petersburg . . £A7o
Casa de Depuneri Berlin .... »7n
.Londra .... 27. Belgia .... 37n
V iena................... 47o Elveția .... 37o

i»
O Leu da rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

51
Slănină

roșia
rafinată dupln

58. 68.

peptă. 1 acu de 
țigaretă. 1 brieăgă solingeră. 1 toiletă de 
busunarft cu etui.

©Tote 10 piesele numai 3 fl. 50 cr.
Grăbiți cu comandele pănă se mai află 

obiecte în deposit. Rarii se mai ivesce o 
aștfelă de ocasie. Se trimite cu rambursă 
Ori plata înainte, de

Kommissions-Waarenhaus
der amerik. Tuka-Ulirenfabrik

Wien II. Tah»r-Sftmsse44’'.
La casă când nu ar conveni se dau 

banii înderătă.

achutzmarke.

Picatnriln fle sîomaclin
aria-

Prețurile cerealeor din piața Brașovă.
Din 25 Ianuarie st. n. 1895

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valutaa 

trlaoâ.

fl. cr.

1 H. L. 1 cel mai frumos 5 20
11 Grâul mijlooiu . . 4 80
5, |mai slabii . . 4 50
1) Grâu mestecată . . 3 50

„ 1 frumosă 3 40M

H
S6oarâ (mijlociă . 3 10

J>

J1

~ I frumosu
Orztt t mijlooiu .

3
3

50

(frumosă 2 —
3î

Ove8fl {mijlociu , —
71 Cucuruză .... 4 20
17 M ăiaiu.................... 4 70
jj Mazâre.................... 5 20
Jt Linte.................... 6 50
ii Fasole.................... 5 40

Semență de ină . . 10 —
11 Sămânță de cânepă 4 50
j j Cartofi.................... 1 —
71 Măzăriohe , . . . — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
11 Carnea de poroă — 52

71 Carnea de berbece —
Său de vită prdepătă 23 —l’JU | Său de vită topită 33 —

Terguld de rîmători din Steinbruch.
La 21 Ianuarie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fostă de 
116,088 oapete, la 23 Ianuarie au intrata

Său 
Prune

dela Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

48 50 49.-

41.50
47.—

42.—
48.—

mine. Am vorbitil eu densulă multi! timpii 
și la plecare, cu durere chiar, m’am des
părțită de densulă, lăsându-lă cu lacrimele 
.în ochi.

Nu sciam, după ce am plecată, ni
micii de dânsulă. Au trecută ast-felă câți
va ani. Se întâmpla, ca să fiu ârășl mutată 
înapoi. Atunci bucuria mea era mare și 
primulă lucru fu, să alergă la familia cu
noscută, să vădă copilulă orfană, căruia 
îi diceau Feciorului. Der mare 'ml fu dure- 
rea, când spuseră, că acelă băiată plecase 
cu câte-va luni înainte de acolo. Mă con- 
.solam numai cu speranța, că-lă voiu mai 
pute întâlni vre-odată.

Au trecută vre-o șese luni dela ve
nirea mea, și întâmplarea fericită face se 
întelnescă pe Feciorulii pe o stradă. Câtă 
bucuriă am simțită și ce bine-cuvântată a 
fostă acelă momentă. Chiar și elă, sărma- 
nulă copilă, care acum se făcuse mare, ’ml 
surîse și era plină de o veseliă, pe care 
nu mi-se întâmplase să o vădă la dânsulă. 
Am începută să-i vorbescă și între altele 

’’lă întrebă:
— Gheorghe, dragă, de ce a-i plecată 

dela protectorii tăi? ’Ți era rău?
— Nu, Domnule, dâr a-șl fi voită se

5. 
«3 
34->
®

n
LictaiU

Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară
Spirtă

ii

din Bosnia în buțl 
din Serbia în 
slavonii nou 
bănățenesc^ 
din Ungaria 
un gureșei 
sârbescl 
brută 
galbină strecurată 
d6 Rosenau 
brută
Drojdiuța ds spirt

saci
7.—
7.—

15—
13.75

7.25
7.25

15.25
14.—

Proprietarii: Ou*.  Aureli EStupe^samss.
Redactorii responsabilii: £h*egoriu  Maiorii

0OOOOOOOOOOOOOOOB 
§ Cine vrea se bea q

o VinU ‘bunii și eftin, §
0 se și’l procure din ®
0 casa Nr. 48 strada Porți $

lOOOOOOO'OOOOOOOOB

0/X Ea „Trei Litre™ 0
O1 Litru Savignon fin 70 cr. 0 rt
0 1 55 Leânyka „ 50 „ V

0
0 I 55 Vin din 1892 „ 40 „ 0
0 1 55 Vin din 1893 „ 30 „ 0
0 596,4-10 0

mai respiră și eu aerulă liberă, care părea, 
că-mi face atâtă de bine.

— In adevără, te vădă atâtă de 
veselă.

— Da, Domnule, sunt veselă, der 
asta vine, că te-am vădută pe d-ta; te 
doream prea multă.

Apoi er se întrista.
— Și eu voiam să te vădă. Der er 

vădă, că începi a-te întrista.
— Da, când îmi năpădescă gândurile, 

îmi vine să plângă, să fugă, să țipă, să nu 
mai vădă lume. Și.... odată nu mă vei mai 
vede Domnule.... acestă viață ’ml-e atâtă de 
grea!

îmi făceau rău ârășl, acele cuvinte, 
de aceea am plecată $icendu-i: „Să ne mai 
vedemă“ și i-am spusă adresa mea.

Pe drumu murmuram!: „Sărmanulă 
copilă11! Atunci a fostă ulima oră, când 
îlă mai vedeam — de atunci nici nu l’am 
întâlnită, nici n’am mai aflată de dânsulă.

Rău ’ml părea de densulă, căci ml-se, 
pare, că împlinise ceea ce îmi disese în 
urmă.

C. Romulus.

T1NCT. NERVI TONICA
Elixir de nerve al prof. Dr. LIEBER.

Veritabil numai cu marca de oontravenție 
crucea cu ancora.

Preparată după prescripție medicală oficios
legalisată în farmacia M. Franța, Praga. Acest 
prepa-at este de mulțl ani cunoscută ca unii 
mijlocii forte probat contra slăbiciunei, bătaie 
de inimă, dureri de spinare, de capii, mistuire 
rea etc. -La cerere se dă prospect gratis. 
O sticlă 1 fi., 2 fl. și 3 fl. 50 cr. Pentru bolnuvi 
de stomacu se recomandă Picăturile «Ie 
stomaeii S1‘. lacoB>, ca lecii bunu reco
mandata de medici. Sticla 60 cr. și 1 fl. 20 cr.

T'rt'iAl rSB ’indecă cu Hydraps- 
ax.Ui JEsseua. In totîi stadiulo.

bolei vindecare sigură și iute. Cură greșită es- 
chisă. Pentru succes se garanteză. Domnitorii 
medici se recomandă întrebuințarea. Pentru de 
plină însănătoșare este suficientă 1—2 sticle 
cu 3 fiorini. Depou principală

Farmacia „SALVATOR11 Presburg.
In farmaciile din Brașovu : Ed. Kugler, 

Carl Schuster, Victor Roth; Sibiiu: Wilhelm 
Moricher, C. J Molnar ; Cluj .■ Szeky Miklos 
și mai în tote farmaciile.

In tote țerile scutită prin lege, pentru Aus- 
tro-Ungaria marca înregistrată Nr.,460/1.

a a ssaseeta sSuru silsenau
Din 25 Ianuaire 1895.

Renta ung. de aură 4% . . . 124.50 
Renta de cordne ong 4% . . 99.20

cari au efectă escelentă în contra tu- 
turoră boieloru de stomachd, suntă ună 
medicameiiisH neapcratii de 
lipsă, pentru wri-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirațiă cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sto- 
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
beată și hemoroide ca mijlocă apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celu mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 40 ca*.  Sticla îndoită 
de mare 70 Cl\ Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheit11 cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franp Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jekdius. Csernât- 
f a 1 u: farmacia Josef Drodtleff.

Dr- pharmaciae Carol Schuster.
CHniip (IP MEII °e^ ma* P^cu^ rcirosii d0 bradii, curăță aerulă din odaie 
Uuulll uu IwUj și întăresce organele de respirațiune, cell! mai alinători! 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiiloru.
VTim P] flp Inii °fe13, escelente serviții pentru tuse, pentru

iJjllip ui pQDLliiU IIU liuuj regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 
ganelorî! de respirațiune.

Lanolin Croaino, cel mai bun remediu, pentru fineța și albirea manilor.

Depoulu generalii la farmacia în Tergulu grâului,
592,2—14

.ansbergei 
ceasornicar 

Brașovu, strada Ports Nr. 32.
Recomandă depositllliî fieu bine asor- 

tatu de ceasornice de buzunar din Hel
vetia, precumu și tdte felurile de ceasornice 
de părete, pandnle, ceasornice 
desteptatore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală. 

Reparaturi 

se efectuesă, conscîințios, prompt și ieftin.
Nr. 603 1 — 12.
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Foulard-Seîde 60 kr.
bis fl. 5.35 p. XTTet. — japaneftfdje, dpne*  
ftfc£?e etc. in ben neueften Deffiins unb jar
hen , fowie fdpnarje, roeipe unb farbige 
Mensiebeirg-SeMe nou 35 fr. bis 
p. ț^.65 p. Atlet. — glatt, geftreiff, famert, 
gentuffert, Saniafte etc. (ca 2^0 nerfdp G$ual. 
unb 2000 nerfcțib. ^arben, Defpns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Zlîuffer 
umgcbenb. Doppeltes Sriefporto nud) ber 
Sd)i»eij.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 2 (k. u. k. Hofl.), ffiiirîe!».

i

Anunciurț 
(inserținni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise 
apministratiunl. irc casuSdi pu» 
biicârÎB uBBui anunciu mai mu!i 
de odată se face scădememfib, 
care ©reșce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-orl.

Admioistrațiunea 
„GAZETEI TRANSILVANIEI41

„Albina“ institute, de creditai și de economii în Sibiiu-

PUBICAȚIUNE

4 Trageri de loterie de<a dta 1~15 rebrnarie- 
Recomandămu grupa următore, dotată cu mari câștiguri principale: 

los
77
57
77

In senaulh articolului: de lege XXXVI din anulă 1876 § 29
1. Suma scrisuriloră fonciari puse în circula- 

țiune cu efiua. de 31 Decemvre 1894 face v. a .fi.
2. Preteusiunile institutului de imprumuturl hipo-

tecare, cari servescă de acoperirea acestoru scrisuri 
fonciari suntu de............................................................... fi-

3. Valorea hipoteceloru luate de ba9ă la sus- 
numitele împrumuturi hipotecari este de ....

In sensulă § 97 din statute, fondulă specială 
pentru asigurarea scrisuriloră fonciari e de .

Aceste e îndusu în contă separată și plasată în
Sibiiu, 1. Ianuarie 1895.

1.751.000'.—

1 857.542.33

n

cr.

fi. 7.488.200.—

fi. 200.000.— 
efecte publice.

1
1
1
1

K? (Kreutz) jfi t»! Cil Lffit
DombaU - principale în durata plătir
serbescu Regia tutunului Fie care los are se iase I;

Tote < losuvile se vend în 42 rate lunare â fi. 1.

1 los turceștii 400 franci vendii în 38 rate 
1 los 3% Bodencredit emis. I. „ „ 34'/2 n

Cu plătirea ratei prime dobândesce fie-care 
sorțirei. — Listele de sorțire se trimită gratis și franco.

lunare ă fi. 2.50

dreptulu
"W

Casa &e schîmbO (zarafiă) WERHER & C-ie 
Ticna, I. Wippiiag-erstrasse 89.

Comandele din provincie se esecută imediate. Rata primă se plătes- 
ce cu mandat poștală, er’ celelalte rate libere de porto, prin asignații.

>, n 4-—
la câștigurile

©Brecțâamea

i

lavito ‘la

foi 
de

i $

o$ o

a
abmmeaiil “se®

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unii nou abonamente 
Ia

MSr3 „‘T7’ JL T1 ZB 
f®iă ilustrată peratra familii.

„VATRA “ îndeplinind!! tote condițiunile cerute unei 
ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiațî scriitori români, avend totu-deuna 
ună sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre cari o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemuliri românescu, câtu 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români: este CC8L mai FCS- 
pândită revistă ihistrată șl ©csspă I-wlgs locui m 
litea’atasra feefietristică română.

„VATRA/ apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulu abonamentului pe unu ană este .

1/n 77 « / 2 77 v
Cei ce dorescu a se abona, suntu rugați se

trimite costulu abonamentului, prin mandatu postalu la librăria 
editore, C. Sfetea, Blicuresci, căci „Vatrau na se trimite de câtu 
celorit cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai scorțele cu fi. 1.50.

600,1-30

fi. 12
6 

binevoieseă a

^i’OMDOHOnG"CBB'O)“0”O,’aO'-O-'OB’G,’O“O-MO’^

Suferințe de peptu,
'Tusa, cum și tote bolele, ca tare de 
ale canalului de respirația, gâtleju plă
mâni, greutate de respirație, Astma, fleg
mă, tuse măgărliscă, răguș^lă, gădili- 
tură la gătii, începută de tuberculosa, 
se potQ depărta mai bine și mai ușorii 
cu întrebuințarea renumitului și după 
prescripția medic-lă preparată și reco
mandată Ceain Sf. George pachetiiâ 50 
cr. și prafalu care aparține ceaiului prafu 
Sf George, cutia ă 20 cr. împreună cu 
prescrierea întrebuințării. Succesu se 
simte după câte-va dile. Mai puținii de 
2 pachete nu se trimetă. La trimetere
■ ‘U posta 20 cr. mai multă pentru pache-
■ area și espediatfl.

Tote comandele suntu a se adresa 
directă la St. Georgs-Apotheke. Wien, 
V/2 Wimmergasse 33.

Să se trimită prețulă înainte cu man
dată poștală.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei a 
â 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross.

gsakawt fi ilgu'fă
pentru

SUFERINȚE BE STUMACHU EI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculu cela mai bună, și eficace pentuu menținerea sănetății, curățirea sucuri- 

lorfi precum și a sângelui și peutru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
deneu cunoscutulu și plăcutuiu

„Or*..  Rosa’s Lebens»Balsamfi*.
Acesta balsamfi preparată ou îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte folos.iotru în contra tuturoră greutăților» de mistuire câr
cei de stomachii, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorii etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum ună singură și dovedită medi- 
caiaseratia «te eagă pojiws-rtJ’ .

Sticla- xna-re costă, 1 fi., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recnnoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, făcu pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtia grosă albastră, care portă în lungulu ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205-3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provâdute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

Dr. Eosa’s Lebens-Balsam
Veritabila s6 p<5te procura numai în

IDeposit-a.1-6. prizicipalvt aida. proci.VLcetor-a.l-c.1 

Bb Fraier8,,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ Prag 205—3. 

Ksb : la farmacia I. von Tbriik.

unu

Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
Austro-ungară au deposits din acesta balsanuî de vieții.

Toții de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

țFra^er "CTn.i'^z-ersal-SIaia.ssal'be)
medicament» sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 

contra tuturoră inflamațiuniloră, rănilord și umflăturilor^.
Acesta se întrebuințeză cu succesfl sigura la inflamațiunl, la stagnațiunea lap- 

și întărirea țițelord cu ocasiunea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cutelui
puroiu, carbuncule; copturi la anghe, la panariții [ulceraț.iunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulă celti mai scurtă ; la cașuri îuse, unde s’a formată deja 

opurolu, absorbe baba și

veritabilă,

vindecă în timpulă celti mai scurta fără dureri.
Sn cutiore ă 25 și 35 cr.

Fiți atenti!•l *
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga s6 imi- 

teză forte deșii, facă pe fiă-cine atenta, ca singura numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acâsta este nu- 

dăcă cutior le din ine ala galbină, în cari se pune, suntă înfășu-mai atunci
r»te în hârtiă roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntu provSdute cu marca făbricei 
de mai susă.

BaJsamO pentru au du.
(G-elxoz-ÎBalsaxxx)

Celfl mai probata și prin multe încercări cela mai temeinica medicamenta pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea aucjului perduta. I Flacon 1 fl.

totoddt.il t Grucul sănătos sarognt Dentruboabado cate, reeo» 
afe este:. < mandrd de medicipentru femei, copuri bolnaviesto:

ii...:.'.?. ... . . ____
Dare do seamă: Sunt de cerut ei 
do prinjit numai pachete originale 

cu numele
______ „Katfireîner”

Cel mai gustios, cwicul sănătos și 
col tnai ieftin adaos ta boabe de c

■fetea:

!!aiS3E®»!SS»^iraaiKE®E-JJJI3S

Os a

Tipografia A. Mureaiamn, Brașov.

totoddt.il

