
Reâacțiiinea, Administrațliiiiea, 
ji Twm:

Brașovt. piața mare Nr. 30.
Scrisori ne francate nu se 

primesc. — Manuscripte nu se 
retrimetu.

INSERATE se primesc la Adml- 
nlstr&țlune în Brașovu și la ur- 
mâtdrele Birouri de anunolurl: 

în Viena: Jf. Dukas, Heinnch 
Sehalek, Rudolf Afosse, A. O»peliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J. 
Dannebcr, în Budapesta: 2. 7. 
Goldbergcrg, Eckstein Bemat: în 
Bncurescl: Agence Havas, Suc- 
cursale de Roumanie.; în Ham
burg: Karolyi & Liebmann.

Prețulu Inserția nil oru : o seria 
garmond pa o colână 6 cr. și 
30 cr. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
genă 10 cr. seu 80 bani.

AScnamenle pentru Austro-Ungaria: 
Pe un anu 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneoâ 2 fi. pe anii.

Pentru România și stiăinătare:
Pe nnd anu 40 franol, pe ș6b<j 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din atarâ 

și la dd. ooleotori.

Ai^smtiili pentru Brawii 
a&dmini8tratiunn, piața «are, 

Inului Nr. 3G otaglulu 
I.: po unu anu 10 fl., pe șâae 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 56 or. 
Ou duaniu în casă: Pa unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 îl. Unu eaemplaru 6 or. v. a. 
său 16 bani. Atâtu abonamen
tele oatu și inserținnile suntu 

a so plăti înainte.

Brașovii, Dxmmecă, 22 Ianuarie (3 Februarie) 1895.

Frămentârl între Maghiari.
Pe noulu ministru-președinte 

Banffy a începută să-lă îngrozescă 
moștenirea, ce i-a lăsat’o ministeriulft 
Wekerle. Cu ajutorulă Kossuthiști- 
loru și a Jidovimei, a fostă isbutitti 
acestă ministeriu se scdtă la limanu 
legea pentru căsetoria civilă și pen
tru matriculele civile, amăgindu co- 
rdna cu asigurări mincinose, că re
forma bisericăscă ar fi dorită de 
majoritatea covîrșitore a poporațiu- 
nei statului.

Acum, când Banffy se pregă- 
tesce să ducă în deplinire acele legi, 
iese la ivelă totă înșelăciunea, pe 
care a fostă .clădită programului lui 
Wekerle și Szilagyi. Abia ajunsă la 
putere, Banffy e constrînsă să între 
în lupta cu o nouă partidă, destulă 
de puternică, ce s’a ridicată, chiar 
din sînulă ungurimei, tocmai cu sco- 
pulu de-a combate politica biseri- 
cescă a stăpânirei.

O mare desbinare s’a sevîrșitu 
în tabera maghiară. Magnații și vlă
dicii catolici au dus’o până acuma 
cum au dus’o cu guvernulă, pe câtă 
vreme nu-și vedeau amenințate in
teresele loră de predomnire, der de 
când cu căsetoria civilă și cu matri
culele civile, cari au dusă nutnai 
apa pe mOra Kossuthismului și a 
Jidovismului, ei îșl vedă primejduită 
puterea și influința loru în stătu și 
de aceea s’au hotărîtu se pună bețe 
în rOte guvernului și totu-odată să 
pună stavilă potopului liberalismului 
jidano-maghiaru, cerendă revisuirea 
legilorO despre căsetoria civilă și ma
triculele de statu.

Suntu numai câteva de
când s’a alcătuită noua partidă, nu
mită „poporală14 ('„Nbppârt44), sub 
conducerea magnatului Ferdinand 
Zichy, cuprogramulu, ce-lu publicămă 
mai josă, și ătă, că i-a și cuprinsă 
frica pe cei dela guvernă, că nu 
voră mai pută reuși așa pe ușoră 
nici la alegerile, ce se voră face 

cjilele acestea în cercurile electorale, 
cari au fostă representate de noi 
muniții miniștri. E mare întrebare, 
decă voră pute reuși noii miniștri 
se fiă aleși din nou, căci în trei 
cercuri electorale ei voră sta față 
cu candidații „partidei poporale44, 
cari agită energică și au câștigată 
deja multă terenă. In cinci cercuri, 
electorale, noii miniștri voră ave să 
porte o luptă crâncenă cu contrarii 
loră din „partida poporală44 și se 
dice, ca în trei din aceste cercuri is- 
benda celoră din urmă ar fi asigurată.

In asemenea împrejurări nu-i 
mirare, că o mare neliniște și te
mere a cuprinsă partida guvernului, 
căci ea vede prea bine, că nemul
țumirea, ce a produs’o în tote stra
turile poporului politica ei violentă, 
va trebui se aducă cu sine, mai cu
rând seu mai târdiu, căderea ei, căci 
și așa se susține astădi la. putere 
numai cu voturile deputațiloră sași.

Foile guvernului dau alarmă și 
strigă din răsputeri, că noua „par
tidă poporală4* e o primejdiă mare 
și că toți „patrioții buni44 trebue se 
sară cu măciuci și cu topore să se 
apere în contra ei Nu mai puțină 
strigă și țipă înse și foile kossu- 
thiste, căci dotă și acestea suntă 
conduse mai multă de Evrei, er 
noua „partida poporală44 se vede, că 
are ce are mai multă cu Evreii.

înainte de tbte acâstă partidă ia 
în apărare interesele catolice și „ca- 
racterulă creștină ală statului44, și 
ast-felă se înfățișeză mai multă ca 
o partidă antisemită, ceea ce, firesce, 
n’a putută se-i câștige partisanl în 
ceta Evreiloră.

Der „partida poporală44 e con
trară pe față și a reformeloră bise- 
ricesci, ceea ce supără cumplită pe 
kossuthiști, cari au stăruită mai 
multă pentru aceste reforme. Mag
nații și prelații catolici „reacționari44 
voră face fără îndoelă mare concu
rență și stângei estreme, de aceea 
nu ne mirămă, că Franciscă Kossuth 

dă năvală în contra lui Zichy și soți 
în „Egyetertâs44. Ciudată lucru este 
însă, că tocmai Kossuth folosesce ca 
armă în contra „partidei poporale44 
purtarea Coronei, care a sancționată 
căsetoria civilă, susțiindă, că n’ar fi 
făcut’o, dâcă ar fi vecjutu amenin
țată printr’însa caracterulă creștină 
ală Statului.

Ii mai supără încât-va și pe 
unii și pe alții tactica „partidei po
porale44, de-a sprijini pe muncitori 
și pe micii industriași față cu capi- 
talulă; de altă parte de-a se arăta 
mai prietinosă față cu naționalită
țile. Se temă adecă, că cu modulă 
acesta Zichy și soți voră câștiga ade
renți între socialiștii unguri și între 
Nemaghiari.

Sciu fdrte bine și cei dela gu
vernă și cei din stânga estremă, că 
în fondă și „partida poporală44 ma
ghiară totă acolo țintesce, unde țin- 
tescă și ei, la „statulă națională ma
ghiară.44 Vorba e numai de putere, 
pe care unii voră s’o câștige, er 
alții s’o păstreze.

Er noi dicemă: cu câtă se voră 
încăiera mai multă partidele ma
ghiare, cu atâtă mai ușoră va fi și 
isbânda causei drepte a popbreloră 
nemaghiare.

Revistă politică.
Ce ama pute să le vestimti bine iu- 

bițiloră noștri cetitori de Duminecă din 
cele ce s’au întâmplată la noi în țâră în 
cursulă acestei săptămâni, când a suntem fi 
osândiți a înregistra numai rele și ârășl 
rele din ceea ce asupritorii noștri vorbesoă 
și facă în marele loră sfată din Peșta ? 
Suntă dece d'l0) de cându în acestă sfată 
așa numită dieta ungurescă se urmâză desba- 
terile asupra budgetului de culte instruc
țiune publică. Amil urmărită cu mare bă
gare de semă aceste desbaterl, și mirarea 
ne-a cuprinsă vădendu. cum toți sfetnicii 
stăpânirei și deputății unguri să întrecă 
unii pe alții cu propunerea de măsuri, cum 
învățămentulă poporală din acestă țâră să 
fiă numai ungureștii, cura șcdlele coufesiu- 
niloru uemaghiare să trecă tbte in mâna 

statului — c’ună cuvântă cum se sugrume 
cultura națională a națiuniloru nemaghiare 
din Transilvania și Ungaria! Unii cfioii, că 
soopulă de căpetenia ală școlei trebue să 
fiă „propagarea spiritului națională ma
ghiară44 ; alții dică, oă „scopulă budgetului 
de instrucțiune este de a-se crea cultură 
maghiară unitară1*. Fost’au mai departe 
vorbitori, cari au (fisfi, că „legănulă vieții 
naționale maghiare suntă kisdedovurile44; 
alții credă, că preparandiile suntă pricina 
stagnării maghiarisării, prin urmare tote 
preparandiile trebue să fiă numai ungu- 
rescl; alții ârășl credă, că seminariile un'ie 
se crescă candidații de preoți suntă piedecă 
mare în calea maghiarisării, și de-aceea ele 
să fiă puse sub controlulă statului. Nu i 
destulă însă atâta, căci „patrioții14 mai mari 
ceră, ca se fiă închise tote școtele, cari au 
tendință anti-maghiară, adecă în cari se 
învăță românesce etc. Ba ună popă ca
tolică cu numele Hoclc a (fisă, că stătută, tre
bue se-șî vere mâna în tote școlelc naționali- 
tățiloru. Nesfîrșită ar fi acestă pomelnică 
unsrurescă, decă amă sta să-lă analisămă 
aici. Scopulă nostru însă este de-a da o 
mică oglindă fidelă a spiritului, în care se 
facă desbaterile în dieta din Peșta asupra 
învățământului. Spiritulă acesta este spiri
tului șovinismului și. a celei mai cumplite 
uri de rassă, e spiritulă demonică ală ma- 
ghiarisărei cu fieră și focă, e spiritulă, 
care tinde a răpi unui poporă ceea ce are 
elă mai sfântă: limba lui națională, și de
odată cu limba viața sa, esistența sa, ca 
poporă <u atribute naționale așa cum l’a 
lăsată Dumnezeu. Cine s’ar mai pute îndoi 
dâră, că primejd'a, care ni-o pregătescă 
dușmanii noștri de vecuri, e mare ? Cine 
nu vede și cine nu simte, că stăpânii dilei 
ne făurescă nouă câtuși îmbrăcate în forme 
constituționale? In care Română nu se va 
revolta simțulă propriei sale conservări, 
ca individă și ca poporă, în fața acestoră 
plănuirl si uneltiri drăcescl, de-a ne stinge 
de pe fața pământului, ca poporă și ca na
țiune? Și cine dintre noi ar pute fi atâtă 
de lașă și de nemernică, să-și pieoe ca- 
pulă sub verga dușmanului, și să nu sară 
întru mântuirea și apărarea limbei și na
ționalității, ce a supt’o de-odată cu laptele 
mamei sale?! De aceea dicemă și ârășl <fi- 
cemfi, că foculă sfântă și iubirea ardătore 
de limba și de obiceiurile străbune, trebue 
se ne incăldescă și lnsufiețescă pe toți. 
Totă Românulfi să fiă ună apostolă ală 
limbei si culturei nostre naționale; apostolă 
să fia acasă și pe stradă, apostolă în sî- 
nulă familiei și în viața publică — decă 
vremă să trăimă, ca Români și ca națiune 
română.

fOlLETONULU „GAZ. TRANS.44

Tâderu StrîmbdO.
Noroculă cu mintea, unde se întâm

plă de se pună într’ună locă, facă minuni. 
Și la Toderă Strîmbulă s’au sălășluită a- 
mândouă ; minte i-a dată Dumnedeu des
tulă, er norocă par’că și mai mare. îmi 
aducă bine aminte și de tată-s’o, âr pe elă 
l’am cunoscută de mică copilă, că era 
casa loră numai peste drumă dela a nos- 
tră; eramă vecini. Când mă sculamă dimi- 
neța, de mă uitamă pe ferestră, la ei ve- 
deamă mai întâiu ; când se sculau ei, la noi 
vedeau mai întâiu; de vreme lungă, mer- 
geamă unulă la altulă în povești; de aveau 
ei ceva lipsă, la noi alergau; de ne trebuia 
nouă ceva, numai la ei mergeam întâiu; la ună 
domnă amă slujită pe vremea iobăgiei și 
p’o formă am fostă de săraci -- că bo- 
gațl nu ue puteamă numi, când amu scă
pată de iobăgiă. Eu eramă mai bună cu 
vre-o 8 ani, decâtă Toderă Strîmbulă. Și 
eramă numai doi la, părinți, eu cu frate 
meu Partene, er Toderă Strîmbulă mai 
avea 5 frați și două surori, ei erau dâră 8 
copii la părinți, și din toți elă era celu 

mai mică, er la ai mei părinți eu eramă 
celu mai mare.

După răsmerița cea mare din 48, 
când Ungurii s’au sculată în potriva îm
păratului, au prinsă a lua feciorii în căta- 
ne cu sortea, ca și acum, că pănă ’ntr’a- 
ceea îi prindeau cu funea. Par’că vădă pe 
Toderă Strîmbulă cum mergea și elă cu 
alțî feciori dela noi la numărușă. Și mer
gea supărată, vecii bine, ca omulă, care nu 
scie unde merge și cum s’a înturna. Dâr 
veni a doua di acasă voiosă. Noroculă lui, 
era strîmbă de piciorulă dreptă și așa scă
pa de cătăniă, că altcum n’ar fi scăpată, 
că dintr’altele era sănătosă ca mărulă și 
isteță ca ună puiu de șârpe, der piciorulă 
celă strîmbă era, în care-i sta totă noroculă,, 
de nu-lă luară cătană. Pănă ’ntr’aceea toți 
îlă batjocureau- pentru piciorulă lui celă 
strîmbă, dâr atunci mulțl ar fi voită sâ 
aibă și ei câte ună picioră strîmbă, ca sâ 
nu-i ducă la oste.

Trecură câțl-va ani și veni rendulfi 
meu de mersă la numârușă; mâ căutară 
la pieptă, la piciore, la mâni, la dinți, la 
grumadl, îmi mai ridicară ună picioră șusă, 
mai o mână, și audii pe ună bufle de domnă 
gros fi strigândă : tauglich! M’au luată, m’au 

tunsă și m’au dusă în țâri streine unde nu 
cunoscl pe nime. Din minuta aceea, ba să 
nu mai vădă sătulă 12 am. Plecasemă fe- 
cioră zdravănă, frumosă, și venii acasă bă
trână, cu nisce mustețe tufose, cu barba 
aspră, ca peria, cu fața arsă de sore, tunsă 
păn’ la piele și cu nisce haine petecite, 
de-mi era rușine să întru diua’n sată, se 
mă vadă omenii din sătulă meu.

îmi potrivii deci treba să ajungă nop- 
tea acasă, eu cu losîpu Păraschii. Ajungă 
acasă, la casa părintâscă, bată în ferâstră: 
„Da dormi tată? Nici ună răspunsă! — 
„Mamă, dormi ? hai și-mi deschide ușa tin- 
dii!“ Nici ună răspunsă! — „Frate Par
tene, dormi? — „Cine-i ?“ întreba de acolo 
ună glasă. — „Eu sunt, eu Pavelu Turcului, 
vină din cătane, slobocfi-mă-’n casă! — „Tu, 
frate Pavele ? stai că vină. Si veni frate- 
mi-o Partene și me slobod! în casă, și ne 
sărutarămă, ca frații, și ne îmbrățișarămă, 
și prinserămă a plânge de bucuriă, că ne 
mai vedemfi, și se sculă și muierea lui și 
cei 5 copii ai lui, și toți plângeau de bu
curiă și nu puteamă vorbi nici unulă, nici 
albă nici nâgră.

într’ună târdiu mă desmetecii eu și 
întrebai: — Dâr tata ce face, unde-i?

— „Face bine, că-i sub gliă în cin- 
tirimă, colo lângă mama44, răspunse Partene.

— „Cum? au murită amândoi? când?44
— „D’apoi tata a murită amu-să 4 

ani, âr mama rfiai ’nainte cu l/2 de ană, 
decâtă tata; mama a murită pe la Bobo- 
tâză, âr tata pe la Rusale44.

— „Vai de mine, când eram eu în 
Italia! D’apoi nici nu ml-ați scrisă carte!44

— „Dâr cum ți-oi scrie, scimă noi 
scrisore ?“

— „D’apoi v’ar fi scrisă popa44.
— „Scrisă popa, dâr elă sciut’a unde 

ești tu ? Că dela tine nici o scrisore n’am 
aflată, de când ai plecată, pănă în ârnă, 
când a murită mama. Atunci m’am întâl
nită cu ună fecioră din Strîmbu, ce venia 
din cătane și l’am întrebată despre tine și 
mi-a spusă, că pe tine te-au pușcată Tălienii 
și-ai murită. Vestea asta am spus’o la ai 
noștri acasă; mama țl-a pusă comendare 
cu pomă, ți-a plătită prescurile morțiloră 
și a cădută la pată, de unde nu s’a mai 
sculată pănă am dus’o la gropă, âr tata 
n’a mai trăită, decâtă pănă la Rosale, și 
apoi a adormită și elă de veci.44

Amărîtă pănă în fundulă sufletului 
de câte audisem, am plânsă, ca ună co-



In mijloculă durerii de care suntemă 
cuprinși, văcjeudă cum neamioii nemului 
nostru tind! să ne sdrobescă, ca poporă și 
națiune, și in mijloculă lupteloră grele, ce 
le ducemă întru apărarea limbai și națio
nalității nostre, ea una balsamă ușurătoră 
și alinătoră ne suntă vocile, ce vină din 
apusfl dela frații noștri Italieni, cari ne in- 
curagiază în aoăstă mare și sfântă luptă. 
Gu bucuriă dâră aducema la cunoscința 
cetitorilor^ noștri, că tinerii italieni din 
.Roma au trimisa o moțiune simpatică cătră 
studenții români dela universitatea din Clușiu, 
de următorula cuprinsa: „Studenții dela 
universitatea din Roma, inspirându-se da 
prinoipiile libertății și frățietății, în puterea 
cărora popbrele civilisate au dreptula de 
a se constitui în națiune, trimită unâ afec- 
tuosă salută și ună prea căldurosă auguriu 
de încuragiare gâneroșiloră studențl univer
sitari îomânl, cari însuflețindu-se de glo- 
ridsele tradițiunl ale mamei comune, Roma, 
luptă cu mândriă pentru câștigarea liber
tății naționale contra poporului maghiară 
din Ungaria și Transilvania, care pe tote 
căile și cu tote mijlocele încercă a călca 
în piciore drepturile loră civile și politice11. 
Mai amintimO aici, că marchisulă italiană 
B. Pandolfi, marele filoromână, răpsundendă 
la adresa tinerimei române din Budapesta, 
care a trimisă o adresă de recunoscință 
deputațilorO italieni, — d’ce în scrisdrea 
sa, că deși „1 ătrână de ani, der în tot-deuna 
tinără în sentimente, eu vă înțelegtt senti
mentele și mă unescă cu voi în acțiunea, 
care trebue să le prefacă în realitate11

*
Săptămâna acâsta s’a mai întâmplată 

o nouă faptă de prigonire din partea unui 
trzbunalu maghiarii. Anume în 28 Ianuarie 
n. a fostă osândită de cătră tribunalulă din 
Deva învățătorulă Nico'ae Trimbițoniu la 
unii anii încliisore de statu și 100 florini 
amendă în bani, pe motiva, că ar fi „agi 
tată“. Doi individi maghiari au denunțată 
pe numitulO învățătoră, că într’o adunare 
din HațegO ar fi disO vorbe „agitatbre11 
contra națiunei maghiare. Trei martori ro
mâni și unuia armenă au afirmată, că nici 
nu s’au pomenită asemenea vorbe. Tribu- 
nalulă a respinsă pe martorii români și a 
primită numai pe cei doi martori denun- 
țianțl maghiari, și a adusa sentința pe basa 
mărturisiriloră acestora. Acnsatulă nu s’a 
apărata. *

Sâmbăta trecută a răposată în Peters- 
bnrgă ministrulă de esterne rusescă Nicolai 
Giers în etate de 74 ani. Elă a fostă unulă 
dintre bărbații de stată cei mai harnici ai 
Rusiei. Ca școlară ală lui Gorciacov, Giers 
a pășită în urmele lui. A fostă unu aperă- 
toră ală raporturiloră prietenescl eu Prusia 
și cu Austro-Ungaria, ceea ce dovedesoe 
și stăruința sa pentru a încheia tratate co
merciale cu aceste două state, prin cari 
șl-a terminată activitatea sa. Cu tote astea Ei adecă începuseră

Giers s’a supusă voinței Țarului Alexandru 
III și a făcută ună pasă hotărîtă pentru 
apropierea Rusiei de Francia, la oeea ce 
a contribuită multă politica Iui Bismark, 
care țintea a isola Francia eu desăvârșire. 
Giers, prin apropierea de Francia, a cău
tata să o scutescă pe acesta de posibili
tatea ca întro bună diminâță să năvălâscă 
Germania asupra ei, er de altă parte a 
voită, ca Rusia să aibă mână libera și să 
nu mai atârne întru nimică de influințele 
politice din Berlină. Totodată însă elă a 
stăruita multă pentru susținerea păcii și 
sistarea conflictelorO. In loculă lui Giers 
a fostă numita provisoriu Șișlcin, ajutorulă 
lui de pănă acuma. Despre Șișkin se cj'ce, 
că nu ar fi așa de iubitoră de paoe și lip
sita de patimă, ca Giers. De aceea chiar și 
numirea lui provisorică în postula lui Giers 
a deșteptată ore cari îngrijiri la Berlină 
și Viena.

*
Totă în săptămâna trecută a murită 

oelă din urmă mareșală francesă din tim- 
pulă împărăției de a doua a Franciei, adecă: 
mareșalulă Canrobert. Elă s’a născută în 
9 Iunie 1809 în St.-Cârâ și în etate de 17 
an! întră în scola militară dela St. Cyr. 
Eșita din scdle fu numită oficieră în Africa 
unde petrecu multă timpă și unde ca co- 
mandantă ală regimentului de Zuavl bătu 
de repețite-orl pe Arabi și pe Cabyli. La 
1850 fu. înaintata la rangulă de generală, 
și ajungendă Louis Napoleon președinte 
alu republicei, numi pe Canrobert adjutantă 
ală său. In răsboiulă Crimeică purtă elă ună 
timpă comanda supremă. In răsboiulă dela 
1859 îșl câștigă la Magenta și la Sol- 
ferino rangulă de mareșală, precum și ma
rele ordină ală legiunei de onore. In răs- 
belulO dela 1870 cu Germanii, Canrobert 
fu pr nsă la Metz. Intorsă în Francia elă 
se retrase în vieță privată, dâr dela 1879 
luă parte și in vieța publică, fundă alesă 
senatori. In timpulă din urmă însă se re
trase cu totulă și din senată, fiindă în con
tinuu bolnăviciosO.

Mișcările socialiste în Ungaria.
In părțile de mecjă-di ale Ungariei 

mișcările socialiste au luată întinderi pri- 
mejdidse. S’a săturată, după cum se vede, 
chiar și poporulă maghiară de stăpânitorii 
săi, cari sciu numai să arunce la dări grele, 
pentru ca să aibă de unde cheltui pentru 
scopurile loră de maghiarisare, der nu se 
gândescă la poporă, care îmbrâncesce sub 
povara sarcineloră publice și care cere pâne, 
er nu idei de maghiarisare, cu cari cjilnică 
îlă îndopă fanaticii săi stăpâni. Cei dintâi, 
cari s’au răsvrâtită în contra acestora stări 
de lucruri au fostă chiar țăranii maghiari 
din părțile de mer|ă-di ale Ungariei. Încă 
cu câțl-va ani înainte s’au observată prin
tre acești țărani anumite porniri socialiste, 

a se resvrăti în potriva 

ltgiloră și a stăriloră de lucruri de adi, c}i- 
cendă, că nu voră mai suferi, ca o mână 
de dmenl să-i guverneze și să-și joce men
drele după placă, er ei, țăranii, să mun- 
oâscă pe sâma altora și să n’aibă nici mă- 
cară dreptulă de a-șl alege și ei deputațl 
în dietă, cari să le apere interesele. Dorința 
loră se cuprinde mai alesă în punctulă, ca 
să li-se dea și loră moșii și averi, din cari 
să potă trăi, dr de altă parte să se dea 
fiă cărui cetățână dreptulă de-a vota. Este 
maie nedreptate, cJicG ei, ca într’o țâră ca 
asta, care are 17 milione locuitori, numai 
800,000 de cetățeni să aibă vota la alegeri, 
numai aceștia să potă alege deputațl în 
dietă și astfelă numai aceștia să pbtă con
tribui la guvernarea țârei, er toți ceialalțl 
cetățeni, în numără de peste 16 milione, 
să înghiță noduri și să se supună la tote 
câte le facă cei dintâiu.

Aceste suntă învățăturile mai de că
petenia ale socialiștiloră din Ungaria. La 
începută nu-i prea băga nimenea în semă, 
căci erau numai o mână de omeni. Der 
abia au trecută vre-o șâse ani de când au 
începută a se ivi primii socialiști în Unga
ria și etă, că astăcjl numărulă loră s’a spo
rită, s’a orgamsată și s’a întărită așa de 
tare, încâtă s’au pusă pe griji seriose tote 
autoritățile, încependă dela miniștrii pănă 
la oei din urmă solgăbirăi din acele părți.

Mai mari întinderi au luată socialiștii 
în comitatele Bichișă, Ciongradă, Gianadă, 
ba chiar și prin Timișă Torontală etc. S’au 
întărită, s’au organisată și s’au lățită în 
tdte părțile. Chiar și la Clușiu au începută 
a se ivi numeroși socialiști, cari c|Dele a- 
cestea voiau să țină o adunare, der au 
fostă opriți de primarulă orașului.

Nici miliția, nici gendarmii nu suntă 
în stare de-a înăbuși mișcările socialiștiloră; 
ei țină noptea adunări, în cari rostescă 
vorbiri ațițătore îu potriva stăriloră de atjl 
și fiind-că printre ei se află și Nemți, țină 
vorbiri și în limba germană. Se vede, că 
acestora nu le pasă de gărgăunii celora ce 
nu voră să soie și să audă de altă limbă, 
afară de cea ungurâscă.

Pentru a-i îmblâncji pe socialiști, s’au 
luată acum măsuri de-a le pune la înde
mână mai multe mijlâce de câștigă, pre
cum impletitulă coșăreiloră, cultivarea gân- 
daciloră de mătase, legumăritulă și alte 
multe, pentru cari se va cere ajutoră dela 
stată. Orașulă Ciaba a hotărîtă să cumpere 
o moșiă de 3,500 de jugăre, pe care o va 
împărți între poporă numai ca să-lu mul- 
țumâscă și să nu se mai arunce în brațele 
socialismului. Ministrulă de finanțe a pro
misă, că va face și elă totă posibilulă 
pentru a ajutora cumpărarea acelei moșii.

Tote suntă bune, der nu scimu cum 
se voră pută năbuși prin acesta mișcările 
socialiste, căci poporulă e apăsată pretu- 
tindenea, nu numai în părțile Ciabei. Tre
bue der ușurate sarcinele poporului peste 

totă și să ’i se facă dreptate, căoi altfelă 
țâra cu greu va pute fi scutită de mișcă
rile socialiste.

Nona partidă poporală".
Pilele trecute s’a formulată în 

Budapesta programulă unei nouă 
partide politice, care șT-a căpătată 
numele de „partidă poporală". Pro
gramulă partidei cuprinde 14 puncte și 
e de următorulu cuprinsă:

Punctulă nostru de mânecare este 
formarea unui partidă politică, care și-a 
pusă de scopă apărarea caracterului creș
tină ală societății nostre și să vindece vă- 
tămirile cărora a fostă în patria nostră es- 
pusă biserica catolică și în generală creș- 
tinismulă, și se îmbrățișeze interesele eco
nomice și politice ale națiunei și ale po
porului. Pe basa acesta generală se pri- 
mesce în partidă fiă-care credinciosă creș
tină pentru apărarea intereseloră recipro
ce și împăcavere.

Partidulă poporală, ca partidă poli
tică ungară independentă, formându-se pe 
basa dreptului publică maghiară și a tran- 
sacțiunei dela 1867, care formeză partea 
intregitore a acesteia, a stabilită următo- 
rulă programă:

1. Pretindemă revisuirea legiloră des
pre căsătoria civilă și conducerea matricu- 
leloră de stată.

2. Ne vomă lupta contra aceloră or- 
dinațiunl și proiecte de legi, cari suntă în 
contradicere cu spiritulă creștinismului seu 
pericliteză înțelegerea pac.Inică, care în in- 
teresulă țârei trebue să se restitue între 
confesiunile legală recipiate.

Drepturile și libertatea confesiuniloră 
le stimămă, și dorimă să le susținemă, dâr 
pretindemă în schimbă drepturile și liber
tatea cuvenită bisericei catolice.

3. Pretindemă autonomia catolică și 
prin urmare estradarea fonduriloră și fun- 
dațiuniloră catolice.

4. Vomă apăra libertatea de instruc
țiune, asigurată prin legi atâtă confesiunei 
catolice, câtă și celorlalte, și pretindemă 
lărgirea acestei libertăți pentru tote gra
dele învățământului.

5. Fiind Ungaria în rândulă primă 
stată agricolă, pretindemă luarea în con
siderare în politica vamală, de comunica- 
țiune și a dăriloră de spirtuose, a intere
seloră negligeate ale publicului economică 
și mai alesă ale miciloră proprietari.

6. Pretindemă să se ia tote acelea 
disposițiunl legale, cari asigură viețuirea 
și bunăstarea poporului agricolă în patria 
nostră.

7. Pretindemă, ca interesele de cre
dită ale miciloră proprietari și miciloră in
dustriași să se ia în considerare și să se 
resolve prin disposițiunl corăspundătore le
gale și prin asocieri îuființânde pe lângă

pilă mică. Unde să potă închide ochii câtă 
fu noptea de mare? Totă am plânsă și 
m’am înturnată de pe o parte pe alta, 
pănă se zăria de diuă. Atunci mă sculai, 
îmi dădu fratemi-o nisce haine de ale lui 
și eșii afară. Vădui în ograda părintescă 
sărăcia sălășluită în dragă voia ei: poiata 
surpată, șura descoperită, cotețele gole, 
casa numai herbă și, deși era tomnă, nici ună 
pai de fenă, nici ună snopă de grâu pe 
lângă șură, er în casă golătate. îmi părea 
par’că rău, că am venită din Italia, der 
acum era târcjiu. Mă uită peste drumă, 
unde lăsasem o casă, ca și a nostră, de 
grădele și acoperită cu paiă. Adecă acolo 
o casă mare de petră, acoperită cu șin- 
dile, grajduri mari și șură ca cele dom- 
nescl și adunătură, Domne, ca la- groft.

— „Ce domnă șede peste drumă ?“ 
întrebaiu pe frate-mi-o.

— „Domnu dracului!11 răspunse elă, 
„șede Tdderă Strîmbulă, cine să șecjâ, că 
doră scii, că a loră a fostă grădina de pes
te drumă.u

— „D’apoi cum, așa bogată mare 
este elă acum?11

— „Da, este celă mai bogată în 
sată. Ce vedi la elă numai la domnii cei 

mari mai poți vede, der elă e totă elă, 
totă Todoră Strîmbulă, din ale lui nime 
nu-lă mai scote11.

— „D’apoi cum, cum?“
—■ „D’apoi așa, că i-a dată Dumne- 

dău bogățiă și nu-i harnică de ea. Are a- 
tâta bine, de nu-i vrednică capulă lui, și 
din opincă totă nu ese; nici pănă la sfân
ta biserică nu-lă vecii cu ciobote, ca pe 
gazde, ci totă cu opincile acele felegose, 
totă cu sumanulă lui celă lungă pănă la 
călcâiă și totă cu prostia dinainte de 48u.

Din vorbele frate-mi-o vădui numai 
decâtă pisma lui cătră .Toderă Strîmbulă, 
der nu-i răsDunseiu nimică, ci cugetai în 
mintea mea: Pagubă, că nu te aflai și pe 
tine, ca pe Tdderă Strîmbulă.

Esă apoi în portă și de cine dau cu 
ochii ? De Tdderă Strîmbulă. Era în curte, 
prindea caii la căruță. Eu mergă la elă.

— „Bună dimineța, Todere 1“
—■ „Să trăescl cu bine, der tu ești 

Pavele? Uite, că era câtă p’aci să nu te 
cunoscă ? Când ai venită ? Hai la noi, întră 
înlăuntru!“

Și se pune Toderu meu pe povești cu 
mine și pe ospătate, ca vreme de ună cesfi; 
apoi îmi dise: Frate Pavele, de nu ți-a fi 

urîtă, ședl la noi câte-va dile, mai vefil să 
nu se întâmple ceva cu vitele, că muerile 
nu prea sciu ele rândulă viteloră, ca băr
bații, că eu am să mergă la orașu, îmi 
ducă băieții la școlă și slugile suntă la 
plugă; i-am trimisă de Duminecă sera și 
pănă Sâmbătă sera nu mai vină. Tu fi 
bună și fi gazdă, pănă viu, c’apoi ne împă- 
cămă noi, ca omenii și ca frații11.

Și se duse Toderu meu cu 3 copii la 
școlă, er eu cu muerea lui și cu alțl 4 
copii mai mici rămaserămă acasă. îmi pă
ru bine, că am unde sta și că nu trebue 
să mănâncă din sărăcia frate-meu, că bine 
vedeam, că nici elă nu are prea multă. 
După vre-o 3 dile veni Tdderă Strîmbulă 
acasă voiosă, că și-a așezată copiii la 6- 
menl de omeniă, și mă întreba: Ei, Pa
vele, ce gândă ai să începi, decă te-a mai 
adusă Dumne4©u în sătulă, nostru? Er eu 
par’că acum vădă, cum i-am respunsă:

— „Ce să începă? Voiu munci la 
unulă și la altulă, să am cu ce trăi de pe 
o di pe alta, că vădă, că de tata n’a ră
masă mai nimică, nici frate-mi-o cu spuza 
ai multă de copii n’are, cu ce trăi ome- 
nesce, nu i-oi mai îmbulcli și eu!11

— Așa-i, frate Pavele11, îmi clise elă, 

„e chiar pe cum spui. Dreptă aceea, de vrei; 
rămâi la mine pănă la anulă nou, ți-oi face 
haine după cum ni-e portul nostru cestromâ- 
nescă, apoi dela anulă nou încolo vomă 
vede, ce-a mai da Dumnedeu!11

Eu m’am învoită, ba încă mulțămeam 
lui Dumnedeu sfântul, că de-i frate-mi-o 
săracă, bareml se află ună vecină și ună 
prietină vechiu, care are și ce-mi da de 
lucru, der și cu ce mă îmbrăca și hrăni, 
că eram golă ca napulă.

Așa am rămasă slugă la elă. Numai 
decâtă a scosă ună vală de pănură și mi-a 
făcută sumană și ciorecl; a mai scosu ună 
altă vală de pânză și mi-a făcută schim
buri, mi-a dată ună șerpară de-a lui, cam 
ponosită, dâr bună, mi-a cumpărată piep- 
tară și și pălăriă, er de sub o laviță a 
scosă o păreche de opinci de piele de bou 
nerase și mi-a spusă: rade-le și le îngurgă, 
și le portă sănătosă!

In câte-va cl4e eram er în portulă 
meu celă vechiu, care nu numai, că nu-lă 
purtasemă, der nici nu-lă vădusem 12 
ani. Amu eram omă de rendă: Lucram 
cu tragere de inimă, unde mă punea, că 
vedeam, că mă are dragă și-’i-e milă 
de mine. La anulă nou mă puse morară 
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ajutortt de stată. Mai departe vomă spri
jini orl-și-ce tendință, ală cărei scopu este 
valorisarea mai favorabilă a productelor^ 
agrare și industriale.

8. Pretindemă alcătuirea unui sistemă 
de dare mai justă; stabilirea minimului 
corăspundătoră stăriloră nostre ale neplă- 
titoriloră de dare, și introducerea dârei 
fundamentale.

9. Pretindemă simplificarea manipu- 
lațiunei de dare și introducerea unei ast- 
felă de manipulațiunl, ca fiă-care contri
buabilă s’o pricepă și s’o potă controla în 
interesulă său propriu.

10. Partidulă nostru voesce, ca sta- 
tulă se sprijinescă pe miculă industriașă 
și pe muncitoră în concurența cu industria 
mare și cu capital ulă.

11. Pretindemă regularea raportului 
dintre muncitoră și stăpână, și mai alesă 
apărarea intereseloră familiare morale și 
sanitare ale muncitoriloră j mai departe es- 
tinderea în măsură mai mare a asigurării 
muncitoriloră. In fine pretindemă, să se in
troducă o lege mai severă pentru observa
rea repausului de Duminecă.

12. Referitoră la arangiarea adminis- 
trațiunci, partidulă poporală atunci îșl va 
stabili punctulă de vedere, când guver- 
nulă îșl va presenta proiectele în privința 
acesta; der deja acum pretindemă îndrep
tarea administrațiunei și combatemă ori-ce 
felă de organisare, care cu escluderea con
lucrării cetățeniloră ar mări omnipotența 
statului.

13. Paridulă nostru doresce să obser
ve o ținută pe deplină prevenitore față de 
naționalități, și să ia în considerare pre- 
tensiunile loră intru câtă suntă compati
bile cu unitatea statului ungarii și caracterului 
sâu națională, și să le împărtășescă de o 
procedură justă și dreptă.

14. Pretindemă sanarea abusuriloră 
electorale și regularea în celă mai corăs- 
puncjătoră chipă a procedurei de verifi
care.

Scimă, că censulă, împărțirea cercu- 
riloră electorale și procedura electorală nu 
suntă mulțumitore și dau ocasiune la multe 
abusurl. Vomă ruga regularea acestora.

Gestiunea limbei române în 
Bucovina.

De unâ timpu în c6ce ome
nii cu tragere de inimă din Bu
covina pentru nemuliî loră roma 
nescfi, a’au pusă cu tote puterile, ca 
să ridice în acea țeră limba românescă 
la nivelulu și dreptulu ce i-se com
pete. Etă ce scrie „Deșteptarea11 în 
acesta cestiune de cea mai mare 
importanță pentru esistența nemu- 
lui nostru :

Decă în de obște nu ne vomă încorda 
tote puterile în lupta pentru drepturile 

cele atâtă de sfinte ale 'limbei 
nostre; dâcă n’omă face cu toții, mică 
și mare, tînără și bătrână, învățată și ne
învățată acestă lucru mare, care’i temelia 
vieții nostre, apoi scițl, ce ne aștâptă? — 
Mârtea ne așteptă! Da, mârtea, pentru-că 
unu poporu, care îșl lasă limba de perită, 
pere și elă numai decâtă!

La noi în Bucovina a fostă o vreme, 
când numai forte puțini Români se luptau 
pentru drepturile limbei românescl, așa 
bunăoră pe la anulă 1848 se răspundeau 
pentru drepturile limbei nostre numai ves- 
tiții boerl Hurmusăcheni, apoi profesorală 
ardeleană celă de veclnică pomenire Aronă 
Pumnulu, și pote încă vr’o câțî-va.

Astăzi, slavă Domnului, avemă atâția 
luptători pentru drepturile limbei româ
nescl, încâtă nu ’i-amă mai pută număra 
pote nici într’o di întregă, avemă luptători 
de aceia, cari îșl dau și sudorea feței loră 
în lupta pentru dreptulă limbei. Așa bu
năoră domnulă Modestă cavalerii de Gri- 
gorcea, nu de flori de cucă a cheltuită mul
țime de bani cu tipărirea cărții: „Reper
toriu pentru secretarii comunali*, care carte este 
ună odoră pentru nemulă nostru, și domnii 
Doctori Aurelă Ondulă și Florea Lupu nu 
de flori de cucă și-au bătută capulă atâta 
amară de vreme, pănă ce au alcătuită car
tea aceea.

Vorba este așa-deră,că noi Românii Bu
covineni amă începută a da bine înainte 
cu limba nostră, dără nu toți, și tocmai 
aicea îi buba. Luați deci săma, ce vă spu- 
nemă, iubițiloră cetitori: Toți trebue să 
luptămă pentru drepturile limbei nostre, toți 
trebue să mergemă cu curajă înainte!

Nenorocirea vaporului „Elba“.

MercurI in 30 1. c. la 5l/2 ore dimi- 
nâța s’a întâmplată o mare nenorocire pe 
marea nordică. Nu departe de Hoek adecă 
s’an ciocnită două năi: „Erathie44 fenglesă) și 
„Elbau(germană)lovindoea d’întâiu pe acâsta 
din urmă cu cioculă chiar lângă mașină așa 
încâtă îotrândă apa prin spărtura produsă, 
vaporulă „Elba11 în timpulă scurtă de 20 
minute se cufunda. După datele de pănă 
acuma pe vaporulă „Elba44 se aflau cu to- 
tulă 290 de persone, dintre cari s'au putută 
mântui numai 20 cu ajutorulu barceloru, er 
oeilalțl au cădută jertfe valuriloră turbate.

De multă nu s’a întâmplată o catas
trofă atâtă de grâznică. Cei mântuițl au 
ajunsă la uscată aprope toți goli și înghe
țați pe jumătate.

împăratule Wilhelm îșl esprimâ la 
biroulă lui „Norddeutscher Lloyd44 alaltăerl 
prin adjutantulă său cea mai adâncă con- 
dolență pentru catastrofa înfricoșată. Intre 
pasagierii nenorociți se aflau și 10 persone 
din Austro-Ungaria, între cari ună Ro
mână cu numele Angelă Precupă și proba

bilă, că Română va fi și altulă cu numele 
Ioană Cismariu.

Date sigure despre acestă mare ne
norocire voră sosi numai în proximele $ile.

Din suferințele poporului.
Reteagă, 30 Decemvre 1894.

(F i n e.)

III.
In vera trecută, după procesulă Me

morandului, când voinicoșii domni Maghiari 
vedeau numai Români rebeli și revoluții, 
atunci s’au întâmplată și în Reteagă lu
cruri minunate. Ca să pdtă bunulă cetitoră 
pricepe mai bine cele întâmplate, trebue 
să-i dau o lecă de îndrumare la cunosce- 
rea topografiei Reteagului.

Opidulă Reteagă e situată pa șesulă 
Someșului mare, acolo îșl au foștii iobagi 
grădinile și casele. Der foștii nobili și cur
tea grofăscă și biserica reformată, și vechia 
școlă ref. și casa paroch. ref. suntă pe 
deală; acestea suntă lucruri „mai de cin
ste14, decâtă ale iobagiloră, și trebuiau să 
stea mai susă. Adevărații Unguri în Re
teagă suntă numai nobilii, nemeșii, mai 
toți calici. Ei și sciu bine unguresce, er 
Ungurii iobagi nu se potă deosebi întru 
nimică de Români, din care causă și din 
partea Unguriloră suntă numiți „proști14 (a 
parasztok), pe când ceilalți suntă numiți 
nobili (a nemesek).

Șesulă der e locuită de „proști* (Ro
mâni și Unguri), er dâlulă olariloră de no
bili, cari mai toți suntă olari, din care 
causă să și numesce delulă loră ulița ola
riloră, ori ulița nemeșiloră. Ei, nemeșii, 
suntă Unguri mari, n’au nimică comună 
cu proștii, numai când mergă la ei după 
lapte ori făină, vorbescă românesce, altcum 
numai și numai unguresce. Portulă încă 
e desclinată de ală foștiloră iobagi, nemeșii 
umblă cu nădragi 6r nemeșoicele cu haine 
la modă, — cum e moda loră, încâtă Ale
xandri, fiă ertată, li-ar cânta:

Boerl să fiă:
Er fugi d’acolo nu mai visa!
Totă ce-i pe dânșii e pe datoriă
Și-acasă n’au nici ce mânca.
Care dintre foștii iț)bagl se calicesce 

și ajunge la sapă de lemnă, se cjice, că se 
nemeșesce; care lucră rău pămentulă, se dice 
că-lă lucră ca nemeșii; care face pari de 
viă tare slabi și subțirei, se elice, că face 
pari nemeșeci. Er care Ungură dintre foștii 
iobagi face legături prea mari cu nemeșii, 
ori doră chiar ia în căsătoria nemeșoică, 
acela în scurtă vreme devine nemeșă, ca 
nemeșii, adecă calică.

Așa-i în Reteagă. Destulă, că nemeșii 
de pe delulă Iotă facă în unele privințe 
pe domnulă. Pe când ceilalți muncitori 
sâra se culcă de timpuriu vera, după lu- 
crulă celă greu ală câmpului, ca să se pd
tă scula de timpuriu și apuca la muncă, 

p’atuncl nemeșii, cu deosebire tineretulă, 
cântă la lună de răsună sătulă, firesce totă 
cântece „patriotice14, ca:

Akâr iszom, akâr nem
Megis reszeges a nevem

Și
Nekem olyan asszony kell
Ha beteg is keljen fel.
Er postulă de gendarmă e acolo pe 

delulă loră, îi vede, îi aude, der și gen- 
darmii Unguri „patrioțl44 fiindă, le încuviin- 
țâză tote, că a cânta cântece patriotice 
nu-i oprită, chiar cu risiculă de-a nu pută 
dormi omulă cinstită și ostenită de gura 
loră.

Destulă, că nemeșuții aceștia, într’o 
seră după procesulă Memorandului, încă au 
cântată pănă târdiu, apoi au începută a 
striga unguresce în gura mare: „ Cui îi 
dragă vidța, scole-se și fugă, că s’au sculată 
Românii și pe toți ii omoră*. Ba au mersă 
și mai departe, cu acâstă veste au sculată 
pe preotulă reformată, acela s’a retrasă cu 
totă familia la casarma gendarmiloră, dim
preună cu alțl fruntași Unguri. Acum Ro
mânii îi rîdă și clică, că domnii și-au tri
misă domnele și domnișorele la gendarml.

Asta încă n’a fostă destul! Totă suflarea 
UDgurdscă, afară de foștii iobagi, s’au scu
lată și au apucată, — spăriațl ca Troienii 
la intrarea lui Ulise — în tote părțile. Unii 
au alergată la trenă și au telegrafată după 
mai mulțl gendarml. Gendarmii din Re
teagă totă noptea au p'ușcată prin bercurl, 
câtă era vai și amară de bietele sălci, âr 
Românii dormiau, dâr nu somnulă de veci, 
căci diminâțase sculară și apucară la lucru, 
care încătrău, fără de a sci ceva despre cele 
întâmplate. Adoua-di și sosi în Reteagă ună 
ofițeru de gendarml din Mureșă-Oșorheiu 
cu domni mulțl, și constatară, că au fostă 
păcăliți de olarii cei tineri. I-au închisă 
doră pentru acâstă faptă a loră ? — Feri 
Domne! Suntă „soiu nobilă44 și nobililoră 
li-e iertată să facă și bazaconii. Cine a rămasă 
blamată? Românii nu, der Românulă ține 
minte bazaconiile, ce se facă pe socotâla 
lui; Românii îșl vădă de ale loră și lu- 
crândă și mergendă pe lângă vite, ei cântă:

Dă, Domne, pe gândulă meu
Să fiă codrulă birău 
Și frauda solgăbireu 
Să trăescă cum oiu vre eu!

I. P. II.

SOiKiLE OILEL
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Distincținnl. Au fostă decorați de că- 
tră Maj. Sa Regele Carolă cu ordinulă Co
rona României în gradulă de ofițeru d-nii: 
E. Davidă, I. Ralet, P. Rășcanu profesori 
de universitate; în gradulă de cavalerii, în
tre alții: d-lă Teofilu Frâncu, șefă de bi
rou la ministerulă de instrucțiune publică; 
d-lă Dr. I. Feagoe, profesoră de higienă la 
liceulă Mateiu Basarabă; d nii T. D. Spe
ranță, publicistă și M. Străjanu, profesoră

la mora asta, unde me vedeți și astădl, 
elă m’a însurată, elă m’a înzestrată, cu 
purcelă, cu vițică, cu unele și altele, din 
agonisita lui trăescă pănă în cJBaa de adi, 
vedl bine, după muncă, der mai bine nu 
dorescă nici pentru copiii mei, decum am 
avută eu de când îi călcâi pragulă, când venii 
din cătane, și pănă acum ce a închisă ochii.

Așa ne povestea Pavelu Turcului, 
morarulă din mora lui Toderă Strîmbulă, 
mai acu-să 2 ani, când eram să-mi macină 
de ernă. Er eu, cu mai cu câțî-va, cari eram 
la elă în moră, îlă întrebarămă, să ne spună, 
că elă trebue că scie, pe ce cale s’a făcută 
Toderă Strîmbulă atâtă de bogată, că 
omenii clică, c& elă ar fi aflată bani ?

Și Pavelu Turcului, morarulă, ne spuse 
așa: Dragii mei, și eu audisem, că Td- 
deră Strîmbulă ar fi aflată bani. Și l’am 
întrebată odată, că deși-i eram slugă, 
cum s’ar spune, der îndrăsneam, că trăi- 
semă bine la olaltă ■ încă ca copilandri; 
der elă îmi spuse mie așa:

„Frate Pavele! Audit’am și eu povestin- 
du-se printre omeni, că ași fi aflată bani, dâr 
nu-i adevărată. Dumnedeu scie sufletele și 
inimele omeniloră, scie și aceea, că eu nu
mai adevărulă ți-lă spună, ca la ună omă 

ală meu. Mă, când ai mersă cătană, scii 
că frații mei erau însurațl și surorile mele 
măritate. Eu rămăsei în casă pe grădina 
de peste dramă dela voi, singură cu bă
trânii mei. Eu m’am însurată, am luată 
pe Rusanda Mocanului. Cu ea am căpă
tată totă moșia loră și tote vitele și totă 
ce avea mocanulă, socru-meu, că numai pe 
Rusanda o avea. Multă n’au trăită nici 
părinții mei, nici socrii, că toți erau bă
trâni. In vre-o patru ani am avută 3 în
gropăciuni, mama a trăită mai multă; ea 
a murită cam la 2 ani după tata. Vremi 
au umblată bune, moșiă aveam o fărmă 
rămasă dela tata și una întregă dela so
crii. Vite-’ml rămaseră dela socrii mai mul
te și mai bune, decâtă ori la ce omă din sată. 
Apoi vitele se și mai sporescă repede, așa 
că în câțî-va ani buni mă văclui la turma 
de oi. De aci încolo fu lesne. Sănătosă 
am fostă, muiere cuminte mi-a dată Dum
nedeu, munciamă și cruțamă amândoi; viu- 
deamă în totă anulă vite și bucate, cașl și 
lânl, și puneamă banii bine. Eroa adu- 
namă pietră pănă avui o grămadă mai 
câtă șura asta de mare, și adunamă lem
ne peste lemne. Când chibzuii că-mi suntă 
destule, băgai meșteri și-ini zidiră casa și 

grajdulă și șura, tote într’o veră. Dumne
zeu a fostă totă cu mine. Ori-ce aveamă 
de vândută — avea preță; ori ce cumpă- 
ramă, cumpăramă cu câștigă și mai nici 
nu mi-s’a cunoscută cum mi-am făcută 
oletele.

S’a făcută de vendare mora asta. Să
răcise nemeșulă rău și mi-a îmbiat’o s’o 
cumpără. Prețulă era mare, că cerea 3000 
fl. pe ea; eu ațâța bani nu aveamă, der 
făcui tergă cu elă totuși; îi dădui 1000 
florini bani gata, apoi îi dădui o vacă, 2 
boi, vre-o 30 de oi, mai grâu, fănă, cucu- 
ruză și așa l’am plătită. De atunci numai 
mișcă, și bogăția cresce, căci Dumnezeu este 
totă lângă mine cu darulă lui celă sfântă. 
Apoi cheltuele mari nu am, decâtă cu co
piii lașcole. Pe de ale mâncării și pe hai
ne nu dau bani, tote se facă în casă; bani 
pentru copil la școlă făcu din miei, din 
lânl, din oi sterpe, mai și din bucațe, că 
mora adună, și așa eu potă dice: Slavă 
ție Domnj, că cu mare dară m’ai învred
nicită. Copil încă am buni, cei dela școlă 
învață bine, er cei de acasă portă cornele 
plugului, ca și mine!44

Așa ne povestea morarulă și mai a- 
dăugea: „Noroculă și cu mintea, unde se 

întâmplă de se pună într’ună locă, facă 
minuni!“

Și în adevăru, minuni facă. Toderă 
Strîmbulă a avută parte de amândouă, și 
minuni a făcută. Adi e în gropă, der au 
rămasă după elă, ca după ună domnă de 
cei mari: 1 feciorii doftoră, unulă popă, 
o fată preutesă, o fată-i măritată după Ga- 
vrișu Gorii, care-i primară la noi, ună fe- 
cioră portă economia cea mare, și unulă e 
în cătane nu sciu ce tistă mare. De i-a 
dată Dumnedeu norocă în avere, i-a dată 
și minte să o chivernisescă și să scie ce 
face cu ea, der câtă a trăită, de departe 
îlă cunosceai: opinca n’a lepădat’o în veci; 
ba, de dicea cine-va, că de ce nu-și cum
pără ciobote ? elă răspundea rîdândă: Da, 
așa! Ai vre să rni-se strîmbe și celalaltă 
picioră ? De nu alta, să lunecă să-mi spargă 
capulă?! Bine, că m’a ferită Dumnedeu 
de boconcl cătănescl, nu mi-oi mai fereca 
eu de bună voiă piciorele în turecl, ca Să- 
cuii.

Er săracii și necăjiții și adi pome- 
nescă cu smereniă pe Toderă Strîmbulă.

r. 
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la liceulti din Craiova; d-lQ Dr. Aurelii Bă
bești, chimistQ la institutulQ de bactereologiă; 
d-lâ T. Nicolau, profesorii la gimnasiulâ 
din Brăila. Cu ordinulâ Steua României în 
gradulQ de cavalerii a foștii decorată între 
alții d-lă N. Drooâ-Bârcianu, directorulfi 
gimnasiului din Giurgiu.

—o —
Persecuțiuni. „Tribuna1* de adl pu

blică următorea telegramă, ce i-se* trimite 
din Aradii: „Domna Emilia și domnișora 
Dorina Rațiu de nou suntii persecutate și 
invitate pe adl, 2 Februarie, înaintea tribu
nalului din Seghedind. Apărătorul^ Dr. Ște
fană C. Popă a pleoată la Seghedină pen
tru a-le oferi serviciile sale11.

—o—
Alegerea din Șimleulu-Silvaniei. In 

5 Februarie n. se va face alegere de de
putată în cerculă electorală aid Șimleului- 
Silvaniei, unde pășesce ca candidată mi- 
nistrulă președinte br. Desideriu Bâmffy. 
Alegătorii români din acelă cercă au fostă 
convocațl într’o adunare, ca se proclame — 
cum i-se scrie „Dreptății — pasivitatea în 
fața acestei alegeri. Cu tote acestea însă 
deputatulă Nicolae Șierbanii și-a pusă can
didatura, a plecată în cercă, ca să-și țină 
discursulă-programă și a împărțită și pro- 
clamațiunl cătră alegătorii români.

—o —
Pentru honvezii din 1848. Budge- 

tulă ministeriului de răsboiu cuprinde o 
rubrică în care se prevede suma de 300.000 
fi. pentru ajutorarea honvediloru din 48. Foia 
ungurescă din Clușiu „Ellenzâk11 scrie, că 
suma acesta se va mai mări cu 180,000. 
Scurtă și cuprintjătoră dâră: honvecjiloră 
rebeli din 1848 — 49 li-se dă din visteria 
statului 480,000 fi., er pe noi Românii ne 
oprescă a aduna bani pentru a ridica ună 
monumentă lui Iancu.

—o —
O interesantă statistică militară. Din 

ordinulă ministrului comună de răsboiu s’a 
publicată anuarulă statistică pentru 1893, 
în care se constată între altele, că în acelă 
ană peste 30,000 de tineri nu s’au înfățișată 
la asentare. Acestă numără este a se re
feri numai la Transilvania, Banată și Țera- 
ungurescă. Causa suntă emigrările, cari în 
anii din urmă au luată întinderi îngrijitore. 
Acesta o arată mai bine următorele date: 
dintre .tinerii născuțl în 1857 nu s’au pre- 
sentatd la asentare 5841; dintre cei născuțl 
la 1867 nu s’au presentată 7000; dintre cei 
născuțl la 1869 nu s’au presentat 8141; dintre 
cei născuțl la 1870 nu s’au presentată 
9568; dintre cei născ. la 1871 nu s’au pre
sentată 10,333; dintre cei născ. la 1872 nu 
s’au presentată 11,465. Va să dică în fiă- 
care ană numărulă tineriloră, cari nu se 
presentă la asentare, cresce cu pași forte 
repedl, așa că numărulă totală ală celoră 
ce nă s’au presentată la milițiă este 115,741. 
Cei mai mulți dintre aceștia suntă din Ar- 
delu, ai căruia locuitori emigreză în Ro
mânia, și din Ungaria de medă-nopte, ai 

căreia locuitori slovaci emigreză în Ame
rica. Tâte gazetele dică, că trebue să se 
ia repede măsuri pentru împedecarea emi- 
grăriloră, căci e peiiculu pentru milițiă.

— o—
Societatea pentru cultura și litera

tura română din Bucovina, ală căreia pre
ședinte este d-lă baronă Eudoxiu Hormu- 
zachi, er secretară d-lă Dr. St. Saghind, 
îșl va țină adunarea generală Duminecă în 
10 Februarie st. n. în Cernăuți. La ordinea 
dilei va fi între altele: alegerea a 6 mem
bri în comitete, încuviințarea bugetului pe 
anulă 1895, discursuri și propuneri privi- 
târe la interesele societății etc.

— o—
Papa hotărî să înființeze în Constan- 

tinopole ună institute mai înaltă pentru 
crescerea clerului greco-catolicii. Lângă in
stitute se va edifica și o biserică în care 
liturgia se va celebra după ritulâ grecescă.

—o—
Concerte. Musica militară va concerta 

mâne seră, Duminecă, la restaurantulă 
Fleisoher. — Musica lui Costi Gălușcă va 
concerta, încependă de mâne, în fiă-care 
Duminecă și Mercurl sera la otelule „Eu
ropa11.

—o —
„Călindarulii plugarului pentru anulă 

1895“, a apărute în tipografia „A. Mure- 
șianuli din Brașovd, continuă de-a fi forte 
căutată și căldurosd primită din partea pu
blicului. Doritorii dea ave acestă călindară 
să grăbescă a și-ld procura până mai avemă 
esemplare disponibile. Pentru încungiurarea 
cheltueliloră, abonenții „Gazetei11 și-lu voră 
pute procura mai ușoră, trimițând d prețulă 
„Calindarului11 de-odată cu reînoirea aboi 
namentului. Prețulă este 25 cr., la carlma- 
suntă a-se adauge 5 cr. pentru trimiterea 
cu posta. De vendare și la librăria I. E. 
Țeranu în Oravița.

Producțium și petreceri.

Tinerimea română din Sebeșulu săsesctl 
invită la baluld, ce se va arangea Sâmbătă 
la 9 Februarie n. 1895 în sala cea mare 
dela otelulu „La leulă de aurdu din Sasă- 
Sebeșă. Intrarea; de personă: 1 fi., de fa- 
miliă de 3 membri: 2 fi. 50 cr.; galeriă: 
50 cr. Inceputulă la 8 ore sera. Venitulă 
curată e destinată in favorulă reun. rom. 
de cântări de-acolo.

*
Din Blașiu primimă următorea: In

vitare la balulă filantropică, ce se va țină 
Luul în 11 Februaiie n. c. în sala otelului 
„Universu" în folosulă „fondului pentru aju
torarea studenților miserl în cas de morbd“. 
Comitetulă arangiatord : Ciriacă B. Groze, 
președinte; Nic. Popescu, cassaru; Emiliă 
Viciu, ccntroloră; membrii: Aurelă Popă 
Bota, Ioană Prodană, Gavrilă Preoupă, 
Ioană Fodoră. Iutrarea: pentru personă 
1 fi., pentru familiă de 3 membri 2 fi., peste 

trei membri 3 fi. Inceputulă la 8 ore săra. 
Contribuirile se voră chita pe cale fliaristică.

*

Inteligența română din Feldidra in
vită la producțiunea împreunată cu dansă, 
ce se va ține Joi 2 (141 Febr. 1895. Ince- 
putulă la 7 ore săra. Intrarea de personă : 
40 cr., âr de familiă: 80 cr., de o păreche 
60 cr. Venitulă curată e destinată pentru 
scopuri filantropice.

Programa: 1) Cuvântă ocasională, ros
tită' de învăț. G. Crivâțd. 2) „In pădure11, 
de C. Spohn, esecutată de coră. 3) „Rusa
liile11, vodevilă într’ună actă de V. Alec- 
sandri. Personale representate prin: D-lă 
înv. G. Crivâțd, tenărulă I. Inache, stud. 
Zah. Bârsană, D-șora Ana Inache, D-lă G. 
Inache, tâuâruld I. Bârsană, D-ș6ra A. 
Vlădăreană. 4) O cântare, solo de D-lă 
Toma Brencl. 5) Țiganulă la vânată, de 
Th. Speranță, declam, de D-lă NioolaeLe- 
pedeanu, învăț.

Amănunte dela cursulti de lucru 
manualu din București.

In „Buletinulă oficială ală Ministeru
lui culteloră și instrucțiunei publice11 din 
BucurescI s’a publicată Raportulă oficială 
ală Direcțiunei cursului manuală, ce s’a 
ținută astă-vâră în BuourescI sub direcțiu
nea d-lui George Moianu. Estragemă din 
acestă raportă următorele :

Cursulă s’a deschisă la 8 Augustă și 
a ținută pănă în 7 Septemvre, a durată va 
să 4*°^ 31 de dile. S’au propusă: Cartona- 
giulu, adecă lucrări de hărtiă și mucava cu 
legatulă cărțiloră, apoi Sculptura geometrică 
în lemnă cu traforagiulă și împletiturile de 
nuele. Au luată parte la cursuri 35 de în
vățători parte dela orașe, parte dela sate, 
fiindă representate cu totulă 19 județe. In 
șirulă acestoră învățători s’au aflată și 4 
învățătore. La absolvare, între învățători 
s’au împărțită diferitele unelte de lucru 
pentru câte 32 școlari, așa ca cele învă
țate să le potă propune fiă-care în școlele 
loră și ast-felă să lățâscă ounoscința lucru
lui manuală în poporă.

La învățarea lucrului manualu s’a ți
nută seină de trebuințele poporului, în mij- 
loculu căruia funcționeză învățătorii. Cei 
dela orașă au învățată mai cu semă carto- 
nagiulă și sculptura, er cei dela sate car- 
tonagiulă și împletitura de nuele. Unii din
tre ei au învățată și împletiturile de paie 
și papură. Pe lângă asta, li-s’au propusă și 
cunoscințele teoretice, ce stau în legătură 
cu lucrulă manuală.

La începută învățătorii erau cam ne
mulțumiți, căci după programă aveau să 
lucreze câte 8 ere în fiă-care di. In scurtă 
timpă însă se îndeletniciră cu luciulă și 
căpătară o voiă atâtă de mare pentru lu
crulă manuală, încâtă totă dina nu se în
durau să părăsescă sala de lucru. Mulță- 

mită acestui zelă, învățătorii făcură în 
scurtă timpă ună progresă forte frumosă. 
Când cursulă s’a încheiată, fiă-care din ei 
scia cum se cade specialitatea, ce ’i s’a pro
pusă, fiindă în stare de-a propune și ei în 
școlele loră lucrulă manualu.

D-lă G. Moiană, directorulă cursuri- 
loră, la sfirșitulă raportului său face d-lui 
ministru ală instrucțiunei propunerea, ca în 
viitoră să dispună a se țină cursuri perma
nente, la cari să fiă îndatorați a lua parte 
toți învățătorii din România. Cursurile aces
tea ar ține câte 2—3 luni și în timpă de 
6—8 ani toți învățătorii din țâră ar ajunge 
la cunoscința lucrului manuală, pe care în 
scurtă timpă l’ar propaga apoi în poporă.

Așa se lucreză în România pentru a 
lăți în poporă cunosciDța lucrului ma
nuală.

E lucru constatată, că lucrulă manuală 
nu numai dă ună bună mijlocă de câștigă 
în mâna poporului, der contribue în mare 
măsură și la deșteptarea priceperei lui și, 
pe lângă aceea, îi procură ore de distrac
ția. In timpulă liberă, mai alesă însă ierna, 
când plugarulă nu mai scie cum să omore 
vremea, ce bine ar fi pentru elQ, decă ar 
sci să-și caute petrecere, d. es., în împle
tirea unoră frumose lucruri de papură, ori 
de nuele, de cari fiă-care țărână are tre
buință la casa sa, ba fiind-că astfelă de lu
cruri întotă-deuna găsescă cumpărători, ar 
putâ să-și deschide prin acâsta și ună is- 
vord de câștigă.

Din căușele arătate aci, noi ou multă 
bucuria amă întâmpinată începuturile fru- 
mâse, ce le făcuseră anii trecuțl unii dintre 
învățătorii noștri. Ne aducemă aminte, cu 
ce zelă umblau ei să studieze lucrulă ma
nuală, deschidendă cursuri în mai multe 
locuri și făcendă totă ce le sta în putință 
pentru a introduce și pe poporă în cunos
cința acestui lucru.

Ce să fiă ore causa, că de vre-o doi 
ani încoce nu se mai face nimică din 
partea învățătoriloră noștii pe acestă te- 
renă ? Ore zelulă loră atâtă de lăudată să 
fi fostă numai ună focă de paie?...

Literatură.
„Iconologia creștină occidentală și 

orientală11. Prelegeri ținute la școla de Bele- 
Arte din Iași, de prof. Dr. Sever Mureșianu. 
BucurescI tipegr. Curții regale F. Gobi 
Fii 1894. — Acestă carte 8° mare pag. 
314, cu ilustrațiuni, cuprinde cele mai in
teresante și prețiâse date din arta vechiă 
și mai nouă creștină, asupra simboleloră 
și a representării figurative a lui: a) Dum- 
nedeu Tatăliî (simbolele și figurațiunea ome- 
nâscă, vestmintele și insigniele lui Dum- 
ne4eu tatălu; Ingerulă Domnului) b) Dum
nezeu fiulu (simbolele, figurațiunea lui Chris- 
tosă : Fost’a Christos frumos seu urîtă ? Cele 
mai însemnate monumente, nari conservă ti
pul lui Christos, etc., c) Spiritulu sânt și S-ta 
Treime (Simbolele, figurațiunea omenâscă a

Istoria și urmările beției.
i.

Despre „tata Noe celă bă
trână11 se 4ice> că sădindu vie și 
bendu din nodurile ei, s’a îmbătată. 
Elă a fostă așa deră celă dintâiu, 
care a făcută cunoscința cu beția. 
De bună semă, că și alți muritori 
din timpurile acelea voră fi mai ur
mată pilda lui Noe.

In timpurile mai dincoce, beu- 
tura vinului era lăudată și cântată 
de cătră poeți și dmenii învețați. 
Chiar și în Sfânta scriptură se 4lce> 
„că vinulă înveselesce inima omului“ 
er Mântuitorule nostru Isusă Chris- 
tosii, pentru a arăta iubirea s’a ne
mărginită poporului, a mersă însuși 
la unu âspeță în Canaadin Galilea, 
unde mai pe urmă, lipsindă vinulu, 
a făcute cu puterea sa cea dumne- 
4eescă și din apă vină.

Din aceste putemu vede, că be

utura a fostă cunoscută între omeni 
de când lumea. Der cu totule alta 
a foste beutura din trecute și alta 
e cea de astă4i- Beutura din vremile 
acelea era naturală, adecă aș5!, pre
cum o pregătea mama natură, er 
cea de a9tă4i este mai multă artifi
cială, adecă măestrita, precum o pre- 
gătesce omulă.

Putemu împărți der beuturile 
în doue părți: în naturale și artifi
ciale. De cele d’întâiu se ținu : vi
nulu, rachiulii de prune, de drojdii 
de p6me și berea, er de cele de ală 
doilea se țină : rachiulă făcută din 
cucuruzu, secară, ovăsu, cartofi, napi, 
lemnii și altele.

S’a constatată, că deși beuturile 
naturale încă producă bețiă, acâsta 
însă este mai nevinovată, și după 
trezire ea se perde fără a lăsa ur
me așa vătemătdre asupra sănâțății 
omului; beția produsă din beuturile 
măestrite Inse duce pe omu într’o 
stare, care pe urmă îi pdte causa 
chiar și o morte grabnică, er după 

trezire îlă lasă într’o stare atâtă de 
ticălosă, încâtu totă trupulu îi tre
mură și e bolnavii.

Beutorulu da vinarsu (rachiu) e 
unu nebunii fîorosu pe timpulu be
ției, er după aceea e ca și unu slă
bănogii, căci mânile îi tremură, 
ochii ’i se întunecă și dintr’una-’n- 
tr’alta ajunge seu în prinsbre, seu 
în mormentu.

Nu numai din tradițiune, ci 
chiar și în istoria aflămu urme, că 
popărele vechi au fostu mai tari și 
mai puternice, ca cele de astăjl, er 
acesta este a se mulțumi în fdrte 
mare parte și împrejurărei, ,că po- 
pârele vechi n’au cunoscută beutu- 
turile din spirtu, ci numai beția de 
vină.

Omenimea de astă4i a născocită 
multe lucruri pentru plăcerea și pe
trecerea sa; der se pare, că ea a 
uitată de vechiulu proverbă, că 
„mintea sănătosă, numai în corpu 
săn6tosă“ pdte esista; a uitată, că 

unele dintre invențiunile făcute de 
ea, precum e și beutura rachiului, 
atâtă suntă de stricăciâse, încâtu 
amenință chiar perfecțiunea omului, 
pe care-lu face nimică atâtă în pri
vința trupescă, câtă și sufletescă.

Ve4endu acesta, în tote țerile 
s’au ridicatu^bărbați bine-voitori de 
binele poporului, pentru de a pune 
ore cari stavile înfricoșatei bole a 
beției. Astfelă în Rusia B’a introdusă 
ia anulă 1882 o lege, prin care se 
ordonă, ca în fiă-care comună să fia 
numai o cârciumă, care să capete 
beuturile pecetluite spre ven4are, ca 
cârciumarii să nu le mai potă. strica. 
La 1886 s’a adusă o altă lege, care 
a oprită 80 mii de cârciume, și 
care indirectă a lovită în Jidani, 
cari făceau celu mai întinsă negoțu 
cu beuturile. Urmarea acestei legi a 
fostă, că Jidanii au trebuită se pă
răsescă Rusia cusutele de mii, pen
tru a și căuta în alte țeri subsistința 
loră.

In Rusia așa au fostă de lățite 
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Spirit, d) Sân*a Fecioră (Cuitulii st. Feciore, 
descrierile ei făcute de diferiți sânțl și po- 
sițiunile ei principale în pictură; Cele mai 
vechi și cele mai însemnate icone ale sântei 
Feciore. Cea mai frumosă legendă a sântei 
Feciore) e) îngerii (în testamentul!! vechili 
și nou; figurațiunea îngerilorQ în cele mai 
însemnate monumente picturale), f) SS. Ionii 
Botezătorul^. g) Apostolii (Representarea fi
gurativă a apostolilor^ în cele mai însem
nate picturi și mosaicurî; St. Petru și St. 
Paula eot.) h) Buangeliștii; simbolele și re
presentarea lora figurativă și cele mai în
semnate monumente pictorali și în mosaioO. 
— „Tconologia creștină" se află de vendare 
la d-la 1. Sccolescu architects, BucurescI, 
Bulevardulă Carola I Nr. 14.

♦

A apăruta: „Rituală pentru pruncii 
.școlari din școlele elementare poporale", 
de Titu Budu, vicarulă Maramureșului. Edi
țiunea II, corâsă și îmbogățită. Prețuia 20 
cr. Se pote prooura dela tipografia diece- 
sauă din Gherla. Cartea acesta, care e în
tocmită pentru micii copii de șcblă, are 
scopula de-a ușura pe învățători în propu
nerea catechismului. Prin întrebări și răs
punsuri scurte se arată în ea însemnătatea 
diferitelorO sărbători, sacramente și altele.

*

In tipografia „A. Mureșianu" din Bra- 
șova a apăruta : Povestiri economice despre 
grădinărita, economia câmpului, vierita și 
pădurită, de Ioana Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stila 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A 
Mureșianu" în Brașova, și la autorulfi în 
cSorei (p. u. Also Porumbâk).

*

In tipo-litografia națională Raliană și 
Ignată Samitoa din Craiova a apărută: 
Carte de cetire pentru scolele comerc'ale 
și profesionale, de Romulus lonașcu, profe- 
sora la scola comercială din Iași. Ediția I. 
formată mare de 257 pag. Prețuia lei 3.25. 
Lipsa totală a unei cărți de cetire pentru 
scolele comerciale, lucrată conformă noului 
programă ală ministeriului româna de agri
cultură, industria, comerciu și domenii, l’a 
îndemnată pe autorrdă să publice acestă 
manuală, care conține 119 buoățl de ce
tire bine alese și forte potrivite scopului. 
Scola comercială prepară pe omulă de afa
ceri, pe când liceulă prepară pe omulă de 
litere și de seiințe. De acăstâ deosebire a 
ținută fârte bine semă autorulă în ale
gerea pieseloră de cetire, cari sunta luate 
mai multa din sfera comeroiului și in
dustriei.

*
In tipografia archidiecesană din Sibiiu 

a apărută escelenta scriere a d-lui Silvestru 
Moldovantl, întitulată : „Țara nostră". [Des
crierea părțiloră Ardealului dela Murășă 
spre mădă-di și valea Mureșului). O carte 
voluminosă, conținendă 446 pag. Pe lângă 

prefață, în partea dinteiu se arată între 
altele isvorele, de cari s’a folosită auto- 
rulO, cum și cuprinsulă materiei, er în 
partea din urmă un indice alfabetici al loca- 
litățiloră cu numirile loră române, germane 
și maghiare. In parte este cunoscută și ce- 
titoriloră noștri acestă scriere, din care 
amă reprodusă mai multe foiletone. Va- 
lorea ei e necontestabilă. O monografia a 
Ardealului, scrisă cu atâta pricepere, în- 
tr’ună stilă atâtă de populară, și cu ună 
sistemă atâtu de practică încă n’a apărută 
pănă acum în limba românescă. Prețuia ei 
e numai 1 fl. (3 lei). Ar fi forte de dorita, 
ca acăstă prețidsă carte să nu lipsăscă nioi 
dintr’o bibliotecă poporală română.

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra- 

șovă a apărută : Istoria patriei și elemente 
din Istoria universală pentru scolele po
porale române, de Ionii Daria. Cu portre
tele mai multoră regenți și bărbați aleși. 
Edițiunea 111, revădută, îndreptată și îmul- 
țită cu 14 ilustrațiunl nouă. Editura auto
rului. Prețulă unui esemplară legată 30 cr., 
broșată 25 cr.

De același autoră a apărută: Banca 
de școlă, studiu asupra întocmirei ei. Pre
țulă 15 cr.

.4:

In tipografia română a diecesei Ara
dului a apărută: Compendiu de geografia 
universală, elaborată în usulă preparandii- 
loră și a scoleloră medie, cu 20 figuri ori
ginali intercalate în textă, de Teodorii, 
Ceontea, profesoră preparandială. Edițiunea 
a treia. Aradă, 1895. — Pe lângă schim
bările etnografice și politico-administrative, 
ce s’au făcută în cești 10 ani din urmă, 
edițiunea de față se deosebesce de cele
lalte atâtă în formă câtă și în materiă, 
prin mai multe îndreptări și îmbunătățiri, 
cari ridică valbrea acestui voluminosă opă. 
Prețulă unui esemplară 1 fl. 50 cr.

ECOiTClvCEA.

Lâna.
Oia, care.procură omenirii lâna, 

este una dintre cele mai prețiose 
animale. Ea dă în același timpii car
nea, ce constitue o hrană forte bună, 
pielea, ce servesce la atâtea între
buințări, lâna peDtru fabricațiunea 
stofeloru, din caii se facă vestmin
tele, în fine îngrășemintele fbrte pri- 
incidse agriculturei.

Este incontestabilă, că în ceea 
ce privesce higiena, vestmintele de 
lână suntă cu multu mai bune, decâtu 
cele de pânză și de bumbacă. Ast- 
felu întrebuințările lânei fiind atâtă 
de folositbre, se înmulțescu din <Ți 
în <Ți. Astă-c|I Europa nu pdte să 
producă atâta lână, câtă se cere 
pentru numerbsele manufacturi ale 

Franciei, Angliei, Belgiei și Ger
maniei.

Spania este țâra, unde s’a pro
dusă pentru prima dată lâna cea 
mai fină, luată dela oile așa numite 
merinos. Acestă lână a fostu multu 
timpu obiectulă invidiei pentru tbte 
puterile europene, cari nu aveau 
decâtu lână de o calitate ordinară, 
mai cu semă că esportarea oiloru 
merinos din Spania era oprită, Abia 
în 1775 se dete voiă lui Lu
dovicii ală XVI-lea, de a lua o tur
mă de 200 oi și berbeci. Mai în ur
mă la 1799, prin tractatulă dela 
Bale, Francia primea din Spania în 
fiă-care anu câte 5500 oi merinosă 
din cele mai frumose turme ale 
Castiliei. După acestă epocă influ- 
ința armeloru francese permise a se 
continua introducerea acestoră oi în 
Francia, de unde se răspândiră în 
Germania, Belgia, etc.

Lâna se pbte împărți în trei 
clase mari: lână comună, lână mesti- 
țată și lână merinos.

Lâna comună are ca și celelalte 
specii caractere fbrte diferite; ast- 
felu pe unele le găsimă mai multă 
seu mai puțină undulbse, pe altele 
cam de obiceiu netede seu puțină 
crețe. Printre diferitele specii de 
lână comună, aceea, care are un- 
dulațiunea mai regulată, posedă mai 
multă fineță și moliciune. Firele lâ
nei comune frisate seu undulose 
suntu în generală cele mai scurte. 
Cele lungi nu trecu nici odătă peste 
12 cm., er cele mai scurte nu suntu 
mai puțină de 8 cm. Acăstă speciă 
de lână se deosebesce de celelalte 
prin faptulă, că nu se pote întinde. 
Anglia este celă dintâiu stată, care 
are cea mai frumbsă și cea mai 
multă lână comună.

Lâna mestițată provine dela oile 
comune amestecate cu cele meri
nos. Acestă lână are o mulțime de 
varietăți. Mestițarea a obținută suc
cese neașteptate îu multe localități, 
ca în Germania, mai cu semă în 
SaxoDia, Moravia etc., unde acestă 
lână este totă așa de fină, ca și 
lâna merinosu. Lâna meBtițată se 
cunbsce după neegalitatea fîneței fi- 
reloru.

Lâna merinos este cea mai su- 
peridră din causa marei sale finețe. 
De aceea s’a și clasificată după fi- 
neță în 4 categorii. Lâna acesta este 
cea mai însemnată și jbcă rolulu 
celă mai mare în admirabilele țesă
turi, ce se fabrică din ea.

In generală lâna brută are dela 
natură o suprafață grasă, ceea ce 
face să fiă aspră, din care causă se 
spală, și în casulu acesta perde 50°/0 

din greutate. Spălarea se face în 
doue moduri: pe corpulă animalului 
și după tundere. In casulu dintâiu 
lâna de pe corpulă animalului 
se spală în apă curgetdre, apoi 
se lasă doue trei (țH® ca să se usce 
și în urmă se tunde. In casulă ală 
doilea, lâna tunsă se spală mai bine 
în apă caldă. Lâna spălată pe biă 
devine mai pâslbsă, din care causă 
se întrebuințeză mai multă la fabri
carea postavuriloră. Acestă felă de 
spălătură se înlătură pentru lâna 
destinată fabricațiunei țeseturiloră 
mai fine.

Ca materiă primă, lâna se vin
de în suluri și se dă comeroiului 
împachetată în saci.

Calitățile lânei se deosebescă 
după curățeniă, resistență, fineță și 
elasticitate. Lungimea firului nu se 
ia totdeuna în considerațiuue. Lâna 
lungă se întrebuințeză la fabricarea 
stofeloru subțiri, cea mai scurtă la 
fabricațiunea postavuriloră. Piețele 
principale de comerciu ale lânei 
suntu : Londra, Parisu, Viena, Brunn, 
Berlină și Lipsea.

‘ N. Maliauii.

EDUCATION E.

Ce trebue se învețe unu educatorii.

III.
Afară de puterile nutritive și 

întreținetbre trebue se se exerceze 
la copii și sensurile; Memoria, Ima- 
ginațiunea și Inteligența.

Cu ce se se facă aceste exer- 
cițiuri? Cu obiectele, ce cadă sub 
sensuri. Acestea trebuescu procurate 
câtu se pote ele variate și presentate 
copiiloră spre intuire. Dăcă lipsescă 
acestea la copiii de 6—8 ani, acolo 
nu e nici o educațiune, fiind-că nu 
există nimicu prin ce ar putea se-și 
exerceze puterile loră născânde. Și 
care se fiă aceste obiecte in
tuitive? Aceste trebue se ne învețe 
copiii înșiși Se învățăm ă dela ei, 
cari obiecte suntă mai nemerite a-le 
atrage atențiunea. Și dâcă li-se pre- 
sfiită, atunci nu mai e nevoie de 
a’i provoca în conținu: fiți atenți, 
iubiți copii! Ei simtă în ei înșiși 
impulsiune de a observa. Ei făcu 
aceea, la care voi educatorii trebue 
se lucrați, adecă se educă pe ei în- 
și-și.

O îndelungată esperiență m’a 
învățată, că nimicu nu pbte se 
atragă mai de timpuriu atențiunea 
copiiloră asupra sa, ca animalele. Cine 
se îndoesce de acestea, n'are decâtă 
să fiă atentă asupra copiiloră, și va 
observa același lucru.

beuturile spirtuose, încâtă muriau 
pe fiă-care ană din causa loră la 
<țece mii de bmeni; numai în Pe- 
tersburgu au perită în decursulu 
unui singură ană la 700 de omeni. 
Cu totulu se consumă în acea țeră 
6'/2 milione hectolitri beutură pe 
ană. ceea ce face 6’/2 litri pe lo
cuitorii.

De altminteri pe lângă tbte le
gile cele aspre, Rușii pănă astăcji 
beu cele mai multe și cele mai 
tari beuturi spirtuose, și acestă îm
prejurare este a se ascrie climei loru 
celei aspre și în parte și întreprin- 
cjetoriloră de fabrici și magazine cu 
beuturi, cari nu suntă supuse la taxe 
fiscale așa mari, ca în alte țeri.

In Germania nu se consumă 
atâta spirtă, ca în Rusia; se con
sumă însă mai multă vină și bere 
în clasele mai înalte, er în cele mai 
de josă se bea și rachiu destulă.

In Germania esistă o lege din 
.anulă 1871, care amenință cu în- 

chisbre pe toți aceia, cari se voră 
afla jueându-se în cărți, beți seu 
adormiți prin cârciume, seu pe ulițe. 
Contra acestoru din urmă o altă 
lege mai nouă dispune: ca se se ri
dice de pe strade de cătră polițiști, 
se se pună pe trăsuri și să se trans- 
porteze eră la cârciuma aceea, unde 
s’au îmbătată, avendu cârciumarulă 
a plăti chiria trăsurei și pe lângă 
aceea și o pedepsă în bani. Aici apoi 
trebue îngrijiți pănă se trezescu și 
suntu în stare de a merge singuri 
acasă.

In Germania bmenii, cari se 
află de mai multe-ori beți, se în
chidă într’ună internată (arest), unde 
suntă siliți a lucra și a pregăti lu
cruri din industria domestică.

Intre căsătoriți decă unulă este așa 
de bețivă, încâtă nu se mai pbte 
îndrepta, celalaltfi soțu, pe basa unei 
legi din anulă 1794, după espirarea 
unui anu de 4^e, pbte cere despăr- 
țănia. Cu totulu se bea in Germa
nia pe anu 5y2 milione hectolitri 

beutură, ceea-ce face 11 litri pe lo
cuitor ă.

In Anglia se pbte 4i°e> cu pu
țină escepțiune, că beția e la ordinea 
cjilei. In nici o țeră nu se întâmplă 
beția cu atâta larmă și fală, ca aici. 
După cum spune istoriculu Smolett, 
pănă pe la anulă 1750 intemperanta 
(neabținerea) dela beuturi era atâtu 
de mare, încâtă cârciumarii nu se 
sfiau a scrie pe firmele (tablele) 
loru : „că pentru 10 bani omulă se 
pbte îmbăta ușoră, pentru 20 bani 
pbte deveni mortu de beată, er pen
tru 30 bani se pbte tace beată tună, 
cu dreptulă de a căpăta și ună aș
ternută de paie pănă se va trezi", 
— de nu cumva după ce setrezesce, 
apucă erăși a bea după cțisa lui 
Leonat: „cuiu cu cuiu se scbte a- 
fară“-

După cum arată statistica, în 
Anglia se prăpădeau pe fiă-care anu 
la 50 de mii de omeni în urma beu- 
turiloră spirtuose. într’ună singură 
ană au fostă dați la 100 de mii de 

bmeni în judecată pentru beția, din
tre cari 65 de mii au fostă recu- 
noscuți ca vinovați și 8 mii pedep
siți cu închisore. In suma de mai 
susă se cuprindeau și 25 mii de 
femei, dintre cari aprope jumătate 
au fostă pedepsite cu închisore.

Deși de pe la anulă 1874 
s’au introdusă legi aspre contra be- 
țiviloru prin pedepse în bani și în- 
chisore, totuși beția se mai conti
nuă pănă astăcji, ca nici într’ună 
stată din lume.

La o populațiune de 30 milione 
de locuitori, 173 de mii de persbne 
au fostă arestate în stare de bețiă 
în decursulu anului 1890, și adecă 
163 de mii în Anglia proprie și 10 
mii în regată; mai multă ca 15 mii 
de bețivi au fostă arestați Dumi
neca dela amiac|i pănă la mefiulu 
nopții.

In Anglia suntă mai multă ca 
10 reuniuni de temperanță (abținere), 
der s’a întâmplată nu odată, că chiar
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Ochii loră suntu fâite rară în
dreptați asupra propriului Iotă corpii, 
ci de obicei asupra lucruriloră, ce ’i 
înconjură. Se aduce în casă o vra- 
biă, unii șârece, ună pesce, seu altă 
animalii, atunci lasă la o parte tote 
cele-lalte lucruri și îșî îndrepteză 
privirile asupra animalelor^. Chiar 
decă li-se presintă vre-o carte cu 
ilustrațiuni, ei și atunci îșî îndrep
teză atențiunea mai multă asupra 
ilustrațiuniloru, unde, se află desem
nate animalele. Prin acâsta ei ceru 
cu tăriă: că decă voiți se exerciați 
puterile, ce se manifestă la voi, a- 
tuncî arătați-ne animale!

Și chiar a începută ici și colea 
se se dea atențiune acestei cereri, 
ast-lelă că sciințele naturale de cari 
tinerimea era cu totulu streină altă 
dată, acum se predau în școli și in
stitute de edncațiune. Animalulu 
trebue bine studiată după câte ale 
sale părți diferite, după formă, după 
colore, după scopu. Să se compare 
cu ună altulă și se se observe, ce 
are comună cu elă și prin ce se 
dcosebesce, și câte odată trebue să 
se ia din fața loru și să se descrie 
de cătră unu copilă. Ceea ce nu se 
cunosce prin propria intuițiune, ca 
de esemplu: nutrementulă, felulă de 
vieță, foiosulu pe care ’10 aduce: 
acesta se li-se spună de cătră invă- 
țătoru. Memoria devine activă prin 
conceperea variateloru numiri ale 
diferiteloru părți ale animalului; 
imaginațiunea prin formularea unui 
esactă tablou despre animalulă in
tuită, er inteligența prin judecata 
asupra intențiuniloră unui animală, 
cum și prin căutarea asemănării și 
și neasemănării, ce există între dife
ritele animale.

Forte frumosă lucru e acesta, 
se va replica. Inse de unde să luămft 
animale în deajcnsu, ca se putemu 
(țilnicu se presentărnu copiiloră câte 
unulă? De sigură, că acestea nu voru 
lipsi, numai se fiă bună voință. Bine 
înțelesu, că nu potu presupune, ca 
fiă-care educatoru se fiă provăcțutu 
cu ună cakinetu de naturale, — na
tura îi stă la disposițiune! Decă va 
cerceta cu ai șei școlari cu sîrguin- 
ță în acestă cabinetă, atunci va afla 
de sigură multe. Și decă va întră 
în relațiunl cu câți va vânători, păs
tori, țărani și alții, și decă va căuta 
se-i înduplece, ca animalele de cari 
dispună se i-le împrumute spre a le 
pută arăta școlariloră în ărele de 
studiu, atunci nu va mai fi încur
cătură în orele de studiu istorico- 
naturale.

Se va pune mai departe între
barea, că de unde se potu procura 
animalele streine? Din timpă în 
timpu se espună vederii prin mena- 

gerii și animale streine, și atunci se 
potu duce școlarii se le vacță. Aces
tea suntu, bine înțelesu, fărte puține, 
însă nu-i nici o pagubă, decă nu 
potu se va4ă nici odată cea mai 
mare parte din ele. Scopulu învă
țământului sciințeloră naturale nu 
pote fi, ca copiii se le scie numai, 
ci se lisedesvolte puterile, și natura 
încunjurătâre le pâte oferi materia 
îndestulătăre pentru acesta.

Despre întrebuințarea laptelui și 
a oleiului în cașuri de morbă scrie 
Dr. W. Townsend următărele: Suntă 
acum de 75 ani și am trecută peste 
multe epidemii de titusă, șarlahă, 
vărsată, cori etc. și timpă de 40 
ani, de când mă ocupă cu vindeca
rea bâleloro, totdeuna am folosită, 
ca mijlocă diâtetică (vindecătoru) 
laptele. Acesta este nutrementulă 
naturală ală animalelorB sugetâre, 
și elu nu numai întreține vieța, ci 
promoveză, și crescerea și desvolta- 
rea tuturoră părțiloră trupului. Mai 
departe nici o alta materiă nu con
ține atâta putere vindecătore, ca 
laptele. Eu lolosescu laptele la ori 
și cari băle interne, pe lângă liniș
te completă. In cașuri când am bol
navi de șarlahu, său de versată, îi 
frecă dela capă pănă la piciâre cu 
oleiu de olivă atâta, pănă ce li-se 
uscă pielea. Prin acesta se tnicșo- 
reză căldura și se produce liniște în 
întregii trupulu. ceea-ce promoveză 
forte multă vindecarea.

POVEȚE.

In contra dureriîorfi de urechi doc
torală american William recomandă 
o soiuțiă pe atropină, adecă 1 gramă 
de atropină în 50 grame de apă, 
din care apoi se picură câți-va pi
curi în urecliiă, și după 10—15 mi
nute, întorcândă capulă, se lasă să 
curgă erăși afară. In unele cașuri 
metoda acesta se pote repeta. Pen
tru copii soluțiunea se face mai sub
țire, amăsuratu etății.

Respaairasura potrivite.

Ună reutăoiosă, voindă să bațjocu- 
r6seâ pe vecinuiă s*u pentru-oâ era săracă, 
privi prin ferestră și dise: „Vecine, în 
cartea ta vedu tută feliulă de paseri, der 
vite cu corne nicî una nu.“ — Vecinuiă 
îi dise: „Uitâ-te în oglindă și numai de- 
oâtu vei vede.“

0 coconiță, vă^endă cuuunile de nun
tă punendu-se pe capulă miriloră, în
treba : „De ce cununa bărbatului are patru 
cerourl, er a muierii numai trei ?“ — Unulă 
îi răspunse: „Pentru-că muierii îi lipsesce 
o dogă,u — 6r sltulă îi cfise: „Pentru-că 
bărbatulă, după însurețiă, o să porte ună 
cornii mai multă, decâtfi muierea.u

*

UnO bărbații înaltă, care se însurase 
și-și luă o nevastă mică, fu întrebată de-ună 
prietenă ală său, că ce a pățită de și-a 
luată o nevastă așa de mică? — Bărba
tulă răspunse: „D6că ai de a-țl alege ună 
rău, întotă-deuna e bine să ți alegi răulă 
celă mai mică!u

*

Unulă întreba odată pe ună împărată: 
de ce nu pedepsesce pe oei ce-lă vorbescă 
dă rău ? — Irapăratulă răspunse: „Pentru-că 
dela ei îmi aflu eu greșelele.“

GhicâtOFfi.

Care cocoșă a cântată, de l’a au- 
cțitb tâtă lumea?

(oopr țnq vtqruoo utp nqsqj)
*

Ună copilă a murită de 7 ani 
și a avută numai odată c|iua 
cerel lui ?

(sijmuqojp gg vq)
» *

Dumnezeii de tote scie, afară 
de una?

(W7 3(j)
*

Am doi boi: unulă roșu și al
tulă albă. Celă albă sare peste gardă, 
celă roșu rămâne?

(v^qd i§ tiqnp.if))
îjc

Ce-i în casă și afară?
(idSn yqnton.iq)

❖

Care casă nu e nici de lemnă, 
nici de petră?

(inqrwqotu y)
$

Ce pomu n’are franfie?

*

Ce dramă n’are pratu ?

*

Ce apă e fără nisipă?
(d[l1UU0D'j)

sj:

Dumne4eu are de tâte, numai 
una n’are?

CWM)

Glume.

Țiganulă și [Granulă.

Ună țigană bagă mâna în buzunarul^ 
unui țărână, la ună tergă. Țăranulă, ca de 
obiceiu, n’avea nimică în buzunară. Pănă 
să-și retragă țiganulă mâna din buzunarulă 
țăranului, acesta îlă prinde și, după oe-i 
trage o palmă, îlă întrebă :

— Nu ți-e rușine, țigane, să bagi 
mâna în buzunarele dmeni’ioră ?

— Dăr ție nu ți-e rușine să n’ai ni
mică în buzunară ?

Căpitanulu și Țiganulu.
Căpitanulă. — Mă, Ioane, ce ai face' 

tu, în răsboiu, unde mergendă înainte poți! 
să fi lovită de dușmană, er, dândă îndă- 
rătă împușcată de camaradii tăi?

Țigauulă. — M’așI da la o parte!
Dureri de capă.

— Suferă necontenită de dureri de 
capă, d le doctorO.

— Ai prea multă sânge, d-șoră, tre
bue să te măriți.

— Voiu pierde atunci durerile dei 
capă ?

— Da,.... le va căpăta bărbatulă 
d-tale.

La Boboteză.

— Nu te împinge mă, dice ună domn® 
bătrână cătră ună băiată, care, tîrîtă de 
mulțime, căuta punctă de razimă în spe
tele bătrânului.

— Ce să facă, boierule, decă mă îm
pingă și pe mine alții ?

— Mă, stai locului, mă!
— Nu potă, boierule.
— Nu poț’’? Stal, că te facă eu1 se 

poți.
După acestă amenințare, bătrânulă se 

întdrce cătră băiată și-’lă sgățîe puțină de 
urechi.

— Forte mulțamescă, boierule, răs
punde : mâne e (fina mea.

Etatea.

— Ce etate îmi dai? dicea ună flă
cău tomnatică cătră ună tînără ștrengară..

— Ce să-țl mai dan, răspunde ștren- 
garulă. Ai d ta destui ani, fără să-țl mai dau 
eu.
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Cum învețămu noi a vorbi ?

Cestiunea acesta a tractat’o într’o 
prelegere publică profesorulă Waldeyer 
din Berlină. Copilulă nou născută — așa 
dice elă — în stare normală fiind, pote 
numai sbiera și nici decum vorbi. Pentru 
acesta se receră mulțl factori, precum: 1.. 
ună gâtlejă formată normală; 2. gură nor
mală și buze și dinți provăduțl cu mușchii 
corăspundătorl; 3. audulă, care este unA

membrii din asemenea reuniuni au 
stată înaintea judecătoriloru, ca aflațl 
și acusațl pentru bețiă.

In Francia încă e mare beția, 
mai cu seină între poporală săracă 
de pe la țâră și de prin suburbiile 
orașeloră mai mail. In orașe, deși e 
regulată poliția mai bine ca ori și 
unde, totuși se întâmplă destule beții 
și jocuri de cărți, la cari poliția îti 
cele mai multe cașuri închide ochii.

Dela anulă 1861 esistă și în 
Francia mai multe legi aspre pentru 
cârciumari și bețivi, cari potu fi pe
depsiți cu pedepse în bani, seu în- 
chisore în cașuri do abatere. Cu to
tală se consumă pe ană 3 milione 
hectolitri beutură, ceea ce face 8 
litri de locuitoră.

In Italia nu esistă legi deose
bite în contra bețiviloru; der pen
tru dobândirea unei licențe de crâș- 
mărită, legea din 1865 și 1871 con
ține disposițiunl anumite, cari ne- 
fiindu observate, aducă cu sine pier

derea temporală a dreptului dobân
dită. Cu totulu se consumă în Italia 
la 600 de mii hectolitri de beutură 
pe ană, ceea ce face 2 litri de lo
cuitoră.

In Elveția fiă-care cantonă îșî 
are legea sa deosebită cu privire la 
bețivi și dobândirea licențiiloră de 
cârciumăritu. La anulă 1887 s’a vo
tată o lege, prin care fabricarea și 
vinderea beuturiloru spirtuose a tre
cută în mâni le guvernului. Cu to
tulu se beau în Elveția într’unu anu 
la 200 de mii de hectolitri de beu- 
turi, așa că pe locuitoră se vină 
61/2 litri.

In Svedia numărulă celoră morț’i 
de beutură este mai mare ca ori și 
unde. Pentru fiă-care locuitoră, afară 
de mueri și de copii, se compută la 
100 litre rachiu pe ană. Dela an. 
1875 esistă și aici unele legi, cari 
pedepsescu atâta pe bețivi, câtă și 
pe cârciumari, cari nu le țină cum 
sa cade.

In Belgia a esistatu cea mai 

mare libertate cu privire la bețivi 
și cârciumari. De aceea numărulă 
celoră din urmă s’a urcată până la 
anulă 1888 la 40 de mii, și totă 
cam la 10 case se vine o cârciumă. 
Acestă drâiă de cârciumari, forma 
cu ocasiunea alegeriloru o falangă 
a tâtă de puternică, încâtu fiă-care 
partidă trebuia se țină contă mai 
întâiu de dorințele loru, apoi de ale 
celorlalți alegători. Cu totulă se con
sumă în Belgia o jumătate milionă 
hectolitre de beutură pe anu, ceea 
ce face 9 litre pe locuitoră.

Spania se p<5te lăuda în pri
vința beției, deârece Spaniolii, după 
cum arată datele statistice, nu suntu 
bețivi, ci din contră, ei au ore-caie 
desgustu și ură asupra beuturiloru 
spirtuose.

In Austro-Ungaria, care constă 
din mai multe națiuni, consumarea 
beuturiloră are o deosebire târte 
mare. Astfelu în ținuturile locuite 
de Nemți se bea mai multă vină și 
bere, pe cândă în ținuturile locuite 

de Unguri și Români se bea mai 
multă rachiu.

Dela anulă 1859 și 1877 esistă 
și la noi legi deosebite, cari hotă- 
rescu pedepsirea âmeniloră aflațl în 
stare de bețiă, precum și a cârciu- 
ma.riloră, cari vândă beuturl falsifi
cate: din nenorocire însă într’ună 
stată, ca alu nostru, unde Jidanii 
suntu stăpâni, asemenea legi nu se 
prea ținu. La 1881 s’a adusă legea 
prin care cârciumariloru nu le este 
ertatu a vinde beuturl spirtuâse mi- 
noreniloră și ămeniloru recunoscuțî 
ca bețivi, er datoriile făcute peste 
2 fi. pe beuturl, s’au declarată ca 
neincassabile. Dela 1889 guvernulu 
Ungariei a pusă tacxe fiscale asupra 
consumării spiritului și a luată drep- 
tulă vechiu dela comune și particu
lari, de a esarenda cârciumaritulă. 
Cu totulă se consumă în Austro- 
Ungaria la 3 milione hectolitre be
utură pe anu, ceea-ce face cam 7 
litre de locuitoră. Dela celelalte state 
europene ne lipsescu datele statis-
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factorii însemnată pentru învățarea limbei; 
4. anumite întomirl în creerî, cari facă cu 
putință, să se păstreze cele audite. In fine 
■copilulu trebue să aibă o împrejurime, ale 
■cărei sunete și cuvinte să le p6tă imita. 
.Fără de acesta împrejurime copilulă ar 
scote numai sunete nearticulate, cari ob- 
vină în natură, precum: fluerată, urletă, 
mugetă, văerată etc. și nu ar pută învăța 
nicl-odată a vorbi. Copiii surdo-muțl, caii 
nu potă audi sunete, nici nu potă vorbi.

Copilulă, în boldulă său de a imita, 
•încercă să repeteze ceece i-a succesă 
odată, și de aci vine repețirea silabeloră 
în cuvintele, pe cari le vorbesce mai în- 
tâiu: tata — mama. In timpulă celă din- 
tâiu copilulă are numai anumite sunete 
pentru simțămintele de plăcere și de ne
plăcere. Ast-felă se întâmplă și la poporele 
naturale, a căroră limbă asemenea e forte 
mărginită. Numai cu timpulă îșl desvoltă 
•copilulă facultățile sale de-a vorbi, în so
cietatea semeniloră și a celoră crescuți, pe 
■cari îi aude vorbindă. După tote aceste e 
lucru naturală, că învățarea limbei se des
voltă numai cu greu și dureză multă timpă, 
până ce copiii potă să se folosescă per
fectă de limbă.

*

Care este inimiculu somnului?

Totă lumea crede, că celă mai mare 
inimică ală somnului este sgomotulv, er celă 
mai mare amică ală lui este liniștea, de- 
bre-ce liniștea adârme pe omO, âr sgo- 
motulă îlă deșteptă. Unii americană însă 
dice, că părerea acesta este cu desăvârșire 
greșită. S’au vădută locuitori ai unui o- 
rașă asediată, cari durmeau adâncă în tim
pulă când tunurile bubuiau mai cumplită. 
Când însă bubuitulă tunuriloră a încetată, 
locuitorii s’au deșteptată din somnii. De-a- 
semenea morarii, pe câtă timpă mora um
blă, ei dormă liniștită, când însă mora 
se opresce, ei se deșteptă din somnă. Totă 
așa și călătorii pe căile ferate. Pe câtă 
timpă trenulă e în mișcare, ei dormă li
niștită, când însă trenulă se opresce pe la 
.stațiuni, călătorii se deșteptă. Acesta o ve- 
demă de-altmintrelea și la copii, cari nu 
-dormă nicl-odată mai ușoră, decâtă când 
li-se cântă său li-se face vre-ună sgomotă 
•ore-care.

De aci ar urma, că nu sgomotulă, 
nici tăcerea, ci schimbarea este inimiculă 
celă mai mare ală somnului. Nimicii nu 
este mai gingașă, ca tăcerea, căci acesta 
se pote întrerupe în orl-ce momenta. Tre
bue dâră să fiă înlocuită, în timpulă som
nului, printr’ună sgomotă contmu, produsă 
de-o anumită mașină, care aședată lângă 
pată, ar îneca cu sgomotulă său orl-ce alte 
sunete venite din afară. Oprindu-se la a- 
numită oră și făcendu-se liniște, prin aces- 
fa cei ce dormă i-ar deștepta tocmai așa, 
•cum se deștâptă astădl la sgomotulă oro
logiului deșteptătoră.

Doctorii în Germania.

Numărulă totală ală doctoriloră, ce 
practică în Germania, a fostă în 1893 de 
21,621. In Noemvre 1894 a ajunsă la 22,267 ; 
a orescută deol cu 666 într’ună ană. Dela 
1887 la 1893 a crescută mai multă decâtă 
cu 38°.

In aceeași periodă populațiunea n’a 
crescută, decâtă cu 10°/0. Deci orescerea 
numărului medioiloră este de trei ori mai 
mare, decâtă aceea a populației.

*
Femei gâlcevitâre călare pe măgaru.

In Sanct Goar, în aeelă colță de pă- 
mântă, atâtă de sărbătorită de poeți și ar
tiști, era ună obiceiu, pănă la isbucnireare- 
voluțiunei franceze, că autoritatea comunală 
punea pe femeile gâlcevitore pe măgari, 
cu fața îndărătă, și în locă de frâu le pu
nea coda în mână, și așa în mijioculă unui 
cortegiu de băețl, ce sberau și jubilau, 
erau purtate pe strade.

Esperimentulă era cam barbară, mai 
alesă cu sexulă f'rumosă, dâr se spune, că 
era eficace atâtă pentru pacea casnică, câtă 
și pentru pacea între veoinl.

Intrate:

„AMA" institutU fle creOiW și le economii 
Filiala BrașovH.

Conspectulu operațiunilorfi de cassA în lumi 
lui Ianuarie 1895.

Numărar ou 1 Ian. 1895 fi. 21,343.91
Depuneri spre fructificare . n 205.446.29
Cambii răscumpărate. . >

71 87.876.39
Conturi curente .... n 61,091.94
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... 77 8.588.38
împrumuturi pe producte . •V 1,120.—
Monetă.............................. n 15,295 55
ComissiunI......................... 77 24,264.77
Interese și provisiunl . 71 8,787.19
Diverse.............................. 77 2,521.66

fi. 436,336.08

CăJ.enclaaruiliă septemănai.

IANUARIE are 31 (jile. GERAR.

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare fi. 157,860.22
Cambii escomptate . . 77 98,087.82
Conto curentă ................... 121,937.63
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... 71 7,789.-
împrumuturi pe producte . 77 4,819.56
Monetă.............................. 17,725.92
ComisiuDl......................... 11,107.47
Interese și provisiunl . . 77 322.40
Spese și salare.................... 1.686,05
Diverse.............................. 7,288.58
Numărării cu 31 Ian. 1895 r 7,711.43

fi. 436.336.08
V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.

dirigentă. adjunctă.
V. Uvegeșii m. p.

comptabilă.

775 capete și au eșită 714 rămânendO la 
30 Ianuarie unfi numără de 112.349 capete.

Se noteză marfa: uugurâscă veche, 
grea dela 41.y., or. pănă la 42.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
43.— or. pănă la 44.— cr., de m i j 1 o e 3 dela 
43.— or. pănă la 43 ’/2 cr. ușâră dela 
43.— or. pănă la 44.— or.

Marfă țerănâscă grea dela 41. ’/2 pănă 
la 42.— or. de mijlooO dela 42.— or. 
pănă la 42.l/2 or. ușoră dela 43.— or. 
pănă la 44 — cr.

Marfă sârbâscă, grea dela 41.‘/2 or. 
pănă la 42 — cr. Transito, mijlooiăgrea 
dela 41.72 or- până la 42.— or. transito 
ușâră dela 39.— or. pănă la 41.— or.

Porcii îngrășațl de unO ană dela —.— 
or. pănă la — or., îngrășațl ou cucuruzii 
dela — cr. până la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— or. la pănă — or..

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dam. 
Luni
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

22 3 E. Sf. Ap. Tim.
23 Sf. Ierem., Clem.
24 C. Maica Xenia
25 ț Sf. Grig. Teol.
26 Guv. Păr. Xenof.
27 f Ad. r. sf.IdnGh.
28 Cuv. P. Efr. Șirul

3 Blasius
4 Veronica
5 S. M. Agata
6 Dorotea
7 Richard
8 Solomen
9 ApoIonia

Prețurile cerealeor din piața Brașovă.
Din 1 Februarie st. n. 1895

Kâsura seu 

greutatea
Calitatea.

ValutRa

trlaoâ.

fi. cr.

1H. L. cel mai frumos
II

5 20
n Grâu mijlociu . . 4 80
)$ mai slabă . . 4 50
n Grâu mestecată . 3 50

f frumosă 3 50
Secară ( mijlooiă . 3 10
Orză 1 frumoșii 3 20

n 1 mijlociu 3 20
Ovăsă ( frumosă

1 mijlociu
2 30

Cucuruză .... 4 20
J» Mălaiu.................... 4 70

Mazăre.................... 5 20
i) Linte • • • • t 6 70
)) Fasole.................... 5 50
N Sămânță de inii . . 10 —

Sămânță de cânepă 4 60
Cartofi.................... 1 —

n Măzeriohe .... — —
1 kilă Carnea de vită . . — 48

n Carnea de porcă — 52
H Carnea do berbece — —

100 kil. Său d e vită prâspătă 23 —
Său do vită, topită 33 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 30 Ian n. 1895.

Semințe -112
Prețulă p&.-r
100 ehilogx.

dela | până

Grâu Bănățenescil
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordU

so
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

Semințe vechi 
ori nouă aoiul6

ffl <0
i

O a

Prețui ii po7
1G0 ch.il.gk.

dela pun fi

Sficarâ
Orză
Orzii
Orză
Ovăsă
Cucuruză 
Cucuruzii 
Cucuruzii 
Hirișcă

nutrețîi 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
89.41

75
73

5.45
5.80
6.30
7.15
5.90

5 50
615
6 80
8.15
6.30

ifmstilu
S o I ti 1 aProdaotediv.

dela p&is

52 -Seni, de trif. Luțernă ungur.
Iran c.ea 4

din 30 Ianuarie n. 1895.
Bursa de Bucurosei

"V aloxi D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1876 5'7n ÂJI.-OCl. 100.7,
Renta amorțisabilă . . 5% 98J/,

Jî „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.—lul. 97 7.
»’ „ din 1893 5% îî ,» 97.7.
n „ 1894 int. 6 mii. 57» Ajr.-Oci. —.—
n ,, (Impr. de 32. '/i mii. 47o lan.-lulie 93.7.
n „ (Impr. de 50 mii 4’7„ H 5Î 85 7,
n „ (Imp. de274m 1890 47c îî 11 85.7,
n „ (Imp. de45m. 1891 47o îi n 85 7.
n „ (Im. de 120 iul. 1894 47o

Mai-Nov.
85 7.

Oblig. de Stată (Conv. rurale,). 67c 101-7.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280—
Oblig. comunei BucurescI 1883 511/n lan.--lul, 90-7.

JJ „ ,. din 1884 57c Mai-Nov,
n „ „ din 1888 57o îun-Dec. —.—
•i ,, din 1890 57o Mai-Nov. 89 7.

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 99 3/.
JJ „ urbane BucurescI 67o 101—
n D îl îl 57o n n 88 7s
n ,, „ Iași •'7o h n 77.—

Oblig. Soc. de basalt artificială «7c n ii —
V.N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1572.
Banca agricolă........................... 5C0 160 v. 157.- •
Dacia- România uit. div. 35 le; 200 într. v. 381—
Naționala de asig. uit. div. 43 le: 200 îî 400—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —-
Soc. Rom. de Constr. ult.div.15 1. 260 120—
Soc. Rom. do Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 150 110—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 îî îî —.—

, „ „2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 —.—
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 Q/': 1000 îl » —
Societ. p. const, de Tramways 200 —
20 franci aura 20.12

SCOMPTURl:

40. -

CSî.tB'Siai Sa bus»sai dm Viena.

Bauca naț. a Rom. 67o Paris .... 2*/s70
Avansuri pe efecte 77o Petersburg . . 47,7»
Casa de Depuneri 7’/2 Berlin .... 37o
Londra .... 27n Belgia .... 37o
V iena...................... 47o Elveția .... 37o

§
o 
ă
<y
8
R. 
o
=L

Ux

ii
Oi on <1® rap. 
Oleij de in 
Uns. do porc

Slănini

roșia
rannată du piu

59.- 67.

11 
Său 
Prune
_. n 
Lictarâ

» 
Nuci 
Gogoși

Miere

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

48 25 48.75

41,50
47,—

42.
48.

tice cu privire la consumarea beu- 
turilorO.

In Asia beutura veche îmbetă- 
târe a fostă și mai este pănă astăcțî 
opiulă, adecă ună felă de mustu de 
in acu albă, care are puterea de a 
ameți și adormi, ca și rachiulu nos
tru, apoi vinulu de palimieri seu 
alte plante tropice. In timpulă din 
urină s’a introdusă îuse și acolo, ca 
.mai în tâte statele, spirtulu, care a 
începută a cuprinde totă mai multă 
loculă opiului. Numai Mahomedanii, 
•cari suntă opriți de legea lord, nu 
s’au dedată pănă acum cu beutura 
.spirtului.

In Africa, de când au începută 
a face cuceriri Europenii noștri, a 
începută a se lăți și beutura spir- 
toseloră între semiBelbatecii acelui 
ținută. întâmplările, ce se petrecă 
între nenorociții aceia, când se îm- 
betă cu rachiu, suntu de totu carac
teristice; martori oculari spună, că și 
pe acolo beția seceră în fiâ-care ană 
•destule vieți.

Statele-Unite din America, se 
pbte cjice, că precum în tâte între
prinderile, așa și cu beutura ne facă 
concurență, debre-ce s’a socotită, că 
de fiă-care suflată se bea câte 30 
litre beutura pe ană. Dela 1886 s’a 
votată și acolo o lege, prin care 
s’au pusă taxe mari asupra spirtului, 
favorisându-se în același timpă be
utura vinului și a berei.

In cele-lalte etate din America 
încă au începută a se lua mesurl 
energice pentru împedecarea beu- 
turei rachiului, deore-ce urmele lui 
vătămătbre se mai potă vede pănă 
astăcjl asupra „peiloru roșii“, cum 
le cjică ai noștri indigenilor^ de 
acolo, cărora nici sabia, nici glon- 
țulu nu li-a putută face stricăciuni 
mai mari, de cum li-a făcută spir
tulu dusă de ai noștri acolo.

(Va urma.)

ÎJ
Ceară 
Spirtfi

Ji

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

saci
7.
7,

15.
14.

7.25
7.25

15 26
14.50

Din 2 Februarie 1895.
Renta ung. de aură 4% . , .
Renta de cordae ung. 4% . .
Impr, căi!, fer. ung. în aură 41/2% . 
I.npr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare .... 
Bonuri rurale croate-slavone. . .
(mprmn. ung. cu premii . . . .
Loauri pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta 
Renta 
Renta
Losurl
Aoții de-ale Bănoei ung, de credit. . 
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Aoții do-le Băncei austr. de oredit. 
Napcleondorî ......
Mărci imp. ger...............................
London (lire sterlinge)....................
Rente de oordne austr....................

de
de
de
din 1860

hârtie austr. 
argint austr. 
aur austr. .

125.50
99.25

128 50
103.60
125.75
98.20
97.75

160.-
145.25
100.75
100.85
125.60

din 30 Ian. 1895.

C u r s y I ii losurilorâ private

comp. vinde.
Basilica . 8.80 9.05
Credită .... 198.25 199 —
Clary 40 fl. m, c. 
Navig. pe Dunăre .

58.25 59.25
- 150.—

Insbruck .... 26. - —.—
Krakau .... 26.15
Laibach .... 25.— 25 50
Buda .... 63.— —
Paiffy .... 58.50 59.60
Crucea roșie austr. 18— 18.40

dto ung. . 12.20 12,40
dto ital. 12.-- 12 50

Rudolf .... 23 25 24 25
Salm .... 69.- 70.-
Salzburg .... 27.50 28.60
St. Genois 72 25 73.25
Stanislau .... 46.— 48 —
Trieitine 4’/20/0 100 <n. c. 149.- 151.-

dto 4% 50 70. - —
Waldstein 51.— —
Serbescl 8% 4150 41.50

dto de 10 franci
Banca h. ung. 4% 130* - 131'—

503.—
1066.-
414.25

9.86
60.75

124.25
101 70

Cuî»saiilfi pieței. ^ra^ovă.

Din 3 Februarie 1895. •V

Bancnote rom. Cump. 9.74 Vând. 9.79
Argint român. Cump. 9.65 Vând. 9.70
N&Doleon-d’ori Ctimp. 9.82 Vând. 9.85
Galbeni Cump. 5.85 Vând. 5.90
Ruble rutiesel Cump. 132.— Vând.
Mărci germane Cump. 60.15 Vând. —.—
Scris, fonti. Albina 6% 100.75 Vând. 101.75
Lire turcesc! Cump. 11.15 Vând.'

Tergulii de rîmătorî din Steinbruch.
La 28 Ianuarie n. 1895

Starea rîmătorilorfl a fostă de 
112,288 oapete, la 29 Ianuarie au intrata

PTGDrieM: Ei»*. Aure®

Retori responsabilii: Sregoriw
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Ball-SeîdenstofFe v. 35 kr.
bis fl. ț^.65 p. ÎTÎetcr — fotcic schwarze, 
vreisse uni) farhige Henneberg-Seide 
con 35 kr. bis fl. 14.65 p. ÎHcter — glatt, 
gcftrcift, farrirt, gcînnftert, Damage etc. (ca. 2^0 
verfd). Qual. uni) 2000 ucrfcț. ^arben, T>effins 
etc.), porto- und steuerferi ins Haus. ITiufter iun? 
gebenb. Doppeltes Briefporto riad; bec Scbireij.

Seiden-Fabrik G, Henneberg
(K. u. K. Hcflief,) Ziiricli.4.

om Și CE TOSE,

cum și tote bolele, c a t a r e de ale ca
nalului de respirație, gâtleju, p'âinânT, 
greutate de respirație, Astma, flegmă, tuse 
măgărescă, răgușelă, gădilitură la gâtu, 
începută de tuberculosă, se potă depărta 
mai' bine și mai ușorii cu întrebuințarea 
renumitului și după prescripția medicală 
preparată și recomandată Ceaiu Sfânt. 
George pachetă â 50 cr. și prafulă care 
aparține ceaiului prafu Sf. George, cutia 
â 20 cr. împreună cu prescrierea între
buințării. Succesu se simte după câte-va 
diie. Mai puțină de 2 pachete nu se tri
met. La trimitere cu posta 20 cr. mai 
multu pentru pachetare și espediată.

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

Să se trimită prețu înainte cu man
dată poștală.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Essenz stomatică compos. Marca 
de contravenție J. în stea.

Picături ie stoioacn SE Jrt.
Ună medicamentă forte bună 

și probată ca sigură contra bo
telor ă de stomactiy cu deosebire 
contra indigesțiunei, lipsei de ape-

iită, duruielii, sgârciurilorti\ colicei, arsurii, 
constipației etc. Sticle cu SetlD cir. și 0 O. 
«O CB'. Prospectă gratis.

Ca mijlocă de rangu s’a do
vedită de mai mulțl snl la bolnavi de 
nervi Elixirulii de nervi a lui Dr. Lieber 
marca înreg. -j- și ancora. Sâ se ceră 
prospectulă.i'Se prepară după prescripție 
medicală oficiosă legalisată în farmacia 
M. Fanta, Praga.

BE'jrSA. se vindecă și în cașurile 
cele mai rele cu Esența Sougede. Cura 
se pote face cu seu fără soirea bețivului. 
Esența este fără colore, ruirosă și gustă. 
Succesulă sigură și garantată 1 flacon 
I fl. CE°.

Depou principală
Salvat®s* 

PresburgQ.
In farmaciile din Brașovii Ed. Kug

ler, Karl Schuster, Victor Roth. Sîbiiu 
With. Moricher, C. 1. Molnar-, Clușiu 
Szeky Miklos și mai în tote farmaciile.

Un e jucăria, 

nu glumă, nu șarlatanie, 
decâtă curahilu adeverii.

Mai pre susă de orl-ce laudă și ves
tită în totă lumea este

-=i Colecția nostră Chicago se
care pentru desfacerea magaziei 

nostre de Galanterie vindemă numai
Cfl’.

Ună orolog u 
debusun ara prima 
tuka-remontoir, 

umblă regulată, 
3 ani garanție. 1 
lanță Panțer imi
tație d’aură. 2 bu
ton! pentru man- 
jete, aură duble 
cu mecanismu pa
tentat. 2 buton! 
eleganți pentru 

de cravată forte fină. 1peptil. 1 aci 
țigaretă. 1 bricegu solingeră. 1 toiletă de 
busunară cu etui.

Tote 10 piesele numai 3 511 5® eu*.
Grăbiți cu comandele pănă se mai află 

obiecte în deposit, Rară .se mai ivesce o 
astfelti de ocasie. Se trimite cil raiitbursă 
ori plata înainte, de

KommissiOES-Waarenhaus
tier amerik. Tuka-UIirenfabrik

IVâew II. 'S'ahni'-Strassef'l .

La casă când nu ar conveni se dau 
banii îuderetCi.

Nr. 323/95

PUBLICAȚIEI
Deore-ce numai o mică parte 

dintre comercianta din locă au ur
mate publicațiunei din 21 Decemvre 
1894 Nr. 15345, de aceea se provocă 
acei comerciant! din nou de a aa- 
cerne conspectele asupra personalului 
propriu cu atâtu mai multu pană în 
5 Februarie a. c., debre-ce la casd 
contrară intrelăsarea acesta se va 
pedepsi cu câte o pedepsă de 5 fi.

Brașovă, 25 Ianuarie 1895.
612,2-2 IVIagistratulO orășenescîi.
Nr. 1222-1895.

Oaasogt.
Pentru ocuparea postului vacantă 

de Comisaru de politie cu ună salarii 
anuală de 600 fl. și 150 fi. bani de 
locuință, respective pentru ocuparea 
posturilor!! oiășenescl de servițiu 
de venită din acestO 
tualminte vacante, 
acesta concursă.

ReflectanțiI au 
petitiunile instruite 
pundetoru pănă în 15 Februarie a. c. 
la. prânfiă 1 ora acestui magistrate.

Brașovă, 25 Ianuarie. 1895. 
613 2-3. Magistratu'u orășenescu.

pharmaciae Carol Schuster. ®
HflP11P lifl Noii ma^ de bradfi, curăță serală din odaie
U U0U.1 Uu llUU) și întăresce organele de respirațiune, celă mai alinătoră 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiiloră.
(Ițpillj] ni ti nații n fin Mm] oferă escelente serviții pentru tuse, pentru 2a 
Ojlllp Dl JJuDIlllU UU lilfil, regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 

ganeloră de respirațiune.
'lililOlill I’1 dâlilB C01 ma,i bun remediu, pentru fineța și albirea manilor.

' © 
Depoulîi generală la farmacia în Tergulu grâului.

592,3-14 X

de 
în

ași așterne 
modă cores-

to)
^5

iucideDtu even- 
escrie prinse

achutzmarke.

fi. 12 
„ 6

HOOOOOOOOOO OOOOO5S0o5oo
o

5coo5o
o 
o
IflOOOOOOOOOOOOOOOK

Cine vrea se bea 

Vint buziu. și eftin, 
se și’l procure din 

casa Nr. 48 strada Porțs
Ga jjTrei
Litru Savignon fin

„ Leânyka „ 
„ Vin clin 1892 „
,, Vin clin 1893 ,,

596,7-.. io

1
1
1
1

70 cr.
50
40 5?

30 W

o
$

E. Mansberger 
ceasornicar 

Brașovu, strada Porti Nr. 32.
Recomandă depositlih’l eeu bine asor

tată de ceasornice de buzunar din Hel
vetia, precumu și tote felurile de ceasornice 
de părete, glandule, ceasornice 
deșteptat ore, etc.

Cu preturii ieftine și garanță reală.

Reparaturi
S3 efectueză consciințios, prompt si ieftin.

cari au efectă escelentu în contra tu
turora boleloru de stomachu, suntă ună 
medicamentă neajBcratu de 
Sijbsă. pentru ®rl-ce casă, la 
lipsă de apetitii, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosi) greu, vân
turi, râgăelă, colică, catarii de sto
machu, flegmă, gălbioare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capu, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și hemoroide ca mijlocu apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4® CE*. Sticla îndoită 
de mare ’3'0 Ci*. 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 Echtheit“ cu sub
scrierea mea.

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

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente 
Im

KS" „T7" A T B 

foiă ilustrată pentru familii.
„VATRA“ îndeplinindu th te condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totă-deuna 
unu 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 nemului românescă, câtu 
și ia artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde loeuescfi Români; este cea mai res- 
pândită revistă Mustrată și ocupă I-ulu Iacă în 
literatura beletristica română.1

„VATRĂ,“ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosQ pe hârtie extra-velină.

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

„ 11 n A » » • •
Cei ce dorescQ a se abona, suntă rugați se biaevoieseă 

trimite costulu abonamentului, prin mandată poștală la librăria 
editore, 0. Sfetea, Bicurescî, căci „Vatrau n.i. se trimite de câtu 
celorH can plătesc abonamentul înainte.

Colecții din aoulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scorțele cu fl. 1.50.
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a

Sosina și jliicam ImnriUro îi Brașon.
Sosirea trenuriloru în Brașovu: 

I. Dela Pesta la Brașovii: 

de persone: 8 ore dimineța. 
accel.: 2 ore 9 min. după am. 
mixtă: 10 ore 25 minute sera.

Trenulă
Trenulă
Trenulă
Tr. exp. Română : 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă:
Trenulă accel.:
Tr. expr. Românii:

Plecarea trenurilor^ din Braș.
I, Dela Brașovii la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. diminâța,
Trenulă accel. 2 ore 45 min. după am.
Trenulă de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. expr. Român: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă accel.: 4 ore 59 minute dimin.
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amecjl. 
Trenulă
Tr. expr. RomânO ; 5

3. Dela Brașovu

mixtă: 8

mixtă: 0
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.

mixtă: 8 6re 19 min. dimin.

7 ore 1 minute sera.
10 ore 37 minute sâra.

10 6re 19 m. sera.
3. Dela Zernescî la Brașovu.

mixtă: 7 ore 36 min. dimineța. 
mixtă: 1 6ră 44 min. după am* 
mixtă: 0

Dela Brașovii la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persâne : 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute dimin.
Trenulă mixtă: 4 6re 50 min. dimin.

Trenulă 
Trenulă 
Trenulă 6re 00 min. sera.

Tipografia A. Murașianu, Brașov.

aocel.: 2 bre

Trenulă
n

Trenulă

6re
n

ore

19 min. după am, 
dre 14 m. dimin.
la Zernescî:

35 min. diminâța.
55 m. după am.
00 min. sera.

Trenulă
Trenulă de persons: 1 oră 51 m. d. am
Trenuln mixtâ : 7 ore 20 min. sera.


