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Din causa sfintei sărbători de Luni diarulu 
tui v:i apără pănă Marți săra.

Cum se mitresce ura de rassă.
BrașsvH, 28 Ianuarie v. 1895

Soirile dela Săcele. ce le publi- 
cămu mai joaă, ne pună pe gânduri. 
Amă ajunsă pănă acolo în raportu
rile nbstre cu Maghiarii, încâtti ațî- 
țătorii și turburătorii din sînulă loră 
ne atacă în locuințele nbstre, ne 
amenință viâța și stau se ne t6ce în 
capă cjiua mare, fără nici o temere, 
că voră avb se răspundă pentru fap
tele loru.

Ind’emnulă îlă dau cei de susă, 
guvernulfi și autoritățile, cari ocro- 
tescă într’unu chipu seu altulu mi- 
șeliile săvîrșite în contra Români
loră și cjilnică încuragibză pe agita
torii maghiari cu fapta și cu cuven- 
tulu. In mâna veneticilortt a rene- 
gațiloră și veucjStoriloru, de suflete, 
ațîțarea la ură și dușmănia în con
tra Româniloră a ajunsă a fi astăzi 
o meseriă, cu care ei îșl câștigă pane, 
clobândescă posturi, favoruri și grații.

De aci cutezanță, de aci obrăz
nicia acestoră turburători de profe
siune, cari tote le-au făcută, tote 
le-au esploatatu în potriva nbstră, 
și astăzi, precum se vede, nu li-a 
mai rămasă altă mijlocă de a se 
face plăcuți înaintea mai mariloră 
loru, decâtu să ne atace cu ciorna- 
gulu.

Cândă cu procosulă Memoran
dului, la Săcele s’au petrecută lu
cruri grozave; prin comună se îm
părțiseră scrisori anonime unguresc!, 
în cari poporulă maghiară era pro
vocată să sară cu cose și cu topdre 
în potriva Româniloră; gendarmeria, 
primarii comunali și tote autoritățile 
se puseră în mișcare, însoțiți de 
cete de omeni înarmați cu pusei, 
lăncT și ciomege, cutrierară totă 
noptea stradele locuite de Români, 

asediară casele preoțiloră noștri și 
așteptau numai prilegiulă, când să 
potă năvăli asupra Româniloră pacl- 
nici și nevinovați. Preoțim ea română 
era insultată pe stradă din partea 
poporului ciangău cu epitetele de 
„hoți“, „tălhari“, „rebeli11, așa că 
fruntașii români abia mai cutezau 
să iesă din casă de groza hbrdeloru 
fanatisate.

Cine le-a provocată tbte aces
tea? Cine a împărțită scrisorile agi- 
tatbre ? Cine a scornită minciunile 
și a ațițată poporulă în contra Ro
mâniloră ?

Cele ce s’au petrecută la Săcele, 
s’au petrecută, în asemeni proporții 
mari, și în alte multe părți’. Cu tbte 
acestea însă, pănă în cjiua de astăcji, 
nu scimă se se fi făcută nici celă 
mai. mică pasă pentru a aduce la 
ordine pe mișei și răsvretitorl. A 
fostă de ajunsă să se scie, că răs- 
vretirea s’a făcută în potriva Ro
mâniloră, a fostă de ajunsă să se 
scie, că resvretitorii au fostă ma
ghiari, pentru ca autoritățile se șl 
închidă ochii și se se facă a nu sci, 
a nu vede nimică.

Când e vorba de agitații și es- 
cese maghiare în contra nbstră, au
toritățile nu sciu și nu vedă nimică. 
Cu Românii însă sciu să umple tem
nițele, sciu să pună la cale contra 
loră sute de perchisițiunl domiciliare, 
sciu să aducă gendarmi, ba chiar 
și milițiă asupra loră fără de nici 
ună temeiu.

In astfelă de împrejurări nu ne 
mai pote prinde mirare, că în cele 
mai multe ținuturi se esercită față 
cu poporulă nostru încă și astăcji o 
terăre ne mai pomenită, că omenii 
suntă spionați pe la casele loră, că 
li-se desfacă scrisorile și suntă me
reu amenințat! de brachiclu gendar
mi loru. Nu ne putemă mira, că în 
satele, unde locuescă Românii îm
preună cu Ungurii, ca în Săcele, 
Românii suntă țînta atacuriloră ce- 

loră mai înverșunate, cu forța chiar, 
din partea plebei fanatice, — atacuri, 
cari adese-orl degenerăză în bătăi 
și jafuri ordinare.

Ceîfc două cașuri mai prăspete 
dela Săcele, despre cari ni-se rapor- 
teză mai josă, nu mai lasă îndoâlă, 
că cei ce ațîță poporulă maghiară 
și cei ce turbură liniștea năstră 
suntă înși-și fiii iubiți a.i stăpânirei 
unguresc!; suntă acei desmierdați, 
pe cari guvernultt îi trimite printre 
naționalități ca apostoli ai „culture?1 
și ai „patriotismului11 maghiară.

Este, în adeveră, revoltător, când 
trebue să aucjimă, că tocmai nisce 
dascăli unguresc! au fostă aceia, 
cari au năvălită nâptea cu cioma
gul u asupra unui paclnică econo mă 
română în propria lui casă și cari 
au jăfuită pe unu preotă română 
în modulă celă mai mișelescă.

Așa se propagă la noi „cultura11 
maghiară și „caracterul^ națională 
ală statului11, despre care a vorbită 
atâtă de multă ministru-președinte 
Banffy.

Lucru ldrte tristă; der mai tristă 
și îngrijitoră este, că meseria ațîță- 
toriloră și turburătoriloră maghiari 
va înflori, îngâmfarea și cutezarea 
loră va cresce pe câtă timpă neto- 
leranța națională și ura de rassă va 
fi cultivată de însu-șî regimulu țărei, 
pe câtă timpă încălcătorii drepturi- 
loră nostre naționale voru fi luați 
sub ocrotirea mai mariloră h ru, pe 
câtă timpă, în fine, batjocurile și 
atentatele săvîrșite în potriva Ro
mâniloră voră trece în ochii celoră 
dela cârmă ca totă atâtea fapte de 
patriotismu.

Alegere de deputați.
Săptămâna acesta s’au făcută 

mai multe alegeri de deputațl, în 
urma schimbăriloră prăspete încă dela 
ministeriu. In cerculă Șimleului Sil- 
vaniei a pășită, ca candidată, minis- 

trulă președinte br. Desideriu Banffy 
care a și fostă alesă de Unguri. In 
fața acestei candidaturi, alegătorii 
Români din acestă cercă electorală 
s’au întrunită la 1 Februarie într’o 
adunare convocată în Șimleulă Sil- 
vaniei, unde s’a propusă și s’a pri
mită cu unanimitate următorulă pro
iectă de resoluțiune, care servesce 
spre onăre și laudă frațiloră noștri 
Români din Șimleu:

Avendă în vedere programul!! parti
dului naționalii românii din Transilvania și 
Ungaria, stabilita în conferența națională 
din 1881, susținuta și de conferențele ur- 
mătdre;

Avendă în vedere organisațiunea par
tidului naționala româna, a cărui esistență 
seu neesistență nu o pote supune arbi- 
triului nimărui și la care mai pe susă de 
tdte ține ;

Avendă în vedere situațiunea grea a 
poporului româna din acostă țeră, care i-s’a 
creată prin totala desconsiderare a dreptu- 
riloră sale legale și legitime ;

Avendă în vedere, că din acestă grea 
situațiune numai prin observarea și susți
nerea programului naționala și a partidului 
naționala cugetă a pute cu onore eși:

Alegetorii români din cerculă electoralii 
a’ă Șimleului-Silvaniei, întruniți în conferența 
de adf (1 Februarie 1895) declară, că:

1) Voră remânâ și de astă-dată cu 
desevârșire pasivi față do alegerea de 
deputată, care se va ține la 5 Februarie a. 
c. ir, Șimleulu Silvaniei, deși trecutulă poli
ticii ală pe» sonet candidate în acestu cercă 
ni-ar impune o luptă fără considerare în con
tra reeșirei Ici;

2) Contestâhdu dreptulă ministrului de 
a pute desface organisațiunea partidului na
țională română și de a pute interzice mani

festarea vieții publice naționale, garantată prin
dripturile cetățenesci și po'ilice, consideră de 
ilegală și neconstituțională ordinaținnea 
fostului ministru de interne privitore Ia 
partidulu națională românii;

3) Aducă tnbutulu loră de adencă mul- 
țămită și recimoscință acelora bărbați, cari

b OILETONUL’0 „GrAZ. TRANS.-“

Poștarulii.
Novelă, de Alecsandru Puschin.

Cine n’a blastSmată deja pe poștarl, 
cine nu i-a vorbita de rău forte adeseori? 
Cine n’a ceruta dela ei, în momente de 
mâniâ, fatala carte, pentru ca să scrie în 
ea nefolositorele sale plânsorl asupra în- 
târdierei, a bădărăniiloră și neregulari  tații 
acestora? Cine nu-i consideră de lepădă
turile societății, asemenea copiștiloră con- 
cediațl ai guvernamentului, său cela puțina 
asemenea hoțiloră din Murom?

Dâr, se fimu drepți; se ne punemă 
barem! odată în starea lord, și atunci îi 
vomă judeca de sigură mai blânda. Căci 
ce este ună poștară? Adevăratulă martiră 
ală clasei patru-spre-decea de funcționari, 
care rangă numai întru atâta îi servesce, 
întru câtă îi apără de bătăi — și nici de 
acestea totdeuna. (Apeleză la consciința ce- 
titoriloră mei.) In ce stă datorința acestui 
dictatoru, după cum l’a numită în glumă 
principele Wjesemski? N’are elă în ade
veră ună oficiu greu? Nu are nici o li
niște, nici cjiua, nici noptea.

Tote supărările, cari s’au adunată în 
inima călătorului în decursulă unei călă
torii plictisitore, se descarcă asupra poșta- 
rului.

Decă vremea e de nesuferită, decă 
drumurile suntă rele, dăcă postilionulu este 
betă, decă caii nu voescă să se misce din 
locă, poștarulă e de vină. Dăcă pasagerulă 
întră în sărăcăciosa lui locuință, elu pri- 
vesce pe poștară de inimică ală său. Acesta 
se pote simți fericită, decă îi reușesce în 
fine, să scape de nepoftitulă ospe. Der decă 
nu suntă caii la îndemână?.... Domne, ce 
batjocuri, ce amenințări se descarcă atunci 
asupra capului său! Prin ploie și zăpadă, 
elO trebue să alerge încoce și încolo; în 
timpă de furtună și pe celu mai amarnică 
geră, elă e silită să se adăpostăscă pe pă- 
mentă golă, numai pentru-ca să scape celă 
puțină ună momentă de plângerile și ata
curile turbatului călătoră.

Etă, că sosesce ună generală; tremu- 
rătorulă poștară îi oferă cei din urmă ai 
săi doi cai și pe de-asupra încă și caii săi 
de curieră. Generalulă călătoresce mai de
parte, fără de a-i dice baremă ună „mul- 
țămescău. Cinci minute după aceea vine 
poșta! Și ună venătoră îi dă în grabă po

runca, să procure cai odihniți numai de
câtu.....

Să cercetămă tote aceste lucruri mai 
cu atențiune, și atunci inimile nostre să voră 
umple mai multă de milă, decâtă de mâniă. 
încă câte-va vorbe numai. In decursă de 
două-decî de ani am cutrierată Rusia în 
lungă și ’n lată; cunoscă aprope tote dru
murile de poștă și sunt cunoscută cu mai 
multe generațiunl de postalionl. Puțini 
poștarl suntă de aceia, pe cari să nu-i cu
noscă personală, și puțini cu cari să nu fi 
avută de lucru. In scurtă timpă spereză, 
că voi da la ivelă câte-va observațiunl in
teresante, făcute cu prilejulă călătoriiloră 
mele; aici ași mai pute observa numai a- 
ceea, că poștarii, ca clasă de funcționari, 
ocupă în opiniunea publică o posițiune forte 
falsă. — Acești poștarl, atâtă de defăimați, 
suntă în generală omeni paclnici, din fire 
gata de serviciu, aplecați spre sociabilitate, 
modești și pre puțină lacomi de bani. Din 
traiulă loră — pe care domnii călători cu 
nedreptulă îlă desprețuescă, — pote o- 
mulă învăța multe lucruri interesante și 
folositore. Câtă se ține de mine, trebue să 
mărturisescă, că eu preferă la totă casulă 
conversațiunile loră vorbiriloră vre-unui 

funcționară de a șesea clasa, care călăto
resce în numele guvernului.

Să pote ușoru ghîci, că în acăstă res
pectabilă clasă de omeni, am și câțl-va 
prieteni. Și într’adevără, amintirea unuia 
dintre aceștia îmi este forte scumpă. îm
prejurările ne-au făcută odată cunoscuțî, și 
despre densulă voiu istorisi acum iubițiloră 
mei cetitori următdrele:

In luna lui Maiu a anului 1816 călă- 
toriam din întâmplare prin guvernamen
tală X., pe ună drumă, care astădl nu se 
mai folosesce. In acelă timpă aveam eu 
unu rangă neînsemnată; călătoriam cu 
poșta și plătiam pentru doi cai. Urmarea 
fu, că poștarii mă tractau cu puțină con
siderations, și adeseori eram silită, ca să-’ml 
iau cu puterea ceea-ce mi-se cuvenia: După 
părerea mea, pe drept tînăr și cam iute, după 
cum eram, obiclnuiam cu năcazu să-’ml 
facă hază de nimernicia și bădărănia poș- 
tarilorQ, decă calulă asupra căruia aveam 
ună dreptă dre-care, era înhămată înaintea 
trăsurei vre-unei persons de rangă mai 
superioră, decâtă mine. Și trecu într’ade
vără multă vreme, pănă când mă obiclnuii 
să fiu considerată de ună isteță servitoră 
ală mesei guvernorului. AstăclI îmi pară
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pentru ndmulă românescă luptă și pătimescu 
în robiă.

*
S’au mai făcută alegeri în ur- 

mătorele cercuri: Abrudu, unde a 
fostă alesă noulu ministru de finanțe 
Lukâts', la Panciova, unde a losttî 
aleșii ministrulă de comerciu Ernest 
Daniel', la Dunaszerdaliely ministrulă 
de justițiă Erdely, la Bonyhâd minis
trulu de interne Perczel și la Csakaturn 
ministru] ii de culte și instrucțiune 
publică Wlassics.

Alegere „modelti11 în Ungaria.
S’a întâmplată la Csakathurn alaltăerî. 

In aoestă cercă electoralo în 7 Februarie 
n. s’a făouta alegere de deputate. Candi
dați erau doi: ministrulă de culte și ins
trucțiune publică IKZassRs din partea gu- 
vernamentaliloră, și candidatul^ „partidei 
poporale" Dr. Major.

Lupta dintre aoeste două partide a 
fostă ună adevărate răsboiu cruciat. Guver
namentalii au pusă tote pietrile în mișcare, 
numai ca să asigureze reușita lui Wlassics 
De asemenea și aderenții „partidei poporale" 
au desvoltată o activitate încordată pentru 
candidatul loră. Forța și corupțiunea din par
tea guvernului, principiulă „Ungaria creș
tină" din partea aderențiloră „partidei po
porale" !

Etă ce ne spună foile ungurescl refe- 
ritoră la acesta alegere: „Egyetertes* 1 fiice, că 
cu fiile înainte de alegere întregă ținutul» 
a fostă inundată cu milițiă și gendarmeriă. 
De altă parte preoți catolici din Stiria și 
Croația veniseră să agiteze pentru Dr. 
Major. Dimineța în fiiua alegerei s’a țiuută 
serviciu dumnedeescă în biserica catolică, 
unde „7ie'ppâri"-iștl au făcută jurămentă, 
că voră lupta vitejesce pentru candida- 
tulă loră.

„Budapesti Hirlap“ spune, că de amân
două părțile s’au luată măsuri, ca cele două 
partide să mârgă la urnă, cum mergă ta
berele in răsboiele cruciate. Corteșii lui 
Wlassics agitau poporală în potriva preo
țime), fiicândă pe față, că se voră lua bu
nurile dela preoți, că tdte școlele confe
sionale se voră face de stată, și s’au îm
părțită broșuri scandalâse printre poporă 
în cari se spuneau lucruri scârbăse despre 
preoții catolici si țiitorele loră. Doi preoți 
catolici au fostă arestați, pe motivă, că 
ar fi ațîțată poporală contra lui Wlassics.

„Magyar Allam? dice, că claustrulă 
era închisă dinaintea alegătoriloră „nep- 
pârt“-iști. Corteșii lui Wlassics au bătută 
pe ună preotă catolică, er gendarmeria l’a 
luată între baionete și l’a arestată. Jidanii 
oorumpeau cu bani poporulă alegătorii.

Cu tăte acestea ministrulă Wlassics 
n’a căpătată, decâtă cu 60 voturi mai multă

deoâtă Dr. Major, care a căpătată 1220 vo
turi.

Etă, acesta este oglinda fidelă a ale- 
geriloră de „modelă", ce se facă în Un
garia.

Din isprârile Ciang'ăilortt din 
Săcele.

Se duce vestea de blăstămățiile 
Ciangăiloru din Săcele. Ni-se spune, 
că mai nu este nbpte, în care călă
torii săcelenl sosiți cu trenulă din 
România se nu fiă atacați din partea 
Ciangăilorii în mijloculu drumului. 
Au ajunsă ca Românii se-’șî vadă 
vieța primejduită în mijloculu aces
tor ă „betyari" ungurescl, cari de des- 
mierdațl, ce suntă, nu-șl mai încăpu 
în piele. Etă două cașuri, ce s’au 
petrecută numai în săptămâna aces
ta și despre cari ni-se comunică ur- 
mătbrele:

Luni noptea, în 23 Ianuarie st. v., 
trei învățători unguri dela scotele maghiare 
din Săcele au atacată, pe la orele 2 după 
miedulă nopții, pe locuitorulă română Ionii 
Hogi cu în casa sa propriă. Românulă, văfien- 
du-șl vieța primejduită,se aruncă în mijloculă 
Ungurilor turbați, smulse ciomagulă din mâna 
unuia dintre ei și începu a se apăra. Doi din
tre „vitejii" de nopte, văfiândă, că n’o potă 
scote la cale cu sdravănulă Română, o 
luară la sănătosa, pe ală treilea dintre ei 
însă nenea Bogică l’a prinsă, l’a legată și 
l’a ținută în casa sa pănă la fiiuă, când a 
fostă predată în grija gendarmeriei.

Altă casă, nu mai puțină revoltătoru, 
s’a petrecută Mercurl noptea, în 2B Ian. v. 
c. „Eroii" au fostă și aiol doi Unguri, 
anume : unu învățătorii maghiarii din Bacl- 
falău și unu scriitoră atu advocatului Godri, 
fostă scriitoră la pretură. Acești doi „viteji" 
au atacată în puterea nopții pe ună preotă 
română, l’au bătută, l’au trântită lapămentu 
și l’au jefuită de orologiu și de portofe- 
liulîi cu bani.

Făptuitorii suntă prinși și dați pe 
mâna justiției.

Nu scimo, la ce sfîrșită voră 
duce aceste stări de lucruri. Decă 
înși-șl dascălii unguresc! stau iu 
capulă blăstemățiiloru, apoi ce se 
mai putemă aștepta dela poporulă 
de rendii, care din parcea acestoru 
„crescători" ai sei mereu este îndo
pată cu veninulă urei de rassă 
deslănțuite în contra Româniloru?

„DracomsmO în Ungaria".
Se nu se pată cetitorului, că 

amu făcută o erâre de condeiu, 
cândă am scrisă cuventulă draconism. 
Nici se nu credă, că e o invențiă a 
nostră. Nu, espresiunea acâsta („dra~

conismă11') să află într’o petițiă, ce s’a 
făcută fiilele aceste în Eebrețină din 
incidentulă condamnării deputatului 
unguru Abrânyi Kornel la 8 luni 
închisore ordinară și la perderea 
oficiului pe 3 ani, pentru-că cu oca- 
sia unei perchisiții domiciliare, ce 
s’a făcută la redacția farului „Pești 
Naplo" (pe atunci foia oposițională), 
s’a opusă autoritățiloră. Petiția din 
vorbă va fi adresată dietei, prove- 
fiută cu o mulțime de iscălituri, cari 
se adună acum, și după „Magyar 
Hirlap" dela 8 Februarie, se fiice în 
ea între altele următorele:

„Proporțională în scurtă timpă, spre 
cea mai mare mirare a ei, poporațiunea 
țării a avută în 4—5 rânduri ocasia să 
audă despre deosebite disposițiuni și sen
tințe judecătorescl, cari, ce-i dreptă, potă 
să consune cu litera legii, dâr se opună 
conceptului opiniunei publice, vatămă simtă- 
mentulă omenescă și nu suntă folos it bre bine
lui publică. Au fostă cașuri, cândă s’au pe
depsită cu osânde înfiorătore persdnele, 
cari stau în servioiulă interesului publică 
(înțelege pe diariștl. — Nota Red.), cari 
au dată publicității faptele unoră factori 
mai de frunte ai guvernării, cari nu se 
unescă cu spiritulă legiloră nostre și cu 
interesele patriei, espunendu acele fapte 
judecății opiniunei publice. Ei (fiiariștii) ar 
fi comisă acoperire de crimă, decă n’ar fi fă- 
cut’o acesta, și au trebuită se sufere osende, 
pentru-că și-au făcută datoria. Mai alesă asupra 
bmeniloră fiiaristicei maghiare (??) și asupra 
marelui contingență ală crescătoriloră și 
educatoriloră cinstiți, s’a vărsată ura tribu- 
naleloră legii... Acolo am ajunsă deja, că 
cu modulă aplicărei legiloră nostre, cetății- 
nulă e silită directă a acoperi greșelele băr- 
bațiloră dela guvernă. Și încă ce gradurl de 
pedepse s’au dată ! Pote fi în interesulă 
stateloră animalice, ori a sclaviloră acesta, 
der nu se unesce cu principiile fundamen
tale a stateloră civilisate, cari au de scopă 
principală progresulă pe terenulă moralei 
și ală umanității, er nu a decadenței pregă
tită pe cale măestrită...-. Stările de acfii pe 
terenulă acesta, suntă ună adeverattt draco- 
nismiiî în Ungaria".

N’o fiicemă noi acesta, o fiică 
însu și aceia, cari au aplaudată în 
modă sălbatecă și nebună tote sen
tințele de condamnări „draconice" 
pronunțate de tribunalele ungurescl 
asupra aceloru fi ai poporului ro
mână, cari au apărută dreptatea și 
adevărulăpe calea publicității. Acestă 
„d-rceomsiml", de care vorbesce nu
mita, petițiă, esistă și bântue de multă 
la noi, și decă vină acum chiar con
cetățenii noștri de naționalitate ma
ghiară s’o recunoscă și s’o spună pe 
față, este, că s’au înspăimântată și 
ei înșiși de „stările de afii pe tere-

nulă acesta", cari „suntă unu adeve- 
rată draconismă în Ungaria^.

oiw.
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28 Ianuarie,

I. P. S. Metropulitulu Victorii 
Mihalyi de Apșa depuse erl în Viena jură- 
mentulă în mâniR Majestății Sale. La ac- 
tulă festivă asistară ministrulă a latere, 
baronulă Josika și camerarulă ungară ba- 
ronă Orczy. După depunerea jurământului 
Metropolitulă fu primită de cătră Maiestatea 
Sa în audiență privată.

— o —
Gestiunea îngenunchiărei soldațiloru 

la rugăciune a venită la discuția în ședința 
de alaltăerî a camerei deputațiloru. Depu- 
tatulă Goloman Thaly, adecă, aminti ca 
unu gravamină, că la comanda „La rugă
ciune!" și soldații protestanți trebue să în- 
genunche, ■ pe când acâsta comandă din 
reglementulă trupeloră bosniace s’a ștersă. 
Deputatulă Ioan Hook recunoscu, că e gra- 
vamenă, însă nu se pote ajuta alt-oum lu
crului, căci dâoă Thâly pretinde pentru 3 
seu 4 milione protestanți ca să nu tre- 
buâscă să îngenunchiă la rugăciune, vor*  
bitorulă chiar așa pote pretinde pentru 
ceilalți credinoioșl, împreună cu greoo-ca- 
tolicii și greco-orientalii, în numără de 10 
milione, ca să potă face rugăciunea în- 
genunohiândă. Deci aci nu s’ar pută des- 
lega alt-cum cestiunea, decâtă numai îm- 
părțindă regimentele după confesiuni, așa 
încâtă să se pota fiice: ârtileriă protes
tantă, honvefiî catolic?, gregari luterani, ca
valeria ușoră jidovescă eto. După acestea 
se născu ună tumultă mare, urma o dis
cuția în coDtinu întreruptă, la care lua 
parte și ministrulă honvediloră, baronulă 
Fejervâry, care fiise, că în cești uni de atare 
natură tot-deuna trebue să se ia în consi
derare majoritatea din care e compusă re- 
gimentulă. Faptulă acesta s’a practisată și 
mai înainte, și trebue să rămână și pe vii- 
toră. Cu acestea desbaterea trecu la altă 
obiectă.

—o —
Zăpadă mare. In săptămâna acesta 

avurămă o zăpadă estra-ordinaru de mare 
atâtă la noi în Ardeală, câtă și în Româ
nia. Comunicațiunea pe linia ferată a fostă, 
din causa acesta, întreruptă în mai multe 
locuri și posta amu primit’o cu întârdierl 
mari, er înir'o di posta de cătră Budapesta 
nu ni-a sosită de locu. Cu deosebire în 
Câmpia, după cum ni-se scrie, zăpada este 
așa de mare, cum nici cei mai betrâni 
omeni n’au pomenită în vieța loră. In unele 
sate locuitorii stau de mai multe fiile în
chiși în comunele loră, fiindu le absolută 
imposibilă de-a eși afară din sată din causa 
zăpefiii celei mari.

— 0 —
Unii preotă catolică înaintea curții 

cil jurați. Alaltăerî s’a ținută înaintea curții

lucrurile aceste de totă naturale. Căci în*  
tr’adevără, ce-ar fi de noi, decă prea în- 
țelepta regulă: „Rangulă să respecteze 
rangulă" ar fi delăturată întru cât-va prin 
principiulă: „inteligența să respecteze in
teligența". Câte certe s’ar mai nasce! Și 
cui i-ar răspunde servitorii mai întâiu? 
Der să revenimă la istorisirea nostră.

Era o rli fierbinte. Intr’o depărtare 
cam de 3 verste dela stațiune, cădeau câ- 
te-va picături de ploie ; der în curendă în
cepu să plouă strajnică și eu fui udată 
pănă la piele. Sosindă la stațiune, cea 
dintâiu grijă mi-a fostă să-’mi schimbă 
câtă se pote de iute hainele și să-’mi ceră 
ală doilea câiă.

— „Hei, Dunja!" strigă poștarulă, 
„pregătesce samovarulă și grăbesce de adu 
smântână".

La aceste cuvinte apăru de după o 
despărțitură de scânduri o fetiță, cam de 
vre-o 14 ani, și grăbi în coridoră. Frumse- 
țea ei mă uimi.

-- „Acesta e fiica ta?" întrebai pe 
poștară.

— „Da, fiica mea!" răspunse elă cu 
o mândriă mulțămită; „ea este atâtă de 
cuminte, atâtă de sprintenă, semănă cu de
săvârșire fericitei sale mame".

Apoi începu densulă să-’mi scrie po
runca de a-’mi da cai odihniți, în timpă 

,ce eu îmi petreceam privindă tablourile, 
cari împodobeau păreții modestei și cura
tei sale odăi. Ele representau istoria fiului 
rătăcită: în celă dintâiu ună domnă bă
trână, cu căciulă de nopte și în halată, îșl 
lua rămasă bună dela neliniștitulă tînără, 
care primi nervosă binecuvântarea și pun
ga sa. In ală doilea era pictată, în colori 
vii, ușuratica viâță a tînărului bărbată: elă 
sta la o masă, încunjurată de amici falși și 
de femei desfrânate. Mai departe se putea 
vedea cum tînărulă ruinată, într’o cămașe 
murdară și cu pălăria în trei colțuri, pă- 
zesce porcii și cum ia și elă parte la os- 
pățulă acestora; fața lui esprima o adâncă 
supărare și căință. In sfârșită era presen- 
tată reîntbrcerea sa la tatălă său: bunulă 
bătrână îlă întâmpină cu aceeași căciulă 
de nopte și în același halată, fiiulă rătă
cită stă în ghenunchl; în fundă bucăta- 
rulă taiă ună vițelă grasă și fratele celă 
mai mare întrâbă pe servitoră de causa 
acestei bucurii.

Sub fiă-care din aceste tablouri cetii 
eu corăspunfiătdre versuri germane. Tdte 
aceste ’ml-au rămasă în memoriă, totă ast-

felu și olele de balsamu precum și patulă, 
cu perdelele lui dese și alte obiecte, 
cari mă îcunjurau. Ba mi-se pare, că în
săși gazda îmi stă înainte — ună bărbată 
vioiu și bună de inimă, de vre-o 50 de 
ani, îmbrăcată cu ună lungă rocO verde, 
pe care-’lă împodobeau trei medălii, ce a- 
târnau de nisce legături rupte.

Abia mă aședasem, dimpreună cu 
bătrânulă meu visitiu, și Dunja să re’ntorse 
cu samovarulă. Mica cochetă observă în
dată, la o a doua privire, impresiunea, pe 
care o făcuse dânsa asupra mea. Ea îșl 
pleca marii săi ochi albaștrii la pământă; 
începui o convorbire cu densa. Și la în
trebările mele ea răspundea fără de cea 
mai mică perplexitate, ca și o fată, care 
văfiuse lumea. Eu oferii tatălui ei ună pa- 
hară de punsch, dădui Dunjei o ceșcă de 
câiă, și toți trei ne petrecurămă, ca nisce 
vechi cunoscuțl.

Caii fuseseră deja de multă pregătiți, 
der eu n’aveam poftă, să mă despartă de 
de poștară și de fetița sa. In sfârșită îmi 
luai rămasă bună dela dânșii; tatălă îmi 
dori o călătoria bună, er fata mă însoți 
pănă la trăsură.

In tindă am stată locului și o rugai

să-’ml permită, să o sărată de adio. Dun
ja să ’nvoi.... eu ’ml aducă bine aminte,
că am mai dată ast-ielă de sărutări, der 
nici una nu mi-a lăsată o amintire atâtă 
de plăcută și atâtă de adâncă, ca și aces
ta....

Trecuseră mai mulțl ani de atunci; 
împrejurările mă duseră pe același dramă 
la aceeași stațiune. Ast-felă îmi adusei a- 
minte de fiica bătrânului poștară și mă în
veselii forte tare la cugetulă, că o voiu 
revede. Der, mă gândeam eu, pote că be- 
trânulă poștară s’a dusă de acolo, er Dun
ja este, probabilă, deja măritată.

Chiar și cugetulă, că tatălă seu fiica 
au murită, îmi trecu prin minte, și de aceea 
eu mă apropiam de stațiune cu triste gân
diri....

Caii se opriră în fața micei stațiuni 
poștale....

Când întrai în odaie, recunoscui în
dată tablourile, cari representau istoria fiu
lui rătăcită, masa și patulă erau la ace
lași locă; der pe ferestri nu se mai aflau 
flori, și totă ce era prin prejură, arăta ui
tare și ruină. Poștarulă durmea pe blana 
sa; sosirea mea îlă deștepta, elă să scula....
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cu jurași din Budapesta pertractarea finală 
în procesulO de pressă intentată preotului 
catolică Nicolau Lepsânyi, care, ca redac
tori responsabilă ală farului ultramontană 
„Magyar Neplap", scrisese în 14 Decemvre 
a. tr. ună articolă intitulată „Megtortent". 
(„S’a întâmplatei"), în care articolă procu- 
rorulă de stată descoperi crima de laesa 
Majestate. Pe basa verdictului jurațilorO, 
cari cu 10 contra 2 voturi deolarară pe 
acusatulă ca vinovată, tribunalulă con
damnă pe Nicolau Lepsenyi pentru delictulă 
de laesa Majestate, comisă prin pressă, 
la șese luni inchisore de stată și plătirea spe- 
seloră procesuale.

—o —
Bin Conta, în cerculă Săngătinului, 

primimă o corespondență, în care se spune, 
că învățătorulă de-acolo Avramă Zahariă 
nu prea stă de școlă. De astă-tomnă pănă 
acum șl-a luată vacanță de trei-orl. Nici 
în alte privințe purtarea lui nu-i prea de 
lăudată, la cele ce portă vina și preotulă 
Petrașcu, care nu se interesezi după cu
viință de progresulă învățământului. Mica 
comună Conța constă abia din 100 familii, 
cară la olaltă nu au mai multă ca 200 ju- 
gere pămentă; cu tdte acestea plătesce în
vățătorului ună salară de 300 fi. la ană.J
In schimbă pentru acestă jertfă, cu dreptă 
cuvântă poporulă pretinde dela învățăto- 
rulă său progresă. S’a făcută arătare în 
privința acesta Ven. Consistoriu archi-die- 
cesană din Sibiiu, și e bine, că s’a făcută. 
Consistorele nostre suntă mai marii școle- 
loră confesionale din diecesele loră și decă 
e vorba de plângeri, acestea numai și nu
mai la consistoriile nostre suntă a se face. 
Durere însă, că între Românii din Conța 
s’a aflată și ună păcătosă, care — după cum 
ni-se scrie, — nu s’a mulțumită cu plân
gerea înaintată la Consistoriu, ci a pirită 
școla română și inspectorului ungurescu din 
Awdă, ba chiar și ministrului ungurescu de 
culte. Acesta este o curată tradare, pen
tru care celă ce a făcut’o merită urgia și 
disprețulu tuturoră Româniloră. A te în- 
torce cătră dușmană și a cere judecata 
lui asupra frațiloră tăi, însemnă a-’țl vinde 
frații dușmanului. Fiă-i rușine celui ce-o 
face acâsta1

—o —
0 dramă la Tecuci. Cetimă în „Lupta": 

Alaltă-erl seră mai multă lume era adunată 
în Tecuci la d. Al. Papadopol-Calimach, 
cunoscutulă istorică și membru ală Aca
demiei. Pe la orele 12 invitații plecară și 
domna Padadopol Calimach se retrase în 
odaiă și se culcă imrdiatu. După câte-va 
minute servitorea întră să-i ducă ceaiulă, 
Domna Papadopol-Calimach murise în urma 
unui anevrismu. Servitorea a dată alarma, 
d. Papadopol-Calimach și d-ra Papadopol 
alergară în odaia de culcare. Desperarea 
domnișorei Calima h întrece orl-oe închi
puire. Ea îșl iubea forte multă mama și 

mortea ei pe neașteptate o atinse profundă. 
A doua cp de dimineță și d-șora Padado
pol fu găsită mdrtă. Pe o măsuță din odaia 
ei se găsi o scrisore adresată d-lui“Papado- 
pol-Calimaoh, în care ’i spunea, oă nepu- 
tendă trăi fără mama ei, a hotărîtă să se 
sinucidă. Se cp°e! că d-șora Calimaoh ar 
fi beută în o oantitate mare din nisce doc
torii, cari conțineau otravă și cari erau în 
casă. Ișl pbte orl-cine închipui, în ce stare 
de desperare se află nef°ricitulO soță și 
părinte. E1Q pierdu în câte-va 6re pe fiin
țele cele mai scumpe și în nisce împreju
rări din cele mai triste. D. Papadopol-Oa- 
limaoh este bolnavă, forte slabă și grozavă 
de abătută.

—o —
Italieni în România. După ună ra

portă ală ambasadorului italiană din Bu- 
curesci, se află în timpulă de față în Ro
mânia 6000 — 7000 lucrători italianl, a că- 
roră lâfă în termină de mijlocă este: pen
tru zidari 6 — 7 Lei pe (ji, pentru cei ce 
sfarmă pâtră 4 Lei 50 bani pănă la 5 Lei 
50 bani pe di și pentru cei ce taiă în pâtră 
8 —10 Lei pe cp etc.

—o —
Nan fragili In corăbiei „Elba". Gazetele 

germane suntă fdrte indignate asupra că
pitanului vaporului englezescă „Crathie" — 
care s’a fostă isbită cu ciooulă în oorabia 
germană „Elba“ și a pricinuită astfelă cu
fundarea ei — care, deși vaporulă lui n’a 
suferită mare stricăciune, totuși a plecată 
cu elă mai departe și n’a făcută nimicu 
pentru scăparea pasageriloră de pe „Elba". 
Și foile francese condamnă purtarea acestui 
căpitană englesă și cjică, că e timpulă, ca 
Anglia să învețe odată pe marinarii, ei ca 
să se scie purta după obiceiurile popbreloră 
civilisate. Interesante suntă depunerile câ
torva dintre puținii pasageri ai „Elbei", 
cari au scăpată ca prin minune d-lă We- 
vera, singurulă dintre cei 82 pasageri din 
Austro-Ungaria, care a scăpată cu viața, 
dise cătră ună gazetară din Londra: „Vo- 
iescă să spună hotărîtă, că marinarii de pe 
„Elba“ s’au purtată lașă, er cei de pe va
porulă englesă „Chratie" s’au purtată bru
tală. Vorbescă adevărulă și declară, că cele 
mai multe vieți s’au pierdută prin lașitatea 
și negligența marinariloră de pe „Elba". 
Numai 25 minute după ciocnire s’a cufun
dată „Elba" și marinarii în totu timpulă 
acesta n’au făcută alta, decâtă a încerca 
să-și salveze propria loră viață. Acești 
omeni nu merită numele de marinari și 
oficerl. Pe lângă o disciplină cuvenită s’ar 
fi putută slobocji în mare în 25 de minute 
tbte barcele de scăpare". Totă așa susține 
și pasagerulă Hoffmann, că șl-a pierdută 
femeia și copilulă numai prin negligența 
oficeriloră și lașitatea marinariloră. Totă 
așa spune și singura damă, care iu scăpată, 
Miss Bocker. -- Intre cei 81 pasageri din 
Austro-Ungaria, bărbați, copii și femei, cari 

au perită, s’au aflată și câtl-va Români. 
După listele publicate aceștia ar fi : Angel 
Preoupă și Mihaiu Bartu din Ardeală și 
George și Ionă Cismariu din Ungaria.

—o —
Balnlu Reuniunei femeiloră române 

din ZernescI, ce era să se țină astăcjl, s’a 
amânată.

— o—
De poveste se flă! Pentru-ca se scie 

„tbtă lumea", ce pățescă pețitorii din vre- 
mile de acjl, etă publicămă aci următorea 
„posnă", pe care ni-o împărtășesoe ună plu- 
gară de-ai noștri din comuna Gurghiu: „In 
comuna Gurghiu se află ună tînără ou nu
mele Dumitru. Acestă Dumitru s’a întorsă 
tocmai acum din cătane și l’a ajunsă do- 
rulfl, ca să se însdre. Tatălă său i-a c)isQ : 
Bine, fătulă meu, însoră-te! Și au plecată 
la pețite amândoi, elă și cu tatălă său. 
Când au plecată era Duminecă diminepa. 
In acea di-'au pețită trei fete, der nici pe 
una n’au căpătat’o. Luni s’au dusă mai de
parte, Marți mai departe, MercurI mai de
parte și totă așa au umblată pănă Sâmbătă. 
In fiă-care di au pețită câte două fete și 
așa în șese cJGe din săptămână au pețită 
cu totulă 15 fete, și nici pe una n’au că- 
pătat’o. De când Dumitru s’a întorsă dela 
cătăniă nu-i mai puteai ajunge cu degetulă 
la nașă și cjicea, că pe cine elă și-a pune 
ochii, numai decâtă o va și căpăta de ne
vastă, der etă că sumețulă române de cară 
pe josă".

—o —
Musicn militară va cânta de astădl 

încolo în fiă-care Duminecă și cji de săr- 
bătore săra în restaurantulă Fleischer.

— o—
Colora Ia Constantinopolu. Din causă 

că la Constantinopolu s’a ivită colera, con- 
siliulă miniștrilor^ din România a decisă 
următorele: 1) Portulă Constantinopolu se 
declară contaminată de coleră; 2) Se voră 
închide porturile Constanța și Mangalia 
pentru proveniențele din Constantinopolă; 
3) Se voră aplica în portulă Sulina, pentru 
tbte proveniențele din Constantinopolu și 
din orl-care altă portă din Marea Neagră, 
unde se va declara colera, măsurile pres
crise în instrucțiunile pentru desinfectarea 
bastimenteloră, a călătoriloră și efecteloră 
loră în porturile maritime și fluviale. Mă
surile prescrise prin decisiunea de mai susă 
a consiliului de miniștri s’au pusă în lu
crare cu începere din 25 Ianuarie v. 1895.

Serată dansată în Predealu.
In sera de MercurI 1 (13) Febr. seva 

da o serată dansată internațională în sa- 
lonele gării Predeală de cătră funcționarii 
români și unguri.

Comitetulă internațională arangiatoră 
ală acestei serate face apelă căldurosă că
tră tote familiile și toți domnii să bine- 

voiescă a lua parte la acâst petrecere șr 
a considera acâeta dreptă învitare perso
nală. (Prețuia de familiă 3 Lei și 1 Leu 
50 b. de personă. Ținuta simplă).

Orchestra Musicei regimentului 7 de 
Prahova va cânta. Comitetulă va îngriji 
de găzduirea bună a tuturoră visitatoriloră*

Comitetulă.

Scirî telegrafice.
Budapesta, 9 Februarie. După 

încheierea agendeloră actuale, celu 
multu în două săptămâni se voră 
începe din nău în camera magnaților^ 
desbaterile asupra legiloru bisericesci- 
politice.

BucurescT, 9 Februarie. Marți se 
va începe în cameră desbaterea asu
pra legei mineloru. Foile oposițio- 
nale anunță, că în casă cându va 
fi primită acestă lege de cătră majo
ritate oposițiunea națională liberală 
va părăsi parlamentul^.

Berlinu, 9 Februarie. Mai mulțî 
profesori de valore publică o decla- 
rațiune contra proiectului de lege 
privitoră la răsvrătitorî, în care 
arată, că acesta nu va împedeca es- 
cesele, ci le va promova.

Roma, 9 Februarie. Diarulu de 
aici „ Tribuna" desminte soirea des
pre logodna moștenitorului de tronă 
italiană cu princesa de Maude.

Bruxella, 9 Februarie. Ministrulă 
de esterne declară în cameră, Hindu 
ascultată cu atențiune generală, că 
în timpulă celu mai apropiată va 
așterne proiectulu privitorii la anec- 
xarea Statului Congo.

Londra, 9 Februarie. In Londra 
domnesce ună frigă estra-ordinară. 
Au înghețatu o mulțime de 6meni.

„Foia Poporului" din Sibiiu s’a molip
sită, cum se vede, dela „Tribuna" și a în
cepută de ună timpă încbce să lățâscă și 
între poporă pofta de certe și zizanii, de 
care suntă stăpâniți câțl-va gazetari ne- 
oopțl și neohibzuițl de acolo.

Unulă dintre aceștia, care se subscrie 
Russu Șirianu, se încumetă, în numărulă 
trecută ală „Foii Poporului", dela 22 Ia
nuarie (3 Februarie), a încurca mințile ce- 
titoriloră țărenl ai acestei foi cu palavre 
și bârfell despre nisce „rătăciți", între cari 
înșiră și „Gazeta Transilvaniei", susțiindă 
cea mai obraznioă minciună despre ea.

Se cjicea, că „Fdia Poporului" s’a în
ființată sub aripele comitetului partidei 
nostre naționale. In programulă acestui co- 
mitetă însă nu scimă să fiă și nutrirea de 
certe și de zizanii între frați. Cu a oui voiă 
și din a cui însărcinare ațiță deră la des- 
binare acelă Russu Șirianu?

Intr’adevără, densulă era Simeonă 
Wijriu, der câtă de tare îmbătrânise! In 
timpă ce elă așecla în ordine hârtiile, pen
tru-ca să-’mî transcrie ordinulă meu, de-a 
procura cai odihniți, îi observai eu cu a- 
tențiune părulă căruntă și adâncile încre
țituri de pe fața sa, care deja de multă 
nu mai era rară, precum și spatele său înco
voiată, și nu m’am putută rețină de a mă 
întreba mirată, cum do trei pănă ’n patru 
ani l’au putută schimba, pe elă, bărbatulă 
atâtă de puternică și de robustă de odi- 
nidră, într’ună slabă bătrână?

— „Der nu mă mai cunoscl?", îlă 
întrebai. „Suntemă dor’ vechi și buni cu- 
noscuțl".

— „Să pote!" răspunse elă ursuză; 
„acesta e drumă de țeră; deja mulțî călă
tori s’au oprită la mine".

— „Este totă bine Dunja ta?" con
tinual eu.

Bătrânulă bărbată să întunecă.
— „De sigură că s’a măritată!“ disei 

atunci.
Moșnegulă să prefăcu, că nu ’ml-a 

audită întrebarea și continuă de a ceti, 
mormăindă, porunca mea. De aceea înce

tai cu întrebările și cerui o ceșcă de ceiu. 
Ună simțământă de curiositate mă neliniș- 
tia și speram, că ceva punsch va răuși, 
se deslege limba vechiului meu cunoscută.

Și în privința acesta nici nu mă în
șelai. Bătrânulă nu refusâ paharulă oferită. 
Acum observai, că romulă începu să stă- 
pânâscă mormăitorea lui ființă. După ală 
doilea pahară deveni vorbăreță; dânsulu 
îșl aduse aminte de mine seu să făcea 
că-’șl aduce aminte, și ast-felă aflai eu 
dela elă istoribra, care atunci mă preo
cupa și neliniștea într’ună modă estraor- 
dinară.

(Va urma.)

Istoria șî urmările beției.
ii.

Am flisu la începută, că beutu- 
rile suntă de doue feluri : naturale, 
cari nu suntu așa stricăciâse sănă- 
tății, și artificiale, cari în parte mare 
suntu otrăvi tore.

Pănă când Românulu îșî cul
tiva viile și scotea din ele vină de 
celă bună, de care decă bea multă 
„mirosă a pământu", er din droj

diile lui făceau rachiu cu căldarea, 
elă era roșu și frumosă la față, ca 
ună bujoră, er copiii îi puteai da 
pe câstă de-a trăvala, că erau ca 
petrile; de când însă viile a înce
pută a-le pustii filoxera; de când 
s’au pusă taxe asupra fabricărei ra- 
chiuriloru de prune, de drojdii și 
p6me: Românulu nu se mai pote ve
seli cu beuturi sănetâse, ci, decă 
vre se bea, e silită se alerge la beu- 
turile făcute din spirtu și vândute în 
partea cea mai mare de cătră Ji
dani, cari în cele mai multe cașuri 
le falsifică și otrăvescă.

Urmările beției din spirtă suntă 
fdrte păgubitore nu numai din 
punctă de vedere individuală, ci și 
națională. Comisiunile de asentare 
au constatată, cu ocasiunea recru- 
tăriloră, că în ținuturile bântuite de 
bețiă, feciorii ajunși la asentare 
Buntu atâtu de slăbiți și neputin
cioși, încâtu numai puțini din ei se 
potu asenta.

S’a constatată mai departe, că 
cele mai multe omoruri, tăciunării 
(aprinderi), sinucideri, nebunii etc., 

se întâmplă în ținuturile, unde se 
bea mai multu rachiu, și se întâm
plă mai alesă Dumineca sera, când 
cârciumele suntu îndesuite de âmeni, 
er bisericile pe cele mai multe lo
curi stau gole. Der răulă nu se o- 
presce aci. Suntă unii .părinți atâtă 
de nesocotiți încâtă, când se ducă 
la cârciumă, iau cu ei și pe copiii 
loră mai mici, și acolo le dau și 
loră se bea, ca se se învețe de mi
cuți cu acea otravă.

Și acum se întrebămă, ce pâte 
fi 6re causa, că beutura a luată așa 
întinderi mari în sînulă poporului? 
La acestă întrebare, ne vomă încerca 
se răspundemă în următârele:

Suntă unii dintre țăranii noștri, 
cu deosebire cei mai săraci, cari nu 
au case destulă de plăcute și săne- 
tâse, și astfelă pe timpulă iernei se 
mai ducă se șeȚă în cârciume, pe 
cari inse în cele mai multe locuri 
nu le află mai curate, decâtă casele 
loră; suntă comune, unde țăranii 
noștri nu au altă locă de adunare 
și petrecere, decâtă cârciumele; suntu 
apoi și unii țărani leneși, „guri căs-
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S-fi Ian»arie 1895.
Conferința la Ateneu.

Rticuresci, 25 Ianuarie 1895.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans)

24 Ianuarie este una din cele mai 
mari sărbători ale Românului, — căci în 
24 Ianuarie se unesc! principatele române 
și tot! în 24 Ianuarie, acum 4 ani, se puni 
temeliile „Ligei pentru unitatea culturală 
a Românilor!/

Ei bine, sentimentul! românesc! a 
sciut! să se manifesteze și de astă-dată, și 
a sărbătorit! solemni pe 24 Ianuarie 1895.

La Ateneul! Român! s’a ținut! o 
escelentă conferință, de cătră D-nul! lo- 
nescu-Gion. Sala era înțăsată de lume, mare 
parte stau în picidre. Mai întâiu „Liga 
Culturală14 îșl espune serbarea din acdstă 
di și se cetesc! telegramele — în număr! 
forte mare — venite din diferite părți. Re- 
presentanții „Ligei44 sunt! viu aplaudați. 
D-nul! Gion îșl începe apoi conferința. — 
Când vine la tribună e aplaudat!.

D-sa mulțumesce „Ligei Culturale14 
pentru însărcinarea onorătore ce-i face și 
auditorului pentru frumosa primire. Spune 
că va vorbi despre Românismulu în trecută 
și în presinte și dice, că mai nainte de tote, 
trebue să facem! deosebire între romanismă 
și românismă.

„Românismul! — elice — începe dela 
„anul! 274 și numai de atunci începe vieța 
„și lupta pentru esistență a românismului. 
„Sunt! de atunci și pănă acuma 1621 ani, 
„un! lucru de mare importanță, căci să mi 
„se arete în istoria universală un! al! 
„doilea popor!, care în decurs! de ațâți 
„ani, să fi. stat! neclintit! într’un! locl, 
„cu aceleași datini, obiceiuri, moravuri, cu 
„aceeași limbă și religiă. — Să mi se arate 
„un! alt! popor!, care să fi suferit! atât! 
„de mult!, atât! de teribil! ca acesta! Și 
„cu tote astea națiunea romândscă a stat! 
„ca o stâncă de pietră, a resistat! uraga
nelor! teribile, ce s’au năpustit! asupra ei, 
„și națiunea românâscă trăesce și va trăi!“ 
Aplause prelungite.

D-sa urmeză: „O singură dată acestă 
„națiune, acest! mare popor!, se părea 
„că-șl va perde cumpătul!, și în adevăr! 
„a fost! grozav! amenințată națiunea, a 
„fost! amenințat! românismul!, și grațiă 
„numai strămoșilor! noștri și energiei lor!, 
„noi încă suntem! Români !4! (Aplause) Se 
„scie, că este o lege de superioritate. Acesta 
„e cam așa: „0 națiune se nimicesce seu se 
„pierde atunci când e în legătură seu vecină 
„cu unu altă poporă superiorii ei în cultură.11 
„Lucrul! e forte adevărat!44 urmeză D-nul! 
Gion, „și noi am! fost! amenințați de 
„Slavi. Aceștia vecini cu noi și superiori 
„în cultură erau să ne contopăscă, să ne dis
trugă. — Dar grațiă provedinței, noi as- 
„tădi suntem! salvați. Au sciut! cei de 
„atunci să scape și de acestă pericol!. — 

„Dar erășl este forte adevărat!, că avem! 
„multe elemente în limbă, în religiă și da- 
„tine, dela acel! popor! !44 — „Dâr nu tote 
„provinciile românescl și toți Românii au 
„fost! amenințați seu au primit! elemente 
„dela acestă națiune. — Nu, avem! pe 
„Transilvăneni cari n’au primit! nimic! și 
„nici n’au adoptată elemente străine, seu 
„pote că prea puține ungurescl, der cari 
„n’au nici o influință asupra lor!, căci 
„țăranul! dice: „ Vorbescă unguresce, der 
„sunt Română !u

D-nul! Gion, vorbind! de Transilva
nia, urmeză apoi așa:

„Nu e țâră, seu națiune, care să fi 
„fost! mai mult! bântuită de horde străine, 
„nu e popor! care să fi. suferit! mai mult!, 
„decât! a îndurat! Transilvania și Tran
silvănenii!44 (Aplause). — E imposibil! 
„a-șl închipui cineva suferințele acestui po- 
„por!, și pote că numai un! Orațiu, uni 
„Dante seu un! Shakespeare, să potă cânta 
„și scrie durerile acestui popor!!44 (Aplause). 
„Și el! nicl-odată, n’a avut! un! rezim!, 
„un! sprigin!, un! ajutor!, ci continuu 
„singură a căutată să se susție, și a fostă 
„atât! de tare, că timpi de 1621 ani el! 
„n’a perită, trăesce și va trăi! (Aplause). 
„Și mai seim! 6rășl, că nefericita națiune 
„nici astăzi nu șl-a găsită o alinare a su
ferințelor!, că și astădl luptătorii lori, ca 
„și altă-dată, zacă în închisori! (Aplause). 
D-sa urmeză: „Decă s’ar institui astădl 
„un! tribunal!, ca acela, pe care Enric IV 
„regele Franciei voia să-lă institue la Aix- 
„la-Chapelle, și în care representanții tu- 
„turoră țărilor! ar fi. întrebați, ce au fă- 
„cuti în tot! decursul! aniloră viețuițl de 
„a lori națiune, scițl ce ar răspunde Tran
silvania: „Am. trăită*.  Și atâta tot!? E 
„prea puțină ? — ATw, atâta e prea multă. 
„Și apoi, când ar descrie suferințele și tim
purile, prin cari a trecută, i s’ar răspunde: 
„E destulul*  (Aplause prelungitei.

Vorbind! apoi și ceva despre Un- 
„garia, „Ungurii, (jice, în anulă 1896 facă 
„serbarea „Milenarului Arpadă44 adecă 1000 
„ani dela venirea lor! în Europa. Și pentru 
„acestă ană, atât! de strălucită pentru na- 
„țiunea maghiară, ce „a trăită liberă și in
dependentă 1000 ani44, facă pregătiri gro- 
„zave. Așa o spună ei, că a fostă regatul! 
„Sf. Iștvan (Ștefană) 1000 de ani indepen
dentă, der noi să cercetăm! istoria, care 
„ne e martoră, și să vedem! de ne spune 
„că el! a fostă în decursul! acestor! ani 
„liberă și independentă.44 — Aici D-nul! 
Gion citeză mulțime de argumente între 
care și acestea:

„Mai întâiu, dice densulu, vomă lua 
„congresul! dela Vestfatalia la anulă 1648 
„și la care congres! tote națiunile au fostă 
„representate. — Ei bine, s’au găsită 
„între diplomațl pănă și representații 
„celor! mai mici republice independente 
„— der de representanții Ungurilor!, 
„nu s’a dată. Ce însemnă asta? De, în- 

„sâmnă cam rău. Nu era liberă și inde
pendentă Ungaria, de aceea nu-șl trimi
sese representanții! Apoi vă voiu spune 
„lucruri cu multă mai curiose: Chiar în 
„diploma Leopoldină se găsesce spusă despre 
„Transilvania, principată liberă și indepen
dentă. — Bine ’nțelesă mai târdiu s’a fal
sificată acâstă diplomă, și când s’a cerută 
„originalul!, au începută a da din umeri. 
„Apoi ei au fostă bătuți și supuși de So- 
„limană Magnificulă sultanul! Turcilor!, care 
„la Mobaci a bătută și omorîtă pe Ludovicu 
„copilulu; er Ungaria a fost! transformată 
„în pașalică turcescă, cu capitala Buda. 
„Așa der cam sumă rotundă timp! de 340 
„ani acestă regată ală lui St. Ștefană a 
„fostă supusă, er nu independentă, cum 
„spună ei. — (Aplause.)

Trece apoi la Românismă în presinte 
și arată cum a ajunsă regatul! României 
unde se află astădl. Vorbind! și despre 
Românii asupriți dice: Transilvania e ne
fericită țeră, numai suferințele ei nu mai 
încâtă ! — (Aplause sgomotose !)

D-lă Gion! adause între altele :
„Decă stațl de vorbă c’ună Unguru, 

„trebue să fiți prevăzători. — De sunteți 
„în străinătate atunci discutând! de ches- 
„tia națională, el! va dice: Noi suntem! 
„șoviniștl. — Der, decă sunteți la el! în 
„țeră, atunci să te ferescă Dumnetjeu! — 
„Se ’nădușe, se întărită, să învrăjbesce, 
„atunci tună, detună, și ’ți răspunde cu in
famiile dela Turda, cu bolovanii dela Clu- 
„șiu și cu temnițele dela Seghedină44. — 
„(Aplause prelungite.)

In fine d-lă Gion! espuse țînta mă
reț! a „Ligei44 și mulțumesce călduros! 
acestei instituțiunl de mare merită, pentru 
însărcinarea, ce i-a dat’o, de-a desvolta o 
conferință.

Oratorul! este viu aplaudată. Acestă 
conferință începută la 9 ore, se treminâ la 
10. Fiă-care se depărteză ducendă cu sine 
amintirea dilei de 24 Ianuarie.

C. Romulus.

Finitulti unei otrăvitore.
Timp! de mulțl ani ducea familia cu

noscută și vădută Joniaux din Antverpen 
(Belgia) o casă strălucită, în care se învâr
teau cei diutâiu membri din societatea ace
lui orsșă. Acum deodată steaua strălucitore 
a acelei case, madama Joniaux, după o cer
cetare judecătoresc-ă de aprope un! an!, 
filele trecute a fostă condamnată la morte 
din partea judecătoriei pentru trei cașuri de 
otrăvire, făcute din lăcomiă de câștigă. Vic
timele, pe cari le-a omorîtă acea femeiă 
fără de suflet!, au fostă : sora ei Leonia, fra
tele ei Alfred Ablay și unchiul! ei Jacques 
van Kerclchove.

Dama de salon!, femeiă cu spirit!, 
fiica unui generală, actuala soți! a șefă-in- 
ginerului din Antverpen, fosta soțiă a unui 
învățată și scriitor! mort!, și-a otrăvită 

amintitele rude, — astfel! susține aousa, și 
în urma acâsta și-a pronunțată judecătoria 
sentința, după-ce apărătorul! acusatei, mi
nistrul! de odiniâră Graux, pleda nu pen
tru momente ușurătâre, ci, lucru de mirată, 
pentru achitare, și după ce însa-șl acusata 
combătu cu sucoesă câte-va detailuri din 
acusă. Și când o transportară pe condam
nata pe cară îndârătă în temniță, mulți
mea agitată, adunată înaintea curții jude- 
cătorescl, erupse în strigăte sălbatice: „Uci- 
dețl otrăvitorea!“

Otrava este o armă periculos! în mâna 
criminalilor!, și omenii în tote timpurile 
și-au îndreptată cea mai neîmpăcată ură 
asupra otrăvirilor!. Cu câtă mai mare tre
bue să fiă în cașul! de față ura și scârba 
omenilor! față de madama Joniaux, față de 
ființa miserabilă, care pregătise otrava fra
telui surorei și unohiului ei și li-o dădu 
între ouvinte dulci și lingușitore!

Mărturisirile făcute de femeia denatu
rată, și de aprope trei sute martori ascul
tați, aruncă o raZă interesantă asupra mi- 
seriei strălucite, ce domnia în casa Joniaux 
Tote faptele femeii ticălose, precum jocul! 
cu cărți false, manoperele înșelătore față 
ou comercianțl și liferanțl, împrumuturile 
necontenite — tdte aceste dovedesc!, ce 
luptă grea purta madama Joniaux pentru 
de-a putâ trăi pe picior! înaltă. Nisuința 
acesta, de-a duce casă mai mare, de cum 
permită venitele, s’a constatată adese-ori 
în tote orașele mari și au dusă în cele mai 
multe cașuri la un! finită tristă.

Ce-a foști și ce este robia?
Robia este starea omului sub stăpâ

nirea altui om!. Ea este nu numai o pie
dică la libertatea omului, cum este în so
cietatea nostră de adl starea celui nevîrst- 
nică, a femeiei măritate, a acelui pusă sub 
epitropiă, seu a mulțimei locuitorilor! din 
țările supuse stăpânirei boeriloră, der este 
o ridicare totală a acestei libertăți. Robul! 
este pusă în rândul! dobitocelor!; este 
un! lucru, lucrul! stăpânului sâu; se so- 
cotesco printre uneltele de muncă.

Robia a fostă și este, din nenorocire, 
peste tot! pământul!. Ea se găsesce în 
tote țările, der n’a fostă și nu este tot! 
d’ună fel! la tâte. In țările locuite de săl
batici, cari trăescă mai numai cu vânatul!, 
vrășmașul! biruită este omorîtă ; er femeile 
se cruță și s’adaogă la acelea ale bordei 
biruitore, ca să facă totă trâba casei. In sta
rea în care omul! trăia cu păstorirea tur
melor! de vite, nu se luau robi, decât! 
pentru a ’i vinde: un! exemplu este vin
derea lui Iosifă de cătră frații săi la nis- 
ce negustori Ismaieliți, cari ’1! revând! lui 
Putiffar în Egiptu. Grija turmelor! era o 
muncă, la care erau de ajuns! omenii fa
miliei. Când însă omenii începură a trăi 
din munca pământului, atunci se simți pu-

cate44, cari necăutându-și ceva de 
lucru la ei acasă, se ducu de ședu, 
seu beu prin cârciumă.

Sunt! cașuri anumite, când o- 
mulu pdte întrebuința pentru restau
rarea puterilor! perdute, în porțiuni 
mai mici, chiar și rachiulu, der a- 
cesta o pdte face și la elu acasă. 
Astfel! călătorului ostenită de drumu, 
muncitorului de cți și ostașului os
tenită îi priesce bine câte-o porțiune 
de rachiu, care ajută mistuirea bu
catelor! consumate. La începută se 
și întrebuința rachiulu numai ca me
dicină pentru stomac!, și numai mai 
târZiu dmenii au începută a-lu între
buința ca o băutură amețitore.

Intrebuințându-se înainte de fiă- 
care mâncare rachiu, stomaculu se 
dedă cu elu, ca și calul! cu ovesulu, 
și îndată ce nu mai primesce rachiu, 
e bolnavă și numai cu greu vre se 
raistue bucatele. Din asta causă și 
auZimu adese-ori pe bețivi cjiceudu: 
că ei mai bine nu mănâncă, decât! 
se nu bea, și îi vedemu de multe- 
ori șeZendti Ziua întiegă în câr
ciumă nemâncațl. Care va se Zică: 

stomaculu loru fiind! dedată cu ra
chiu, dela unu timp! slăbesce și nu 
mai e în stare să mistue bucatele 
mai tari.

Suntu mulțl bețivi, caii după 
ce vădu, că au călcată c’ună picior! 
în grdpă, s’ar lăsa bucuros! de beu- 
tură, der nu se mai potu, căci au 
ajunsă robi ai stomacului, care cere 
mereu totă numai beutură, pe care 
o pdte mistui mai ușor!. Etă pen- 
tru-ce bețivii, după-ce se desbată, nu 
potă mânca altceva decât! său nu
mai lapte dulce, sâu vre o zamă acră.

După acestea va ti bine se ve
demu, cum se produce în capul! 
omului beția, care e de două feluri: 
ordinară și acută, seu mortală.

Omulă, bând! mai multă ra
chiu, acesta ajunge în stomac! și 
împreunându-se cu sângele, îlu ațîță; 
totă așa face și cu creerulu, unde 
încă produce ilusiuni (vedenii), idei 
estra-ordinare, scântei dinaintea ochi
lor!, vuetă în urechi și mai pe ur
mă o amețelă așa de mare, încât! 
de multe-orl nici nu pdte merge pe 
picidrele sale proprii.

Unii bețivi, după ce se îmbată, 
sunt! forte aplecați spre certe și 
bătăi, cari se sfîrșescă de multe-orl 
cu înjunghieri și ucideri. Când vre 
se mergă, omulă betu se ține fdrte 
sigură, der cea mai mică piedecă 
îlă face se se poticnesc!, se cadă, și 
ne mai putendu-se ridica tără aju
toră streină, addrme pe locu într’o 
nesimțire și slăbiciune totală, cari 
îlă făcu nepăsător! pentru totu ce 
se întâmplă împrejurul! seu.

După 5—6 dre, bețivul! se po- 
menesee într’o stare de totu trista 
și posomorită, fiind-că trupulu lui 
întreg! e în nerenduială, er mânile 
și picidrele începu a-i tremura; elu 
doresce mereu apă, ca se mai do- 
moleșea furia spirtului. Der apa prea 
multă face turburare stomacului 
nededată cu ea, și bețivul! începe 
de nou a se tămădui cu rachiu. AZi 
așa, mâne așa, pănă când se face 
bețivă în înțelesul! strînsă ală cu
vântului.

Făcând! odată începutulă, be
țivul! devine tot! mai lacomă ; elu 
ar be totu mai multă, pănă când 

odată atâta bea, încât! nu mai e 
în stare a-lu suporta și atunci se în
tâmplă iutocsicațiunea acută, seu 
cum Z'ce poporul!, se aprinde ra
chiul! în elu și more.

Etă și câte-va semne mai însem
nate de ale bețiviloiu: fața, nasul! 
și buzele suntu cam umflate și de 
coldre roșie albastră; mintea le este 
pururea întunecată și zăpăcită ; suntu 
posomoriți și triști, mânile îucepă 
a se slăbi și mai pe urmă a tre
mura; răsuflarea, sudorea și mai pe 
urmă trupulu întreg! le mirosă a 
rachiu. In sfârșită urmeză seu o 
morte groznică, plină de chinuri și 
dureri, seu o aîienațiune mentală 
(nebuniă). Acesta este sfârșitul! heu- 
toriloru de rachiu.

într’o casă de nebuni s’a con
statată, că jumătate dintre bolnavi 
au fostă bețivi de rachiu; de-ase- 
menea s’a constatată, că a cincea 
parte a sinuciderilor! se sevârșeseu 
în stare de bețiă.

Der se vedemu acum, întru câtă 
rachiulu, luată în porțiuni mai mici, 
pdte fi în anumite cașuri și folosi- 
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ternicit nevoia de robi, cari se și făcură. 
Când munca câmpului ajunse celti dintâiu 
mijlocii de hrană, se căutau într’adinsă 
robi pentru a munci și a hrăni pe stăpâ- 
nitorl, și de atunci robia crescu, din ce 
în ce. pe măsură ce se înmulțiră omenii, 
se făcură orașe și se ’ndeletniciră multi 
cu meșteșugurile.

Deosebite împrejurări, și pornirea 6- 
meniloră de bine, au făcută ca în țările 
■europene, robia, în felul! ei vechili, să nu 
se mai păstreze, decâtă ca pedepsă pentru 
făcători de rele; numai ocnașii mai suntă 
siliți să facă munca de robi. In țările ră
săritului însă, în Africa, ea se mai găsesce 
încă. In America n’a fostă desființată de
câtă de vr’o ‘25 de ani. In România se 
scie, că Țiganii nu s’au desrobită decâtă la 
1847, adecă de 47 de ani.

Celu dintâiu robă a fostă femeia. Băr- 
batulă, mai puternică ’și-a însușită o stă
pânire fără margini, îndeletnicindu-se sin
gură cu trebuințele din afară ale casei, 
mai alesă cu aclea de răsboiu. Femeia, 
mai slabă, supusă voinței și bunului placă 
ală bărbatului, a trebuită să facă treburile 
cele mai grele, ca ună dobitocă de jugă. 
Ea trebuia să aibă grija tuturoră greută- 
țiloră cerute pentru gură și îmbrăcăminte. 
Cu tote astea, femeia nu era socotită de 
robă în adevăratulă înțelesă ală cuvân
tului.

Robia a fostă o urmare a răsboiului. 
După uciderea mai multoru vrășmași în 
luptă, rămânea o parte, care, său de oste- 
nelă seu de frică, nu mai lupta. Pe aceș
tia nu ’i mai ucideau biruitorii, ci îi luau 
și ’i puneau, să muncăscă pentru ei. Her
bert Spencer, ună cărturară englesă, crede 
și scrie, că robia a fostă o urmare de căp- 
căunăriă, adecă, biruitorii, mâncători de 
omeni, luau robi din răsboiu și ’i păstrau, 
ca să-’i mănânce pe rendă; der punendu-i 
să muncăscă, în acestă timpă, pănă să-’i 
viă rândulă fiă-căruia, au băgată de semă, 
că puteau avea mai multă folosă din mun
ca loră, decâtă din carnea loră. începură 
deci ai păstra ca robi, adecă, ca dobito
cele de jugă. Indienii așa numiți Nutquazi 
erau în acestă stare, când Europenii deteră 
peste dânșii. In America, din când în când 
ei ucideau pe soli și-’i mâncau. Se crede, 
că la începută nu se luau robi din hordă, 
decâtă cei ce nu luptau; bărbații în stare 
de a lupta erau dațl morții. Ast-felă era 
obiceiulă la Patagonl. Der, încetulă cu 
încetulă căpcăunăria peri, și se ’ncepură a 
se lua și a se păstra robi și bărbați voi
nici, cari erau mai folositori, decâtă cei
lalți.

De atunci începură de a-se socoti 
douăfeliurl de omeni în întocmirile lumesol: 
muncitori și diriguitori poruncitori. Robii 
fură îndatorițl a face totă munca trebui- 
tore pentru hrana și întreținerea obștei. 
Astfelă se găsescă și astădî Chinuchii din 
.America de nordă, nemurile, ce locuescă 

Belucisianulil, Felatdhi din Guinea și o mul
țime de alte horde. Cu formarea acestui 
felă de pături de omeni, supuși numai la 
ascultare, a începută deosebirea dintre diri
guitori șt muncitori, cari se găsescă pretu- 
tindenea și aștăcjl.

Robia fu ună mijlocă de înjosire ală 
omului. Prin robiă se începu împărțirea 
omeniloră în mai multe feliurl de classe, 
nebucurându-se toți de acelea’șl drepturi 
și datorii.

EDUCAȚIUNE.

Unu cuvânt» învețatoriloru.

IV.
Când vedă, o iubiți amici! cum 

se prepară cei mai mulțl dintre voi 
pentru a loru misiune, nu potu alt
fel!, decâtu se vă compătimesc!. a- 
tâtîi pe voi, câtu și pe nenorociții 
copii, cari se voru încredința supra
vegherii vostre. Voi învețați limbile 
clasice, ceva geografiă, istoria și ma
tematică, celu multu și ceva franțu- 
zesce și musică, urmați unu cursu 
de filosofiă și teologia, și credeți, că 
v’ați formatu îndeajuns! spre a fi 
educatori.

Dfică vi-se dă spre a’i educa, 
Ioanu, Demetru și Petru, copii de 
cinci ani, ce vreți se începeți cu ei? 
Ce puteți utilisa din tfită a vostră 
învățătură în acest! cercă de acti
vitate? Aprope nimicu. Acești copi
lași ținu încă cu totul! de lumea 
visibilă, prin a cărei privire îșl des- 
vfiltă cea mai nobilă parte a loru 
și prin care trebue se capete dispo- 
sițiune pentru representările abstrac
te — însă voi sunteți străini în a- 
cestă lume visibilă. Obiectele, ce vă 
încunjură cjilnicu, vă suntu necunos
cute și la multe din ele nu le sciți 
nici numele. In casulu acesta voi 
umblațl cu copiii prin natură, în
tocmai ca unu țăranu prin galeria 
de tablouri din Dresda. Ia uitați-vă 
la pasărea, ce stă pe crfingă, întrebă 
Dumitru, cum se numesce? N’o cu
nosc!, e răspunsul!. Veselii vine 
Ioanu, sosind! cu o plantă în mână, 
și întrebă: cunfiscețl acestă plantă? 
Și elu primesce același răspunsă. 
Voi le puneți la disposițiune în locu 
de flori, cărți, și în locu de lucruri, 
semnele lucrurilor!, pentru a căroru 
cunfiscere n’au nici cea mai mică 
plăcere. Atunci se producu neînțe
legeri în relațiunile în care ați fi 
putută să fiți forte fericiți, căci co
piii nu potu să iubescă pe unu omu, 
care nu se pricepe se-i întrețină în- 
tr’ună chip! plăcutu loru, și voi tra
tați cu aversiune pe copiii, la care 

învățătura vostră a produsă ună for
te puțină efectă.

Așa der, amici! urmați sfatulă 
unui bătrână educatoră și studiați 
mai multă lumea visibilă. Procurați 
puteriloră copiilor!, ce tindă să fia 
clesvoltate, ună îndestulător! eserci- 
țiu, și atunci veți afla de sigură, că 
sciți să vă ocupați cu ei în modă 
plăcută și folositor! și că nu vă voră 
mai fi împovorători, ci din contră 
le veți procura cea mai plăcută dis
tracția. Decă observați dorințele șco- 
lariloră voștri și starea loră cjilnică, 
atunci veți găsi îndeajunsă ocasiune 
spre a ’i ocupa.

In orele de studiu voi cereți, 
ca ei să fiă totu-dfiuna liniștiți și se 
stea bine. Contra acestei cereri se 
opune întrega loră natură, care e 
absolută activă, înclinată spre acti
vitate și neaccesibilă de a fi numai 
pasivă. Veți desgusta pe copii și 
veți provoca nemulțumiri, decă veți 
persista în cererea vostră. CăutațI 
de a ’i ține într’o continuă acțiune 
și atunci veți fi mai mulțumiți unulă 
cu altulă.

Așa der, nu le țineți prelegeri 
și nu pretindețl, ca ei să vă asculte 
numai, ci faceți, ca lecțiunea vostră 
să fiă o continuă conversațiune la 
care să ia parte, când unulă, când 
altulă din școlari; faceți încă ca 
toți școlarii să procedeze după me
toda Pestalotziană, și anume, ca din 
timpă în timpă să pronunțe în coră, 
aceea ce le-ți spusă voi*  5 6 7 * * *.

*) („Din cărticica furnicilnră11).

5) Se se numfiscă din partea 
parochului, învățătorului seu a al
tui plugar! harnică din comună, cu 
deosebire în serile cele lungi de 
iernă, câte-o casă mai curată, pen
tru fiă-care uliță, în care se se pfită 
dmenii aduna, și nu tot! numai în 
cârciumă. In asemenea case sfi se 
trimită câte unu 4’ariL carte seu 
călindară anume întocmite pentru 
trebuințele poporului, din care se 
cetescă și esplice cei mai înve
țați și celorlalți, cari nu sciu ceti;

6) Se se reguleze și șeȚetorile 
pe basa punctului de mai 'nainte:

7) Ca urmare a acestor! doue
puncte se se înființeze în fiă-care
comună biblioteci poporale și din
partea conducătorilor! să se arate 
prin vorbe și prin fapte, la totă pri- 
legiulă, că fiă-care omu, care do- 
resce cinstea și mărirea casei sale, 
este legată mai multă de acesta, de
cât! de conveniri și petreceri.

I. Georgescu.

Represcittarea fiorativă a apastolilora.
(Din „Iconologia creștină11 occidentală și orientală 

de Dr. Sever Muroșinuu.)

SântulU Petru și Sântulu Paulă.
Dintre toți apostolii Petru și Paulii 

s’au reprodusă mai deșii în picturile creș
tine. Pe ei îi întâmpinăm! adese-orl la 
olaltă în una și aceeași pictură, pentru-că 
celh dintâiu a fostă numită de Christosă 
capulă bisericei, âr ală doilea fiindă mai în
vățată, a propovăduită mai cu succesă cu
vântul! lui Dumnedeu la poporele păgâne.

După învierea lui Isusă, Petru a fostă 
conducătorul! apostolilor!, ceea ce reese 
din diferite momente principale, ce le aflămu 
în „faptele apostolilor!11, în cari S. Petru 
ia mai înt-âiu cuvântul!, seu spune părerile 
lui decidătore. Elu a fostă fiulă unui pescară 
din Capernaum și mai ’nainte de a de
veni discipululu lui Isusă a trăită din pes
cuită. (Mateiu IV, 18; Marcă I, 16; Luea 
V, 1—11). S’a chemată Simonă fiulă iui 
Iona, er Isusă l’a numită Chefa, adecă Pe
tru. (Ioană I, 42).

Dela Mateiu XVI, 17—20 aflămă ur- 
mătorele cuvinte remarcabile, ce le-a disu 
Isusă lui Petru, când a făcută mărturisi
rea, că Isusă este fiulă lui Dumnezeu. Pe 
acestea se baseză principatul! lui Petru: 
„Fericită ești Simone, fiulă lui Iona! că 
trupă și sânge nu a descoperită ție, ci Pă
rintele meu celă din ceruri. Și eu cjică, că 
tu ești Petru și pe acestă petră voiu zidi 
biserica mea, și porțile iadului nu o voră 
birui. Și-ți voiu da ție cheile împărăției 
ceruriloră; și ori ce vei lega pe pămentă, 
va fi legată în ceruri; și ori ce vei des- 
lega pe pămentă, va fi deslegată în ceruri11.

La tote actele mari ale lui Isusă, Pe
tru, împreună cu Iacobă și cu Ioană au 
luată parte, pentru-că ei formau _ cerculă 
celă mai intimă ală apostoliloră lui Chris
tosă.

De persona lui suntă legate mai mul
te legende, cari mai târdiu au fostă esploa- 
tate de biserica catolică în favorul! ei. 
Așa nu se pote dovedi pe cale istorică 
cum că elă a fostă celă dintâiu episcopă 
ală Romei, unde se fi păstorită două-decl 
și cinci de ani. După legendă elă a sufe
rită morte de martiră, fiind răstignită pe 
cruce. La dorința lui se dice, că restigni- 
rea s’a efectuită cu capulă în josă, ca ast
felă să nu fiă, ca a învățătorului său.

Sântulă Paulă în mai multe epistole 
de ale lui, singură se apostrofeză ca apos- 
tolă ală lui Christosă. Elă însă nu s’a nu
mărată între cei doi-spre-dece discipull, 
pe cari și i-a alesă Isusă, căci pe atunci 
nici nu era aderentă ală învățăturiloră lui, 
ci din contră, după cum aflămă din faptele 
apostoliloră, elă a cerută împuternicire scri
să din partea archiereului, că decă va afla 
în Damască omeni, cari să mărturișâscă pe 
Isusă, să-i aducă legați la Ierusalimă. Și 
din celă mai înverșunată inimică ală învă- 
țăturei celei nouă, a devenită celă mai 
mare apărătoră ală ei. Elă a întemeiată o 
mulțime de comunități creștine în Asia 
mică, în Macedonia și în Grecia. Autori
tățile romane dintru începută nu s’au ames
tecată și n’au pusă nici o stavilă acestui 
apostolă energică și fanatică, ba chiar 
’1 au apărată de furia inimiciloră lui, fiind 
că era cetățeană romană. Guvernatorul! 
Felix l-a ținută doi ani, ca prisonieră, în 
speranță, că va fi rescumpărată cu bani. 
(Faptele apost. XXIV, 27). Următorulă lui 
Felix a fostă Porciu Fest, acesta audendu 
vorbirea lui de apărare, a esclamată: „Pa
velă ai nebunită; cartea cea multă te a- 
duce spre nebuniă“. Elă apelând! la Ce
sare, a fostă trimisă la Roma, unde a pe
trecută doi ani. Probabilă, că și el! a că- 
dut! victimă persecuțiunei Creștiniloră de 
pe timpul! domniei lui Nero.

Cum au fostă fisionomiile și staturile 
acestor! doi mari apostoli, noi nu putem! 
constata cu certitudine, de ore ce ne lip
sesc! datele trebuinciose. Cu tote acestea, 
după cum afirmasem la începuță, pictura

tor!. Este bonstatatu, că mâncările 
consumate, fiind! omul! deșteptă 
seu muncind!, numai după 4—5 bre 
ajungă sS fiă întrebuințate și prefă
cute în sânge; pe când dormind! 
omultî după fiă-care mâncare, și nu
mai la o oră-doue ajungă mâncările 
în sânge. Muncitorul! eeracu însfi nu 
pbte să dfirmă după fiă-care mân
care, prin urmare numai după 4—5 
fire ajunge se-șî întăresoă trupul! 
cu mâncările consumate, de aceea 
elu bea rachiu, care grăbesce în- 
eâtva mistuirea.

Rachiul! ajuns! în stomac!, 
are însușirea de a se descompune 
în apă și acidă carbonică. Apa ese 
afară din trupă prin sudore, er aci- 
-dulu carbonic! prin răsuflare. Decă 
unu muncitor! lucră, fără să aibă 
hrana destulă, sudbrea și acidul 
carbonică se formeză din grăsimea, 
ce este în trupă, și astfel! acesta 
începe a scăde totă mai tare din 
greutate; fiind-că rachiul!, cum am 
Țisă, dă materială și pentru sudore 
și răsuflare, bețivii potu trăi câte-o 
Ți două și numai cu elu, fără altă 

mâncare mai tare, care la urma 
urmelor! nu se pfite mistui în sto
macul u loru.

Suntu anutimpuri, când popo
rule nostru are lucrurile cele mai 
grele la câmp! și elu se nutresce 
forte reu, cu bucatele cele mai sim
ple de postă, ca: mămăligă, fasole, 
vai'Ță crudă și altele, cari îi îngreu
nez! stomacul!, îlu făcu trâudavu 
și fără voiă la lucru. De aceea ar 
trebui se se recomande pretutin- 
denea, ca poporul! pe timpul! lu
crurilor! grele de câmp! să se nu
tresc! mai bine. Nutrementuki unui 
popor! jfică rolul! celu mai însem
nată atâtu din punctă de vedere 
individuală, câtu și naționalii. Cu 
câtu unu muncitor! se nutresce mai 
bine, cu atâta pote lucra mai cu 
sporu, mai multu și mai îndelungată ; 
cu atâtu și urmașii lui voru fi mai 
cu putere, și cu atâtu mai cu pu
tere și mai eroică va fi și națiunea 
din care elu face parte.

Pentiu ca beutura rachiului se 
nu prindă în rociulu seu atâtea vieți, 
s’au formatu în cele mai multe state 

societăți anumite pentru absținere, 
membrii acestora se obligă sub as
pre condițiunl de a nu întrebuința 
nici ei, nici alții din familia loră 
buetura rachiului. De-ocamdată înse 
pentru plugarii noștri am! reco
manda următfirele :

1) Se se nutrescă cu mâncări 
mai bune, cari apoi producu atâta 
căldură în stomac!, încât! acela 
nu mai are lipsă de îmbolditoru la 
mistuirea bucatelor! ;

2) Se se oprescă copiii mai mici, 
precum și aceia, cari nu suntu încă 
maioreni, prin cele mai aspre pe
depse, din partea părinților! și în
vățătorilor!, dela întrebuințarea ra
chiului ;

3) Primăriile comunale se visi- 
teze mai des! beuturile cârciumari- 
lorQ, ca aceștia se nu le prea pfită 
falsifica și otrăvi;

4) Se se încuragieze în anii ro
ditori fabricarea rachiurilor! de pru
ne și pere, pentru trebuințele cas
nice ;
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creștină a conservați! prin repetarea figu- 
riloră loru încât-va unele liniamente ca
racteristice, cari le-au asigurată tipurile 
lorii.

. Sântulă Petru în genere este descrisă 
ca ună bătrână ceva robustă, cu fruntea 
lată, ochii nu prea deschiși, cu trăsurile 
feței mai multă dure, decâtă nobile. Pă- 
rulă capului lui este creță, scurtă și desă. 
Tn cele mai multe cașuri creștetulă îi este 
pleșuvă. Are barbă plină, scurtă tăiată. 
Dintru începută este descrisă întocmai ca 
și cei-lalțl apostoli, ținendă în mână o 
bandă cu o sentință, sâu o carte. Mai târ- 
diu are în o mână o carte în cealaltă o 
cruce. Adevăratulă lui atribută este o veri
gă cu două chei: una ca să lege și alta 
ca să deslege.

Manualulă atonică ast-felă descrie 
chipulă apostolului Petru: „La fața obra
zului albineță, puțintelă cam galbenă, ple
șuvă la capă și desă la părulă ce-i mai ră
măsese, cam căruntă, sprîncenile ’nalte, cu 
nasulă cam lungăreță, barba rotundă și 
căruntă, și la statulă trupului dreptă, omă 
de mijlocu și la căutătură îngrijată“.

Sântulă Paulă mai desă are înfățișa
rea unui bătrână mică și slabă, cu capulă 
adese-orl pleșuvă, funtea lată, nasulă aqui- 
lină, ochi ageri, fulgerători, față ovală, er 
barba lungă și ceva ascuțită. Atributulă 
colectiva ce-lă au dintru începută toți apos
tolii, ’lă are și densulă. Mai târcliu însă ’șl 
are atributulă său propriu, care este o sa- 
biă ascuțită, de dre-ce, după tradițiune, 
ela a fostă omorîtă cu astă armă. Une-ori 
este descrisă cu două săbii, una represen- 
tândă spiritulă său, er cea-l’altă arma cu 
care s’a omorîtă.

Manualulă atonică descrie pe aposto- 
tolulă Paulă în modulă următoră: „Capulă 
pleșuvă, veselă la căutătură, cu sprîncenele 
plecate în josu, albă la față (?), cu nasulă 
rotundă (?), cu barba cam lungă, la totă 
obrazulă cu bună-cuviință împodobită, cam 
căruntă la capă și la barbă, omă sănătosă 
cu virtute, puțintelă cam scundă la trupă11. 
Descrierea apostolului Paulă după manuală, 
nu sâmănă cu figurațiunea lui omenescă 
din cele mai vechi și mai însemnate mo
numente de artă. Cu deosebi cea mai mare 
divergință este la nașă. In picturile și mo- 
saicurile vechi, după cum ne vomă con
vinge, apostolulă Paulă este descrisă cu 
ună nasu aquilină și nu rotundă, sâu scurtă 
și grosă, precum îlă prescrie manualulă a- 
tonică. Prin acesta tipulă lui sufere forte 
multă în picturile orientale, abătendu-se 
dela tipulă lui statorită în picturile și mo- 
saicurile vechi creștine.

Autorulă arată apoi cu esemple, cum 
tipurile acestoră doi apostoli Petru și Pa
velă s’au păstrată în picturile din cimitere, 
în mosaicurl și miniaturile cele mai vechi. 
Trăsurile fisionomiiloră acestoră doi apos
toli nu suntă păstrate însă numai în acele 
monumente, în cari ei suntă descriși îm
preună, ci în tote monumentele, în cari 
apară toți apostolii.

Cele mai vechi busturl ale apostoli- 
loră făcute în mozaică prin secolulă ală 
V-lea, avendă fiă-care numele scrisă, suntă 
în biserica Sf. Petru Chrisologulu din Ra- 
venna.

Din tote monumentele păstrate reiese, 
că sfântulă Petru are, ca atribută, o cheiă 
seu mai multe chei prinse într’o verigă 
(chiar prin secolulă VI-lea). Sf. Pavelă are 
numai atributulă colectivă; sabia i-s’a dată 
cu multă mai târdiu.

De prin secolulă ală VI-lea atribu
tulă sântului Petru este o cheiă, uneori 
două, alte-orl chiar și trei. Acesta a fostă 
comună pentru întrega biserică creștină. O 
cheiă galbenă, ca de aură, simbolisâză cheia 
dela porta împărăției cerului. Desă suntă 
două, atunci una este de aură, âr a doua 
de argintă. Cheia de argintă simbolisâză 
cheia pământului. Dâcă suntă trei, atunci 
a treia este negră, căci ia se consideră ca 
cheia infernului.

La tote poporele creștine este o tra
dițiune vechiă, care dateză din timpurile 
cele mai întunecate ale evului mediu, cum 
că sântulă Petru stă la porta raiului și 
lasă numai pe acela înlăuntru, care în 
vieță a fostă ună bună creștină. Dela vo

ința portarului cerescă depinde intrarea 
omeniloră în raiu. Lucru firescă, că în de- 
cursulă timpului s’au făurită multe legende 
cu referință la acâstă funcțiune înaltă, de 
cari aci nu ne putemă ocupa.

Sabia este atributulă sântului Paulă, 
ea nu s’a folosită în cei dintâiu dece se- 
coll ai erei creștine, ci numai pe la sfîr- 
șitulă evului mediu și dela renascere în- 
coce. Sabia de focă este cunoscută și în 
testamentulă vechiu, ea este atributulă ar- 
changhelului, ce a fostă pusă de Dumnedeu, 
ca să pădâscă intrarea paradisului. Dâr 
sabia să alătură la o mulțime de alțl sânțl 
cu deosebi ai bisericei catolice, însemnândă 
arma cu care acei sânțl au fostă omorîțl. 
In tote picturile creștine, atâtă occidentali, 
câtă și orientali, noi recundscemă pe apos
tolulă Paulă, afară de acestă atribută, și 
prin tipulă lui statorită.

De prin secolulă ală XIV-lea pictorii 
au descrisă diferite motive din vieța aces
toră doi apostoli. -,Așa din viâța lui Petru 
minunea cu pescuitulă, alegerea lui ca a- 
postolă. Acestă din urmă scenă totă-deuna 
este însoțită și de-a fratelui său Andrei. 
Sântu Petru ia parte la o mulțime de scene 
din viâța Mântuitorului. In picturile, cari 
descriu scene după suirea lui Isusă la ceră, 
capulă apostoliloră jocă ună rolă fdrte în
semnată, cu deosebi la mortea lui Anania 
și a Safirei, la prinderea și eliberarea lui 
din prinsore prin îngerulă Domnului, la 
învierea Tabitei și a fiului regescă etc. 
etc. Martiriulă său este admirabilă descrisă 
de cei mai renumițl măeștri, ca Giotto, 
Masaccio, Michel-Angelo, Guido Eeni, Ru
bens și alții. Sântulă Petru vine adese-orl 
în legătură cu evangelistulă Marc, căruia 
se c|iGe ca ia dictată evangelia.

Cele mai însennate scene din viâța 
sântului Paulă suntă: cum cade la pă- 
mântă în călătoria sa spre Damască, cum 
își recapătă vederea prin binecuvântarea 
lui Anania, și cum predică în Atena.

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu14 din Bra- 

șovu a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioanu G-eorgescu. O carte fârte 
folositcre pentru plugari, scrisă în stilă 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia „A 
Mureșianu44 în Brașovă, și la autorulă în 
cSorei (p. u. Also Porumbâk).

*

„Tconologia creștină occidentală și 
orientală1*.  Prelegeri ținute la șcâla de Bele- 
Arte din Iași, de prof. Dr. Sever Mureșianu. 
Bucurescl tipogr. Curții regale F. Gobi 
Fii 1894. — Acestă carte 8° mare pag. 
314, cu ilustrațiunl, cuprinde cele mai in
teresante si prețiose date din arta vechiă 
și mai nouă creștină, asupra simboleloră 
și a representării figurative a lui: a) Dum
nedeu Tatălu (simbolele și figurațiunea ome- 
nâscă, vestmintele și insigniele lui Dum
nezeu tatălă; îngerulă Domnului) b) Dum
nezeu fiulă (simbolele, figurațiunea lui Chris- 
tosă : Fost’a Christos frumos seu urîtă ? Cele 
mai însemnate monumente, nari conservă ti
pul lui Christos, etc., c) Spiritulă sânt și S-ta 
Treime (Simbâlele, figurațiunea omenâscă a 
Spirit, d) Sânta Fecioră (Cultulă st. Feciâre, 
descrierile ei făcute de diferiți sânțl și po- 
sițiunile ei principale în pictură; Cele mai 
vechi și cele mai însemnate iodne ale sântei 
Feciore. Cea mai frumosă legendă a sântei 
Feciore) e) îngerii (în testamentulă vechiu 
și nou; figurațiunea îngeriloră în cele mai 
însemnate monumente picturale), f) SS. Ionii 
Botezătorulă. g) Apostolii (Representarea fi
gurativă a apostoliloră îu cele mai însem
nate picturi și mosaicurl; St. Petru și St. 
Paulă ect.) h) Evangeliștii; simbdlele și re
presentarea loră figurativă și cele mai în
semnate monumente pictorall și în mosaică. 
— „Iconologia creștină11 se află de venZare 
la d-lă I. Sccolescu architectă, Bucurescl, 
Bulevardulu Carolă I Nr. 14.

Pe celu înghețata a-lu aduce în fire.

Celti înghețată trebuesce mai 
întâiu dusu într’o casă rece (caldă 
la nici o întâmplare), unde desbră- 
cându-lu cu frumosulu, ca se nu-i 
frângemfi membrele înghețate tunu, 
îlu acoperimă cu neuă, ca numai 
gura și nasulu se-i rămâiă afară, a- 
poi ne apucămă și-lfi Irecămu me
reu. Decă neuă nu avemfi, apoi îltt 
învSluimu într’ună vestmentu udu, 
orî în apă rece, îlă așeițămă de așa, 
ca numai capulă se-i remâiă afară. 
Frecarea se face cu ună ștergară 
muiată în apă rece. Cercămă apoi a-lă 
face se resufle. Numai după-ce omulă 
dă semne de vieță, după-ce mem
brele începă a-șî recăpăta însușirile 
celoră vii, este ertată a-lă duce în 
casă mai călduță, unde îlu culcămă 
sub o haină rece, și numai după a- 
ceea pote se urmeze frecarea cu hai
ne calde și încălzirea cum se cade 
a casei.

Aducerea în fire a omului înecatu. 
Mai întâiu de tbte îlă desbrăcămă 
și-’lă ștergemu, ca să fiă sbicită pie
lea lui. Nasulă și gura le curățimă 
și ștergemă de glodă, și numai de
câtă îlu punemă pe ună așternută, 
fiă de orl-ce, cu fața în josu și c’o 
mână sub capă. Piciorele au se fiă 
în susă. In chipulă acesta apa, ce 
i-a pătrunsă în plămâni se scurge. 
Ne apucămă apoi și-lu bîzăimă cu 
ceva la nașă, în gură îi ținemă se 
amirbse ceva puternică și dâcă nu 
merge, cercămă a-lă face să-și vină 
în fire.

Ce e de făcuta în casu de otrăvire? 
Decă cine-va s’a otrăvită cu arsenicu 
are se i-se dea ceva se vomeze. Ne-a- 
vendu apotecă la îndemână, cercămă 
cu apă caldă, în care punemă ca o 
lingură de cafea de sare prăjită pe 
focă, într’o tigaie. Apă de acâsta 
se bea celă cu pricina câtă de mul
tă. Dâcă apoteca e aprope se se a- 
ducă numai decâtă ipecacuanha seu 
rădăcină de vomată, din care-i dămă 
totă la 10 minute câte ună gramă. 
Ca contra-otravă se recomandă mag- 

mesia, din care se ia 50 grame în 
300 gr. apă. Când cine-va este otră
vită cu coclelă (rugină de pe vasele 
de aramă) să bea apă multă cu ză- 
hară și albușu de ou amestecată. 
La înveninarea cu leșiă să se bea 
oțătă ori mustă de alămâiă (citro- 
mă) lungită cu apă. La otrăvirea cu 
săruri (acidă sulfurică), acidă mu- 
riatică, acidă nitrică (salitră) e a se 
întrebuința laptele amestecată cu 
cretă. La casă de otrăvire cu bureți 
veninoși ori cu plante (buruiene), re- 
curgemă la petra de vină pentru 
vomată (Brechweinstein), din care 
topimă 25 centigrame în 100 grame 
de apă și luămă din ea totă la 10 
minute câte o lingură. La mușcarea 
de șerpe rana trebuesce suptă (buze

Petru celă mare si hoții.■ f >
Petru celă mare ală Rusiei a aucjită 

într’o di despre mai multe furturi întâm
plate. Plină de mâniă striga Țarulă : „ț)ău, 
acesta trebue să aibă odată ună sfârșită !“■ 
După aaeea a dată poruncă să vină la elă 
procuratorulă generală, Pavelă IvanovicI 
Iagușinsky. „Scrie14, Zlse Petru „scrie în 
numele meu, că de aci înoolo ori și cine,, 
fiă elă ori oine ar fi, va fi spândurată fără 
nici o cercetare și sentință, dâcă va fura 
și numai atâta câtă costă o funiă de 
spânduratău.

Procuratorulă generală își luase până 
în mână, der auZândă vorbele împăratului 
Zise forte spăriată: „Gândesce-te tătucule 
la urmările unui astfelă de ucază44.

— „Scrie cum ț’am poruncită14 — strigă 
Țarulă furiosă.

Iagușinsky însă totă nu începea să 
scrie, ci îi răspunse:

— „Țarule, tătucule, nu cumva voiescl 
să fi domnitoră fără slugi și supuși? Doră 
noi furămă cu toții, numai unulă mai pe 
față, altulă mai pe ascunsă.“

Din mâniosă ce era, Petru isbucni 
de-odat.ă în rîsă, privi la procuratorulă său 
și îi Zise: „Dâcă-i trâba așa, apoi, ce-i

❖

A apărută: „Ritualii pentru pruncii 
școlari din școlele elementare poporale", 
de Titu Budu, vicarulă Maramureșului. Edi- 
țiunca II, coresă și îmbogățită. Prețuia 20 

cr. Se pote procura dela tipografia diece- 
sană din Gherla. Cartea acâsta, care e în
tocmită pentru micii copii de șcâlă, are 
scopulă de-a ușura pe învățători în propu
nerea catechismului. Prin întrebări și răs
punsuri scurte se arată in ea însemnătatea 
diferiteloră sărbători, sacramente și altele.

*

In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra- 
șovă a apărută: Istoria patriei și elemente 
din Istoria universală pentru scolele po
porale române, de Ionă Daria. Cu portre
tele mai multoră regenți și bărbați aleși. 
Ed'diunea 111, revădută, îndreptată și îmul- 
țită cu 14 ilustrațiunl nouă. Editura auto
rului. Prețuia unui esemplară legată 30 cr., 
broșată 25 cr.

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

le se nu fiă crepate eum-va) și unsă 
mereu cu spirtă de salmiacu (sal amo- 
niacum).

Glume.
Stapânulu găgîiuții și slugile leneșe.

Stăpânulă: Mâi Nicolae, oe faci 
acolo ?

Sluga: Ședă!
Stăpânulă: Der tu, Tâdere?
Toder îi: Ajută lui Nicolae!
Stăpân ulii.- Ei bine, când veți is

prăvi, venițl de-mi prindeți caii la trăsură, 
căci vrâu să plecă!

*
Care-i mai urîtă?

Două femei se certau odată la ușa bi
sericei din pricină, că nu sciau, care sâ-între 
întâiu. Atunol cineva se apropie de ele și 
le (fioe :

— Ce atâta vorbă pentru ună luoru 
de nimică? Să între mai îutâiu care e 
mai urîtă.

Nici uua n’a voită să între în biserică 
înaintea celeialalte și amândouă s’au în
torșii acasă.

*

Unîî Jidanii la o judecată.

Ună Jidanii fiindă chiămată la jude
cată înaintea unui tribunals din România, 
’i se pofti să pună jurămentă.

Jid anulă: „Domnili jidichitor, iu 
nu ști si injur.... dâr am un buet la miliu- 
ție, cari ai vățată să înjuri, ca ună tălhăriu. 
Rogă pe domnili jidichitoră să postescl pi 
dimnialui să injuri în locă a mi-o14.

*

Ca se învețe minte !
— Mamă dragă, n’ai poruncită tu Mă

riei să încuie tot-deuna dulapulu și să ia 
cheile la dânsa?

— Așa este, dâr pentru ce mă în
trebi ?

— Erl a lăsată dulapulă descuiată și 
eu am mâncată tâtă dulceața, ca s’o învăță 
minte să-lă înouie altă-dată.

*

Intre doi prieteni însurațl.

— De ce ești, amice, așa tristă?
— Mi-s’a întâmplată 6 nenorocire.
— Ce nenorocire ?
— AstădI mi-a spusă nevasta, că mă 

iubesoe.
— Și pentru asta, în locă să te bu

curi, tu ești tristă ?
— Vecjl bine ; sunt sigură, că mâne 

îmi va cere să-i comandă o haină de bală.

MULTE ȘI DE TOATE.
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IreptQ, pe toți nu potă să-i spândură!" — 
ii nu mai stărui pe lângă porunca lui de 
nai ’nainte.

*
Deslușire.J

Pe drumă spre Monte-Oarlo călătoriră 
mpreună doi pasageri; unulfl dintre ei era 
Rubinstein, renumitulO pianistă și oompoei- 
;orl, care a murită de curendă.

Vei juca puțintelă în Monte-Oarlo ?*)  
ntrebâ ală doilea pe Rubinstein.

— Numai puțintelă? Eu nu voiu face 
icolo alta decâtă a juca de două-orl pe di 
■ăspunse compositorulă și virtuosulă în 
piană.

— Pentru numele lui Dumnedeu de 
atâtea ori?

— Da; este meseria mea.
— Ce, joculă e profesiunea dumitale ?
— De sigură ; și eu câștigă totă-dâuna.
— A! atunci ași voi bucurosă să cu- 

noscă sistemulă dumitale.
— De sigură, că te voiu informa despre 

slă, dâoă îți vei lua ostenâla să mă visi- 
tezî. Eu adecă, jocă la piană — numele 
meu este Rubinstein.

*
Rufe de hâtriă.

De sigură puțini voră fi sciindă, că os
tașii din armata japoneză portă cămăși de 
bârtiă. Să nu crădă însă, că aceste cămăși 
ar fi numai nisce sdrențe, căci deși suntă 
făcute din hârtiă, suntă însă tari și țină- 
tore. Rufele de hârtiă suntă parte cusute 
la mașina de cusută, parte și numai lipite. 
Toți laudă trăinicia și bunătatea acestoră 
rufe, pe cari ostașii le portă cu plăcere. 
In ce privesce spălatulă acestoră rufe, Ja- 
ponesii nu multă îșl bătu capulă cu elă. 
Ostașii japonezi portă rufele de hârtiă pănă 
când se strică, atunci nu mai au lipsă de-a 
le spăla, ci le aruncă.

*
Somnu adencâ.

O tînără fată din Osstroveță s’a bol- 
ăvită la 27 Ianuarie a acestui ană 
de stomacO, așa, că a fostă silită să se pună 
în pată. La câte-va bre după ce s’a cul
cată, a adormită. In cjiua următăre au voită 
s’o trezescă, dâr ea nu s’a deșteptată tbtă 
diua. In diua a treia a fostă chiămată ună 
ductoră, care de frică, ca nu cum-va fata 
să moră de fome, a prescrisă să ’i se dea 
lapte, care ’i se turnă fetei în gură, fără 
ca ea se soie ceva de asta. Dootorulă a 
stată de aci înainte totă lângă ea, fără ca 
însă s’o potă deștepta din somnă. In d’ua 
a patra, a eincia și a șâsea fata a durmită 
mereu. Când fu în cjiua a șeptea, în 3 Fe
bruarie st. n., fata se deșteptă de-odată, 
fără ca cine-va să-i fi ajutată. Durerea de 
stomaoă îi încetase cu totulă și fata s’a 
sculată, veselă și sănătosă, oa și cum nu 
’i s’ar fi întâmplată nimică. Casulă acesta 
formeză o raritate în esperiențele de pănă 
acum ale doctoriloră. Oa cine-va să dormă 
câte 2 — 3 dile, se întâmplă adese-orl, der 
ca somnulă să țină o săptămână întrâgă, 
cum a ținută la tînăra „somnurdsău din Os- 
troveță, e ceva de totă rară.

*
Câți copii se nască în lume?
Intr’ună ană se născu pe întregă ro- 

togolulu pământului cam 36 milione copii. 
Dâoă acestă numără colosală îlă împărțimă 
după dilQ ?i după ore, reese, că în fiă-care 
minută se nască oam 70 copii, pe secundă 
se vine ună copilă și ceva. Dâoă toți co
piii născuțl într’ună ană ară treoe pe di
naintea nostrti, așa ca într’o minută să 
trecă celă puțină câte 20 de inși, șirulă 
loră abia s’ar isprăvi în 40 de ani.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 6 Febr n. 1895.

Pio duete div.

S ă m 1 n J e

G)
■S o

£
5

Prețulîî per
100 chilogr.

dela | pânu

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

80
80
80
80
80
80

6.60
6.65
6.60
6.60
6.70

6 6^
6.70
6 65
6.65
6.75

Semințe vechi 
ori nou<$ ■oiulă

s <+□ Q

«î H a g.

Prețulu pez
100 chiljp-

dela până

Săcară
Orză 
Orză
Orză 
Ovesă 
Cucuruzi 
Cucuruzi 
Cucuruzi 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.45
5.80
6.30
7.15
5.90

5.50
615
6 80
8.15
6.30

păun

50.-Seni, de trif.

a
i 
G tr o a Jao
8
o cu
d■a—-Bfi

Câlendarulti aeptemanei..
IANUARIE are 31 di le. GER. AR

hasardă.

Pilele (ălend. Iul. v. Călend. Gregor.
Du m. 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi, 
Vin. 
Sana.

29 4E. Ad. r.s. m.Ig.
30(t)SS.Gr.,V.,Ion.
31 Sf. m. Cirilșiloan

1 Martirul Trifon
2 j- Intimp. Domn.
4 Sf. Drop. Simeon
5 Cuv. păr. Isidor

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

*) Locă renumită prin banca de jocă de

11 
Oleu de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
D 

Său 
Prune

Lictară

Nuci
Gogoși

Miere

Ceară
Spirtă

o

Rentă 
Renta

» 
r 
n 
n
n 
n

Oblig. 
Oblig. 
Oblig.

1, 
i» 
•>

U uraniu

48.-47 50

41.-
16.

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

Luțernă ungur, 
francesă

rosiă
raânată duplu

41.50
47.-

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

saci
7.
6.75

15 5->
14.50

7.25
7.—

15.—
14.-

din 6 Februarie n. 1895.

‘\7‘ alori

română perpetuă 1875 
amortisabilă . . .

(Impr. 1892 .
din 1893 
1894 int. 6 mii.
(Inspr. de 32. ’/2 mii.
(Impr. de 50 mii.
(Imp. de 274 m 1890 
(Imp. de 46 m. 189! 
(Im. de 120 iul. 1894

>5

»
»
11de Stată (Conv. rurale/ 

Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei BucurescI 

din 
„ din 
„ din 

rurale .
17
n

Scrisuri fonciare
urbane BucurescIw

Oblig.

H
» n

»
Soc. de basalt

Iași . .
artificială

fr. 12.81Rom. uit. div.
Națion. uit. div. 86.— 
agricolă...................

Banca 
Banca
Banca
Dacia-România uit. div. 35 le 
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 15 1. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
„Patria" Soc. do asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 etn. u. d. C

„ „ „ „2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30,,/' 
Societ. p. const, de Tramways 
20 franci aură

Cu 
bani 
gata

Mai- Nov.

120. -

1883
1884
1888
1890

1UU.-D6C. 
Mai- Nov. 
lan.-lulie

1590. 
158.- 
358.—
400.—

mtr. v. 
150 v. 
într. v.

110.-

Târguit) de rîmătorl din Steinhruch.
La 5 Februarie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fostă de 
109,016 oapete la 6 Februarie au întrată 
1267 capete și au eșito 2277 r^mânendă la 
7 Februarie ună numără de 108.008 oapete.

Se noteză marfa: ungurâscă veche 
grea dela 42.1/., or. pănă la 43.’/2 or. 
marfă un gu râs că tineră grea dela 
44 72 or. pănă la 45.*/ 2 cr., de in i j 1 o o ft dela 
44— or. pănă la 45 — cr. ușâră dela 
43.’/2 or. pănă la 44.’/2 cr.

Mărfii țărănâscă grea dela 42.— pănă 
la 43.— or. de mijlooă dela 42.— or. 
pănă la 43.— or. u ș 6 ră dela 43.— cr. 
pănă la 44 — cr.

Mtvfă serbâscă, grea dela 42.l/2 or. 
pănă la 43 — or. Transito, mij lociă grea 
dela 42.72 or. pănă la 43 — cr. transito 
ușori dela 4L.l/9 or. până la 42.*/.,  cr.

Porcii îngrășați de ună ană dela —.— 
cr. pănă la — or., îngrășați ou ouour'.ză 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— cr. la pănă — or..

Din 8 Februarie 1895
Renta ung. de aurâ 4% . . . 124.80
Ranta de corone ung. 4% . . 99.20
Impr. căii. fer. ung. in aurit 4l/2% , 128 50
Inpr. căii. fer. ung. în argint 4'72°/0 103.60
Oblig, căii. far. ung. de ost. I. emis. 125.75
Honuri rurale ungare ..... 98.-
Bonuri rurale croate-slavone, . . 98.—
Imprum. ung. ou premii .... 161.-
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin. 149.50
Renta de hârt'e austr..................... 101.25
Renta de argint austr.................... 101.25
Renta de aur austr.................... .... 125.95
Losurl din 1860 , . , , . . 159.40
Aoții de-ale Băncei ung de credit. . 501.50
Acții de ale Băncei enstro-nngară . 1070.-
Acții de-le Bănoei austr. de credit. 415.40
Napoleondoîl ...... 9.85y2

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom. 6°/o Paris .... 2'/,%
Avansuri pe efecte n Petersburg . .
Casa de Depuneri r/. Berlin .... 3%
Londra .... 2°/. Belgia .... 37o
Viena................... 4% Elveția-. . , . 3%

camp. vinde.
Basilica 8.80 9.10
Credită .... 198.25 199 —
Ciary 40 fi. m. c. 58.25 59.25
Navig. pe Dunăre ,— 150.—
Insbruck .... 26.- _ ,__
Krakau .... 26.25 . —
Laibach .... 24.90 25.30
Buda .... 62.— 63 —
Palffv .... 58.75 59.75
Crucea roșie austr. 18.— 18.50

dto ung. . 12.— 12.50
dto ital. 12.- 12 50

Rudolf .... 23.75 2125
Salm .... 69.75 70.25
Salzburg .... 27.50 28.50
St. Genois 71.— 72.50
Stanislau . 46.— 48.-
Trieitine 41/,0/,, 100 m. c. 149.— 151.-

dto 4% 50 70.— —.—
W aldstein 51.50 —,—
Serbescl 3% 42 — 42.40

dto ds 10 franci ,— —.—
Banca h. ung. 4'l/0 131.- 132.—

Mărci imp. ger...............................  60.77y2
London (lire sterlinge)........................ 124.30
Rente de oorone austr................... 100 95

Prețuriie cerealeer din piața Brașovu.
Din 8 Februarie st. n. 1895

aSaura sâu

grautatoa
Calitatea.

Vnlutaa 

trlaoă.

fi. cr.
1 H. L. ' I cel mai frumos 1

5 40
H Grâu< mijlociu . . 4 90
B (mai slabă . . 4 60
H Grâu mestecată . . 3 60

i frumosă 3 50
51 Săcară î -xl mijlootă 3 20

,, 1 frumosă 3 60
D ursa i mijiooiu 3 10

„ f frumosu 2 30Ovâsă 1 •1 mijlociu —
B Cucuruzii .... 4 -
Îî Mălaiu.................... 4 50
î) Mazâre ..... 5 20
r Linte................... 6 50
ii Fasole.................... 5 50
ii Sămânță de inii . . 10 —
î? Sămânță de cânepă 4 50

Cartofi.................... 1 10
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . , — 48
J) Carnea de poroă — 52
H Carnea de berbeoe — —

Seu de vită prbspătă 23 —
100 kih Său de vită topită 33 —

Camsuiil gsâeteă Brasovu.
Din 9 Februarie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.74 Vând. 9.79
Argint român. Cump. 9.65 Vând. 9.70
Napoleon-d’orI Cump. 9.82 Vând. 9.85
Galbeni Cump. 5.85 Vând. 5.90
Ruble rusescl Cump. 132.— Vând. —.—
Mărci germane Cump. 60.15 V0»d, —,—"
Scris, fonc. Albina 5s/0 i 00.75 Vând. 101.75
Lire turoosol Cump. 11.15 Vând.

Proprietartt l ^5»®
Redactorii rcSDonsaffl: Sregorsu Maiorii.

pentru

unu

-F

telui
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulu celii mai scurtă ; la cașuri îuse, unde s’a formata deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulă cela mai scurta fără dureri.

Mijlocula cela mai buna și eficace pentuu menținerea sănetății, curățirea sucuri- 
loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutulă

Dpb Rosa’s Lebens-BaBsam‘cfl

vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.
în cu^îore â 25 si 35 cr. 

Ffiti atesiti!
* •>

De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Fraga să imi- 
teză forte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutior le din me’alu galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșia pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provădute cu marca făbricei 
de mai susă.

S3
Acesta balsamu preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore să dovedesce ca fdrte folosiotră în contra tuturoru greutăților» de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenita acesta balsamă acum ună singură și dovedita inedi- 
eamentu «le casă jiojioral»'.

Sticla, mare costă 1 £L., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!’

Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grosă albastră, care portă în lungulu ei inscripția: Dr. Rosa’s Le- 
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler11, B. Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata marcă a fa- 
brmei luată sub scutulă legală.

Dr. Bosa’s Lebens-Balsam
veritabilă se pote procura numai în 

ZDeposifixl-fi. prizLcipal-Gt alfâ. prodvucetoivrlixi 
Ba Fragner1, 

Farmacia ,Zum schwarzen Âd!er“ Prag 205—3. 
In IBwdapesfta,: la farmacia I. von Torok.

Tote farmaciile din Brașovâ, precum și tâte farmaciile mai mari din monar- 
Austro-ungară au deposită din acestă balsamă de vieță.

Toții de acolo se pote avea:
Alifia de casă ^mversală de Fraga

(T’rag-er TJniveisal-IIairssalbej 
medicamente sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscutu în 

contra tuturoru inflamațiuniloru, rănilorii și umflăturiloru.
Acesta se întrebuințâză cu succesu sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap- 

și întărirea țîțeloră cu ocasiunea îuțârcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 

umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături^

chia

puroiu, absorbe baba și

a

Balsamă pentru audu.
(G-elxor-HBalsazxx)

Cela mai probata și prin multe încercări cela mai temeinica medicamentă pentru 
viii :;,r.>i iij.jj.ai <rea d ■j.jrj ro l j’> jndiraa audului perdută. I Flacon g fl.

I
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Henneberg-Seide
— nur ad?f, menu bireft ab meinen ^abrifen 
bejogen, — fdjwarj, tueifs unb faring, doh 
35 fcr. bis IS. 341.<55 p. ZTteter — 
glatt, gefireift, farriert, gemuftert, Damafte 
etc. (ca. 2^0 uerfcfy. Q)ual. unb 2000 uerfd?. 
^arben, Deffiins etc.), porto- und steuer- 
frei ins Haus. ZHufter iimgefyenb. Doppeites 
23riefporto nad) ber Sdjtucij.

geiden-Stabriken

!• (k. u. k. Hofl.) Siaricli.

Suferințe de peptu,

Hu e jucăria, 
un glumă, nu șarlatanie, 

decâtu curatulu adeveru.
Mai pre susă de orl-ee laudă și ves

tită în totă lumea este
Colecția nostră, Chicago =- 

care pentru desfacerea magaziei 
nostre de Galanterie vindemtî numai

ffl. o® CB*.
Unii orolog'u 

debusunară prima 
tuka-remontoir, 

umblă regulați!, 
3 ani garanție. 1 
lanții Panțer imi
tație d’aurii. 2 bu- 
tonl pentru man- 
jete, aură duble 
cu mecanism!! pa
tentat. 2 butonl 
eleganți pentru 

cravată forte finii. 1 
solingerfi. 1 toiletă de

cu S

pep tiî. 1 acfi 
țigaretă. 1 bric^gi! 
busunarti cu etui.

Tote 10 piesele numai ® 45. 5© es*.
Grăbiți cu coinandele până se mai află 

obiecte în deposit. Rară se mai ivesce o 
astfelu de ocasie. Se trimite cu rambursft 
ori plata înainte, de

Kommisswns-Waarenhans
der amerik. Tuka-Rhrenfabrik

Wien SS. 'ffa.lsi»s,.-Stims8e4l£ .
La casă când nu ar conveni se dau 

banii înderfitti.

e
w
fi
'SV
e

&

Concursă.
'JTîlsaa, cum și tote bolele, ca tare de 
ale canalului de respirația, gâtlej fi plă
mâni, greutate <le respirație, Astma,fleg
mă, tuse măgărăscă, răgușălă, gădili- 
tură la gătii, începută de tuberculosa, 
se potfi depărta mai bine și mai ușorii 
cu întrebuințarea renumitului și după 
prescripția medicală preparata și reco
mandate Ceaiu Sf. George pachetă â 50 
cr. și prăfuiți care aparține ceaiului prafn 
Sf George, cutia â 20 cr. împreună cu 
prescrierea întrebuințării. Succesu se 
simte după câte-va Qile. Mai puțina de 
2 pachete nu se trimetfl. La trimetere 
cu posta 20 or. mai multil pentru paehe- 
tarea și espediatti.

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

Să se trimită prețuia înainte ou man
date postalâ.

I
TINCT. NERVI TONICA
de nerve al prof. Dr. LIEBER, 

numai cu marca de contravenție 
crucea cu ancora.

Preparata după prescripție medicală oficios 
legalisată in farmacia M. Franța, Praga. Acest 
prepa at este de mulțl ani cunoscută ca unii 
mijlocii forte probat contra slăbiciunei, bătaie 
de inimă, dureri de spinare, de capii, mistuire 
rea etc. —La cerere se dă prospect gratis. - 
O sticlă 1 fi., 2 fi. și 3 fl. 50 cr. Pentru bolnavi 
de stomacă se recomandă PîetiîuB-iîe <!e 
Btomaeu Sf. Ssucolb, ca lecii bună reco
mandată. de medici. Sticla 60 cr. și 1 fl. 20 cr.

se vindecă cu Hydrops- 
JEsseniz. In totU stadiulil 

jură și iute. Cură greșită es-
cliisă. Pentru succes se garanteză. Domniloril 
medici se recomandă întrebuințarea. Pentru de 
plină însănătoșare este suficientă 1 — 2 sticle 
cu 3 florini. Depou principalii

Hidropica,
bolei vindecare s

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

Carl Schuster, Victor Rotii; Safeiiu: Wilhelm 
Moricher, C. J. Molnar ; Cluj : Szeky Miklds 
și mai în tote farmaciile.

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

Mnil ma,i pl^cut nrirosh de bi’adfi, curăță aerulfi. din odaie
lwilj și întăresce organele de respirațiune, oelfi mai alinătorfi 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiilorti.
Q Pîlll Q1 TEK’tP P fiD Klfill °^0r2 esoelente servilii pentru tuse, pentru 
DjlujJ UI pdlJullO dj nuli regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 

ganeloru de respirațiune.

Lfflllll GjOHW Gel ma,i bun remediu, pentru fineța și albirea manilor.

U

e

E8Ș"* Oepoulfi generalii la farmacia în Terguîă grâului.
592,6-14

M W i S IJ I
Prenumerațiunii© la Gazeta Transilvaniei se polii facs și relnoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiese.fi 

ca espedarea se li-se facă după stilulfi nou.
Domnii, ce se abonesă din nou, s6 binevoiască a scrie adresa lă

murită și s*5  arate și posta ultimă.
Admmistraț. „ta. Trnis.“

Cu concesiunea Veu. Consistoru archidiecesanu Nr. 8494—1893 
și a Diregetoriei de clădire se publibă concurau.

Comuna română gr. or. din Cetatea. Brașovului inteuționeză se 
edifice pe teritorulfi seu, situată în Tergulfi-Grâului Nr. 5, urmă- 
tdrele clădiri noue, și adecă:

1) O biserică cu prețulu fixată în devisu
2) O casă parochială cu 2 etage „ „
3) O casă cu unu etagiu în curte „ „

Suma totală

fl. 17,261.60 cr. 
„ 31,532 52 „
, 4930.62 „
„ 53.724 74 „

Aceste lucrări se dau pe cale de oferte în scriau. Ofertele în scrisă 
sigilate, proveefute cu timbru de 50 cr. și cu 5°/0 din suma pentru care 
se face oferta, suntfi de a se preda, până la 28 Februarie la 12 din iji 
a. c., în mânile Domnului Protopop și președinte alu comitetului paro
chial u Barth. Baiulescu. Ofertele potu se se facă pentru t6te lu
crările, seu și pentru grupe singuratice, deosebite, seu pentru lucrări 
anumite. Sumele cu cari oferenții suntfi mai ieftini, decât sumele sti
pulate în derisa, suntfi a-se indica în procente și ae fiă induse în oferte 
atât cu cifre, câtu și cu litere acurată și precisă. Ofertele trebuescă se 
aibă iscălitura proprie a oferentului. Ofertele au se mai conțină și de- 
clarațiunea oferentului, că cumîsce condițiunile generale și cele speciale 
de zidită și se supune loră necondiționată.

Condițiunile detaliate, precum și planurile și devisele, se potă vede 
până în fliua, când espiră terminulă de ofertă, în cancelaria comunei 
parochiale române gr. or. din cetatea Brașovului, în TârgulfiGrâului 
Nr. 5, etagiulu al Il-lea, în tătă cjiua îQ drele dela 11—1 din c}i și delii 
3—-5 după amecji.

Brașov fi, 20 Ianuarie (1 Februarie) 1895.
Comitehilu parochialic românii gr. or. din Cetatea Brașovului

Bart. Baiulescu, 
președinte. 615,2-3

Lazar Nastasi, 
notarO.

I

Am onore a aduce la cunoscința on. public din Brașovu 
din afară, că asfifi aSOl’tatu mm

lâlE lASâlffl de PESOS 
atâtâ SERAT0 câtu și PR^SPET, 

TergulU Inului Hr. 30, casele d-lui A. Mureșianu.
Precum: Morânfl, Crapii, Giga, Șalău, Lacherdă (Lapard.), etc. 

Asemenea BiegT© șâ FOȘfifi, moi și tescuite ; câtu și
108 care le vând» cu prețurile cele mai ieftine.

MT Venerarea numai en gros. "Wi
Invită cu tbtă stima pe P. T. publică, a visita magazinul 

meu și a me încuragia cu plăcutele comande, căci va remâne 
satisfăcută în totă privința.

Cu stimă:
NICOLAE emGmmTZA

BîK.AȘi©V, 'S'es-^wiw Inului Bir. S©.
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Iwitea la absaaffiia'iăl
1 Ianuarie 1895 se începe unii nou abonamentti 

Ba
„‘^7’ l/r Es

ihsstrată gWHatra faimiBil.
„VATRA11 îndeplinindiî tute condițiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiațî scriitori români, avend totă-deuna 
unfi sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabila de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre cari o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românesefi, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu Români; este Cea EfiBili i’CS- 
pâsidStă Fcvâstă BS«asta*ată  și ®ca3>aă I-aaloâ B®®w aaa 
litei’atMra laeBeta’âsticâ

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

Pentru Austro-Ungaria:
Costulfi abonamentului pe unu anu este .

1/n n r /2 » ” * '

8

fl. 12 
,, 6

Cei ce doreseiî a se abona, suntfi rugați se binevoiescă 
trimite costulă abonamentului, prin mandatu postalu la librăria 

' editore, 0. S fete a, BucurescT, căci „Vatra11 n.i se trimite de câtu 
I celorii cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ Dumai scoițele cu fl. 1.50.
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Tipografia A. Mursșianu, Brașov.
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