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„SunttL și învățători români!“
Brașovii, 18 Februarie v. 1895-

Pănă acuma miniștrii unguresc! 
s’au sfîitu de a mărturisi, că ei pri- 
vescii legile bisericescî-politice ca 
unu mijlocu pentru maghiari sare. 
Wekerle, cu soții sei din iostuld mi- 
nisteriu s’au feritu celă puținu de a 
da de golu meschinulu planii, ce se 
urmăresce față cu confesiunile și na
ționalitățile nemaghiare.

Guvernuld Banffy înse se arată 
mai puținu sfiiciosu decâtu guver- 
nulii Wekerle și urmașulii lui Hie- 
ronymi, ministrulu de interne Per
czel o spuse verde și fără de nici o 
rușine în dietă, vorbindii despre ese- 
cutarea legii privitdre la matriculele 
civile, că, 4©u> scopulu lui este de 
a maghiari sa.

Etă cum s’a petrecutei lucrulu 
în ședința de Joi a camerei depu
tății oru :

Mai mulți deputați au susținută 
în vorbirile loru, ținute cu ocasiunea 
desbaterei asupra bugetului pentru 
1895, că măsurile, ce vrea sb le ia 
guvernulu pentru introducerea ma
triculeloru de statu nu suntă îndes- 
tulitore și nu potă duce la scopu, 
că notarii comunali nu vortî fi în 
stare a purta matriculele cum se 
cade, și că planulu ministrului de in
terne, de a însărcina cu conducerea 
matriculeloru de stată și învățători 
dela scblele poporale, e nenorocită 
și nerealisabilu.

Cu deosebire în ce s’atinge de 
învățători s’a 4ish> că pe lângă aceea, 
că ei s’ar înstrăina dela chiămarea 
loră adevărată, nu potă fi numiți ca 
purtători de matricule din simpla 
causă, că legea de scole dela 1868 
opresce apriatu ca ei „să primescă 
ună altă oficiu* 1, afară de celu în- 
vățătorescu.

Ministru Perczel, apărendu-se în 
contra acusăriloră, ce i s’au făcu tu,

4ise, că idea de a se aplica și învă
țători la conducerea matriculeloru 
au avut’o mai înainte Hieronymi și 
comisiunea, care a esaminată legea. 
Nimănui din comisiune nu i a venită 
în minte să 4ică, că învățătorului nu 
pbte fi conducătorii de matricule. 
Legea dela 1868 4i°e în adevăru, 
că învățătorului „nu p6te ocupa altu 
oficiu11, der conducetorulu de matri
cule nu ocupă unu oficiu, ci este 
numai unu funcționarii însărcinatul 
cu agende de statu. Elă este pri
vită ca funcționarii publicu, fiindîi 
răspunzătorii, der legea nu 4i°e> că 
este funcționarii publicu.

Declarațiunile aceste ale minis
trului de interne au fostu primite 
de cătră oposițiă cu protestări și cu 
sgomotă, er ministrulu răspunse, că 
tocmai nemulțumirea acesta îlu face 
a crede, că esecutarea câtă mai grab
nică a acestei legi va fi ună factorii 
însemnată pentru pacificare.

Și cum îșl închipuesce d-lu Per
czel acesta pacificare prin legea 
asupra matriculeloru de stată, care, 
4ice, va întră în vigbre încă în luna 
lui Septemvre a anului curentă?

Etă cum.
Deputatulu Bartha combătu dm 

nou părerea ministrului, că purtăto- 
rulă de matricule nu e funcționară 
publică, și 4ise> că limba maghiară 
tot-dăuna pe acei indiviZb pe cari 
îi numesce guvernulă, îi plătesce din 
visteria statului, și a cărora func
țiune e de stată, i-au numită func
ționari publici.

Atunci ministrulu Desideriu Per
czel 4ise:

„Vădu că d-lă Bartha nu m'a 
înțeleșii, n’a înțeleșii ce vreau eu, ce in- 
tențiunî am, căci de m’ar fi înțelesă 
aș fi așteptată ca în locu se-mi facă 
imputări, se me laude. Ei bine, înten- 
țiunea mea este ca purtarea matrîcu- 
l’eierii se fia unii mijlocu pentru ma-

ghiarisarea învățătorilor# acolo unde 
nu-’mî stă la disposițiă altă mijlocă, 
căci doră matriculele trebue se se porte in 
limba maghiară1'''.

Nic. Bartha strigă: „Suntu și 
învățători români!“

Da- 4eu, suntă și învățători ro
mâni ! și încă mulți! Der acești în
vățători mai au în pepturile loră și 
o inimă, care bate fierbinte pentru 
limba și națiunea loră, și mai este 
o biserică și o națiune românescă, 
care va veghia, ca să nu fiă înveni
nată simțulă loră românescă, să nu 
fiă sdruncinată credința cătră nea- 
mulă loru și să nu fiă omorîtă iubi
rea și însuflețirea loră pentru limba 
și cultura română!

Revistă politică.
țfiarele maghiare, cu ocasiunea morții 

archiducelui Albrecht, din nou au dovedita, 
de ce soiu este simțemântulă lorii dinas
tica. „Pester Lloyd'1, care are mulți abo- 
nențl în armată, nu pote fi luată în consi
derare. „Magyar Hirlap'' și „Pești Naplo*  
însă, oarl se dau ea tălmacii adevăratului 
maghiarismă, au publicată necrologe despre 
archiduoele Albrecht, din cari nu răsuflă iu
birea cătră casa domnitore. „Nu putemu să 
dămu espresiune simțăminteloru, cari nu suntă 
adevărate*,  ca aceste cuvinte îșl începe 
„Magyar Hirlap1* articolulă, 6r „P. Naplo11 
spune, ca o dojană despre răposatulă 
mareșală, că elă a trăită „numai'' pentru 
impăratulă și domnule său. Espresiunile, ce 
le folosescă diarele ultra-oposiționale ma
ghiare, niol că suntă de reprodusă. Suntă 
fapte aceste, cari aruncă o lumină forte 
caracteristică asupra raporturiloră dintre 
Maghiari și dinastia.

$
In măsura-, cu care Maghiarii 

îșl continuă politica loră de nimicire bar
bară contra celorlalte națiuni din Ungaria, 
crescă la tote națiunile culte ale Europei 
simpatiile pentru Slavii și Românii asupriți

de Maghiari, dice tjiarulă „Parlamentar11 din 
Viena. Maghiarii trebue să o simtă, că în 
timpă ce crescă simpatiile pentru popdrele 
nemaghiare din Ungaria, tot-odată se în
tâmplă și isolarea Maghiariloră, și că într’o 
(fi, când politica loră revoltătdre și brutală 
față cu Slavii și Românii din Ungaria va 
fi osândită în generală de totă lumea cultă, 
în fine voră fi siliți să recunoscă drepturile 
naționale ale Slaviloră și Româniloră. Sim
patiile pentru Ungaria la tdte națiunile 
suntă în scădere, ceea ce apare mai evi
dentă din pressa streină. Sperămă, că va 
veni diua, când ele voră ajunge să fiă zero.

«

Dieta ungurâscă desbate asupra bud
getului pentru anulă 1895. In ședința dela 
28 Februarie a luată cuventulă și minis- 
trulă de interne Perczel Dezso, care între 
altele a vorbită despre esecutarea legei ma- 
triculcloră de stată. Ministrulă (fise, că gu
vernulu și-a propusă seriosă, ca să esecute 
acestă lege înoă în cursulă anului 1895. 
Acesta vre s’o facă cu atâtă mai vîrtosă, 
ca „să restabilâsoă paoea între confesiuni1*,  
căci amânarea esecutării legii „n’ar mul- 
țămi pe nimeni1*.  In Septemvre așadâră se 
va pune în vigore aoâstă lege. Organele, 
prin cari o va esecuta, suntă notarii și învă
țătorii potriviți pentru acâsta. Voră fi apli
cați 3600 conducători de matricule, cădendă 
pe fiă-care în săptămână 5 — 6 cașuri de 
imatriculare, prin urmare fbrte ușoră potă 
să-și îndeplinesoă funcțiunea. Ministrulă se 
minuneză, că a fostă atacată, din causă că vrâ 
să aplice și învățători lla conducerea ma
triculate. Ataculă înse nu este basată, 
deore-ce, dioe el, legea nu opresce aplicarea 
învățătoriloră la o asemenea funcțiune. In ca- 
sulă acesta, învățătorulă nu este amploiată 
ci numai ună funcționară încredințată de 
stată cu îndeplinirea unoră agende. Său 
doră nu suntă mulți învățători, oarl suntă 
și magistri poștali, inspectori eto. ? — Va 
să cfică ministrulă Perczel va angaja o 
gardă de dascăli ungurescl, cari să maghia- 
riseze numele familiiloră nemaghiare.

hOILETONULtJ „GAZ. TRANS. “ ■— „Da ! eu suntă girantulă friserului; 
spune-mi, te rogă, cu ce-țl potă servi?11

— „Afacerea mea este de așa, în
câtă mai bucurosă ași comunica-o domnu
lui friseră în personă1*,  răspunse Augusta 
cu sfielă.

— „Te rogă, aibl încredere în mine 
și'- fi fără reservă, deore-ce eu sunt au- 
torisată a îndeplini ori-și-ce afacere1*.

Și din trăsurile feții sale vorbia o 
inimă atâtă de bună și deschisă, încâtă 
Augusta începu a simți o înclinare și în
credere fiiescă, și nu mai tăinui împreju
rarea, ce o aduse aici; scose deci părulă 
din hârtie, îi spuse, că e ală său propriu, 
și acuma, avândă lipsă, vre sS-’lîi vândă 
friserului, care mai ’nainte a fostă îmbiat’o 
cu ‘20 galbinî.

La acestea presupusulă girantă, în 
tonă posomorită, îi dise:

— „De sigură numai d’aceea țl-ai 
răpită podoba cea mai frumosă a capului, 
pentru-ca se-țl cumperi giuvaere și alte 
d’acestea, și de aici se vede, că numai 
fala te-a îndemnată la o faptă așa de ne- 
mildsă“.

Imputarea acesta o atinse pănă în 
adenculă inimii, și acoperindu-șl fața, înce-

pu a plânge cu amară ca o desperată. 
Girantulă se înfiora de plânsulă celă. pă- 
trundătoră alu copilei și se încerca a o 
mulcomi. O ruga să ocupe locă pe cana
pea și începu a-o întreba, cu vorbe atâtă 
de blânde, încâtă inima-i sdrobită de atâ
tea năcazuri începu a i-se mai ușura și se 
liniști... Apoi îi povesti multe de tote, ba 
i-a descoperită chiar și iubirea sa ferbinte, 
ce o nutria cătră Leopoldulă său, fecio- 
rulu neguțătorului celui avută. Când ajun
se la destăinuirea adâncului inimii sale, la 
acelă punctă, unde cu sinceritate fiiăscă îi 
enarâ, că tatălui său neputinciosă i-s’a de- 
trasă simbriora-i amărîtă, fără a i-se acor
da o pensiune bareml câtă de modestă, 
atunci fața streinului se înroși ca para fo
cului si într’ună tonă emoționată dise:» » >

— „Așa ceva n’a fostă și nici că a 
putută să fiă intențiunea împăratului; le
gea aceea are valore numai pentru avuții 
cei desfrânați și fără capacitate, însă nu 
și pentru vitejii cei binemeritați1*.

Apoi când îi povesti mai departe, că 
din causa uniformei învechite, ce o mai 
avea, tatălă său n’a putută căpăta audien
ța cerută la Impăratulă, și că unu cava- 
leră de curte șl-a considerată de murdă-

rită blusa, când s’a atinsă de tatălă seu, 
presupusulă girantă de afaceri ală friseru
lui sări oblu ’n susă, strigâudu: „Nu pen
tru ună bravă oficeră, care sufere lipsă și 
fome, este rușine o uniformă rea, oi pen
tru stată; Impăratulă ar trebui să se ru
șineze, dâcă tote acestea s’ar fi întâmplată 
cu soirea lui! La casă contrară eu așa 
credă, că elă ar fi datoră să facă drep
tate1*.

Cu înfiorare privi Augusta le acestă 
bărbată, care ’i se părea ca eșită din fire. 
Când însă îi enarâ, la provocarea lui, mai 
departe, că părulă și l’a tăiată pentru ca 
pe banii de pe elă să comandeze o uni
formă nouă -pentru măhnitulă său tată 
streinulă d’odată îi depărta învălitorea de 
pe capă, eră Augusta cu o grație virginală 
sta uimită înaintea lui cu obrajii roșii, ca 
văpaia focului. Atunci streinulă depuse pe 
frunte-i ună sărută lină, și înmânându-i 
o pungă de galbinî, îi dise: „Trebue, că 
ai fostă forte frumosă și ți-a stată forte 
bine cu părulă celă blondină, care însă 
l’ai adusă jertfă pe altarulă iubirii fiiescl; 
servescă-țl de garanță promisiunea mea, 
că tatălui D-Tale i-se va face dreptate1*.

Amuțită, prinse Augusta mâna strei-

Răsplata iuhirei fiiescl.
(Fine.)

îndată după cele două întâmplări, 
Augusta, îmbrăcată cu o haină veche, cu 
pachetulă de pără strînsă la pieptu-i 
sbocotitoră, alergă cătră localulă friserului 
curții, care era cam de regulă cercetata 
de musafiri din aristocrația înaltă; ba câte
odată venia însuși Impăratulă Iosifă II, și 
în grabă lăsa a ’i-se ordina câte-ceva la 
frisura sa.

Intrată în salonulă celu pomposă de 
trișată, ea deveni timidă, așa încâtă salu
tarea ei abia se audi... Privindă în direcțiu
nea din cătrău fu resalutată într’ună tonii 
amicabilîi, o cuprinse o spaimă ore-care; 
era desamăgită, de6re-ce unica personă, 
ce de presents se afla în fundulii salonului, 
nu era friserulă curții, ci ună altă bărbată, 
densei necunoscuta, îmbrăcată într’unii că- 
putașii de colore sură. ■

Surprinsă de acestă împrejurare, ea 
îlă întrebă, că este doră vre-ună încredin
țată ală friserului curții, la care întrebare 
respectivulă răspunse zimbindă:
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înmormântarea archiclucelui 
Albrecht.

Marți a trecută s’a severșită cu mare 
pompă militară înmormântarea archiducelui 
Albrecht, la care a luată parte și împăra
tule Germaniei Wilhelm. Acesta a sosita la 
Viena în 26 1. tr. la 11 6re diminâța la 
gara de Nordă, unde era înșirată o ccnn- 
paniă de onâre. A fosta primită de împă
ratule Franciscu losifu și de toți archidueii, 
cari purtau uniforma germană, de prinții 
germani și de deputațiunile militare ger
mane. împărații s’au sărutată de mai multe 
ori într’ună modă fârte cordială. împăra
tule Wilhelm a salutate de asemenea în 
modă forte cordială pe archidueii și prinții 
germani. Cei doi suverani s’au dusă apoi 
împreună la Hofburg, salutați de o mulți 
me imensă.

La 3 ore după amâcjl împăratulă 
Francisc losifu, împăratulă Wilhelm, prinții, 
trimișii estraordinari și deputațiunile străine 
s’au dusă la biserioa din Hofburg, unde 
corpulă decedatului archiduoe a fostă bine
cuvântată de preotulă bisericei de acolo. 
Apoi s’a formată cortegiulă funebru. Carulă 
aooperită cu postavă roșu, era trasă de 6 
cai suri, cortegiulă era deschisă de valeți 
și pagi cu facle, apoi veniau gărdile cor
pului pe josă și călare. Suveruaii, prinții, 
generalii și toți oficerii garnisonei din Viena 
urmau. Cortegiulă a trecută prin Hofburg, 
Burg, Ring, strada Operei pănă la biserica 
Capuținiloră, unde se află cripta familiei 
imperiale. Acolo așteptau prințesele, tri
mișii estraordinari, miniștrii și corpulă di
plomatică. Cosoiugulă a fostă pusă pe ună 
catafaloă. Ceremonia a fostă oficiată de 
cardinalulă Gruscha, oare a dată binecu
vântarea solemnă.

Cosciugulă însoțită de prințulă de 
Hohenlohe, mare măestru ală curții, și de 
funcționarii casei defunotului, a fostă apoi 
dusă în criptă, âr cheia coșciugului a fostă 
predată superiorului bisericei Capuținiloră.

Persânele, cari urmau carulu funebru, 
erau; împăratulă Franciscă Iosifă cu îm
păratulă Wilhelm, marele duce Vladimir ală 
Rusiei cu ducele d’Aosta din Italia, prin
țulă George de Saxa cu prințulu Arnulfi 
ală Bavariei; apoi ceialalți prinți străini și 
mareșa’ulă Martinez Campos, care repre- 
senta pe nepâta defunctului, pe regina 
Spaniei. Veniau apoi rudele de aprâpe ale 
defunctului, adecă : archidueii Frederic, Eu- 
geniu și Carolă Ștefană ; ducii. A Ibert, Ro
bert și Nicolae de Wărtemburg; în fine 
ceialalți archiduci. împăratulă Wilhelm, 
marele duce Vladimir, prinții George de 
Saxa și Arnulph ală Bavariei purtau luni- 
forma austriacă.

Niol-odată nu s’a văzută la Viena o 
îndesuelă așa de mare; numărulă asisten- 
țiloru s’a urcată la 400 mii persons. Pe 
ore-care punote drumulă era primejdiosă; 
oordonulă militară a fostă ruptă de două-

ori, însă nu s’a produsă nici ună accidentă 
gravă.

Cortegiulă militară era închisă de 39 
batalione și 7 escadrone.

Membrii Asociațiunei.
La încheiarea anului 1894, Aso- 

ciațiunea transilvană pentru litera
tura română și cultura poporului 
românu avea: 58 membri fundatori, 
136 pe vieță și 665 ordinari. Impăr- 
țițl după despărțeminte, cum îi aflămu 
în numerulil mai nou aid „Transil
vaniei organulu Asociațiunei, ei se 
presentă ast-feliu:

1. Brașovu 2 membri fundatori, 8 
membri pe viâță, 31 membri ordinari.

2. Brană, 1 membru pe viâță, 28 
membri ordinari.

3. Făgărașu 4 membri fundatori, 5 
membri pe viâță, 43 membri ordinari.

4. Sibiiu 7 membri fundatori, 18 mem
bri pe viâță, 34 membri ordinari.

5. Siliște 8 membri pe viâță, 16 mem
bri ordinari.

6. Sebeșă 3 membri fundatori, 5 mem
bri pe viâță, 36 membri ordinari.

7. Hațegă 2 membri pe viâță, 11 mem
bri ordinari.

8. Deva 4 membri pe viâță, 9 membri 
ordinari.

9. Orcștiă 2 membri fundatori, 6 mem
bri pe viâță, 42 membri ordinari.

10. Bradii 2 membri pe viâță, 25 mem
bri ordinari.

11. Blaștl 3 membri fundatori, 3 mem
bri pe viâță, 37 membri ordinari.

12. Alba-Iulia 5 membri pe viâță, 24 
membri ordinari.

13. 4 membri fundatori, 17 
membri pe viâță, 33 membri ordinari.

14. Clușiu 5 membri fundatori, 5 mem
bri pe viâță, 53 membri ordinari.

15. Mociu 2 membri fundatori, 2 mem
bri pe viâță, 21 membri ordinari.

16. Șimleulu Silvaniei 6 membri fun
datori, 3 membri pe viâță, 33 membri or
dinari.

17. Deșii 1 membru fundatoră, 2 mem
bri pe viâță, 9 membri ordinari.

18. Gherla 1 membru ordinară.
19. Ciachi ■ Gârbău 1 membru or

dinară.
20. Betleanti 3 membri ordinari.
21. Năseiidtt 15 membri fundatori, 26 

membri pe viâță, 48 membri ordinari.
22. Bistrița 1 membru fundatoră, 4 

membri pe viâță, 17 membri ordinari.
23. Turda 5 membri ordinari.
24. Mur&șă-Oșorheiu 1 membru pe 

viâță, 12 membri ordinari.
25. Murășă-Ludoșă 1 membru funda

toră, 9 membri ordinari.
26. Reghină 2 membri fundatori, 6 

membri pe vieță, 34 ordinari.

27. Cohalmă 1 membru pe viâță, 11 
membri ordinari.

28. Agnita 1 membru ordinară.
29. Mediașă 13 membri ordinari.
30. Sighișora 6 membri ordinari.
31. Elisabetopole 1 membru pe viâță 

1 membru ordinară.
32. Dicio-Săn-Mărtină 1 membru pe 

viâță, 12 membri ordinari.
33. Treiscaune 4 membri ordinari.
Numerulu totalu alu membriloru 

fundatori dela întemeiarea Asocia
țiunei și pănă acjT este 84, în viâță 
erau înse la finea anului trecută 
numai 58. Taxa de membru funda
toră este odată pentru tot-deuna 
200 fi., pe vieță 100 fl., er taxa mem- 
briloră ordinari 5 fl. la anii.

Comună rfisvrătHă.
In comuna Bagină, din comitatulă 

Turda-Arieșă, care este o comună loouită 
de Maghiari, printre cari se află și ună 
mică numără de Români, s’a întâmplată 
săptămâna acâsta o mare răsvrătire. Causa 
a fostă noua lege privitore la introducerea 
poliției de câmpă, despre care scimă, că a 
intrată în putere în luna lui Noemvre 
anulă trecută.

Ca multe alte legi, aduse în timpulă 
din urmă din partea stăpânirei ungurescl, 
așa și acâsta își are părțile ei peste mă
sură apăsătore pentru o parte din locui
torii țârei. In Ungaria mai multe comitate 
și orașe s’au declarată forte nemulțămite 
cu noua lege, âr la noi în Ardeală nemul- 
țămirea este încă și mai mare, deore-ce 
pentru multe comune dela noi, legea pri
vitore la poliția de câmpă e de totă apă- 
sătore și aprope imposibilă de suportată.

Intre aceste comune nemulțămite este 
și Baginulă, unde prin noua lege privitore 
la introducerea poliției de câmpă, nu mai 
puțină ca 55%, va să dică aprope toți lo
cuitorii din sat'ă suntă amenințați a ajunge 
la sapă de lemnfl.

Pe lângă tote acestea, Lunia trecută, 
la 25 Februarie n., fisolgăbirăulă Domokos 
Andor și solgăbirăulă Gaâl Lâszlo, înso
țiți de gc-ndarml, se duseră la Bagină cu 
scopă, ca împreună cu proprietarii mari 
de-acolo să țină o adunare, în care să se 
sfătuâscă asupra întroducerei nouei legi a 
poliției de câmpă. Vestea acâsta a produsă 
mare mâhnire și iritațiă în poporă, care 
în cele din urmă isbucni intr’o adevărată 
răscolă. „Hazânk44, cum și celelalte foi un
guresc! din Budapesta, publică raporturi 
lungi cu privire la casulă acesta, aducendă 
următorele amănunte:

Gând tocmai se ținea adunarea, de- 
, odată cei de față se pomenescă, că ușa se 
deschide cu putere și mulțime de omeni, înar
mați cu bâte și toporașe, năvălescă înlăuntru. 
Celă dintâiu, asupra căruia își vărsară furia a 
fostă preotulă română Moldovană dela Sân-

Mărtină, care încă se afla de față. Acesta 
după cum i se raportâză lui „Hazânk44, a 
fostă bătută așa de tare, încâtă abia șl-a 
putută mântui viâță tărându-se în oote și 
genunchi. Apucă apoi pe marele proprie
tară Varga Gyorgy din Hărastășă, fostă 
înainte jude de cercă, pe care îlă lăsară 
mai mortă.

Elă se află acum în spitalulă din 
Turda. Solgăbirăii o luară la sănătosa. Lo- 
outenentulă de husari Adâmossy Antal, 
care ca proprietară venise și elă la adu
nare în mare ținută militară, se vîrî sub 
o bancă și așa scăpă nescărmănată.

Când tocmai se credea, că păruiala e 
pe isprăvite, de-odată se dă a visă prin ba
terea clopotului, că frumosulă castelă din 
Bagină ală proprietarului Găl Mor, este în 
flăcări. Cei ce l’au aprinsă au fostă locui- 
toiii râs vreți ți.

Gendarmii în totă timpulă acesta n’au 
descărcată ună singură glonță. Se vede, că 
avândă de-a face cu Maghiari, nu li-a dată 
mâna să tragă în ourma viă, oum au trasă 
la Seărișora, la Feldru și în alte părți, 
unde au avută de-a face cu Români.

SOTOLE OILEL s
18 Februarie.

Daruri generose. In săptămâua tre
cută amă avută de-a înregistra două soiri 
îmbucurătore. De-o parte Prea Sânția Sa 
D-lă episcopă Mihailă Pavelă dela Oradea- 
mare, a adusă cailele acestea o nouă jertfă 
însămnată pentru gimnasiulă din Beiușă, 
dăruindă frumosa sumă de 20,000 fl. pen
tru fondulă de pensiune ală profesoriloră 
dela ace’u gimnasiu. Altă dară nu mai pu
țină generosă l’a făcută neuitatulă advo
cată română din Sălagiu Georgiu Filipă, 
care răposândă cplele acestea, lăsă prin 
testamentă „Asociațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului 
română44 suma însămnată de 20,000 fl., âr 
pentru scopuri bisericescl alte 4000. Ase
menea fapte se laudă în de sjuusă ele 
însă-le.

— o —
Cuni pățeseiî copiii români la școlele 

unguresc! ? Dintr’o comună de lângă Co- 
șocna ni-se scrie: La noi în otară, cam 
departe de sată, locuesce Ioană a lui Chi- 
rilă; elă are ună singură copilă, pe care 
bucurosă ar fi voită să și-10 trimită la șed- 
lă, ca să învețe ceva carte și să nu rămâ
nă și elă în întunerecă, ca părinții săi, dâr 
din causa depărtărei îi era greu să-’lă tri
mită. In vecini cu casa Românului se află 
însă ună păzitoră ală căii ferate, care, 
fiind Maghiară, își trimite fiii săi la școla 
ungurâscă de stată din Coșocna. Copiii 
Ungurului mergeau la școlă diminâța cu 
trenulă și sâra se întorceau ârăși cu tre- 
nulă, fără de-a plăti îns& nimicii. Românulă 
s’a îndemnată și și-a trimisă și elă copi- 
lulă său la școla ungurâscă din Coșocna.

nului, o apropia de buzele-i învăpăiate, și 
ună torentă de lacrimi, ca boba, o inun
dară numai-decâtă, apoi se depărta în li
niște. Elă însă rămase mai multă timpă 
nemișcată, meditând și contempltândă ur
mele lacrimiloră călduțe încă, de pe mâna sa.

Intr’aceea se deschise o ușe laterală, 
prin care apăru friserulă curții, și închi- 
nându-se pănă la pămentă înaintea musa
firului din chilie, dise:

— „Maiestate, Ve rogă cu supunere 
a-ml ierta prea grațiosă, că am fostă așa 
de neprecaută, de ai trebuită să mă aștepți 
atâta timpă. Cu părere de rău și plină de 
respectă cuteză a-ți comunica, că din totă 
provisiunea, ce a posedă, nu mi-a succesă 
a găsi o pantlică, întru tote asemenea cu 
cea perdută de Majestatea Ta44.

*
In cjiua următore căpitanulă Bergen, 

în uniformă nouă, nouță se apropia cu 
pași liniștiți de Burgulă împărătescă, spre 
a-se presentă la o audiență privată, ceea 
ce i-s’a ordonată de împăratulă Iosifă ală 
H-lea prin ună biletă de cuprinsă bine- 
voitoră.

Augusta, care spusese prima minciu
nă tatălui său, dicendă, că prețulă uni

formei l’a primită ca anticipațiune pentru 
facerea unoră broderii fine, nici n’a visată, 
că ună asemenea biletă s’ar fi trimisă și 
avutului comerciantă, tatălă scumpului său 
Leopoldă.

Sosită la palatulă împărătescă îi eși 
spre întâmpinare camerierulă, care mai 
înainte îi denegase audiența cerută, și nu
mai-decâtă își scusâ nebunia făcută. Dâră 
nici înpintenatulă cavalerașă de curte, că
ruia și numai atingerea de uniforma cea 
învechită a căpitanului i-a displăcută, nu 
întârdiâ a-și repara purtarea bruscă de mai 
’nainte, esprimându-și într’ună modă fârte 
curteneță, regretele sale față de nepreve- 
derea arătată. De sine se înțelege, că am- 
biloră li-s’a iertată păcatulă făcută din or- 
ba loră trufiă.

Când întrâ în camera de lucru a îm
păratului, care pretinesce îi întinse mâna, 
căpitanulă emoționată o apropia de buze...

— „Ai suferită mare nedreptate, că
pitanulă meu; e de lipsă deci, ca să re- 
pareză greșâla comisă față de d-ta; du
rerea sufletâscă, ce te-a torturată nu o 
potă face nefăcută; pentru presentă și vii- 
toră însă împăratulă D-Tale Te rogă să 
nu-’lă pismuescl44.

Căpitanulă uimită de acestea dise:
— „Maiestate14.
împăratulă însă continua: „Deore-ce 

pentru serviciulă D-Tale n’ai primită nici
odată răsplata cuviinciosă, eu prin acesta 
te denumescă majoră, și ca atare, cu sa
larul 0 completă, întri cu diua de astădl în 
pensiune. Pentru eroismulă pururea docu
mentată, primesce recunoscința acâsta14, și 
împăratulă atârna o decorațiune strălu- 
citore pe pieptulă oficerului, care fiind de 
totă frapată, nu putu scote nici o vorbă.

După împlinirea acestora, Iosifă luă 
de pe masă ună pachetă, și peste măsură 
mișcată îi dise: „Eră celă mai mare preț, 
ce ți-lă potă eu da, majorulă meu, 
este acesta d’aci: simbolulă celei mai no
bile iubiri fiesci!44

In modă întrebătoră și fără ca să 
pricâpă: cum și pentru-ce i-se dau ast-felă 
de dinstincțiuni, căpitanulă încremenită 
privi spre împăratulă, care însă continua: 
„Ieri mă aflam în laboratorulă friserului 
curții mele, și âcă o copilă tînără întră și 
mă îmbie să cumpără firumsețea capului 
său, ună pără abundantă și delicată. Eu, 
firesce în glumă — m’am recomandată ca 
girantulă friserului, și âtă ce am esperiatu: 

prețulă acestui pără frumosă și blondină, 
ce îlă vedl aici, l’a menită pentru procu
rarea unui costumă nou pe sâma tatălui 
său, care apoi să se potă presentă cu dem
nitate înaintea împăratului44.

țiicendă acestea, împăratulă își ri
dică mâna de care, ca coma unei stele, 
atârna părulă celă blondină ală Augustei, 
pe care căpitanulă, că4endă în genunchi, 
iute îlă îmbrățișâză și cu lacrimi în ochi 
esclamă : „Ah ! tu scumpa și nobila mea 
copilă! — Iartă prea grațiosă, Maiestate, 
unui tată îngrijită de viitorulă unicei sale 
copile; e prea multă pentru neînsemnata 
mea personă14.

Atunci împăratulă îi prinse mâna și-i 
4ise: „D-le majoră! d-ta ești celă mai 
avută omă, deore-ce în inima copilei d-tale 
posecjl celă mai scumpă tesaură din lume44....

Pe când se petreceau acestea, Augus
ta, în căsuța cea mică, ședea încă totă îm
brobodită cu năframa. Ea cetia și rescetia 
o mică epistolă, ce abia cu o jumătate de 
oră mai înainte o primi, și care consta 
din puține rânduri, dâr de multă cuprinsă 
și pentru dânsa prin urmare de mare va- 
lâre, anume:

„Sosită numai acuma, mă grăbescă 
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Mergea diminâța și se întorcea sâra, îm
preună cu copiii păzitorului dela calea fe
rată. Oâte-va săptămâni a mersă treba cum 
a mersă, odată însă numai se pomenesce 
badea Ioană a lui Chirilă, că copilulă lui 
nu mai vre se vorbescă românesce. Gând ve- 
nia copilulă acasă, da binețe cu „jo nopotu 
și „csokolâ keve.; cerea se-i dea de mân
care „kinyiret*  și ^solotta1, măcar că era 
postă. S’au spăimentată părinții și l’au 
luată cu buna, credându, că nu cum-va 
băiatnlă să se fi smintită de atâta învăță
tură, dâr la urmă bietulă copilă le spuse 
plângendă, că „tonităulă“ dela școla un- 
gurâscă l’a oprită se mai vorbescă românesce, 
spunându-i, că de-’lă va audi grăindă ro
mânesce, îlă va bate ârășl cu nuiele, pre
cum l’a mai bătută. Din acestă momentă 
nu i-a mai trebuită lui badea Ioană se mai 
autjă de școlă ungurescă, âr pe copilă a 
făcută ce a făcută și l’a trimisă, la școla 
română din sată, unde băiatulă se află 
bine și e veselă, căci este între ai săi. — 
Sperămă, că pățania badii Ioană le va 
servi Româniloră spre învățătură, ca să-și 
dea copiii loră la școle românescl și să 
lase școlele ungurescl în soirea tatălui, 
căci acelea nu mai urmărescă astăcjl sco- 
pulă de a lumina, ci de-a maghiarisa, căci 
loră nu le pasă, fiă omulă câtă de prostă, 
numai Maghiară să fiă.

— o—
Mouuntentu pentru vânătorii români. 

Se anunță, că monumentulă, ce se va ri
dica în PloiescI, pentru eternisarea fapte- 
loră vitejesc! ale regimentului ală doilea 
de vânător! în răsboiulă cu Turcii la 1877— 
78, va sosi în curând dela Veneția, unde 
a fostă sculptată. Pentru acoperirea chel- 
tuieliloră trebuinc’ose la așezarea acestui 
monumentă, se va arangia ună bală mare 
în PloiescI la 17 Martie a. c.

—o —
0 pastorală a I. P. S. Sale Metro- 

politului-Primată adresată întregului cleră 
din România, provocă pe preoți a ține în 
fiă-care Duminecă din postă predici în 
biserică.

—o—
Deputată scăpătată. Mare sensațiă a 

produsă în Budapesta soirea, că asupra 
averei deputatului guvernamentală Bobula 
Jânos, s’a publicată concursă. Bobula fusese 
înainte architetă și-i mergea bine de totă, 
îșl adunase o avere frumosă și avea în Bu
dapesta mai multe palate pompose. In urmă 
însă a rîmnită și elă la mandatulă de de
putată, care l’a costată multă de totă. După 
cum spune „Egyetârtâs11, oelă mai pom- 
posă paiață ală său, situată în strada An- 
drâssy din Budapesta, și l’a păpată la ale
gerile din 1887, când a oandidată și elă, 
fără însă să fi reușită, Pe calea acâsta și-a 
risipită pe rendă totă averea. Pănă acolo 
a ajunsă, încâtă în săptămâna trecută, pen
tru a scăpa de-o datoriă de 4 fl. 50 or., 
a depusă jurămentă atâtă elă, câtă și ne

vastă-sa. Multă îlă va fi amăgită și spe
ranța, că elă, ca deputată guvernamentală, 
va primi ajutore dela guvernă. „Egyeter- 
tesu spune, că a și avută dela guvernă 
subvențiunl și ajutâre mari, der t6te aoes- 
tea nu l’au putută mântui de ooncursă. 
De-odată cu concursulă, șl-a perdută aoum 
și mandatulă de deputată. A rămasă, bie
tulă, pe drumu în înțelesulă strînsă ală 
cuvântului. Acesta e bag’ sema sortea ma- 
meluciloră.

— o —
Familia Iui Bânffy. In timpulă din 

urmă s’a putută adese-orl ceti în fdia ofi
cială maghiară numele baronului Feilitsoh. 
Baronulă Berthold Feilitsch are norocirea 
de a fi ginerele actualului ministru-preșe- 
dinte. Abia 10 dile după numirea lui Bânffy, 
atâtă ginerele său, câtă și fratele acestuia. 
Alfons Feilitsch, au fostă numiți oamerarl, 
Și aoum de curendă fdia oficială ârășl pu
blică numele Feilitsch, este fratele susă 
amintițiloră, care a fostă numită directoră- 
forestieră. Deci baronulă Bânffy abia este 
de două luni în postulă oe-lă ocupă, și deja 
a numită și protegiată trei rude ale sale. 
Se grăbesce, căci prevede, pote, că ’i suntă 
numărate c|ileTe.

— o —
None farmacii în România. La con

cursulă pentru dobândirea concesiunei de 
a înființa nouă farmacii (apotece) au reu
șită următorii domni: Mihail Bielz, Ion 
Melinescu, Ion Vespremeanu, St. D. Ore- 
zeanu, Nicolae Dascăl, Dimitrie Nicolau, 
Consta Merișanu, Wilhelm Graeser, Iosif 
Schinabek, Mih. Georgescu, Carol Vaso, 
Niță Niculescu și Carolu Raug. — După 
cum se vede, maioritatea dintre cei ce au 
primită licența pentru a înființa nouă far
macii în România, suntă Români de nas- 
cere. Acesta este ună progresă, de care 
ne bucurămă, căci ne aducemă aminte că, 
nu de multă încă, singurulă farmacistă ro
mână în Bucuresci era d-lă Ciura, pe când 
toți ceilalți erau Sași de pe la noi.

— o —
Cumpărarea unei biblioteci. Minis- 

trulă de instrucțiune T. Ionescu s’a decisă 
a cumpăra biblioteca răposatului episcopă 
ală Buzăului cu prețulă de 10,000 Lei. 
Acestă bibliotecă conține 2192 tomuri, în 
tre cari se află câte-va esemplare forte pre- 
țiose pentru studiulă istoriei române, bi
zantine și ală istoriei nouă-grece, precum 
și opere de filologia clasică.

— o—
Puscile Mannlicher în armata ro

mână. împărțirea pusciloră sistemulă Mann- 
licher pentru infanteria română, se va ter
mina în decursulă lunei lui Martie, așa oă 
în Aprilie soldații voră pute să facă eser- 
oiții cu noua armă.

—o —
Procesnlă bandei lui Mărnnțelu. Tâl

harii, cari au făcută parte din acesta bandă, 
fiindă mai toți prinși procesuală loră se 

va pertraota înaintea Curții cu jurați din 
BuourescI în 20, 21 și 22 Martie a. c.

— o —
Reformarea portului preoțesciî în Ro

mânia. Foile de dincolo spună, că P. S. 
Metropolitulă-Primată va propune în cu
rând Sf. Sinodă Gestiunea întroduoerei unui 
portă unitară pentru preoții din România.

—o —
Arclii mândrită socialistă. Din Bel

grade se anunță, că în presența metropo- 
litului Mihailă s’a săvîrșită dilele trecute 
în catedrala de acolo actulă destituirei din 
postă ală archimandritului bosniacă Basiliu 
PelagicI, învinuită, că luase parte la agi
tațiuni socialiste. După prescriptele consis- 
torului din Belgrade, ’i s’a tăiată archiman
dritului părulă capului și barba, și dup’aceea 
inculpatulă a fostă predată justiției.

—o —
Feriți-ve de Jidani! Ună Română 

năcăjită din comuna Cutina, în comitatulă 
Carașă-Severină, cu numele lordanu Dara- 
banțti,, ni-se jăluesce amară, sermanulă, de 
pățaniile, ce le-a avută elă cu nisce Jidani 
de-acolo. După mortea părințiloră săi, dela 
cari moștenise casă și moșiă, se pomenesce 
într’o bună diminâță, că ună Jidană îlă 
pîresce pentru datorii. Românulă scia, că ta
tălă său n’a fostă omă, căruia să-i placă 
a face datorii și nu credea nici de cum, 
că ar fi rămasă vre-o datoriă după elă și 
de aceea s’a și împotrivită se plătâscă, 
mai alesă fiind-că Jidanulă nu i-a putută 
arăta nici ună contractă, ori vre-o obli
gația despre datorii. Pîra s’a începută, Ro
mânulă a âmblată pe la ministeriu în Pesta, 
pe la Maiestatea Sa în Viena, dâr tâte în- 
zadară. Jidanulă fără milă l’a scosă din 
casă și moșiă, Românulă locuesce astădl 
într’o colibă din izlasulă comunei, âr în 
casa și moșia moștenită dela părinții săi 
stăpânesce acll jupânulă Schlesinger Sa- 
lamon. E forte jalnică scrisorea, ce ni-o 
trimite în privința acesta Iordană Dara- 
banță, care ne spune, că inima ’i se rupe 
de durere când vede pe j upânulă Schlesin
ger stândă la ferâstra casei părințiloră săi, 
din care elă, sermanulă, cu atâta neîndu
rare a fostă scosă și huiduită. Când, ore, 
se voră învăța plugarii noștri să șl vadă 
de-ale loră năcazuri, să se ajute frățesce 
unii pe alții și să se ferâscă de orl-ce a- 
mestecă cu cămătarii străini, la cari nu 
găsesce Românulă nici o îndurare ! ?

0 interpelare în camera română,.
în ședința camerei române dela 10 

Febr. st. v. d-lă deputată Ionel Grădișteanu 
și-a desvoltată interpelarea, adresată minis- 
trului-președinte, cu privire la neorânduie- 
lile și brutalitățile din sera de 14 Sept. 
1894, când s’au întorsă studenții dela con- 
gresulă din Constanța.

D-lă 1. Grădișteanu dice, că anulă 
trecută peDtru prima- oră au luată parte
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la congresulă din Constanța representanț 
ai studențiloră români din Transilvania și 
Bucovina. Atunci ou toții ne-amă bucurată. 
Asemenea ne-amă bucurată vădândă, că 
guvernulă li-a făcută studențiloră de peste 
munți tâte înlesnirile și cea mai bună pri
mire. Era și lucru firescă, căci congresulă 
n’a fostă o manifestațiă demonstrativă, ci 
o simplă serbare de înfrățire. S’a proieo- 
tată însă, ca partioipanții la congresă să 
facă o visită și la Bucuresci. Studenții vo
iau, ca ună simplu actă de pietate față de 
memoria lui Mihaiu Vitezulă, să depună o 
corână pe statua acestui erou. Guvernulă 
s’a hotărîtă atunci să-i împedece. Li-a tri
misă emisari să-i înduplece a nu veni. Li-a 
oprită trenulă în mijloculă Bărăganului, 
sub pretextă, că s’a stricată locomotiva. 
Cu tote aceste au ajunsă cu aceeași ma
șină la Bucuresci, er oând voiau să mergă 
spre statuă, fură stînse felinarele de pe 
Bulevardă. Prin întunereoă studenții ajungă 
la statuă, oare era încungiurată de gardiști. 
Trecă printre ei și depună corona la sta
tuă, și unulu dintre studențl rostesce ună 
mică discursu. Atunci o companiă de sol
dați îi atacă cu baioneta și îi alungă dela 
statuă. Mulțl dintre ei fură răniți.

Răspunderea, cjice d-lă Grădișteanu, 
pentru aoeste brutalități oade pe guvernă, 
care le-a provocată. Faptulă, oă nimenea 
din guvernă n’a luată răspunderea celoră 
întâmplate dovedesoe, oă guvernulă singură 
recunâsce, oă a trecută peste ce va fi dată 
în acâstă privință d-lui Kalnoky. Și dreptă 
dovadă, că a dată asemenea făgăduieli, in
vocă chiar mărturisirea d lui Kalnoky, care 
a declarată, că guvernulă i-a promisă, că 
nu va mai suferi manifestațiunl, cari su
pără guvernele din monarchia vecină. Este 
o mare greșelă din punotă de vedere na
țională încercarea guvernului de a înăbuși 
unu actă de pietate, menită se desvolte 
sentimentulă națională, care în țâra nâstră 
mai are încă multă trebuință să fiă desvol- 
tatu. Apoi studenții de peste munți nici 
n’au luată parte la manifestația dela sta
tuă. Și chiar dâcă ar fi luată, Mihaiu Vite
zulă este o mărâță figură istorică, care 
aparține tuturoră Româniloră.

Constituția nu vă impune să opriți 
asemeni manifestații, ci vă dă numai drep- 
tulă să le opriți atunci, oând suntu pericu- 
lose pentru ordinea și siguranța publică. 
Ce periculă putea însă să involve încoro
narea statuei unui erou ?

D-lă Grădișteanu sfârșesce dioândă, 
că purtarea guvernului la 14 Sept, față ou 
studenții români a vătămată demnitatea și 
legendara ospitalitate a țării, n’a fostă deci 
nici bărbătescă, nici românescă.

D-lă Tache Ionescu, ministrulă instruc- 
țiunei publice, cjice că în interesulă stu- 
dențiloră ar fi fostă să nu se mai vorbâscă 
de cele întâmplate la 14 Sept. E nedreptă 
d-lă Grădișteanu, când dice, oă guvernulă 
s’a plecată străiniloră. In Maiu d-sa s’a

a-țl trimite mii de sărutări. Cu mine a 
fostă necurmată chipulă tău; însă din mo- 
mentulă acesta, de-când am sosită adecă, 
acela străluce înaintea mea într’o lumină 
și mai splendidă. Tu, mare și nobilă Au
gusta ! ore nu sunt eu prea puțină pen
tru inima ta? Ală tăuadoratoră Leopoldă.u

Cetindu negru pe albă așa ceva ea, 
să nu aibă ore motivă a spera?.... Cu ochii 
ficsațl în josă, tăcută și visătore de ună 
viitoră mai cu tignâlă, Augusta era ca pe 
altă lume, când o mână ușoră depărta pe 
nesimțite năframa de pe capulă său, și 
glasulă celă doiosă ală tatălui său mișcată 
răsuna: „Pentru-ca nimeni să nu-șl bată 
jocă de persona mea, țl-ai jertfită podoba 
cea mai scumpă, părulă capului tău. Din 
cea mai nemăsurabilă adâncime a inimei 
mele îți mulțămescă pentru acâstă iubire 
fiiâscă, ce m’a fericită!11

Și Augusta, cu capulă plecată, sub 
mâna binecuvântătore a multă iubitului 
său părinte, asculta cum îi enara despre 
audiența avută la Impăratulă. Și când i-a 
spusă, cui șl-a destăinuită suferințele sale, 
atunci înspăimântată, Augusta sări oblu ’n 
susă. Și în momentulă, când a vrută să 
întrebe mai d’aprope pe tatălă său, âcă în 

ușe apare ună bărbată galantă îmbrăcată, 
cu ună buchetă de flori în mână, urmată 
de o domnă cam trecută, dâr îmbrăcată d’ase- 
menea în vestminte de gală. Aceștia nu 
erau alții, decâtă d-lă Rohlen și nevastă-sa, 
părinții lui Leopoldă. După-ce salutară cu 
reverință, în celă mai sărbătorescă modă 
cerurâ dela oficeră mâna ficei sale Augus
ta, pentră feciorulă loră Leopoldă.

— „Sunt convinsă și îmi place a 
crede — dise bogatulă neguțătoră R. — 
că nu vei fi contra fericirei copiiloră noș
tri atunci, când și bunulă nostru Impărată 
doresce căsătoria loră, despre ce poți să te 
convingi din biletulă acesta11.

După-ce puse biletulă în mâna ma
jorului, comerciantulă se întorse spre Au
gusta, și întindendu-i buchetulă o agrăi în- 
tr’ună tonă de totă mișcată, dicendă : „Gra- 
țiosă copilă! D-ta posedl ună tesaură forte 
scumpă, care valorâză mai multă ca tote 
averile lumii. Din gura împăratului nostru 
am auclită astăcll totă ce ai făcută spre 
binele și liniștirea tatălui d-taleu.

înainte de ce ar fi putută răspunde, 
Augusta era deja afabilă strînsă în brațele 
mamei lui Leopoldă, care în ochi cu la
crimi de bucuriă îi clise. „Mulțămescă lui 

D-deu, că s’a îndurată a învrednici pe co
pilulă meu șf? se potă căsători cu o fată 
înzestrată cu simțăminte, cari în nobleță 
loră întrecă tote diamantele din lumea a- 
câsta. De astădl înainte nu mai ești orfa
nă, ți-ai recăpătată pe dulcea ta mamă în 
persona mea11.

In mijloculă acestui visă reală, pe 
ușe întră ună tînără, ca ună leu și cu chipă 
frumosă de deu; se aruncă spre Augusta, 
o cuprinse cu gingășie în brațele sale și o 
sărută fără genare — eraLeopoldulă său.

Apoi ridicându-i capulă, desbrăcată 
de ornamentulă său firescă, și privind’-o 
dreptă în ochi, cu o înduioșare nedescrip- 
tibilă îi dise: „Când ne despărțirămă, 
scumpă Augustă, erai frumosă, îți sta bine 
cu păru-țl auriu, togmităîn bucle lucitore, 
ca radele din sore. De-când l’ai sacrificată 
însă pe altarulu iubirii fiiesci, apari neîn
trecută în frumseță; de aceea adorarea 
mea pentru tine, scumpă și nobilă copilă, 
nu cunosce margini11....

Și pe când în căsuța sărăcăciosă din- 
tr’ună suburbiu ală Vienei străbateau prin 
ferâstră radele sorelui apunătoră, cu lu- 
ciulă loră purpuriu inundau o păreche de 
fidanțațl fericiți, cari îngenunchiațl pri- 
miau binecuvântarea părințiloră, înecați în 
lacrimi de bucurie. Din nemțesce, de 0.

Cea mai frwmosă legendă
a S-tei S'eeîore Slavir.

(După unii capitol ii din „Iconov^logia Creștină11 
publicată de Dr. Severii MureșianH,).

Apostolii Domnului erau împrăsciațl 
în tote părțile lumei, ca să predice legea 
lui Christosă, âr Maria, mama lui, locuia 
într’o casă aprope de muntele Sionă, petre- 
cendu-șl viața cu cercetarea locuriloră, 
cari au fostă glorificate prin botezulă, aju- 
nulă, rugăciunea, suferința, îngroparea, în
vierea și înălțarea la ceră a fiului ei.

Pe vremea aceea Maica Domnului 
era de 60 de ani, căci la vârsta de 14 ani 
a zămislită pe Isusă, îlă născu când era 
de 15 ani, trăiră împreună 33 de ani și 
12 a trăită după Isusă.

Intr’una din dile, inima Măriei ardea 
de mare doră, ca se vâdă pe fiulu său. 
Atâtă o munci dorulă acesta, încâtă se 
făcu slabă și-i curgeau rîurl de lacrimi, 
căci pierduse de-odată cu fiulă său totă 
mângăerea în lume.

Ună ângeră strălucitoră i-se arătă 
atunci și i-a strigată: „Prea fericită Ver- 
gură, tu ești binecuvântată, dâr mai pri- 
mesce și binecuvântarea aceluia, care a salu- 
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preumblata liniștita cu 2000 de omeni până 
la șosea și sub ceriulă liberă a ținută ună 
disoursă. Manifestația acâsta de protestare 
contra condamnării Româniloră nu cumva 
a plăcută statului streină, de care a vor
bită ? Guvernulă conservatoră este singu- 
rulă, care a permisă manifestații în favâ- 
rea Româniloră de peste munți, a permisă 
manifestația din luna Maiu pentru-că por- 
nia dintr’ună sentimentă reală și a permisă 
manifestația din Noemvre la statua lui Mi- 
haiu Vitâzulă, pentru-că nu credea, că o 
manifestația în memoria unui erou națio
nală ar putâ fi factice. La statua lui Mi- 
haiu Vitâzu se potă permite manifestații, 
atârnă însă de caracterul ă, oe se dă 
manifestației, manifestări cu caracteră ir- 
ridentă nu se potă permite. Cum nu 
s’ar pute permite, ca cetățenii din Strass- 
burg și Metz să vină să manifesteze la sta
tua orașului Strassburg în Parisă, așa a 
oprită și guvernulă română manifestația 
cetățeniloră din Ardeală la statua lui Mi- 
haiu Viteazulă, cuoeritorulă Ardealului. Cei 
ce au pusă la cale manifestația dela 14 
Sept, au întinsă o cursă guvernului. Era 
atunci întrunită la Pesta delegația ungu- 
râscă, în care spiritele au fostă aprinse în 
cestiunea română și scieau, că dâcă se voră 
întâmpla ceva luorurl neplăcute, se va pro
voca la Pesta o declarațiune, care va pune 
în încurcătură guvernulă românosoă.

Intârdierea trenului n’a fostă inten
ționată; felinarele s’au stînsă la ordiuulă 
d-lui primară, în speranță, că manifestanții 
văcjendă întunereoulă se voră duoe pe la 
casele loră. ScițI că manifestanții au luată 
la gonă pe polițiști și au atacată și poli
ția. De aici îndârjirea poliției și arestarea 
mai multora, pice apoi, că liberalii au stată 
în dosulă studențiloră, că liberalii pună 
copii înaintea loru și facă politică prin co
pii. După 14 Sept, studenții s’au consti
tuită în partidă politică, au dată petiții 
Regelui, cerendă destituirea guvernului.

S’adresâză apoi ministrulă cătră opo- 
siția liberală și-i dice să lase pe studențl 
să fiă studențl și pe copii din licee să-și 
urmeze cursurile la licee. Când voiescă să 
răstorne guvernele, să o facă d-loră, der 
să nu amestece pe studențl; âr studențiloră 
le dă sfatulă să cultive cestiunea națională, 
der să nu facă manifestări oprite de lege.

D-lă B. St. Delavrancea dine, că d-lă 
ministru n’a răspunsă la interpelația d-lui 
Grădișteanu, care stă afară de partide, și 
s’a năpustită asupra partidului liberală. 
D-sa ia în apărare partidulă liberală față 
cu învinuirile d-lui ministru, că elă ar fi 
pusă la cale acea manifestațiă, și acusă 
guvernulă de duplicitate în cestiunea na
țională.

D-lă A7. Filipescu răspunde d-lui Dela- 
vrancea citândă cele scrise atunci în foile 
liberale, prin cari <fice, aceste au ațîțată 
pe studențl. Din punctulă de vedere națio

nală, guvernulă a făcută forte bine, că a 
împedecată manifestațiile nefolositore, ba 
chiar vătămătâre, oarl au eșită din cadrulă 
constituțională și prin cari cestiunea na
țională nu e de locă servită. D-lă Grădiș
teanu a disu, că guvernulă s’a plecată 
străiniloră. Vorbitorulă însă se bucură de 
cele ce s’au întâmplată în delegațiuni pen
tru-că d. Kalnoky n’a împlinită oererile Un
gurilor, ci a fost în opositiă cu Ungurii și 
au trebuită să treoă 15 dile pănă să ca
pete votulă de încredere. Presupunendă 
der, că ne-amti fi plecată d-lui Kalnoky, 
totă nu ne-amă plecată Unguriloră. Par
tidulă liberală vede în tdte trădare de pa- 
triă. Incheiândă, d-lă Filipescu amintesce 
cum la 1854 chiar și Cavour era acusată 
de trădătoră și o câtă de demagogi i au 
spartă ferestrele. Același Cavour câțiva 
ani după aceea a făcută unitatea Italiei.

Dismsiunea se încheia printr’o sourtă 
replică a d-lui ministru T. lonescu.

Producțiunl și petreceri poporale.
Rusova-veclie, Fauru 1895.

Reuniunea nostră de cântări din Ru- 
sova-veche și de astă-dată, ca în mai multe 
rânduri în decursă de 5 ani, a satisfăcută 
pe deplină plăcerii poporului nostru din 
locă și împrejură prin concertulă aran- 
giată în 5 Faură c. împreunată cu teatru 
sub conducerea dirigentului bravă Ioană 
Roșea, cu următorulă programă : 1.) Moto 
(de Karasz). 2.) Inelulă prețuită. 3.) Arca- 
șulă lui Ștefană Vodă (de Porumbescu).
4.)  Hora Griviței. 5.) Măi Gheorghiță pă- 
curară (cântecă pop. din Bănată). Teatru:
1.)  Ioană păpușarulu, esecutată de d-lă L. 
Roșea; 2) Șoldană Vitâzulă, esecutată de 
d-lă N. Rachici. Apoi s’a representată co
media într’ună actă „Creditorii/ de V. 
Alexandri, prin d-nii N. Roșea, I. Ruso- 
vană, L. Roșea, G. Gonță, I. Roșea, C. 
Almăjană, C. Rusovană, N. Panciovană, I. 
Pardosă.

Petrecerea a durată până noptea târ- 
diu în cea mai mare veseliă, cu care oca- 
siune atâtă poporulă nostru, câtă și cei 
dinprejură au fostă forte însuflețiți de fru- 
mosa purtare a braviloră și harniciloru co
riști, cărora prin acesta le aducemă cea 
mai căldurosă mulțămită. Ei suntă spriji
niți la totă ocasiunea de harniculă preotă 
locală Vichentie Batea, bravulu învățătoră 
llic Uluia și fostulu jude corn. Joși fii Roșea, 
cari la totă ocasiunea jertfescă din tdte 
puterile spre înaintarea tinerimei nostre.

Btcolae Bașca, 
economă.

*
Hațegii, 28 Febr. n.

Onorată Redacțiune ! Ca și în alte lo
curi în cășlegl, așa și la noi în Hațegă, 
s’a arangiată o petrecere cu dansă în 23 
Faură n. c. de cătră inteligența aoestui 
orașu, spre scopă filantropică, adecă în fa- 

vorulă înființărei unui fondă pentru ună 
orologiu și pentru ună clopotă pe sâma sf. 
biserici române greco-orientale. La petre
cere a luată parte, cu forte puțină escep- 
țiune, totă ce Hațegul u are mai cu tragere 
de inimă cătră sf. biserică, precum și ună 
numără oovîrșitoră de streini.

Der cu tăte că Neromânii erau în ma
joritate, ai noștri însă au sciută câștiga pe- 
treoerei respectulu cuvenită, păstrându-i 
caracterulă ei adevărată românescă, o is- 
bândă acâsta pentru ai noștri, mai alesă 
că după numără și în comitetulă arangia- 
toră erau streinii în maioritate.

Intre florile grădinei românescl, stră
lucea floricica cu modesta-i toaletă și cu 
purtarea-i totă atâtă de modestă, încâtă 
era admirată pănă chiar și de cei mai îm
pietriți. Nu ai ce-i face, modestia este o 
haină, care împodobesce pe omă mai multă 
decâtă tdte, și e fericită ființa, care o scie 
purta nemaculată.

Nu ml-e scopulă de-a aduce osane 
D-loră arangierl și, departe de mine cuge- 
tulă, de-a face capitală de buna înțelegere, 
ce s’a observată ou asta ocasiune între 
membrii de diferite limbi ai petrecerei ; a- 
vândă însă în vedere, că comitetulă aran- 
giatoră s’a angagiată la purtarea mai a tu
turora speseloră acestei petreceri, — care 
a avută ună resultatu destulă de favora
bilă după împrejurările, în cari ne aflămă 
noi aici, — trebue, ca poporenă ală acestei 
sf. biserici, ca și pe calea acâsta se le 
aducă mulțămită cuvenită.

Resultatulă financiară ală petrecerei 
a fostă următorulă: 1) Arangierii au con
tribuită 72 fl.; 2) Bilete cu suprasolvirl la 
olaltă 129 fl. 50 cr. Totală 201 fl. 50. Sub- 
trăgendă speseleavute cu 95 fl. 50 or., ră
mâne venită curată 106 fl., din cari 50 fl. 
s’au depusă pentru fondulu orologiului, âr 
56 pentru clopotă.

Au suprasolvită d-nii: Bradi Boldi 
4 fl., Baronesa Nopcsa născută Conte Zsil- 
linsky 5 fl., Rirnbas Alesandru, Contele 
Louyay Menyhert și Vladă D. Petru câte 
2 fl. Teodor Dobei, Ioană Munteană, Vla- 
donya Samuel, Popescu Marcu, Steinschnei- 
der Ignacz, Veil Sslamon, Forster lanos, 
Frischholcz Bela, Schillinger Kâroly, Pito 
Sândor câte 1 fl. Mirese Jenos 50 cr.

Unu Hîițegami.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 2 Martie. Foia ofi

cială publică numirea deputatului 
Laikticzy ca secretară de stată în mi- 
nisteriulu de interne și numirea lui 
Reiszig ca fișpanu alfi comitatului 
Albei-regale.

Viena, 2 Martie. Faima, că mo- 
narchulu nostru a fostu numitu ma
reșalii campestru prusesed e basată 
pe o neînțelegere. Majestatea Sa va 

purta numai Ia uniforma de co- 
lonelu prusescii epolete de mareșalii.

Viena, 2 Martie. Câștigulu în- 
tâiu alu losurilorO comunale vienese 
l’a făcutu Seria 750 Nr. 74, 6r 20.000 
fl. câștigă seria 886 Nr. 16.

Berlinu, 2 Martie. Numirea prin
țului Lobanoff ca ministru de esterne 
rusescu este privită aci ca o ga- 
ranță îndestulitore contra curentului 
panslavistu dela curtea din Petersburg 
și pentru durata politicei paclnice a 
Tarului

Belgradu, 2 Martie. Faimele des
pre semne îngrijitdre de tradare de 
patriă, suntu neadeveruri.

Mexico, 1 Martie. Trenulu de per- 
sone de pe linia ferată interoceană 
a derailatîi la Temelia. Au fostu omo- 
rite 104 persone, er 85 suntu greu ră
niți.

Glasgow, 2 Mertie. Teatrulu Ro
yal a arsu pănă la pămentu.

L i 4 e s’ a t u ă,
Predicele d-lui I)r. Elefterescu, des

pre oarl amă vorbită și noi la timpulă său, 
după cum vedemă, simtă fârte aprețiate 
de clerulă română. Iu causa acâsta pritnimă 
dela ună preotă română următorulă avisă:

Cătră preoții români. In a. 1894 a apă
rută în tipografia „Aurora11 a d-lui A. To- 
dorană din Gherla (Szamosujvâr) predicile 
de tote Duminecile și sărbătorile de d-lă 
Dr. Em. Elefteresou, profesoră în Bucurescl.

Merită totă ateuțiunea acestă opă și ar 
trebui, că fiă-oare preotă română să-lă aibă 
în biblioteca sa, căci cuprinde cele mai 
bune predici, ce avemă mai nouă.

Dâr și intențiunea autorului ne înda- 
toresce a-i da totă sprijinulă românescă. 
Densulă, fiindă bucuresceană, unde îi stau 
Ia îndemână atâtea tipografii, pentru dra
gostea, oe are cătră Românii de dinodee, 
îșl tipăresce pred’eile în Transilvania; și 
ca să facă și mai rni.ltă pentru noi, fiind
că în a. 1893, când și-a dată predicile spre 
tipărire, s’a dată ună apelă cătră toți Ro
mânii pentru gimnasiulă din Blașiu, d-lă 
autoră întregii venitulă curatii din acești opil 
îlă dăruesce acelui gimnasiu.

In predici, de altă parte, nu se atacă 
susceptibilitatea nici unei confesiuni, așa 
că orl-care preotă română pote cu totă 
siguritatee să le folosescă. Trebue se spri- 
jinimă toți pe acesta autoră, căci pe când 
pentru prețulă de 1 fl. 50 cr. dobândimă 
o carte bună, tot-odată dămă obolulă nos
tru pentru ună înaltă s.iopă culturală ro
mânescă. Sprijinindă pe fînărulă și savan- 
tulă autoru, îlu vomă încuragia, ca să lu
creze și mai multă pentru Românii sub
jugați.

Mi-am ținută de datorință a atrage 
prin acâsta atențiunea On. cleră română 
asupra acestoră predici.

tată pe Jacobă în biserică. Stăpâna mea, 
aci este o crângă de palmieră din para- 
disă. ț)i se o ducă înaintea sicriului teu, 
căci în trei dile vei fi luată din corpulă tău, 
ca să te înalțî, încunjurată de mărire, la fi- 
ulă tău“.

Maria îi respunse: „Fiă cum cficl tu, 
însă eu dorescă cu stăruință, ca apostolii, 
frații și fiii mei, să fiă cu toții în jurulă 
meu, ca să-i vădă cu ochii trupesc! înain
tea morții mele, și fiindă ei de față să-mi 
dau sufletulă lui Dumnedeu și să fiu îngro- 
gropată de dânșii. Eu mai ceră dela ei, 
ceeace adese-ori am cerută pe pămentă 
dela fiulă meu, ca atunci, când sufletulă 
mi-se va despărți de trupă, să nu vadă 
nici ună spirită îngrozitoră și să nu întâl- 
nescă nici o putere de diavolă“.

Angerulă i-a răspunsă: „Acela, care 
a dusă pe profetă de ună firu de pără din 
ludea la Babilonă, îți va pute aduce ună 
momentă pe apostoli. Să nu te temi 
nici decâtă de înfățișarea spiritului rău, 
ală căruia capă tu l’ai sfărimată și l’ai 
lipsită de împărăția lui“. Sfîrșindă aceste 
cuvinte, angerulă s’a înălțată la ceră, cum 
s’a scoborîtă, în o mare de lumini.

Intr’aceea palmulă, pe care l’a lăsată, 

seînteia de o lumină mare, era verde, ca 
o ramură naturală, âr frundele lui fălfăiau 
și străluciau, ca steua de dimineță. Maria 
s’a pusă în pată, ca să rămână în elă pănă 
la îmormântare.

Pe când predica Ioană apostolulă în 
Efesă, de-odată s’audi ună tunetu. Ună 
noră albă lua pe apostolă și-lă duse, lă- 
sându-lă dinaintea casei Măriei. Elă bătu 
la ușă, întră și salută pe mama lui. Maria 
era atâtă de veselă de revederea lui Ioană, 
încâtă nu se putu reținea de a-șl esprima 
bucuria prin lacrimi. „Ioane, fiulă meu", 
dise ea „adu-țl aminte de cuvintele învă
țătorului tău, care m’a încredințată ție. 
Dumnedeu mă chiamă la morte, deci eu 
îmi dau ție corpulă meu, căci Jidovii 
așteptă mortea aceleia, care a purtată pe 
Isusă, ca să-i răpescă trupulă ei și să-lă 
arunce în flăcări. Lasă, ca acestă palmieră 
să se porte înaintea sicriului meu, când 
mă veți duce la gropă“. Ioană plângea.

In acea clipită se audi ârășl ună tu
netu și toți apostolii, luați de nori, de unde 
predicau în locuri diverse, au cădută ca 
ploia înaintea casei prea fericitei Feciore. 
Ioană le eși înainte și le spuse, că maica 
Domnului este pe morte. Elă îșl sterse

lacrimile și-i îndemna se nu plângă tare 
mortea Feciorei, nu cumva poporulă să se 
turbure și să cei, cari se temă
de morte, și cari cu tdte acestea predică 
învierea11.

Când Maria vădu pe toți apostolii 
adunați în jurulă ei, ea binecuvânta pe 
Domnulu, făcu pe aspostoll să se așede în 
mijloculă făcliiloră și a luminiloră aprinse, 
le arătă crânga luminosă, se îmbrăcă cu 
vestminte de mortă, și se puse în patulă 
seu așteptându-șl sfîrșitulă. Petru era la 
căpătâiulă patului, Ioană la picidrele lui, 
âr ceilalți apostoli jură împrejură, făcendă 
slușbe Feciorei. Cătră ora 3 din nopte, 
ună trăsnetă cutremură casa și o miresmă 
dulce umplu odaia, așa, că toți câți erau 
de față, afară de apostoli și de trei feciore, 
cari țineau făclii, cădură în somnă adâncă. 
Atunci sosi Isusă Christosă cu cetele ân- 
gerescl, cu soborulă patriarchiloru, cu ce
tele martiriloră, cu oștea duhovniciloră și 
cu corurile fecioreloră, și s’au pusă toți în 
jurulu patului sfintei Feciore, cântândă im
nuri plăcute.

Isusă dise apoi mamei sale:
— „Vino, alâsa mea! Eu te pună pe tro- 

nulă meu, căci eu suspină după fruînseta 

ta!u — „Domne!" dise Maria, „sufletulă 
meu este pregătită11. Atunci toți, cari au 
venită eu Isusă, au cântată încetă. Insă-șl 
Maria a cântată aceste cuvinte: „Tote nâ- 
murile mâ voră numi fericită, pentru-că 
celă Atotputernică, ală cărui nume sfântă 
este, a făcută pentru mine lucruri mari11, 
îndată cântărețulă cântărețiloră începu să 
cânte mai frumosă, decâtă toți ceialalțl: 
„Mirâsa mea, vino din Libană, vino, că tu 
vei fi încoronată.11 — „Iată-mă,u dise Ma
ria, „căci eu mă bucură în tine11. In clipa 
acâsta sufletulă prea-fericitei Feciore eși 
fără durere din trupulă ei, și sburâ în bra
țele fiului seu. Isusă dise apostoliloră : „Du- 
ce-ți cu venerațiune trupulă mamei mele 
în valea Iosafată, puneți-’lă în gropa gă
tită pentru densulă și așteptați-mă trei di
le, pănă voi veni âră la voi“.

Intr’aceea roșele și crinii văiloră, ade
că martirii, duhovnicii, vergurele și ângerii 
încunjurară sufletulă albă, ca laptele, pe 
care îlă ducea Isusă și-lă sui la ceră cu 
densulă. Apostolii văcjendu-o suindu-se, 
strigau de josă: „Mamă plină de înțelep
ciune, adu-țl aminte de noi“.

Sfinții, cari rămaseră în ceră, au fostă 
atrași de cântarea celoră ce se suiau. Când



Nr. b 9—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 5

TotO de acestfi autorii a apăruta în 
1892 și se află de vendare la tipografia 
diecesană din Caransebeșu, „Igiena popo
rală11, dedicată Ikst. Sale D-lui episcopă 
Nicolae Popea, oarte forte folositore pentru 
toți. I. P.

Agonisirea averii.
Filosofii din vechime despre- 

țuiau averea și îndemnau pe 6meni 
a se deda se trăiască fără ea, căci 
averea — 410eau — împiedecă
pe omfi de a face fapte bune, de 
a-se deprinde cu virtutea. Celă ce 
îșl înmulțesce averea, îșî înmulțesee 
grijile și necazurile și în aceeași 
vreme uită de a face bine deaprâ- 
pelui său.

Filosofii și economiștii de acJ.T, 
dimpotrivă, 4i°u, că averea la omu 
e putere, e înaintare, e fericire; er 
„omulu săracă44 — după cum e vorba 
— „e alu doilea dracu44.

Decă amu trăi pe vremurile din 
vechime, pâte că amu asculta pe fi 
losofii de atuncîșiamfacece4'cfiei; der 
fiindu-că trăimu în timpulu de a4l, 
cându omulu fără ceva avere nu e 
bună de nimicO, nu platesce o para 
frântă, este așa 4ice°du ună mortă 
viu, trebue se ascultăm□ de filosofii 
și economiștii de a4î, cari ne în
demnă se adunămu avere. Inse și 
ei numai așa ne îndemnă la agoni
sirea seu adunarea averii și numai 
așa este iertată a ni-o agonisi, decă 
la câștigarea ei vomă ave în vedere 
trei lucruri:

1) Decă scopulu, ce-lu avemă 
înaintea ochiloră cu câștigarea averii, 
este nobilii, și frumoșii;

2) Decă mijlocele, prin cari ne 
agonisi mu avere, sunth nevinovate și 
cinstite; și

3) Decă lucrarea nostră este înțe- 
leptă, bine chibzuită și bine întocmită,

Scopulâ întru agonisirea averii 
numai atunci este nobilă și frumosu, 
decă prin avere vomu căuta a face 
câtii mai multă bine în lume, a ne 
face fericiți pe noi și pe alții. Cam 
greu, der ce se facemu ? Așa se 
cere, așa e bine. Bunurile pămân
tesc! suntă numai pentru pământă 
făcute și nu le putemu duce cu noi 
în lumea cealaltă. Averea, ca or! și 
ce lucru de pe pămentu, e nestator
nică și peritdre. Este însă ună mij- 
locu, prin care o putemu face ne- 
peritâre și o putemu duce cu noi 
și pe lumea cealaltă: decă cu aju- 
torulă ei vomu săvârși multă bine, 
multe fapte bune în lumea acesta. 
Căci numai faptele cele buna suntu 
averea nâstră cea mai sigură, pe 
care furii nu o potu fura, rugina n’o

pâte mânca și moliile nu o potă 
râde. Mai bine vomă înțelege lucrulă 
acesta, decă vomă asculta frumâsa 
pildă, ce ni-o dă unu vestitu filosofii 
(Herder):

Pice că ună omu avea trei pre- 
tini. Pe doi dintre ei îi iubia fârte 
multă, der pe ală treilea nu-lă prea 
băga în semă, cu tote că acesta îi 
era lui celu mai bună și mai ere 
dinciosu, după cum vomă și vede 
îndată. Intr’una din 4*le  omulu acela 
fu chiămată înaintea judecății, unde 
era pîrâtă, der fără vină. „Care din
tre voi, 4ÎS0 ©Ib cătră cei trei pre 
tini ai săi, voiesce a merge cu mine 
și a sta martora la judecată pentru 
mine, că sunt pîrâtă greu și îm- 
peratulă este măniosă?44 Pretinulă 
celă dintâiu 4ise, că nu pote, că 
are acum alte treburi de făcută. 
Ală doilea merse cu elă pănă la 
pârta judecătoriei, de aci fugi în- 
deretă, pentru că îi era frică de mă- 
niosulă judecătoru. Ală treilea pre- 
tinO, la care nu ținuse atâta, merse 
cu elă fără temere, întră îndrăsnețu 
la judecătoru și mărturisi cu cu
vinte alese, și vrednice de cre4utu, 
că pîrâtulă este cu totulă nevino
vată. Judecătorulă ascultâudu-lă a 
eliberată pe pîrâtă.

Trei pretini are omulă în lumea 
acâsta : Averea, rudeniile și cunoscuții 
și faptele lui cele bune.

Ore cum se portă acești trei 
pretini cu omulă, la cesulă morții, 
când Dumne4âu îlă chiamă la ju
decată ?

Mai întâiu averea îlu părăseace 
și nu merge cu elă nici măcară pănă 
la grâpă. Rudeniile și cuaoscuții îlu 
însoțescă până la ușa mormântului 
și de aci se înapoiază la casele loru, 
ca să ve4ă ce e de făcută cu pre- 
tmulă celu dintâiu aliî răposatului. 
Numai ală treilea pretind, la care 
omuhi nu prea ține în v:eță, faptele 
cele bune, însoțescu pe omu pănă la 
tronulu judecătorului celui prea-înaltă. 
Ele mergă înainte, vorbescă pentru 
elă și omulă află îndurare și grațiă 
dela înaltulu judecătoru.

Așa-dâră se umblăm fi și noi 
după pretinulă dintâiu, că de elă 
avemă lipsă pe pământă. Insă când 
umblămu după elu, se nu uitămă 
nici-odată pe celă din urmă. Ou alte 
cuvinte, se facemu averea nostră 
pretină bună cu faptele cele bune 
și în urmă pe amândoi se ni i fa
cemu pretinii noștri cei mai credin
cioși. Pretinului alu doilea — rude- 
niiloru, pâte că nu i ard prea veni 
la socotâlă, ca noi să unim 5 strânsă 
pretinulă întâiu cu ală treilea, ca

la urma urmeloră pretinulă dintâiu 
se rămână în stăpânirea pretinului 
ală doilea, care se fiă, șeii colea 
plină ca stupulă, er nu cu mâDa 
gâlă.

Se ve dau o altă pilda. Ună 
părinte, care are mai multă grijă 
de a aduna averi mari pentru copiii 
săi, decâtă a semăna în inima loru 
virtutea, decâtu a-i deprinde de mici 
la fapte bune și la purtări alese, 
acela le lasă de moștenire pe ma- 
monulă seu demonulă, care le va 
aduce în vieță numai chină și ne
norocire. Pentru că e lucru sciutu 
de toți, că mai tot-deuna părinții 
bogațl lasă în urma loră copil să
raci și nefericiți, decă nu i-au de
prinsa în fapte bune, câtă au trăită 
cu ei în lume. Ast-felă în tâtă 4>aa 
se adeverescă cuvintele, că :

„Banii stringetorului
Remânu pe mâna risipitorului* .
Nu scii pentru cine aduni. Cine 

scie, unde se îngrâpă munca ta de 
ani și ce nevrednici se voră răsfă
ța îd averea ta adunată cu atâta su- 
dore!.. Fă deră din averea ta fapte 
bune, și atunci ai adunată totă pen
tru tine și pe mulțl ai fericită în 
lume!

Mijloculu celă mai nevinovată și 
mai ciustită, prin care avemă a ne 
agonisi avere și proprietate, este 
fără îndoială lucrarea seu activita
tea nostră în chiămarea seu în sta
rea ce ni-amă ales’o și după urma 
căreia și trăimă. Lucrarea nâstră e 
de lipsă, ca se fiă sprijinită de îm
prejurări favorabile și condusă de 
înțelepciune și chibzuință.

Puntea, pe care pote trece omulu 
la casa norocului, este ocasiunea 
bine-venită. Acesta este o jumătate 
a norocului și străduința nâstră este 
a doua jumătate. Străduința nostră 
însă trebue să mai aibă pe lângă 
ea, ca soțe, nedespărțite, îndemâna
rea și priceperea la lucru, pofta și 
iubirea de muncă, ca cei mai buni 
rotari pentru râtele norocului.

Ca mijlâce supuse acestora mai 
suntu: 1) pOrarea, 2) întrebuințarea 
timpului (despre care amu mai vor
bită cu altă ocasiune), 3) îngrijirea 
pentru onore și pentru numele bunu (cre
dită) și 4) binecuventarea lui Dumnecțeu.

Sub onore și nume bună se înțe
lege părerea, ce o au alți omeni des
pre îndemânarea nâstră la muncă, 
precum si despre adevăratulă nostru 
caracteră; er sub credită se înțele
ge încrederea, ce o au alții în plă- 
tirea la termină a datoriiloră nâs- 
tre, ce le avemu cătră celă-ce ni-a 
creditată.

Folâsele acestei păreri suntă. 
destulă de mari. Decă alții au pă
rere bună despre noi, atunci se pună 
bucurosă și cu încredere în legături 
de afaceri cu noi, facă felurite în- 
voelicunoi,ne dauparaleși marfă fără 
nici o siguranță alta ș. a. E bine, 
când pâte omulu se lucreze cu ca- 
pitalulă seu propriu; der e rău, că 
cei mai mulțl nu au capitalulă de 
lipsă la începerea unei afaceri și le 
cade bine și le tace multă ajutoră, 
decă află unda-va credită. Fără ast
felă de încredere, fără credită, nu se 
pote îucepe și conduce nici o afacere, 
nici în mare, nici în mică. De aceea 
cu dreptu cuvântă se 4>ee ca; „cre- 
ditulu de multe-ori este mai bunu, decâtu 
banii gata. Fiă-care omu der mai alesă 
negustorulă, are neapărată lipsă de 
îucrederea și creditulu altora Aces
tea însă trebue mai întâ'ii a și-le 
câștiga cine-va.

Ondre, nume bună, credită îș 
pâte câștiga cine-va priu împlinirea 
punctuală și consciențiâsă a tuturoru 
datoriiloră sale. Cuvântulu dată se 
ne fiă sfântă, ca să ne 4>că alții, că în 
adeveiu suntemu omeni de cuvântă, 
chiar și atunci, când ni-ar aduce 
vre o pagubă âre-care; se dove
dim u ast-felă, că ondrea și nu
mele bună suntă mai de preță 
pentru noi, decâtă banii. Fără 
onâre și fără nume bunu, măcară 
de ai ave cine scie ce averi, nu 
poți trăi fericită între âmenl, n’ai 
nici ună preță în lume.

Câtă despre binecuventarea lui 
Dumne4eu, ori cine scie, că fără voin
ța și binecuventarea lui nu prospe- 
râză nici o afacere; că tâtă darea 
cea bună și totă darulă desăvârșită 
este de susă, dela părintele lutnini- 
loru. Aceea, ce noi amu făcută în de
cursă de ani de 4^e> ni-se pâte pră
pădi într’ună minutu, decă celă de 
susă voiesce alt-felfi, decâtă cum 
voimă și facemă noi.

Decă Domnulu zidesce casa, atunci 
înzadaru lucreză cei-ce o zidescă. Și decă 
DomnulH nu păzesce cetatea, atunci înza
daru o supraveghiază cel -ce o păzesce. 
De aceea căutați mai întâiu împărăția 
lui Dumne4eu și dreptatea lui și 
tdte celelalte se voră adauge vouă ! 
Adecă străduiți vă mai întâiu după 
adevără și virtute, și bună-starea 
vostră va cresce și va înflori, și bine
cuvântarea lui Dumna4eu cu boga
tele sale daruri se va sălășlui în ca
sele vâstre!

Brașovil, 16 Februarie 1895.
I. Dariu.

■ei vedură pe regele lord, că aduce în chiar 
brațele sale și lipită de pieptulă său sufle- 
tulă unei femei, s’au minunată si au disă: 
„Cine este acesta, care se suie din pustie, 
plină de grații și rădimată de mirele ei ?“ 
— „Ea este frumosă între tote fetele Ieru
salimului11, răspunseră aceia, cari o înso- 
țiau, „și precum voi a-țl cunoscut’o plină 
de îndurare și iubire, astfelă o veți vedâ 
ședendă pe ună tronă de mărire de-a drep- 
■ta fiului său44.

Intr’aceea cei ce durmiau s’au deș
teptată și văcjendă trupulă fără sufletă, au 
începută a plânge. Cele trei fecidre, cari 
au ținută făcliile, au desbrăcată trupulă, 
ca să-lu spele, însă elă s’a luminată de-o 
lumină atâtă de mare, încâtă ele puteau 
să-lă atingă, der nu-lă puteau privi. Aces
ta lumină a ținută pănă ce trupulă a fostă 
spălată și îmbrăcată cu o pânză de mortă. 
Atunci apostolii luară cu evlaviă aceste 
rămășițe pămentescl și le puseră în sicriu. 
Ioană, care odihnindu-se la pieptulă lui 
Isusă, a beută din marea de binefaceri; 
Ioană, care șl a potolită setea la isvorulă 
luminei veclnice, ducea palmulă străluci
torii, er Petru și Pavelă au luată sicriulă 
pe umerii loră. Petru începu să cânte im-

nulă, „în exitu Israel de Bgypto* , er ceia- 
lalțl apostoli continuară psalmulă cu glasă 
lină. Dumnedeu a înv&litu cu unu noră 
pe apostoli și sicriulă, ast-felă că. cântările 
se audiau fără ca să se vadă cei ce le 
cântau. Angerii mergeau totă doi cu doi, 
cântândă cu apostolii și umplendă pămân
tul iî c’o nespusă dulcâță.

întregii poporul ii din Israilă, mișcată 
adâncă de acâstă cântare dulce, eși din 
cetate, întrebândă că ce este? Maria a 
murită! li-s’a răspunsă, și învățăceii lui 
Isusă o ducă, făcendă în jurulă ei acestă 
musică, ce o au'dițl. Atunci au alergată cu 
toții la arme, sumuțându-se împrumutată. 
Să omorîmă pe învățăcei! diceau ei, și să 
ardemă trupulă aceleia, care a născută pe 
acestă amăgitoră. Archiereulă tremura de 
de mânie — Etă! (ficea elă, tabernacolulă 
aceleia, care a turburată țera nostră. Etă 
ondrea ce se arată! Elă a pusă mâna pe 
sicriu, ca să-lă răstorne, der numai decâtă 
amândouă brațele lui au secată și-au ră
masă lipite de sicriu. Archiereulă atârna 
acum de mâni, muncită de-o grozavă du
rere. Totă poporulă a fostă orbită de ân- 
gerii, cari erau în nori, și archiereulă stri
ga : „Sfinte Petre, îndură-te spre mine, a-

du-țl aminte, cum ți-am ajutată eu, când 
te-a pîrîtă slujnica ta44. — „Eu n’am vre
me44, răspunse sfântulă Petru, „căci sunt 
ocupata în slujba Domnei nostre ; însă crede 
în Dumnedeu și în Feciora, oare l’a născută, 
și tu vei fi vindecată44. — „Eu credă44, dise 
archiereulă sărutând ă sicriulă, și numai 
decâtă brațele sale au fostă deslipite și 
aduse în starea loră naturală.

— „Ia acestă ramură44, adause capulă 
apostoliloră, „și pune-o pe poporulă orbită, 
că cei ce voră crede, îșl voră căpăta ve
derea44.

Apostolii ajungendă în vale, au așe
zată corpulă într’ună mormentă, asemenea 
cu acela ală lui Isusă Christosă, și înge- 
nunchiândă lângă elă, plângeau și cântau. 
In diua a treia ună noră strălucitorii în- 
cunjurâ mormentulă și ună parfumă dulce 
era împrejurulă lui, eră glasuri cerescl ră- 
sunândă, Isusă Christosu se coborî pe pă- 
mentă încunjurată de mulțime de ângerl.

Elă întâmpină pe învățăceii săi cu 
cuvintele: „Pace vouă44. Ei i-au răspunsă: 
„Mărire fiă cu tine, care singură ai făcută 
mari minuni44. — „Ce onore credeți voi44, 
dise Isusă, „că ar trebui să facă eu mamei

mele?44 — „Domne44, diseră ei, „învieză-o 
și pune-i trupulă ei de-a drâpta Ta44.

Atunci sfântulii Mihailă veni și pre- 
senta lui Isusă sufietulă Măriei, 6r Domnulă 
nostru dise: „Scolâ-te, amica mea, vasă 
ală vieții, templulă gloriei, pentru ca cor
pulă tău, care nu a fostă prihânită cu ne- 
curăția căsătoriei, să nu fiă stricată de vier
mii mormântului44.

Și îndată sufietulă s’a întorsă în cor
pulă Măriei, care eși gloriosă din mor
mentă. Ea se făcu nevâdută în aeră, în 
mijloculă unei mulțimi de ângerl ea fu 
primită în ceră de fiulă ei, care o îmbră- 
țișeză și o îmbracă în strălucire. Acolo ea 
este încunjurată de câta ângeriloră, închi
să de mulțimea arhangeliloră, stăpânită 
de tronuri, încinsă de cânteculO domnii- 
loră, încunjurată de îngrijirea apostoli
loră , închisă în îmbrățișările stăpâni- 
loră, onorată de puteri, lăudată de cheru- 
viml și sărbătorită de serafimi. Treimea se 
bucură de densa, martirii o implâră, du
hovnicii ’i-se rogă, vergurile o încunjură 
de armoniă și însu-șl infernulă urlă de tur
bare înaintea mărirei sale.
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Rassele omenesc! și semințiile 
popârelorti*).

*) în editura G. Freitag & Beruadtîn 
Viena a apărută în a. c. o scriere de pro
fesorală A. L. Hiclomann, intitulată: „Geo 
grafisch-statisticker Taschen Atlas11, care con
ține date asupra tuturoră referințeloră sta
tistice, geografice, economice etc. de pe 
totă rotogolulă pământului. întocmirea cărții 
este forte practică. Prețulă unui esemplară 
este 1 fi. 80 cr. — După acâstă carte in
teresantă amu estrasu acești articoll.

P. — P.

Până astăd! nu esistă încă o clasifi- 
cațiune generală, definitivă și sigură a ras- 
seloră omenescl, la care se se ia în con
siderare tote semnele distinctive dintre ele ; 
d&ră totuși sistemulîi acceptata, care ur- 
mâză, este celă mal folosită.

I. Caucasianil său poporale rassei țeri- 
lorti de mijlocii din Europa, Ostindia și Africa 
nordică.

Au capii ovalii său rotunda, de colore 
albă, dâr și gălbue sâă brunetă, cu pârii 
lungă, netedă său creță, blondă ori negru, 
nici odată lânosă; fălcile nu suntă eșite în
ainte, er’ dinții staă verticală (dreptă).

Subdespărțămintele rassei acesteia le 
formeză:

A. Indogermanil seă Arienii (peste 
700 milione). Au colorea pielii albă, pâră 
netedă, lungă, blondă, brună seu negru; 
barbă stufosă, cu ună isvoră limbistică 
comună (sanscrită).

De aci să țînă :
1). Germanii {191 mii.) anume: a) Ger

mani în Germania, Austria, Elveția, Pro
vinciile rusescl de ostă (răsăritene), Luxen- 
burg, și risipiți în America de Nordă, Un
garia, Rusia etc. milidne 72. b) Englezii și 
Scoțianil (Anglo-Saxonil) în Britania-mare, 
America nord., Australia, Africa sud. și 
risipiți în Ostindia etc. cu 100 milione. 
c) Scandinavii (Șvedia, Danemarca, Nor
vegia) cu 9-5 mii. d) Olandezi, în Țările de 
josă. Africa sudică și în coloniile Java, 
Sumatra, Guyana etc. cu 5-o milione; 
e) Flamandesl în Belgia, Flandra și Bra- 
bantă, cu 4 milione.

2. Slavii (113 milione).
&) Slavii de Nordu (100'5 mii.) anume: 

Rușii mari și mici și Rutenii în Rusia, Ungaria 
ostică și Galiția, mii. 80; Poloni, Kassubi, 
Masuri, Vencțl în Polonia rusescă, Galiția 
vest., la granițele sudice și ostice din Si
lesia, Posen, Prussia ostică și vestică, Po
merania și în Lausitz, partea saxonă și 
prusiană ; mii. 13. Cehii, Moravii și Slovacii în 
Bohemia, Moravia, Silesia și Ungaria nor
dică cu 7-5 milione; b) Slavii de sudu {12'5 
mii). Serbii și Croații în Serbia, Croația, 
Dalmația, Slavonia, Bănatu, Bosnia, Mon
tenegro și Herzegovina cu 6'5 milione, 
Slovenii în Stiria de sud, Carniolia, Carin- 
tia sud. și Istria cu 1’5 milione; Bulgarii 
în Bulgaria și Rumelia ostică cu 4-5 mii.

Litvanil seă Lețil (se apropie de Slavi) 
în Rusia vestică cu 3 milione.

4. Greco Romanii (130.5 mii.)
a) Neo-greciî, în Grecia, Turcia europ. 

și asiatică cu 3’6 mii. b) Italienii în Italia, 
Tirolulă sud., o parte din Triestă, Istria, 
Dalmația, Gorz, (Gariția) și Gradișca cu 30 
mii.; c) Spanioli, Portughezi și Catalonianl 
dimpreună cu urmașii loră, cari sunt forte 
amestecați prin coloniile spaniole și por
tugheze, în America centrală și America- 
sudică, Vestindia, insulele Philippine etc. 
cu 45 milione; d) Francesl, Provensali și 
Valoni în Francia, Elveția vest. Belgia și 
risipiți în Canada, Algiră etc. cu 42 mii; 
e) Români (Daco-românI) în Ro
mânia, Transilvania, Bucovina, Basarabia, 
Ungaria, Serbia ost. mii. 9.4;) f) Retoro
mani și LadinI în Elveția ost. (Grau- 
biinden și Engadin) și în Tirol sud. mii. 0’1; 
g) Friauli (Furlani) în Friaululă italian., 
la Isonzo de lângă Gorz și Gradiska, mii. 0’4 ;

5. CelțiI, anume:
Irlandezii sâă Erzsi în Wales, 

Irlanda, Scoția și risipiți în America nord, 
etc.; Armorican! în Bretagne și pe 
insulele normanice (1'5 mii.) la olaltă 9 mii.

6. Albanesilîn Albania mii. 1-4;
7. Ir anii în Asia anterioră și Cau- 

casă (Neo-Perșil, Armeni, CartvelienI, 

Kurdi, OssețI, Grusieni, Georgieni, Lesghieni, 
Cerchezi, Afgani, Tadgicsi) etc. mil. 25.

8. Indian! (Hi n d us), MahrațI etc., 
în India ostică mii. 240—250.

B. Semițil (24 milione). Au colorea 
pielii mal multă întunecată spre brunețiă, 
pâră negru, adesea creță, nașă încovoiată 
și buze subțiri, anume :

1. Arabil și Beduinii în Africa 
nordică și Arabia,

2. Evreii, risipiți preste totă pă- 
mentulă.

3. Rămășițele neînsemnate și urmașii 
vechiloră Chaldei, Sirieni, Fenicienl, 
Babilonenî, Asirienl etc. în Asia sudvestică. 
4 Abesinieni și NubianI, Galla, Somali. 
Suahell etc. în Abesinia, Geez, Tigre etc. 
în Africa ost.

C. HamițiI seă Berberii (25 mii.) 
In Africa nord., mai multă de colore brună- 
nâgră, cu pâră și barbă nâgră, puțină, să- 
menândă multă cu tipulă Negriloră.

Berberii, proprii în Marokko, Ma
urii, Kabylil și Tuaregii, K o p ț i I 
în Egipetă, o parte de Abesinieni; 
Dongola, Bedja, Soho și a.

II. Rassa Mongolică.
Cu colorea pielii galbină-brună, pără 

negru, netedă, sclipiclosă, barbă rară; 
cu ochi mici tăiațl, piezișă și ou fălci eșite 
în afară.

De aci să țină:
A. Poporăle fi n n i c o - u g r i c e , 

tare apropiate de CaucasI (12 mii.)
a) Finn ii, Kar elit, Li vil, Esthi 

și Kuril în Europa nordică.
b) Maghiarii și Săcuii în Uuga- 

ria și Transilvania.
c) Sirienii, Mordwinii, Cere- 

mi sil, Samoledil, W o gulii, Ostia- 
kiî, Wotiakil Lapil și Curbii în 
Rusia de nordă.

(Va urma).

descântece.
(Culese din poporă).

Descântecfi de orbalțfi.
Se luară nouă fete albe
Cu nouă mături albe,
Cu nouă seceri albe,
Cu haine pe ele tote albe,
Cu cosițe albe despletite,
Pe spate ’n josă slobozite.
Nime nu le-a vădută,
Nime nu le-a audită,
Numai Maica sântă
Polă sântă a întinsă
Și aoelea le-a cuprinsă,
Er de unde sta
Apuca și le ’ntreba:
— Unde mergeți voi,
Nouă fete albe
Cu nouă seceri albe,
Cu nouă mături albe,
Cu haine pe voi totă albe,
Cu cosițe albe despletite,
Pe spate ’n josă slobodite ?
— O bine făcuși
Că ne întrebași,
Maică sântă!
Că meremă la biserica albă, 
Totă țiră și posdărl s’o facemă.
— Ba acolo nu alergați,
Ci ’napoi vă îndreptați,
Mai bine vă duceți la N. N.
Și orbalțulă bine alegeți-lă,
Bine culegeți-lă.
Orbalțulă de demultă
Orbalțulă de curendă,
Orbalțulă, ce coce,
Orbalțulă, oe sparge,
Orbalțulă, ce se lățesce,
Orbalțulă, ce zămuesoe,
Bine alegeți-lă
Bine culegeți-lă.
Din creerii capului,
Din fața obrazului,
Din deochii ochiloră,
Din audulă ureohiloră,
Pe părulă capului sooteți-10,
Pagubă să nu se facă
Urmă să nu se cunoscă.
Descântecti de junghiuri.
Se luară, se duseră
Câți crai, câți împărați,

Toți la tabără plecați.
.Numai junghiulă lui N. N.
Cuiulă din ouieră l’a luată
Și pe elă a încălecată,
Și ’n Dunărea negră s’a băgată ;
Cuiulă a eșită
Junghiulă a perită.
Dă, Domne lui N. N. lâcă 
In ceasă bună din ceasă curată, 
Descânteculă dela mine, 
Lăculă dela Dumne4eu.

C- M.

Gona Câmloru.
Pe la țâră totă se mai ține, prin 

tradițiă — scrie revista „Casa Rurală11 — 
câte ună obiceiu romană, cum (de esem- 
plu) e următorulă:

In prima di a postului celui mare, în 
comuna Boldu din jud. Rîmnicu-Sărată se 
face obicinuită în toți anii tradiționala 
„gona cânii orău în felulă următoră: 
Se facă cete de-câte 10—15 omeni, cari 
intră prin ogrădi și curți, ca să scotă cânii 
la dramă, seu îi înfundeză prin strimtori, 
unde cu o îndemânare de admirată pună 
mâna pe ei, îi apucă și le încleștâză făl
cile în așa modă, casă-i pună în neputință 
de a mușca, lucra, ce de altfelă aceștia 
nu-lă potă face, fiind-că pofta mușcatului 
li-e tăiată prin câte-va lovituri, ce iau ca 
arvună. Apoi cu nisce „răvarurl11 de lemnă 
făcute într’adinsă, în formă cilindrică și 
crestate cu cuțitulă, începă a-i freca sub 
codă pănă cândă ostenescă; mulțl câni din 
causa acesta chiar moră.

Pe cânii, ai căroră stăpîni dau ceva 
de băută, îi lasă, er pe ceilalți pe câți îi 
prindă îi „răvărescă“ cu totă dinadinsulă, 
ț)iua aceea este destinată mai multă pen
tru gona câniloră, cari spăriați fugă unde 
nimerescă; decă eși la marginea satului 
zăresci grupuri, grupuri de câni stândă, 
fugindă, și audi pe mulți urlândă. S’a obser
vată, că cânii, mai alesă cei bătrâni, au o 
presimțire pentru această di, fiindcă din 
zori, fără a fi goniți de cineva, es la „tîrcioișlu.

Dâcă întrebi sătenii de ce facă lucrurile 
astea, unii îți răspundă: „se se facă mălai 
la varău, alții nu’și dau sâma. Ună bătrână, 
pe care 1’am întrebată din întâmplare (închi- 
puindu-ml, că ține mai bine minte ceea-ce 
a apucată de la părinți), mi-a răspunsă: 
„apoi gura moșului, pentru-că nu au fostă 
simțitori, când au întrată păgânii la o îm- 
părățiă, ci mai simțitore au fostă gâscele“.— 
Ce spui moșule ? Fă-mă să ’nțelegă mai 
bine, îi disei. — „Apoi, da, uite așa s’a 
întâmplată11, și continuândă: „se vede, că 
cânii n’au fostă pe la culcușurile loră și 
gâscele fiind din întâmplare pe acolo 's’au 
speriată și prin gîgăirea loră au deșteptată 
pe cei ce dormiauu.

Eată cum credă, că se explică casulă 
ăsta ală gâsceloră, care este păstrată prin 
tradiție, și care după cum se vede, a ’nce- 
pută să degenereze, — deși presintă ore- 
care interesă istorică:

Galii, după ce au bătută Clusam, por
niră cu răsboiu în contra Romei din causa 
următore : ună deputată din ginta Fabilor, 
fiindă trimisă să mijlocescă pentru împăca
rea părțiloră beligerante — Galii și Clușanii 
— într’ună momentă de furiă, trase sabia 
și omorî pe ună duce gală. Aceștia tri- 
mițândă la Roma să ceară satisfacțiă și 
neprimind-o, porniră stele și bătură ar
mata romană, punendu-o pe gonă. Locui
torii Romei s’aă retrasă parte cu armata, 
parte la văi și parte la Capitoliu. Camil, 
care trăia în exilă la văi, fu proclamantă 
dictatoră, însă acesta nu primi sub motivulă 
că exilați!, fără votulă senatului, n’au dreptă 
la nici o funcțiune. Atunci ună tînără ple
beu se duse la Roma, prin o portă secretă, 
întră în capitoliu și rugă pe Senată să 
cheme și să numească pe Cămilă dictatoră. 
Galii descoperindă urmele Romanului și lu- 
ându-se după ele aflară drumulă în Capi
toliu și într’o nopte furtunosă era să cu
prindă acestă cetate, dacă Romanii n’ară fi 
fostă deșteptați degîgăitul „gâsceloră sacre“.

Obiceiul de a sâ goni cânii e încă în 
multe sate, der ar fi de dorită si se scie, ce 
explicația ii dă poporală.

MULTE ȘI DE TOATE.
Omenii shurătorl.

Când Dumnedeu a făcută viețuitorele 
pe pămentă, a disă peștiloră, să trăâscă și 
să înote în apă, pasăriloră să sbore în aeră, 
âr omului i-a clisd dish să stăpânâscă pă- 
mentulă și să mergă pe elă, ca și celelalte 
dobitdee.

Elă însă n’a vrută să asculte porun
ca Domnului, de multă s’a învățată a îno
ta și a merge pe mare mai abitiră decâtă 
peștii și nemulțumită cu atâta, etă că. 
acum vrea să sbore în aeră, ca pasările 
cerului.

In tote țările civilisate, în afară de 
silințele ce-și dau omenii de a descoperi 
cârma balonului, se facă totă așa de mari 
a construi mașini sburătore, cari silințe 
pare că voră fi încoronate de succesă, chiar 
înainte de cârma balonului. Ce lucru mi
nunată va mai fi, când sătui de a sta pe 
pămentă, ne vomă trânti o pereche de 
aripi artificiale și ne vomă ridica în văz
duh mai susă decâtă cum se ridica Simonă 
magulă de pe vremea sf. Petru. In urma 
resultateloră obținute cu mașina sburătore 
de cătră d-nulă Maxim în Anglia, etă că 
diarele americane ne vestescă, că d-nulă 
Langley a imaginată și elă o mașină sbu
rătore, care se pare mai perfectă, dice „Ga
zeta Săteanului.14

Langley a făcută, la 13 Decemvre, o 
esneriență publică, în fața unei numărase 
mulțimi la Quantico, aprope de Washing
ton, cu mașina sa sburătore. Elă a sburată 
cu ajutorulă mașinei la acea representație 
o distanță de 300 metri. Se spune, că ma
șina are 4 aeroplane, că e mișcată prin 2. 
helice aședate îndărătă, că are o cârmă 
verticală, prin ajutorulă căreia se pote în
drepta orizontală, în sfîrșită că articula- 
tiunile elementeloră sistemului suntă ast-felă 1 
dispuse, că permită a dobândi după voin
ță mișcări de suire și scoborîre.

Pănă acum amănuntele lipsescă în 
privința acestei mașini. OrI-cum acesta e 
ună pasă maro în navigațiunea aeriană 
și dorimă câtă mai grabnică să se reușescă 
a se forma mașini sburătore practice, căci 
aceste fiind mici și puțină costisitore voră 
pută fi la îndămâna fiă-oăruia; aceste mașini 
sburătore voră fi în navigațiunea aeriană 
față cu balonele, aceea ce suntă luntrele 
față cu vaporele în navigațiunea acuatică..

*
Cine este regcîe anîmalelot'â.

La acestă cestiune ună vechiu venă- 
toră africană răspunde: Urmeză-mă la o 
fântână din deșertă pe o nopte luminosă,. 
când umbrele suntă distincte și negre, când 
luna apare pe ceriulă fără nori. Totulă este 
laminată, ca diua, de o lumină argintie. 
Așâdă-te pe ună blocă de stâncă și pri- 
vesce animalele îndreptându-se spre adă- 
pătore: boi sălbatici, rinoceri, antilope, și 
câte-odată, decă apa este mare, și lei. Der 
cine vine să sperie aceste animale, și mai 
cu semă pe gingașa antilopă? Ea ridică 
capulă și dispare în umbră. Celelalte ani
male la rendulă loră ascultă și părăsescă 
marginile lacului.

Numai inevitabilulă șacală, acestă 
sburdalnică printre animale sălbatice, ră
mâne singură la postă. Urechia umană ob- 
tusă n’a putută primi ună sunetă și în
dată se aude pasulă greoiu și oadențată ală 
nnei trape de elefanți. Ei suntă aprope de 
apă.

Șacalii se așe.jă cu coda întinsă în ur
ma loră, celelalte creaturi au dispărută. 
Regele bea. Nu se mai aude ună sunetă. 
Elă își stropesce spinarea, turbură apa și 
se retrage în modă solemnă. In urmă re
vină la mală supușii săi. și bău cum potă,. 
ceea ce elă a murdărită. Deci pentru ani
male, elefantulă este rege.

Cus'suiu pîeftei Srațovu.
Din 2 Martie 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.74 Vend. 9.77
Argint român. Cump. 9.70 Vend. —.—
Napoleon-d’orl Cump. 9.77 Vend.
Galbeni Cump. 5,85 Vend. 5.90
Ruble rasoscl Cump. 132.- Vend.



Nr. 39—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 7

MSrcI germane Comp. 60.20 Vend. —.—
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75
Lire tnrceeoî Outnp. 11.15 Vând. —.—

Prețurile cerealeor din piața Brașov®.
Din 1 Martie st. n. 1895

Moaura seu 

greutatea
Calitatea.

ValutaH 

trlncă.

or.

1H. L. cel mai frumos 5 40
H Grâu< mijlociu . . 4 90
!) mai slabă . . 4 60

Grâu mestecată . . 3 70
~ f frumosă 3 50?)

F? SSoară . 3 10
~ / frumosă 3 50JJ

H Orzfi 1 mijlociu . 3 —
_ (frumosă 2 30t ’

n Ovâsă | mijlociu — —
j j Cucuruză .... 4 20

Mălaiu ..... 4 60
Mazăre.................... 5 20
Linte .................... 6 50
Fasole.................... 5 60

jj Sămânță de ină . 10 —
if Sămânță de cânepă 4 —

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

1 kilă Carnea de vită . . — 48
ÎJ Carnea de poroă — 52
J) Carnea de berbece — -

Său de vită prdspătă 23 —
100 kil. Său de vită topită 33 —

47.— or. până la 48.— or. ușâră dela 
47.— or. până la 48.— or.

Marfă țerănâscă grea dela 46.— până 
la 47.— or. de mijlocii dela 46.— or. 
până la 47.— or. ușâră dela 47.— or. 
până la 47 ’/2 cr.

sflgffs ¥iea8®, 
1895.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 27 Febr. n. 1895.

Caarswi âa asajmas
Din 1 Martie

Renta ung. de aură 4%
Renta de cordne ung. 4% • •
Impr, oăil, fer. ung. în aură 41/î°/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/20/o 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare ...

124.—
99.35

127.80
104.35
125.50
98.20

Bonuri rurale croate-slavone. , .
Imprum. ung. ou premii . . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr.....................
Renta de argint austr....................

Proprietarii: Aiss»e!
Redactorii rcSDOnsabilU: Gregara

98.25
161.20
153.50
101.75
101.70

Cursulu iosuriloril private
din 27 Febr. 1895.

camp. vinde.
Basilica 8.80 9.05
Credită .... 200.— 201—
Clary 40 fi. m. c. 59 — —
Navig. pe Dunăre . —t— 160.—
Insbruck .... 27.- —;—
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 25.- 25.25
Buda .... 63.— —■.—
Palffy .... 60.— 60.50
Crucea roșie austr. 18.— 18.50

dto ung. . 11.90 12.30
dto ital. 12.75 13.25

Rudolf .... 23 75 24.75
Salm. .... 71— 73.—
Salzburg .... 27— 27.75
St. Genois 73.50 74.50
Stanislau .... —.— —JB—
Trieitine 41/,0/,! 100 m. c. 150— —’

dto 4°/0 50 70— —

Waldstein 51.50 —.—

gerbescl 3°/0 42 50 43.50
dto de 10 franel .. 4— —.—

Banca h. ung. 4% 133 25 134.25

Bursa de Bucuressi
din 27 Februarie n. 18S5.

"V alori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 57o Apr.-Oct. 101—
Renta amortisabilă.................... 5% 98.'/,

n „ (Impr. 1892 . . . 57o lan.—lui. 97.i/2
p „ din 1893 5% 97.'/.
j) „ 1894 int. 6 mii. &7o Apr.-Oct. 96—
n „ (Impr. de 32. 1/î mă- 170 lan.-lulie 84.1/,
n „ (Impr. de 50 mii. 47., d n 86 l/4
n „ (Imp. de274m 1890 47o » n 86.'/4
n „ (Imp. de45m. 1891 47o h n 86'/,
D „ (Im. de 120 iul. 1894 i7o v n 87—

■Oblig. de Stată (Conv. rurale/ 67o Mai-Nov. 102.-
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 280—
Oblig. comunei BucurescI 1883 6°/° lan.-lnl. 94.3/4

J) „ ,. din 1884 57o Mai-Nov.
ÎJ „ „ din 1888 57o tun.-Dec. —■* —
■ț „ ,, din 1890 57o Mai-Nov. 66 '/4

Scrisuri fonciare rurale . . . 57n lan.-lulie 61 */4
„ urbane BucurescI 67o 101 -
D » » 57n 89 -

») ,, ,j Iași • D }) 76?/,
Oblig. Soc. de basalt artificială 67o n - n

V.N.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v ~ 4 —
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1580.
Banca agricolă.......................... 5C0 150 v. 160.-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 380—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 n 402.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 260 —■
Soc. Rom. de Constr. uit, div.151. 250 120. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —t..
.„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1C0 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. G 200 —

„ „ „2 em. u. d. 0 100C >5 H
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei aOG —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30»/ 10CC —
Societ p. const, de Tramways 20t J1 H
20 franci aur fi 20.07

SCOMPTURl:

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

Terguld de rîmătorl din Steinbruch.
La 25 Februarie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fostă de 
'■863 oapete, la 26 Februarie au intrată 
1184 oapete și au eșită 1036 rămânendO la 
57 Februarie unO numără de 112.769 oapete.

Se notâză marfa: ungiirâscă veche 
grea dela 47.— or. până la 48.— or. 
marfă, ungurâsoă tineră grea dela 
49.— or. până la 50.— cr., de m i j 1 o o ti dela

Froductediv.

Semințe
35 «s

*

â ’

Prețulti pei
100 chilot.

dela | pani

Grâu Bănățenescu 80 6.60 6.65
Grâu dela Tisa 80 6.65 6.70
Grâu de Pesta 80 6.60 6.65
Grâu de Alba-regala 80 6.60 6.65
Grâu de Bâcska 80 6.70 6.75
Grâu ung. de nordă . 80 •—

ti W O Prețuit per
Semințe vechi Boiulti

o
5 w 100 chil^r.

ori nouă
y a dela până

Săcară 70-72 5.40 545
Orzu nutreță 60-62 6. 6 35
Orzu de vinars 62.64 6 40 6 85
Orzu de bere 64.66 7.20 8.20
Ovăsti 39.41 5.95 6.35
Cucuruzii bănăț. 75 ,— i—
Cucuruză altă soia 73 .—
Cucuruză. H —
Hirișcă » — ——

8 o i a 1 fi
Gursulu

dela | până

E. Mansberger
ceasornicar

Brasovu, strada Portî Wr. 32.
Recomandă seu bine asor

tată de ceasornice de buzunar din Hel- 
veția, precumu și tote felurile de ceasornice 
de părete, pandule, ceasornice 
desteptâtore, etc.

Cu prețuri ieftine și garanță reală.

Reparaturi
se efectueză consciinți îs, prompt și ieftin.

Nr. 603 11—12.

Sem. de trif.

^5

s

Oleu de rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
>> 

Său 
Prune

n
Lictară

»
Nuci 
Gogoși

Miere
j;

Ceară 
Spirtă

5»

Luțernă ungur, 
francos ă

38 - 18.-

roșiă
rafinată duplu

1 
1

I s 65—
“ •

dela Pesta 49— 50.-
dela țeră — —.—
avântată 42.50 43.&0
afumată 48.- 49.—

din Bosnia în buțl 825 8*50
din Serbia în saci 8.25 8.50
slavonă nou 16.5 > 17.—
bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl
brută __ —. —
galbină strecurată
de Rosenau _ __ .—
brută _ t_
Drojdiuțc do spirt —•—

om Ș§ CE TOSE
cum și tote bolele, cat are de ale ca
nalului de respirație, gâtlaju, plămâni, 
greutate de respirație, Astma, flegmă, tuse 
măgărescă, răgușelă, gădilitură la gâtu, 
începutu de tuberculosa, se potă depărta 
mai bine și mai ușorii cu întrebuințarea 
renumitului și după prescripția medicală 
preparați! și recomandată Ceaiu Sfânt. 
George pachetă â 50 cr. și prafulă care 
aparține ceaiului prafu Sf. George, cutia 
â 20 or. împreună cu prescrierea între
buințării. Succesu se simte după câte-va 
di le. Mai puținii de 2 pachete nu se tri
met. La trimitere cu posta 20 cr. mai 
multă pentru pachetare și espediată.

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

Să se trimită prețu înainte cu man
dată poștală.

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

Picături Se stomacu St. Jacul
Ună medicamentă forte bună 

și probată ca sigură contra bd-
leloră de stomacă, cu deosebire 

iii contra indigesțiunei-, lipsei de ape- 
tdă, duruielii, sgârciuriloru, colicei, arsurii, 
constipației etc. Sticle cu cr. și 8 fi. 

cr. Prospectă gratis.
Ga mijlocă de primulu rangă s’a do

vedită de mai mulțl ani la bolnavi de 
nervi Elixirulu de nervi a lui Dr. Lieber

contra indigesțiunei-, lipsei de ape-

marca înreg. -j- și ancora. Să se ceră 
prospectulă. Se prepară după prescripție 
medicală oficiosă legalisată în farmacia 
M. Fanta, Praga.

se vindecă și în cașurile 
cele mai rele cu Esența Sougede. Cura 
se pote face cu seu fără soirea bețivului. 
Esența este fără colore, mirosă și gustă. 
Succesulă sigură și garantată 1 flacon 
I ffl. SO cr.

Depou principală
Farmacia Salvator

Presburgu.
In farmaciile din Brașovu Ed. Eng

ler, Karl Schuster, Victor Roth. Sibiiu 
With. Moricher, C. I. Molnar; Clușiu 
Szeky Miklos și mai în tote farmaciile.

m

Cu

O o o

'j

foi 
de

1 Ianuarie 1895 se începe unii nou abonamente
la

„"^7" T
foia ilustrată pesatrw familii,

„VATRA" îndeplinindu t6te condițiunile cerute unei 
fh ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
V unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totQ-deuna 
tfh unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă eon-
V siderabilă de ilustrațiunî splendidă reușite, dintre carî 0 mare 

parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă
V și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
fh din țeră și pe unde locuescu Români; este Cea IIIOÎ reS-
V imsadită revistă iBustrată și ocaipă I-uBă iocă în 

iiteratnra beletristică romană.
V „VATRA/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi, de câte 
fh 4 coli mari 4°, tipărite luxosă pe hârtie extra-velină.

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

n n n V2 » ” • •
'14/ Cei ce dorescă a se abona, suntă rugați să binevciescă
A trimite costulă abonamentului, prin mandatu poștalii la librăria 

editore, C. Sfetea, Blicurescî, căci „Vatra11 ni se trimite de câtu 
/k coloră cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii" se mai găsescă broșate cu 
Ă 12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai scărțele cu fi. 1.50
W 600,18—30

w A
©

(ga 
a

a

A
e

® M ® M @ M ® M • M © M ® M • M ® M ® M •

fi. 12
„ 6

O o
a

D^ pharmaciae Carol Schuster.
fi fi DUH dn KTfin ce^ ma^ mirosă de bradă, curăță aerulă din odaie
Uilolll Uu liulij și întăresce organele de respirațiune, celă mai alinătoră 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiiloră.
OinillȚI QI T|QQtil]p rip Unii °f0ră escelente serviții pentru tuse, pentru 
ujlllp yl pduLlllU Uu liUU| regușeală, și pentru afecțiuni catarale ale or- 

ganeloră de respirațiune.
Lanolin CrBâBlB C01 mai bun reme^u! pentru fineța și albirea mânilor.

Depoulu generalii la farmacia în Tergulu grâului.
592,10-14
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Pentru Sesonul de Primăvarăa

VIENA,
VI., Mariaiiillerslrasse 83,
Souterain, Parterre 

Mezzanin și etagiu I.

a aduce la cunosciință, că CU 1-3, Martie Vine la 
prețuri ieftine și reduse, și’mî

Stofe curatu de
permită a invita

I /X V*lana:

venire cele mai none și exquisit de frumose stofe moderne, assortimentu sensaționalti, 
P. T. publică a visita magazia, unde suntă espuse spre vedere mulțime lie UOUVităti.

Stofe de mătase:
Mousseline de lână Dessins splendid . 
Kaiiinigaru Nouveaute, lată duplu 
Kammgaru raye Nouveautd 
Crepe Nouveaute raye
Nouveautd raye
Nouveautd lignette
Pepita moderne,
Kamnig'arn raye exclusive
Cheviotine
Kammg'arn carre specialite 
Kaninigaru raye anglais 
Haute Nouveaute raye

lată duplu
JJ

per Metru fl. —.58
11

»
JJ

n

n

j)

îl 

n 

n

j/
jj

320
120
J 20
120
120
120

jj •

» • •
cm. lată

n 

n

n 

jj

n 

if 

u 
jj 

j’

JJ

JJ

jj

jj

JJ

I

>»

1|

11

jj

JJ

JJ

n

n

JJ

M

»

jj

—.88 
-.88 
—.70

1.—
1.50

—.88 U
1.45 £
1.65 J
1.85 *
1.75 !
1.90 fî

♦♦
Ș Haute Nouveaute carre,
♦........................
♦

*
♦
♦♦
I

Rayl pointn în mătase . . .
Haute Nouveaute franțuzescu 
Haute Nouveaute Parisienne . 
Haute Nouveaute în mătase .

Stofe curatu de lână
lată

II

II

JJ

JJ

. 120 cm.
n
jj

»
jj

per metru fi. 2.115
•j

n

if
H
n

JJ

J,

JJ

n

2.15
2.25
2.55
2.80

52

. 120 
. 120 
. 120 
. 120

Stofe «le s palat ii:
Pique uni în tote colorile, nu-șl lasă fața, per metru 
Mousseline indian Dessins splendid, nu-și lasă fața,

per metru 52, 55, 58, 60, 65 
Pique Nouveaute dessine, noug de totă, pentru rochii și bluse 

nu-șl lasă fața, per metru 35

cr.

cr.

cr. 
Pique Haute Nouyeaute, curat pentru spălată per. m. 58, 85, 90 cr. 
Atlas-Satin cele mai noue. des. pentru spălată p. mtr. 30, 40, 58 cr. 
Levantine, dessins moderne, pentru spăl. p. mtr. 20, 30, 32, 40, 45 cr. 
Zepliir Nouveaute, pentru spăla tu per mtr. 35, 40, 45, 50, 55, 75 cr.

♦
4

J Broeate de mătasă, frumsețe splendidă și exquisită
I
4
I

4

I
4

I
4

I
♦

I
♦
I

4

I
4

♦
4
I

per metru...............................
Taffetas chine, Dessins splendide . . per metru

» 
J1 

JJ 

îl

M 

>» 

H

JJ 

H 

JJ

Taffetas raye b rocii 6 (Haute Nouveate) „ 
Pepita stofe curată de mătasă . . . . „
Stofe curat ii de mătasă, cu vărgi splendide 
Sieilieuue uni, în tdte colorile . . . 
Sicilieniie fațonnă, în tote colorile . 
Pongis chinois Dessins splendide 
Foulard de mătasă Dessins frumoșii
Bengaline ray 6 colorile cele mai moderne 
S ei den-Armii rette în ote colorile . . ,, 
Mătasă crudă cu Dessin.............................. „

. per
• jj

• n

• jj

fl. 3.60,
2.50,
3.—

— .85,
1.20
1.20
1.35
1.10

—.45
—08 
—.65
fi.25,

4.-
2.85

Mostre

JJ

JJ

II

II

♦I

Asortiniaeiatîi Iiorend în cele mai nouă stofe de lână, duplu lată â 30, 34, 40, cir. etc.

și jurnale mari ilustrate se trimită în provincie cu plăcere gratis și franco.

n

» 
jj 

»

j) 

j*  

jj 

jj 

jj

1.20

1.40

K5 ”«w:

t6te colorile 2 fl. 50 cr

PaUsaaf® fi Ș3ș$«8i«rl poiaku
cu rondouri seu gulerașe separate Ea ele.

cari se află totdeuna în asortimentu mare și le vându cu 
Comandele din provincie se efectuedă cu mare acurateța 

restimpu de trei (Jile.
Rugându-me de sprijinulu On. Dame, Sunt

Mimcran 

(taserțimi și reclame) 

JSwsirefâ a se adresa sufosssrâs®, 
adsnînistratâuni. Bn casuBu pis” 

«asum ara&mc§58 mas masSt 
de odafâ se face scăderoente, 
care cresc® cu oâift psafeBâcairea 
se face mai de multe-ors.

Admirdstrațiisnea

Numere singuratice 

din „Gazeta Transilvaniei ® 

ă 5 cr. se potu cumpăra în 

librăria Nicolae Ciurcu.

1 I S O !
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd face și reînoii 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiâ-cărei luni.
Domnii abonap se binevoiasca a arăta în deosebi, când voiescă 

ca espedarea se li-se facă după stilulu nou.
Domnii, ce se abondză din nou, binevoiasca a scrie adresa lă

murită și se arate și posta ultimă.
Admimstraț. „Gaz. Traos.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


