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I.
La picidrele muntelui Carara, scăl

dată de albastrele ape ale frumosei Medi- 
terane, zace ună sătulețfl toscnică de 
pescari. O pădurice de pini îșl întinde um- 
brosele ramuri pănă în apropierea farului, 
a cărui lumină orbitdre arată vaporeloră în 
timpă de furtuni, prundurile din apropiere.

Dela țărmă să întinde adâncă în mare 
ună cheiu numită „Mollo44, pe care suntă 
așezate barace de scânduri, unde peste di 
se adună pescarii bătrâni și neputincioși, 
aruncândă de aici mrejile loră după păin- 
ginl de mare, melci și alte animale de fe- 
lulă acesta, prin cari îșl câștigă câte ceva. 
Tinerii acestoră ținuturi însă, nu se îndes- 
tulescă cu prada acâsta ne-însemnată; ei 
plecă în gondolele loră departe pe mare, 
și numai rare ori se întorcă fără ca po- 
dulă barcel să nu fiă îngreunată cu pescl 
număroșl. Oâte-odată, pe la mijloculă ve-
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Partidele maghiare.
Brașovii, 25 Februarie v. 1895.

De când calvinii din clica lui 
Tisza Kalman au începutu se ațîțe 
în contra catoliciloru și au isbutitu 
a face, ca Wekerle cu toți mamelucii 
lui se înscrie pe stâgulu lord „căsă
toria civilă11, s’a vîrîtu între Ma
ghiari certa și zizania și s’a sever- 
șitu o mare desbinare în sînulu lord.

Politica bisericăscă a stăpânirii 
a adusu cu sine înființarea „partidei 
poporale14 catolice, a înăsprită ne
înțelegerile dintre partidele dietale 
maghiare, a ațițatu patimele masse- 
loru și a datu nutrementd și mai 
mare nemulțumirii confesiuniloru și 
a naționalitățiloru cu starea lucruri- 
loru. Ba din causa acestei politice 
s’a severșitti o desbinare chiar și în 
tabăra partidei dela putere, precum 
și în tabăra stângei estreme ma
ghiare prin aceea, că cei ce nu-’su 
mulțumiți cu nouele legi bisericescl- 
politice, s’au ruptu de cătră cei ce 
le-au sprijinită și au votatu cu gu
vernului pentru ducerea loru în de- 
plinire.

Scimu, că contele Szapary cu 
vre-o 20 de deputați au eșitâ din 
partida guvernului încă de pe când 
se desbătea căsătoria civilă în dietă. 
Toții pe atunci s’a ruptu de cătră 
independenți Eotvos cu ai săi, cari 
în cestiunea căsătoriei civile au mersu 
pe față cu guvernulti. In 4i*ele din 
urmă s’au certatu între ei și cei 
vre-o 80—90 independenți, cari al
cătuiau partida așa numită a „inde- 
pendențiloru și dela 1848“. Preșe
dintele Justh cu ai săi, 33 la numeru 
s’au ruptu de cătră Polonyi-Ugron- 
Bartlia și soți, au eșitu din acăstă 
partidă și au înființată una nouă, er 
ceta mai mică a lui Ebtvos a datu 
mâna cu partida lui Justh.

Astfelu independenții suntu acjl 
împărțițl în două tabere aprope egale 
la numeru : partida lui Polonyi-Ugron, 

care nu părtinesce de locu politica 
bisericăscă a guvernului, și partida 
lui Justh- Ebtvos, care nu numai că 
o părtinesce, deră promite a da spri
jină guvernului și în viitoru pentru 
esecutarea legiloru bisericesc!.

Așa-deră în urma lupteloru, ce 
s’au încinsă asupra legiloră biseri
cesc!, partidele din dietă se grupeză 
astfelă:

De-o parte partida guvernului Bânffy, 
numită „liberală11, care stă pe basa 
pactului dela 1867 și care, precum 
scimă, îș! susține ac|! majoritatea 
numai cu cele 13 voturi ale depu- 
tațiloră sași, — căci cei 35 Croaț! 
votăză cu ea în anumite cestiunî 
comune Croației și Ungariei, cum e 
bugetulă ș. a.;

de altă parte oposițiunea, care se 
compune așa:

Fracțiunea Szapary, adecă cei 
ce au eșită din partida guvernului 
din causa politicei lui bisericesc!; 
stau pe basa pactului dela 1867.

„Partida națională41 a lui Ap- 
ponyi, compusă din elemente parte 
liberale, parte conservative; stă pe 
basa pactului dualistă.

Fracțiunea conservativă a par
tidei independiste, Ugron-Polonyi, 
care face oposițiune pactului dela 
1867, dâr opbsițiune mai moderată, 
ceea ce a dovedit’o și prin partici
parea ei la delegațiunî.

Fracțiunea liberală a partidei 
independiste Iusth-Eotvos, care com
bate pactulă pe basa punctațiuniloru 
dela Dobrițină din 1849 și nu ia 
parte la delegațiunî. La acăstă 
fracțiune s’a alăturată și Franciscă 
Kossuth.

„Partida poporală“ maghiară e 
representată ac|I în cameră numai 
de ună singură deputată (Zelenyak); 
ea recunosce pactulă dela 1867.

In fine mai suntă câțl-va depu
tați afară de ori-ce partidă.

$

Nici-odată dela 1867 înebee par
tidele maghiare n’au fostă într’o fier
bere mai mare ca acuma. Acesta s’a 
vec|ută și cu ocasiunea discusiunei 
bugetare, ce a durată aprope doue 
septemânl. S’a vorbită multă de le
gile bisericescl și de urmările loru, 
s’a vorbită de planulă contopirei par- 
tideloră, ce stau pe basa pactului 
dela 1867, s’a vorbită și de națio
nalități și despre aceea, cum ar fi 
mai lesne de a-le aduce la ascul
tare și de a-le face se se împace 
cu starea lucruriloru. Din vorbirile 
ținute înse or! cine a putută se se 
convingă, că legile bisericesc! au 
produsă o mare desbinare între Ma
ghiari și că încă de aici încolo au 
se fiă periculbse pentru liniștea dină
untru; că nisuințele de-a uni parti
dele maghiare, ce stau pe basa pac
tului, dau de piedecl mari și aprope 
nedelăturabile; că nici una din par
tidele dietale nu țîntesce sinceră a 
împăca naționalitățile, ci tote au în 
vedere numai de a afla noue mij- 
loce pentru a-le face se îngenunche 
dinaintea regimului de maghiarisare.

Contele Szapary a lăsată se 
cadă o vorbă, că ar fi bine, se potă 
ave și naționalitățile nemaghiare 
câți-va deputați în dietă și pentru 
acesta pbte că ar fi bine se se 
schimbe și legea electorală. Der s’a 
grăbită a declara, că n’au ce pre
tinde privilegii deosebite, ci trebue 
se recur oscă unitatea națională ma
ghiară, cu alte cuvinte se se supună 
sistemului de maghiarisare.

Nici cu atâta cei din partida 
guvernului n’au fostă mulțumiți, ci 
au protestată serbătoresce, ca între
barea modificării legii electorale se 
se aducă în legătură cu cestiunea 
naționalitățiloră.

Și bre partida lui Apponyi ce 
crede în cestiunea naționalitățiloră ?

Ni-a spus’o conducetorulă ei, 
contele Apponyi însu-șl. Elă stărue 
ca acea parte a armatei comune, 

ce se vine pe Ungaria, se fiă pe’ 
trunsă de spiritulă națională ma* 1 
ghiară, se ’i se dea instrucțiă ș 
crescere maghiară. Atunci, cjiso elă, 
vomă ave ună mijlocă puternică de 
a cresce buni patrioți maghiari și 
astfelă vomă ajunge mai ușoru la o 
deslegare a cestiunei naționalită
țiloră.

Ori-ce ară propune și la ori-ce 
s’ar gândi așa-dbră politicii maghiari, 
ei trebue se afle o legătură prin 
care s’ajungă la resultatulă, că Ma
ghiarii trebue se se ’ntărescă totă 
mai multă pe socotbla popbreloru 
nemaghiare.

Și ce credă cei din stânga es- 
tremă despre naționalități?

A spus’o Helfy, unulă din co
rifeii independiștiloră liberal! din 
fracțiunea Just-Eotvbs-Kossuth, clară 
și limpede, că ei nu recunoscă plân
geri deosebite ale naționalitățiloru 
și că tbte cele ce nu suntu bune seu 
drepte pentru Români, nici pentru 
Ungur! nu suntă bune și drepte, cum 
de pildă și legea electorală.

Și bre cei din fracțiunea Ugron- 
Polonyi-Bartha ară pute se fiă mai 
prietinoș! față cu naționalitățile?

Nicl-decum. In acestă privință 
nu cunoscemă nici o deosebire. Ces
tiunea naționalitățiloră este singu- 
rulă punctă, care unesce tbte parti
dele maghiare și decă n’ar ave și 
alte nevoi, ușoră s’ar pute aplana 
certele și neînțelegerile dintre ele.

De-ocamdată este nisuința par
tidei „liberale44 guvernamentale de 
a se ține cu ori-ce preță la putere, 
lângă saculă cu grăunțele, care le 
face Maghiariloră oposiționalî așa 
de multă durere de capă.

Clica calvinistă a lui Tisza vrea 
se remână totă ea tare și mare și 
dă mâna chiar cu estremii indepen
denți de pănura lui Ebtvos-Kossuth, 
numai ca se și ajungă scopulu.

FOILETONUL^ „GAZ. TRAN8.“ rei, potă număra chiar și vr’ună „pescane41, 
(sevală) la prada loră; acâsta este apoi o 
întâmplare înbucurătore pentru întregulă 
ținută. Toți locuitorii grăbescă la malulă 
mării, manifestându-șl bucuria prin strigăte 
asurditore și mișcări viale, obiceiu propriu 
la acestă poporă; er dilele următore nu 
mai e vorba de altceva. Bărbații prin bir
turi vorbescă despre lungimea și greuta
tea pescelui, femeile îșl împărtășescă și 
ele diferitele păreri despre întâmplarea 
neobclnuită, ședendă înaintea ușiloră, pe 
când îșl curăță legumele sâu săvârșescă 
alte lucruri casnice; căci cunoscută este, 
că Italienii nu caută plăceri între păreții 
caseloră, și ast-felă ei îșl petrecă viața 
mai multă în liberă. Copiii rău îmbrăcațl 
îșl perdă timpulă lenevindă pe țărmurulă 
mărei. Crescândă, băeții începă de timpu
riu a se esercita la pescuită. Ei învață 
din temeiu acestă măestrie, prin care mai 
târdiu îșl susțină părinții devenițl neputin
cioși prin bătrânețe. Crescerea feteloră e 
aprope mai puțină supraveghiată, ca a băe- 
țiloră. Ele învață numai aceea, ce în viața 
de tote dilele le este neapărată de lipsă. 
Cetitul și scrisulă a fostă în Italia o raritate la 

femeile din popor0. Și în ținutulă, unde 
se petrece acâstă istorioră a nostră, puțini 
dintre locuitori sciau umbla cu cărți și 
condeie.

Unele locuințe, situate aprope de mare, 
aveau o aparință mai plăcută. La întâia 
privire se putea observa, că ele nu serviau 
nici unuia dintre pescari, ca locuință, ci 
din contră, erau rânduite pentru primirea 
ospețiloră mai pretențioși.

Deore-ce plăcutulă sătuleță nu era 
în legătură cu linia căiloră ferate, rare 
ori se întâmpla să fiă cercetată de streini. 
Numai în lunile fierbinți de vară se mai 
abăteau câte odată Italieni de Sudă, cău- 
tându-șl locă de recreațiă în încântătorele 
regiuni. De aceea nu puțină mirare causâ 
împrejurarea, că în primăvâra anului 186... 
se opri o birjă elegantă înaintea unuia 
dintre amintitele edificii, coborîndu-se o 
damă de înfățișare blondă, cu o copiliță. 
Dama era forte palidă și părea suferindă. 
Ea numai cu greu îșl putu esprima dorin
ța de â i-se arangea o odaia, căci limba 
în care vorbia, le era acestoră omeni cu 
totulă necunoscută.

In scurtă timpă trăsura era încunju- 

rată de mulțimea curioșiloră, cari asaltau 
pe birjară cu nenumărate întrebări; elă însă 
forte puțină îi scia desluși. Le esplicâ, că 
„Signora44 ’și-a comandată birja din ora- 
șulă Pisa, pentru o călătoriă mai lungă, a 
dorită însă a o întrerupe aici. Mai departe 
nu le scia da înformațiunl, și ei trebuiau 
să se mulțumescă cu atâta.

Pe când pe-afară se schimbau diferite 
păreri despre neobiclnuitulă ospe, dama 
streină să retrase în odaia, ce i-se pusese 
la disposițiune pentru a-se odihni.

Ea era o Englesă de nascere, și din 
causa sănătății pierdute petrecuse iarna în 
Italia; de câte-va dile însă simțindu-se ne- 
obiclnuită de obosită și fără puteri, o pre
simțire nesigură o mână puternică dinfru- 
mosaRoma, cătră .patria-i iubită. Ea plecase 
cu propusulă, de-a însciința pe soțulă ei nu
mai cu câteva ore înaintea sosirii. In decursul 
călătoriei, slăbiciunea și ostenela cresceau din 
minută ’n minută. Ajungândă în Pisa, pă
rea a-i fi cu neputință a-șl continua călă
toria în vagonulă căldurosă, și ast-felă 
s’a decisă, deși fără voie, a întrerupe în- 
prinsa călătoriă. O neliniște chim ;tore nu-i 
da pace să rămână în Pisa, și așa se în-
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Starea parlamentară în Ungaria.
O fdiă germană din Viena publică în- 

tr’unulă din numerii ei din urmă o sorisore 
a unui deputată ungură despre starea par
lamentară din Ungaria, în urm*- zădărni- 
cirei contopire! partidei lui Apponyi cu 
partida liberală a guvernului. Etă ce se 
dice între altele în numita scrisdre:

„Zădărnicirea fusiunei numai așa se pote 
esplica, că guvernulă-Bânffy nu este alt
ceva, decâtă una strohmann alu elicei Tisza- 
Wekerle. Miniștrii de adl suntă atâta de 
aternătorl de acâstă clioă, înoată nu cu
teză să grăâscă nicî o vorbă, pănă cândă 
n’au primită instrucția dela Tisza, Wekerle, 
ori dela Csâky. Clica Tisza-Wekerle voesce 
cu orî-ce preță să zădărnioâscă fusiunea, 
bine sciindă, că fecându-se acesta, ar tre
bui să se pună sfîrșită corupțiunei nespuse, 
din care ea (clica) nu trage decâtă folose, 
și să înceteze a mai monopolisa Ungaria. 
Dâr fiind-că fusiunea era cerută de opiniu- 
nea publică, Tisza, Wekerle și soți au voită 
s’o facă prin Bânffy, cu intențiunea as
cunsă însă de a-o zădărnici. Pentru acesta 
ei au dată lui Bânffy instrucțiuni, cari au 
făcută imposibile pertractările de fusiune 
ou partida lui Apponyi. Scopulă elicei 
Tisza-Wekerle este, să facă pe cei din Viena 
a crede, că fusiunea e imposibilă deoparte, 
âr de altă parte, ca ea să fiă trăgănată, în 
parlamentă, pănă ce Bânffy va primi man- 
datulă de-a disolva di: ta. Acesta este sco
pulă alianței radicale Tisza-Wekerle-Bânffy- 
Kossuth-Ferencz-Eotvos". — Scrisorea cfice 
mai departe, că planulă acesta de luptă 
numai așa se pdte împiedeca, decă monar- 
chulă va înlocui la primă-vară pe Bânffy 
ou altă ministru-președinte, care să facă 
fusiunea în oâte va dile, și din partidele 
fusionate să-și numescă ună guvernă, care 
să se bucure de încrederea țării. Scrisorea 
sfirșesce ficendu, că Bânffy este omulu 
celă mai de compătimită, și totă lumea se 
miră, cum de ună Bânffy, care nu este în 
stare sâ reoiteze câte va proposițiunl de-a 
rostulă, a cutezată sS primâscă postulă de 
ministru-președinte.

Socsaiismu în Ungaria.
In orașulu Canaanului ungu- 

rescu din Alfold, în Hodmezovâsăr- 
hely, se pertracteză de câtevadileunu 
procesu monstru contra muncitori- 
lord socialiști, cari s’au „resvrătitu“ în 
potriva autorități lor u maghiare, au 
ținutfi adunări publice, au agitatu 
pentru idei socialiste și au împărțită 
în țbră proclamații, prin cari provocau 
poporulu și pe muncitori se se or- 
ganiseze într’o mare taberă în lupta 
viitorului. Lucrurile au mersu așa 
de departe, încâtd în Aprilie 1894 
poporuluațîțatu de „agitatorii11 socia
liști s’a dusu la primăria comunală 
din Hodmezovăsârhely, cu scopu, 

eredințâ unui birjară, pentru a-se apropia 
măcară cu câte-va milurl spre ținta-i dori
tă, spre mare. Ajunsă însă în miculă sătu- 
leță, tdte puterile păreau a-o fi părăsită 
și forte fără voie se vădii silită a rămânea 
pănă în diua următore. Dâră liniștea do
rită, nu o putu afla nici aici. Ea totă me
reu tresăria, ca speriată în somnă, și o 
durere, care i apăsa ca o pâtră pieptulă, o 
deștepta necontenită....

Gând zorile priveau drăgălașă spre 
încântătorulă sătuleță și sorele dimineții 
saluta suriețendă frumosulă mală, ea, pără
sită de tote puterile, îșl închise obositele-i 
pledpe.... pe încetulă îl dispăru consciin- 
ța.... durmia somnulă de veci.

Razele sorelui pătrundeau în odaiă, 
însă nimică nu conturba liniștea, care dom
nia între acei păreți. Târdiu numai, atrasă 
de strigătulă asurfitoră ală fetiței deșteptate, 
alergă cârciumăresa, care părăsi în cu- 
rendă odaia cu ună țîpetă desperată. După 
câte-va minute sbura din gură ’n gură 
îngrozitorea scire, că „Signora" streină s a 
aflată mortă pe patulă ei.

Tote înceroările de reînviere răma
seră fără resultată și ast-felă locuitorii se

cum vestiau foile, ca „se ucidă pe 
domni11. Ca la tdte ocasiunile, așa și 
acum, gendarmii au pășită la mij
locii și, întrebuințându arma, au ucisă 
pe-ună muncitoră, er pe mai mulți 
i au rănită.

Resvrătirea acăsta a .poporului 
muncitoră a dată acum substratulu 
unui procesă, care se pertractdză în 
Hodmezovăsârhely. Pe banca acusa- 
țiloră stau 65 de indiviefi și peste 
100 de martori.

Din raportele, ce le publică foi
le unguresci despre acestă procesă, 
vedemu, că nu scrierile sociale, nu 
ațîțările căpeteniiloră socialiști au 
fostă causa, care i-a făcută pe acești 
bieți bmeni se se rescole împotriva 
ordinei publice și a autorităților^. 
Nu, ci miseria a fostă, care adese
ori a ridicată clasa muncitore, să
racă și amărîtă de greulu vieții, con
tra acelui sistemă politică agrară, 
care îi face cu neputință ună traiu 
mai ușoră și mai ticnită. Dâcă nu 
acesta ar fi pricina, atunci, ce alta 
ar fi putută se îndemne pe poporulu 
muncitoră a.-se răsvrăti și a cere 
dreptate — căci sciută este, că 
classa rurală muncitore este aceea, 
care mai puțină doră, ca ori și care 
alta, e aplicată spre idei socialiste. 
Poporațiunea rurală agrară, nu nu
mai aici, ci în tdte țările, este cea 
mai conservativă.

Acusatulă Kovăcs a cjisă preșe
dintelui tribunalului de pertractare, 
că dăoă e sfântă dreptulă proprie
tății private, atunci de ce esecutorulu 
smulge perina omului săracii și o bate la 
dobă. Ași mai înțelege acesta — (fise 
acusatulă — decă omului i-se ia 
ceva pentru o datoriă neplătită ; der 
cându i-se ia pentru dare, dela care 
bietulă omă n’are nici ună folosă, 
atunci asta nu e de înțeleșii.

Va să (fică dările grele și esecuțiile 
pe lângă alte miserii, ducă pe poporu 
la. desperare, și din pacinicu, ce este, 
îlă facă să-și ridice glasulă înpotriva 
nedreptățiloră și abusuriloră, ce i-se 
facă din partea chiar a acelora, cari 
ar trebui în rendulu întâiu se se in
tereseze de sdrtea lui.

Cu prilegiulă procesului monstru 
din Hodmezovăsârhely, așa numita 
„partidă socialu-democrată din Un
garia1* a împărțită unu manifestă 
prin tote orașele din Ungaria și 
Transilvania. Acestă manifestă s’a 
aflată afișată și în Brașovă aprdpe 
la tdte casele muncitoriloru indus
triași și e tipărită în limba maghiară 
și germană. Manifestulă face isto- 
riculă ciocnirei dintre gendarml și 
muncitori întâmplată în Aprilie 1894 
și înșiră mai multe abusurl, ce s’au 
făcută din partea autorităților^. Se 

acusă guvernulă, că elu este acela, 
care a trasă pe banca acusațiloră 
pe cei 65 de nevinovațl, guvernulă, 
„care fiindu alesă din clasa avuțiloră, 
suprimă cu pușca și baioneta tdte 
nisuințele poporului muncitoră, ce 
tindă la îmbunătățirea sorții"; învi- 
nuesce autoritățile, cari stau în ser- 
viciulă guvernului și esclamă: „Au
toritatea din Ilodmezovăsărhely ar trebui 
pusă pe banca acusațiloru !u ; er la sfir- 
șită manifestulă cfice: „Pentru întă
rirea classei domnitdre maghiare, 
vrău se măcelărescă moralmente 65 
de |nevinovați. — Josu cu ucicțetorii 
dreptății!".

Etă caracteristica stărilor!) triste 
agrare din Ungaria! Ele se judecă 
de sine, așa că nu mai e nevoiă se 
le comentămă mai pe largă.

SCifflLE O8LELs
24 Februarie.

Perchisițiuni domiciliare la Săcele. 
Ni-se spune, că în decursulă acestei săptă
mâni gendarmii din Săcele au umblată din 
casă în casă, cu scopă de-a confisca nisce 
calindare „primejdiose pentru patriă." Se 
lățiseră adecă între poporală din Săcele 
nisce călindare de părete, aduse din Ro
mânia. Călindarele acestea suntă tipărite în 
colori și portă, între altele, și portretele în- 
temnițațiloră noștri politici. De-aicI Șpaima 
Unguriloră. Gendarmii au primită ordinii 
să le caute și confisce pe tote. Porunca 
acesta li-a dată gendarmiloră multă lucru, 
deore-ce în Săcele erau forte multe călin
dare de acestea, pe cari țeranii le lipiseră 
pe părete. E de însămnată, că cele mai 
multe călindare au fostă aflate la Ci an- 
găi, âr unulă dintre acestea a fostă aflată 
chiar la judele ciangău din Baclfalău. —Ore 
Ciangăii fi-voră acum dațl în judecată, 
pentru-că s’au aflată în casele loră „călin
dare daco-romaniste" ?

— o —
EsundiirT. Din Timișora se scrie, că 

canalul ă Bega, Timiști, și Berzava au esun- 
dată, pricinuindO mari pagube. Apa Ber- 
zavei, eșindă din țărmuri, a inundată loca
litatea Kanak și mai multe sute de jugăre 
din apropiere. Comunicația trenului intre 
Becleherechulfl-mar6 și Vărșeță este între
ruptă. De-aeemenea apa Timișului a esun- 
dată în mai multe loourl. Localitatea Serb- 
Nouzina este în mare primejdia. Lângă 
Moravița zăgazurile suntă rupte pe mai multe 
puncte de eătră Mărgita-mare. Nu rămâne 
îndărătă nici Bega. Ghiața încă nu a por
nită de totă pe acestă rîu, deși de-asupra 
straturilor^ de ghiață apa curge. Apa Mo- 
raviței s’a vărsată pe ună teritoră de 8000 
de jugăre, proprietatea lui Van Royen; 
1600 rîmători s’au prăpădită. Familia Van 
Royen s’a refugiată pe podulă liniei ferate, 
de unde a mersă pănă la gară. Ast-felă de 
esundărl s’au întâmplată și se întâmplă în 

mai multe părți ale țării, și e temere, că în 
urma mariloră zăpezi, ce au cădută în tim- 
pulă din urmă, apele voră faoe pagube 
mari.

— o —
Influenza. In urma timpului rece și 

umedă din (filele din urmă, influenza a în
cepută să ia întinderi mari în mai multe 
orașe și ținuturi. Cu deosebire în Budapesta 
numărulă celoră bolnavi de influenză e 
peste măsură mare. La spitale se insinueză 
în fiă-care fi sute de bolnavi de influenză 
și se fice, că mai nu este casă, în care să 
nu se afle câte unulă, ori mai mulțl, cari 
suferă de acâstă bolă.

— o—
Din Moldova nouă ni-se scrie, că la 

23 Februarie c. s’a dată acolo o frumosă 
petrecere, la care Românii și-ar fi petre
cută bine, dâcă n’ar fi avut în mijloculă lor 
și pe-ună funcționară dela minele de căr
buni de pâtră din Bersasca, oare fiindă 
ună maghiaronu fanatică, a începută să-și 
bată jocă de „Hora" Româniloră, prin ceea 
ce, veijl bine, a produsă multă mâhnire 
între ai noșlri. Noi amă fisă de multe-orl, 
că Românii facă forte rău, dâcă la petre
cerile loră învită ast-felă de dmenî. Dâcă 
vremă să avemă și noi ună momenta de 
veseliă, atunci să ne vedemă de ale nostre 
treburi și să nu ne amestecămă cu streinii, 
căci numai între frați de același sânge îșl 
pote afla Românulă momente de adevărată 
veseliă.

— o —
Procesul!! de pressă intentată de că- 

tră procurorulă supremă din Budapesta jur- 
nalistulă Maximiliană Gellâri pentru ună 
artioolă intitulată „A kirâly mulat" (Regele 
se amusâză) și scrisă în fiarulfl „Hetfoi 
Ujsăg" după mortea lui Kossuth și cu oca- 
siunea desbateriloră bisericescî-politice, s’a 
pertractată alaltăerl înaintea curții cu ju
rați din Budapesta. Procesulă a fostă in
tentată pentru laesa majestate. Jurații ne
gară cu 8 contra 4 voturi, că Gelleri ar fi 
vinovată, și ast-felă tribunalulă achită pe 
acusată.

-o —
Eforia spitaleloril civile din Bncu- 

resci a hotărîtă se vândă țeraniloră români 
unele dintre posesiunile de pămentă, ce le 
are în parcele de 5 hectare, și între aceleași 
condițiunl, cari se observă și la. vinderea 
bunuriloră statului. Prin acesta eforia de-o 
parte ușurâză colonisarea țăraniloră în apro- 
piare bunuriloră sale, âr de altă parte le 
ajută multă prin aceea, că noii posesori 
suntă îndatorați a plăti posesiunile cumpă
rate, numai în rate lunare.

— o —
Vinerea patiniilorfi din anulă acesta 

va fi o fi însămnată nu numai pentru re- 
ligiunea creștină, ci și din punctă de ve
dere astronomică. In numita fi adecă con- 
stelațiunea, care se învârte .în sistemulă 
nostru solară, va ave, în drumulă, ce-lă 
face în jurulă sorelui, tocmai acea posi-

vădură siliți a aduce la cunoscința autori
tății întâmplarea nenorocită. Numai decâtă 
se adună întregii sătulă în frunte cu preo- 
tulă loră, spre a visita cadavrulă și a afla 
cine a fostă nefericita. Der totă silința 
loră râmase zădarnică. In geamantanulă, 
oare și-lă adusese dama, să aflau numai 
câte-va vestminte. Ună portmoneu, cea- 
sornică și ună inelă de logodnă erau sin
gurele lucruri de valore. Pe inelă se afla 
gravată numele „Eduard" și ună dată. 
După cercările acestea fără succesă, se si
liră a afla, prin copiliță, ceva mai sigură, 
der puținele cuvinte, cari le scia vorbi, nu 
erau înțelese de ei, căci ea vorbia aceeași 
limbă streină, ca și mamă-sa. Era drăgă
lașe nevinovata ființă, cu buclele-i aurii și 
ochii albaștri, cari priveau uimiți spre fe
tele necunoscute.t

In decursulă ciilei următore să încu- 
nosciințâ poliția din Pisa despre tristulă 
casă. Se trimiseră anunțuri la tote (fiarele, 
der orî-ce încercare rămase fără resul
tată.

O lună trecu și nime nu mai întreba 
de copiliță părăsită. Municipalitatea hotărî, 
în fine, a căuta într’o casă ună asilă pen

tru ea, la ceea ce se și învoiră locuitorii 
satului. Intre cei cari să adunaseră, mai 
multă aduși de curiositate, se afla totuși 
betrânulă Giuseppa Costi cu soția lui Lui- 
gia, cari avendă milă față de părăsita fi
ință, o primiră sub îngrijirea loră. Pe 
dramă cătră casă, în zadară se sili bătrâna 
Luigia a esplica micuței, că de acuma ea-i 
va înlocui pe mamă sa. Totă aceeași pri
vire sfiiciosă era uniculă răspunsă la vor
bele ei amicale. Numai după-ce Luigia 
sciu să-i pregătâscă o supă bună și ună 
așternută mole, părea a dobândi micuța 
încredere în ea, căci ună surisu îndestuli- 
toră se arătă pe micile-i buze, âră mânu
țele se întindeau cu încredere spre bine- 
făcetorea ei.

Curendă se presentâ preotulă satului 
în casa lui Giuseppa, aducendă orologiulu 
și inelulă bine pachetate într’ună scrini- 
șoră. Elă le dădă bătrânei (ficândă: „ Aici 
vă aducă unicele obiecte de valore, cari 
suntă acuma ale micei orfane. Păstrați-le, 
că numai prin astea ar pute fi vr’o-dată 
recunoscută de rudeniile ei.“

Bătrâna mișcă din capă cu îndestulire 
și luândă scrinișorulă, îlă puse cu grije în 

lada, în care-șl păstra lucrurile celea mai 
prețiose.

— „Cum veți numi copila?" întrebă pre
otulă. „Ea pare a fi botezată, de dre-ce 
portă cruciuliță la gâtă." Elă să întorse 
spre micuța, agraind’o în limba francesă, 
însă ea priviea tocmai așa de întrebătoră, 
ca și înainte, la vorbele neințelese italiano. 
Ună momentu cugetă preotulă ărășl. Elă 
îșl aduse aminte, că în tinerețe, pe când 
studia, aucfise adeseori limba engleză, în
vățase chiar și unele espresiunl dela colegii 
săi; acuma, reamintidu-șl acele cuvinte, 
întrebă cu voce nesigură de nume. Micuța, 
privia cu ochi mirătorl spre preotă, apoi 
părea a-șl reaminti ceva dulce, și buzele 
ei șoptiau încetă „Mama" — Preotulă 
mișcă din capă, repețindu-șl întrebarea. 
„Mama Nani", asta era totă, ce putea 
scote din copilă.

„Nani", se amestecă acuma și bătrâ- 
nulă Giuseppa, „acela nu e ună nume 
creștinescă, așa nu o putemă numi."

De-odată să ridică Luigia triumfătore 
în susă. „Am aflată" strigă ea. „Micuța 
schimbă Nani cu Nina, asta e ușoră de 
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țiune, în care s’a aflată în cliua răstignirii 
lui Isusă.

— o—
Prelegere despre metoda lui Kneipp. 

Doctor ulă Winternitz ținu, Joi sera, în sala 
otelului centrală o prelegere asupra modei 
curei de apă a lui Kneipp. Elu spuse au- 
4itoriloră săi cam totă aceea ce am cetită 
în broșura lui Kneipp. Audindă însă punc
tele esplicate mai practicii ne-amă putută 
însemna mai bine totă procedura, care ți-o 
recomanda părintele Kneipp ca mai priin- 
eidsă pentru sănătate. Lozinca lui este: 
„Zurilck zur Naturu (să ne întorcemă la na
tură) cu alte cuvinte să ne întorcemă la 
vieța mai simplă, oare ni-o cere mai multă 
firea și să lăsămă complicațiunile vieței 
moderne la o parte. In introducere Dr. 
Winternitz, ne arată, că cura cu apă rece 
a esistată și la Romanii vechi. Cunoscu- 
tulîl Prisnitz, care a fostă ună țărână, a 
inventată mai târdiu cura cu apărem, pu- 
nendu-o în practică prin frotațitinl (frecare) 
și aplicare de apă rece asupra întregului 
corpă. Părintele Kneipp însă a găsită, că 
are mare influință asupra sănătății cor
pului omenescu, dâcă apa rece se între- 
buințeză numai la anumite părți ale cor
pului. Mai departe spune, că Kneipp face 
aternătore reușita curei și sănătatea omului 
dela aerulă și lumina bună, și dela hrana 
potrivită cerințeloră trupului, atrage aten
țiunea publicului, se pue mai mare ponclă 
pe aersitulă odăilorii de locu'tă și pe lu
mina din odăi, căci prin aeră și lumină se 
desvoltă și o plantă mai bine. Pe urmă 
ajunse la hrană, unde recomandă mai multe 
legume și pome și mai puțină carne. Er 
băuturi spirtâse Kneipp nu recomandă de 
locă. Mai variată și interesantă a fostă 
partea ce atingea crescerea copiiloră.

—o—
Tergulă de oi dela Miînăștiiră, ce se 

ținea până acum în diua de o Maiu st. n., 
din anulă acesta începeudă nu se va mai 
ține în Mănăștură, ci în piața de vite a 
Clușiului.

—o—
Dunărea desgliețată. Se scrie din 

Brăila: După o stagnațiune de 14 dile, Du
nărea s’a desghețată; încependă de Joi orele 
3 jum. p. m. c.urgă sloiuri de ghiață în 
conținu. In oasulă, când nu s’ar opri din 
nou, se speră, că celă multă peste 3 — 4 (jile 
navigația să fiă liberă și comerciulă să iâsă 
din arnorțelă.

—o —
Mușcătura de câne e multă mai pe- 

rioulosă, de cum s’au obicinuită a crede 
multi țărani de-ai noștri. Așa din Săbeșulă 
săseseă se scrie, că ună măestru de-acolo 
a fostă mușcată 4'^1® acestea de ună câne ; 
mușcătura însă a fostă așa de neînsemnată, 
înoată omulă nici n’a aflată de lipsă să 
mai mârgă la doctoră. Cu tote acestea, 
după câte va dile bietulă măestru a murită 
din causa aoestei mușcături între cele mai 
mari chinuri

Marina română la canalulâ n.lirei 
nordii-ostice. Din incidentală deschiderei 
canalului din marea nordu-ostioă, guver- 
nulă română încă a primită invitare, ca să 
ia parte la acea serbare. In urma acâsta 
ministrulă de resbelă română a ordonată, 
ca la festivitatea deschiderei canalului, să 
mărgăîncrucișătorulnElisabeta“sub comanda 
colonelului Vasile Ursianu, și briculă „Mir
cea11, sub comanda majorului Coanda. Am
bele vapore voră pleca la începutulă lunei 
viitore.

Convorbirea loră fu conturbată de 
copiii, cari alergară spre ei, căutându-i, și 
ast-felă, la dorința loră, joculă să începu 
din nou. Totă 4iua însă Ninetta rămase 
întristată gândindă, că ea va trebui să per- 
dă pe cehă mai iubită dintre soții de jocă.

Pe când se petreceau aceste jocuri 
copilărescl fără griji, în casa părințiloră 
adoptivi decurse o convorbire nu de pu
țină însămnătate. Preotulă, trecendă pe 
dinaintea căsuței, întră, spre a-se informa 
de starea tinerei Ninetta.

— „Iubite Costi11, începu elă; „am 
venita, ca să vorbimQ ună cuvântă seriosă. 
Suntă deja șăse ani, de când a-țl adop
tată fetița, der ușoră să pote, ca ea să fiă 
reaflată de familia ei, și atunci de sigură 
vi-s’-ar lua. Ml-ar păre deci forte cu sfată, 
dâcă ați lăsa-o să fiă introdusă câtă de 
puțină în cetită și scrisă; și asta cu atâtă 
mai vertosă, că rudeniile ei voră fi la totă 
casulă omeni distinși și bogațl, cari s’-ar 
simți nefericiți, aflând’o fără sciință“.

Pănă aici ascultară bătrânii în tăcere, 
der Luigia începu cu vehemență:

— „Nu, din asta nu va fi nimică; 
la asta nu potă să-’ml dau învoirea.

—o —
întunecime totală de lună. O eclipsă 

totală de lună va fi în nopte de Duminecă 
spre Lunea viitore, și se va pute vede și 
la noi. Deeursulă va fi ast-felă : la 2 6re 
63 minute luna va atinge umbra pămân
tului nostru, la 3 ore 51 minute se întu
necă de totă, la 4 ore 39 minute eclipsa 
îșl face calea pe jumătate, er la orele 5 și 
27 minute întrâga întunecime este termi
nată. Sorele va răsări la 6 6re 19 minute; 
la 6 bre 20 minute apune luna, care cu 
5 minute mai târdiu iese cu totală din um
bra pământului.

— o —
Regelo Serbiei se însorii. Din capi

tala serbescă Belgradă viue soirea, că con- 
sululă serbescă din Parisă, Garașanin, va 
fi trimișii la curtea prințului de Hessa, ca 
să câră oficiosă mâna prințesei Sibille, pe 
semi regelui Alesandru.

—o—
Nenorocire. Ună locuitoră din comuna 

Cojesca, județulă Iași (România), vădeudă 
că i-se fură porumbulă (cucuruzulă) din pă- 
tulă, l’a scosă Sâmbătă, 18 Februarie de 
acolo, punându lă în podulă casei. Fiiudă 
slabă însă, și cantitatea porumbului mare, 
noptea podulă a cădută în camera de cul
care, peste întrâga familiă a locuitorului, 
compusă din doi soți și cinci copii. La 
strigătele de ajutoră, vecinii au silita în 
grabă. Cu multă greutate au putută scote 
copiii de sub derîmăturî. Ună copilă, ea 
de 16 ani, fu rănită greu.

—o —
Jucători de cărți espulsațl. piarulă 

„Lupta11 spune, că în contra a patru căr- 
țierl mari de profesiune străini s’a dată din 
partea guvernului român poruncă, ca se fiă es
pulsațl. Aceștia îșl aleseseră, ca oulcușu pen
tru meseria loră de-a despoia de bani pe 
tinerii ușuratici, ce le intrau în ghiare, o casă 
din pasagiulă Villacros și o odaiă ascunsă 
din „otelul de France11 din Bucurescl. Numele 
loră este : S. Nicolaidi, fără profesiune, Țalic 
Lewiusohn, odinioră măsară, Leon Blanc, 
o calfă de aurară și cafegiulă Ignatz Ooccer. 
Acești individl, dintre cari doi suntă căsă
toriți, voră fi transportați deocamdată la 
Rusciucă.

— o —
Credință deșertă în Rusia. Câtă de 

rele urmări pâte ave nescimța în poporii, 
pote dovedi o întâmplare în sătulă rusescă 
’Wjasovez din cerculă Staro-Constantinow. 

Unulă din săteni adecă, care ajunsese la 
sapă de lemnă, voi din nou să se îmbogă- 
țâscă, și încă priutr’o „mÎBune“. Spre acostă 
scopă îșl dădu icona veih ă a Domnului, 
ce o avea în casă, unui zugravii pentru ca 
s’o reînoâscă, și după ce fu gata, lăți prin 
întregă sătulă faima, că Dumnedeu s’a mi
lostivită de elă și peste năpte s’a prefă
cută nou în chipă. Faima acesta se lăți 
oa fulgerulă și din tote părțile, ba și din 
satele învecinate, începură a curge âmenii, 
pentru ca să vadă icona și să se roge îna
intea ei. Așe4ară lumini în jurulă icânei 
și dăruiră pe stăpânulă ei cu multi bani, 
cu pânză și alte lucruri, cari pe ună ță
rână îlă potă face bogată. Preoții din sată, 
vădendu lucrata acesta, îlă însciințară pre- 
pușiloră, cari ordinară, ca icona să se așede 
în biserică. La acâsta însă se opuse proprie
tarul norocos alu icânei precum și prietenii 
Trebui să se chieme poliția, însă când so
siră gendarmii, 200 de țărani, armați cu sape, 
lop'ețl, și cu pari, se aruncară asupra loră, 
îi legară și îi predețeră femeiloră și copii
loră, cari pe gendarml îi chinuiră trei cțil© 
întregi. Ia fine trebui să vină în comună 
ună șvadronă de dragonl, care luâ în po- 
pesiune icona, prinse pe conducători și eli
beră pe gendarmii prinși. Acum va urma 
cercetarea judecătorescă contra făptuito- 
riloră și înșelătoriloră.

—o —
Scufundarea unui orașu. In 17 Febru

arie s’a întâmplată unu mare cutremură de 
pămentă în ținutulă Askhabadului (Rusia). 
In urma acestui cutremură orașulă Kutschon 
s’a ștersă cu totală de pe fața pământului. 
Ună călătoru, oare mergea cu trăsura în 
acea di cătră orașă povestesee următorele 
despre acestă nenorocire: S’a audita de
odată ună murmură și o puternică bubui
tură sub pămâută, de gândeai, că s’au 
descărcată de-odată vre-o sută de tunuri. 
Caii dela trăsura drumețului s’au spăriata 
și au începută să răpescă trăsura, ca săl
batici, de-alungulft drumului. Când a pri
vită spre orașă, elă a vădutu de-asupra 
lui nisce nori grozavi de fumă și columne 
de prafu, er orașulă dispărendă de pe fața 
pământului. Câți omeni se voră fi prăpă
dită în urma acestei mari nenorociri nu se 
scie încă. La totă întâmplarea însă voră 
fi mai multe mii. Din întregă orașulă n’a 
scăpată decătu ună bieta funcționară dela 
consulată, care amjiudu detunăturile, a fu
gita de cu vreme afară la câmpă.

—o —
Musica militară va concerta mâne 

seră la restaurantulă Fleischer. începutulă 
la 7*/2 ore. Programata e bogată și variată. 
Intrarea 20 cr.

— o —
Ctiitivatorilorii de pomi li-se atrage 

atențiunea asupra anunțului dela inserate, 
privitoră la renumita seolă (le pomăritii a 
lui Unglivâry Lâszlo (lin Czegled, la care 
pe lângă totă feliulă de surcei nobili, în 
numâru de sute de mii, se află gata pen
tru ven4are ca la 1,500,000 pomi pădureți 

de oâte 1 — 2—3 ani, și anume: perl, îner”, 
gutui, doiizin, meri de paradisii, pruni, 
prunce-myrcbolann, Saint-Julien, pruni 
bistriț»ni, frăgari, vișini, perseci galbene, 
migdali și porumbei.

Cerealele în piețele 1 urnei.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Bucuresei, Martie 1895.
Dâcă observămă cu atențiune comer- 

ciulă de cereale în piețele europene, pu- 
temă să ne convingemă, că lună de lună 
scadă speranțele, ca negoțulă de bucate să 
dea înainte. De multă n’au mai fostă ast- 
felu de timpuri rele pentru piețele de oe- 
reale, ca acum de câțl-va ani încoce, și la 
acâsta mai multă au contribuită : cantitatea 
mai mică a bucateloră din anuta ăsta, din 
causa ploiloră anului trecuta 1894, apoi 
încetarea importului din țâri străine, mai 
alesă însă din America, trecerea mai mare 
a grâului, spaima neguțătoriloru rusescl din 
causa prețuriloră rele diu Țâra nemțescă 
ș. a. Chiar și în America prețulă grâue- 
loră a scăduta în timpulă din urmă cu 10 
procente.

Cu tote acestea în anulă trecută de 
odată s’a ridicată ună stată din America 
de Sudă, adecă Argentinia, și a începută 
a importa în Europa, mai alesă în Germania, 
cu multă mai multe bucate, decâta mai 
’nainte, și prin acesta a întrecută chiar și 
pe America nordică și Rusia. Lângă Ar
gentinia stă mai întâiu Bomânia, care im
portă mai multe cereale în Germania. Ast- 
felă în cei trei ani 1892—94 importata de 
grâu a României în Germania s’a urcată 
dela 1.834,000 centenare la 2,859.000 cen
tenare, și ce privesce secara, astădl Ro
mânia este singurulă stată, care pote con
cura cu Rusia. România șt astădl e o țâră 
fdrte bogată, numai păcată, că arendașii 
mari în anii din urmă au forțată cu totală 
comerciulă, voindu să se facă peste nopte 
putre4l de bogațl, și asta a cam stricată 
comerciului generata de cereale.

Cum amintisem, săcară mai multă 
produce Rusia, și în anulă 1894 dintre 
13.072.000 centenare de săcară, cari s’au 
vândută pe piețele europene, 10.668.000 
centenare erau singură numai productulă 
Rusiei. Cu tote acestea însă stările econo
mice în Rusia stau rău, ună lucru, care a 
pusă și pe guvernă pe gânduri. Economii 
îșl vândă bucatele’’aprope pe nimica, lu- 
orulă nu se plătesce, și de aceea guver- 
nulă rusescă ia tote măsurile, pentru ca să 
îmbunătățâscă starea țăraniloră. Astfeta în 
timpulu din urmă a începută guvernata a 
cumpăra bucate pe banii statului, ca așa să 
mai aducă viâță în oomeroiu.

Adunarea generală pro 1894 a Reu- 
niunei române de gimnastică și cântări, con
vocată pe Duminecă în 26 Fauru. v. a. o., 
dm cause nepreveduțe nu se pote ține, ci

întâmplată la copii de etatea ei, și în ca- 
sulă acesta cu atâta mai ușoră, căci ea 
de multa nu audise numele ei. „Nu-i așa 
Carina, tu escl Nina?11 să întorse ea di- 
cpndă cătră copilă, care suridea veselă.

Preotulă și Giuseppa să priveau ne- 
credetoră la afirmațiunea acâsta îndrăsnâță; 
der nevoindă femeia a se lăsa să fiă des- 
fătuită de naivitatea ei și nesciindă afla 
ună m'jlocă de scăpare, să lăsară în fine 
a fi convinși, și astfelă fu dată fetiței nu
mele Nina, sâu Ninetta.

O îngrijitore mai potrivită, ca Luigia, 
nu s’ar fi putută afla. Ea putea emula în 
îngrijirea micuței Ninetta cu orl-care mamă 
de familiă. Și crescea Ninetta astfelă în 
îmgrejurările destulă de modeste, încâtă 
unu cunoscuta ală ființei delicate și debile 
de odinioră, cu greu ar fi recunoscută în 
copila sănătosă și puternică pe Ninetta, 
care totă așa de veselă, ca și consoții de 
jocă, alerga peste di de-alungulă frumosu
lui mata. Afară de buclele-i aurii, nu se 
deosibea Ninetta prin nimică de tovarășile 
ei de jocă. Sorele ferbinte ală Italiei întu
necase fața și manile ei, ca și ale celoră- 
lalțl copii, și ea demultă nu se mai con

sidera de locuitori, ca o străină. Tovarășile 
ei sciau tocmai așa de puțină, ca și ea, că 
este o copilă aflată. Luigia nicl-odată n’a 
cutezată a povesti tinerei fetițe despre 
starea-i stristă „Decă va cresce mare, e 
timpă, ca să-și cunoscă istoria trecutului11 
4icea ea. Așa a și rămasă.

Ninetta soia numai atâtă, că mama 
ei ddrme de multă somnulă de veci în 
cimitirulă satului; mai departe n’a cugetată. 
Ea dicea bătânei Luigia „bunică11 și credea, 
că este nepoțica părințiloră îngijitorl.

Asta era tocmai, ce-șî doriau din ini
mă bravii omeni, cari iubiau pe Ninetta 
cu o iubire adevărată părintescă. Chiar și 
între copii domnia totă aceeași iubire atră- 
gătore față de blondina Ninetta și în tote 
jocurile loră copilărescl, ea purta rolulă 
principală. Astădl era „copila răpită11, acuși 
„prințesa farmecată11, și de regulă cuteză- 
torulă Pepino era „salvatorulă eiu. Adese
ori să ascundeau amândoi în locuri ferite, 
unde rămâneau rîdândă veselă și glu- 
mindfi.

— „Sci tu Ninetta11, flis® odată băia- 
tulă; părinții mei diceau odată, că ar fi 
timpulă, ca să câștigă și eu câte ceva. 

Tata singură nu-i mai multă în stare a ne 
susțină pe toți. Va trebui să ajută și eu, 
sâ mergă pe marea largă11.

— „Dâr tu ești prea mică11, începu 
Ninetta îngrijată, „ceilalți băeți suntă toți 
cu multă mai mari, decâta tine, când în- 
cepă a lucra11.

— „Tu poți ave dreptate, eu sunt numai 
de nouă ani, der sunt puternic și mare11 adause 
Pepino cu mândriă, „și tata ’ml dice, că 
eu potă ține umără cu ori și care dintre 
cei mari11.

— „Da, tu ești forte tare11, dise fe
tița cu seriositate, ridicându-șl frumoșii 
ochi spre cameradulă ei, „der ce voiu în
cepe eu, când tu vei fi dusă ? Fără tine 
nu aflu nici o bucuriă în tote jocurile nos- 
treu.

— „Nu voi fi silită a merge la în
cepută, în tote 4’1 el©l< o mâDgăiâ Pepino; 
„afară de aceea ne rămâne sera, după re- 
întorcerea gondoleloră, totdeuna câte-va 
momente, cari le putemă petrece împre
ună ; și sci tu Ninetto, eu îți voi aduce 
melci frumoși, din cari vomă face felu de 
felu de lucruri plăcute. Așa-i, ce frumosă 
va fi?11 
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se amână pe Duminecă în 5 Hârtie v. la 
10 6re a. m, și va avă locă totă în sala de 
desemnă a școleloră nâstre medii de aici.

Domnii membri suntă invitați a lua 
parte în numără câtă de mare la aoâstă 
adunare.

N. Bârseanu, G. Chelariu,
secretară. v. președinte.

Lucruri scandalose.

Din Opatița amă publicată în numă- 
rulă din Dumineca a 6-a (17 Febr. n.) o 
corespondență sub titlulă de mai susă, 
în care s’a disă, că murdara și tică- 
16sa pâră, oe a fostă înaintată din par
tea mai multoră locuitori români de-acolo 
inspectorului unguresoă de soole în contra 
învățătorului loră, s’ar fi făcută la îndem- 
nulă preotului din Opatița.

In privința acâsta primimă acum două 
întimpinărl: una din partea d-lui parochă 
din Opatița loanu PopovicI, er alta din par
tea a 16 parochienl de-acolo, între cari se 
află și aceia, cari au iscălită pâra înaintată 
inspectorului. D-lă parochă PopovicI pro- 
testâză cu totă puterea cuvântului în contra 
învinuiriloiă ridicate contra d-sale, cari 
îlă supără cu atâtă mai multă, fiind-că 
d-sa, după cum dice, „cu trupă și sufletă 
obosesce numai și numai pentru înaintarea 
și fericirea poporului românescău. Arată, că 
învățătorului Ionă PopovicI, care a fostă 
denunțată inspectorului unguresoă de scole, 
pe nedreptulă ’i s’au adusă laude, deore-oe 
elă atâtă în ce privesce chiămarea sa ca 
învățătoră, câtă și în privința atitudinei 
sale politice e încărcată cu multe păcate.

Prin forulă metropolitană a fostă și 
stersă dinșirulă învățători'oră, er din partea 
Oonsistorului din Caransebeșă de mai mul
te ori a fostă mustrată; sporă în scolă face 
puțină, er la alegerea de deputată din 1892 
acelă învățătoră s’a purtată miserabilu, 
făcendu-se corteșă ală unui Jidană. Pentru 
adeverirea unora din aceste fapte, paro- 
chulă Opatiței ne trimite și 3 adeverințe 
oficiose.

A doua întîmpinare, primită din 
partea celoru 16 parochienl, conține totă 
cam aceleași lucruri. Ei laudă pe preotulă 
loră și cfică, plângerile în contra învă
țătorului nu le-au făcută la îndemuulă lui.

Der pâra cătră inspectorul unguresc de 
scole la ală cui îndemnă au făcut’o ? La 
întrebarea acesta trebuia să răspundă paro- 
chianii din Opatița, căci de-ar fi învățăto- 
rulă loră orl-câtă de păoătosă, loră nu li-a 
fostă ertată să câră judecata unui inspec- 
toră unguresoă în afaceri școlare româ- 
nescl, asupra cărora numai Gonsistorulă are 
dreptă de a dispune. Atâtu deticălosă, atâtă 
de venejătore de neamă a fostă acea pâră, în- 
câtă nici nu putemă intra în vorbă cu cei 
ce au subsoris’o, pănă nu ne voră arăta cu 
numele pe acelă miselă, care li-a făcut’o 
și i-a îndemnată s’o subscrie. Din tote ni-se 

pare, că o mână ascunsă și rău voitore 
neamului românescă lucrâză printre popo- 
rulă nostru din Opatița. Altfelă nu ne 
putemă esplica, cum au putută ei să sub
scrie aoea pâră.

Cafeaua de Ceylon.
Cafeaua de Ceylon, una dintre 

cele mai bune și mai puternice ca
fele, cresce pe insula Ceylon, din 
marea indică. Pe acestă insulă se 
află șiruri de dealuri, între cari se 
întindă văi forte frumbse. Mai bine 
cresce cafeaua pe poienele păduri- 
loru bogate și minunate, și mai alesu 
prin locuri mai ridicate.

Cafeaua de Ceylon e de doue 
specii: „Nativa11 cu bbbe de colore 
închisă verde-gălbuiă, și „Cafeaua de 
plantage1,1 cu bbbe mici verc|i-albas- 
trii.

Să răpescă eu cu voia sănătatea copilei, 
care și fără de aceea e cam slăbuță? Pe 
lângă asta, ce să începă ea cu învățături, 
cari nu ajută la nimică, decâtă scornescă 
idei prdsre în capă. Spălatulă și flertulă să-lă 
învețe ea, astea suntă potrivite pentru 
starea ei“.

— „Decă nu s’ar afla vr’odată rude
niile ei, a-țl pută ave dreptă, dâr casulă, 
că aceia ar pute fi însciințațl despre esis- 
tenta sa, trebue să-’lă avemă în vedere“.

— „A! — ce rudenii ?l! răspunse bă
trâna cu iuțeală, „dâcă pănă acuma nu 
s’-au interesată de micuța, mai târdiu cu 
atâtă mai puțină voră face-o. Altcum n’-așl 
ave nimică în contră, dâcă Ninetta s’ar 
ocupa și cu scrisulă, der spre a ajunge la 
acesta, a-’șl fi silită s’o ducă într’ună orașă 
șia-’iplăti orele scumpă; tâte acestea nu’ml 
permită împrejurările a-le face“.

— „Tocmai pentru-că sciu acesta, am 
venitău, răspunse preotulă. „Voiam să ve 
facă propunerea, de a’ml da mie fetița, 
spre a-o introduce în părțile începătore 
a-le sciinței. N’are se vă coste nimica, fiind

Cu t6te că prăsirea cafelei pe 
insula Ceylon datâză numai din a. 
1819 încoce, totuși produefiunea 
anuală face 146—160.000 măji me
trice, care mai totă se esportă din 
Colombo, capitala insulei, în tote 
părțile lumei, mai multă înse la 
Londra.

Colorea în generală la cafea e 
de puțină însemnătate, der prin stă- 
tutulu prea lungă, bbbele verdl-al- 
bastrii îșl cam lapădă colorea și prin 
acesta pierdu și din prețu. Peste 
totă cafeaua e fbrte simțitore față 
cu mirosuri streine, pe cari Ie atrage 
și prin acesta i-se strică calitatea. 
De aceea trebue tot-dăuna ținută în 
depărtare de mărfuri, precum suntă 
piperulă, heringii, rumulu etc., ba 
chiar și zaharulă.

Cafeaua este cunoscută din se- 
colulă ală 15-lea și afară de patria 
ei Kaffa din Arabia. In Parisă s’a 
deschisă cea dintâiu cafenea în 1672, 
în Viena la 1683, pănă când în Ber
lină numai la 1721. Regele Prusiei 
Friderică II, înființâ fabrici de stată 
pentru arderea cafelei, în cari ca
feaua se vindea de șese-ori mai 
scumpă, ca la neguțători; elă făcu 
monopolă din negoțulă cafelei și 
numai nobilii, preoții și funcționarii 
mai înalț! aveau dreptulă se-și arc]ă 
ei înși-și cafeaua.

Cafeaua în cantitate mică are 
o influință bună asupra organis
mului omenescă, în dose mai mari 
însă produce batere de inimă, con- 
gestiuni de sânge în capă etc., și 
pentru aceea e fbrte stricăciosă pen
tru omenii nervoși. Orientalii tbrnă 
asupra cafelei arsă pulverisată, apă 
clocotindă, și o beau astfelă fără 
altă amestecă.

Unii sfatU bunii pentru femei.
Intre femeile tinere dela sate 

și mai alesă intre fete s’a încuibată 
așa de multă obiceiulă de-a se spoi 
pe față cu sulimanuri, încâtă nu nu
mai la jocuri și la ospețe, der nici 
măcară la sânta biserică nu mai 
vreu se mergă fără de a se rumeni, 
cum se cfice prin Ardeală. Rumene- 
lele întrebuințate de ele înse, nu nu
mai, că 8torcă din punga Românu
lui sume de bani, cari toți trecă 
în punga streiniloră și mai alesă a 
Jidaniloră, der, ce e mai multă, 
suntu cu desevîrșire otrăvicibse și 
primejdiose pentru sănătate. Etă pen
tru ce:

Tbte rumenelele sâu sulimanele 
întrebuințate de femeile nostre dela 
sate, conținu în sine plumbu, despre 
care se scie, că e fbrte otrăviciosă. 
Plumbulu, venindă în atingere cu 
pielea obrazului, se absbrbe încetă 
și pe nesimțite prin porii pielei și 
întră în trupă. Aci plumbulă începe 
se roda mereu și strică mai întâiu 
stomaculă și intestinele (mațele), 
producendă sgârciuri și dureri mari, 
tîmpesce mușchii și nervii, slăbesce 
ereerii și produce cliiară și nebuniă. 
După ună ună timpă 6re-care plum
bulă ese apoi din trupă prin gingii, 
pe cari le strică, împreună cu dinții.

Acestea suntă de-ocamdată ur
mările sulimănitului. Der reulă nu 
se opresce aci. Femeile sulimănite 
îșl au sângele otrăvită și otrava din 
sângele loră trece la copii. Din ase
meni copii, născuți cu sângele otră
vită, lucru firescă, că nu se pbte 
desvolta o generațiă puternică și să- 
netosă. incetulă pe încetulu așa-deră 
sulimănitulă duce la slăbirea gene- 
rațiunei și chiar la prăpădirea ei.

Ună doctoră din România istori- 
sesce în „Apărătorulu Sănătății11 
lucruri grozavă în ceea ce privesce 
urmările sulimănitului. Spune, că a 
călătorită printre sătenii mai multoră 
județe din România, unde suntă mul
țime de femei, cari din causa suli
mănitului tote suntă cu dinții ne
gri, parte din ei sfărimați, er gin
giile le suntă stricate și putrede, 
din oare causă îăspândescă ună mi- 
rosa de cadvaru, Cu deosebire în co
muna Breaza obicieiulu de-a se ru
meni este așa de lățită, încâtă mai 
că nu este femeiă tinără, care să nu fiă 
otrăvită cu plumbă. T6te suntu cu 
dinții și cu gingiile putredă, tote cu 
fața sbîrcită, suferinde și înbătrânite 
fără vreme.

Vedemă din tote acestea, că 
rumenelele suntă o pacoste mare, 
pe cari cu toții suntemu datori a-o 

combate pănă a nu fi luată încă 
întinderi mai mari între poporu. 
Părinții mai alesă să-și grijescă fe
tele și se nu le lase să se rumenescă. 
Acesta suntă datori a-o face în in- 
teresulă și pentru fericirea ficeloră 
loră.

Rassele omenesc! și semințiile 
popârelorti.

JB. Poporele mongolice (32 mii.)
1. Mongolii proprii în Asia nordică și 

nordostă; Bureții, Mandjurii, Ainos, Tun- 
gusii, Iacuții, Calmucii etc.; mai departe în 
Asia de mijlocă: Bocharii, Uzbechii, Os
manii, Kirgisi, Turcomenii, Tătarii, Baș- 
kirii, Ciuvașii, Caracolpacii ș. a.

2. Mongolii de sudii: Chinesii, Ana- 
miții, Cochin-chinesii, Siamesii și Barmanii 
etc. aprope 400 milione.

C. Japonesii și Coreanii (50 mii).
D. Tibetanii. Dimpreună cu deosebite 

alte popore mici în ținutulă Himalaia, cam 
10 mii.

III. liassa malaică (peste 40 mii). 86- 
mănă cu Mongolii, cu colorea pielii găl- 
bue, întunecosă brună, pârii netedă, în
tinsă, cu fălci eșite afară, și în parte cu 
ochi piediși.

La aceștia se numără: 1. Proprii Ma- 
laî pe peninsula Malakka și pe insula 
Sumatra. 2. Tagalaii și Negriții pe Phili
ppine. 3.) Javanesii, Sundanesii, Acinesii și 
Battalc pe Java și Sumatra, cu Hova con
sângenii loră, pe jumătatea ostică a insu
lei Madagaskar. 4. Dajak, Alfuru și Ma- 
Icassarii pe Borneo, Celebes și insulele 
dimprejură.

IV. Popdrele americane (8—10 mii.) 
Indianii (locuitorii cei d’ântâiu ai Ameri- 
cei) colore galbină și arămie, pâră bu
clată, netedă, negru și cu nasu de vulturii 
tare eșită afară; ei se compună dintr’ună 
numără mai mare de seminții stinse deja, 
și parte, cari se află în stingere.

Cele mai cunoscute suntă: In Ameri
ca nord.: Athabaschii, Sioux, Erochesii, 
Kri, Creek, Dakota, Delaware, Mohawk, 
Winebago, Jowa, Blackfoot, Cipewai, Na
ces, Huroni, Comanci, Apaci, Uthan, Paw- 
nei, Cherochesi și a. m.

In America centr.: Zapatecii, Artekii, 
Toltekii, Maya, Otomi și a.

In America sud.: Quicha, Junka, Col- 
la, Guarani, Tupi, Pehuentche, Botokudii, 
Patagonii, Araukarii, Peschărâ și altele.

V. Bassa etiopică seu Negrii.
In Africa și Australia de colore bru

nă până adencă-nâgră, pără negru, întinsă 
său lânosă, barbă rară, buze mari, grose, 
cu nașă lată, turtită.

De aci se tină:>
1. Negrii proprii, peste 120 mii. în Africa 

nordică și centrală, anume: Haussa, Fulbe, 
Sontai, Fullah, Niam-Niam, Așanti, Daho-

forte bucurosă aplecată a-i face și eu 
vr’unu bine“.

— „Da, asta, firesce, este alt-ceva“, 
dise Costi, „și învoirea mea o puteți ave; 
e întrebare însă, decă Luigia să va învoi 
și ea?“

Luigia cu greu se lăsă a fi convinsă 
despre avantagiulă acesta, der în fine îșl 
dădu și ea învoirea.

In diua următore Ninetta îșl îndrepta 
încetă pașii cătră casa parochială. Când 
cu sfială trăgea clopoțelulă porții, mâna îi 
tremura, eră inima îi bătea cu vehemență, 
vădendu-se față ’n față cu preotulă. Acesta 
o întâmpina cu ună surisă amicală și prin- 
cjend’o de mână îi dise: „Ei, biondonetta, 
astădl vomă începe ceva frumosă. VedI 
aceste cărți de istoriore cu chipuri frumo- 
se? astea tote le vei sci și tu ceti, decă 
îmi vei fi silitore“.

Ninetta iubia poveștile nespusă, căci 
prea adeseori îi plăcea se asculte pe Giu- 
seppa, care-i scia istorisi tot-deuna câte-o 
poveste, seu istorioră morală. In ochii ei 
clipea o buburiă copilărescă, zărindă frumo- 
sele cărți, ală căroră conținută era pentru 

ea o enigmă. „O !u — esclamâ ea întor- 
cândă plină de uimire foile, — „eu voi fi 
silitore și bravă, voi cerca totă ce-mi veți 
spune, numai se potă înțelege și eu, ce stă 
în cărțile acesta.“

Cu iubire îi bătu bătrânulă bărbat pre 
umără și (lise: „Tu ești o copilă bună și 
credă, că ne vomă înțelege/ In curendă 
erau, profesor și elevă, adânciți în „A. B. C.“, 
ună lucru obositoră pentru amândoi.

De atunci începu Ninetta o viață nouă. 
Pe (ji petrecea mai multe 6re la învățătorulă 
ei, și deși progresa puțină, totuși nu să uria, 
căci preotulă scia să-i facă timpulă tot- 
dâuna plăcută. Cu cunoscințele ei crescea 
și plăcerea la lucru, și o elevă atât de s’r- 
guinciosă și talentată, ca ea, nici nu se 
putea afla.

Cu timpu dispăru și prejudițiulă Luigi ei 
contra sciințelor, observândă, ce aplecare 
are favorita ei spre ele, și vădendă, că nu 
o împedecă dela deprinderea cu lucrurile 
casnice.

(Va urma).

Care din doi?
Judecata unui înțelepții judecătorii chineză.

Ună Chineză, care în țera sa nu putu 
ajunge la nimică, plecă în străinătate, ca 
să-și încerce acolo noroculă. Elă găsi în 
curândă o slujbă bună, așa că era în stare 
să trimetă bătrânei sale mame și nevestei 
sale, pe cari le-a lăsată acasă, ațâți bani, 
câți le trebuia, pentru ca să trăiască. Mij- 
locitorulă, prin care le trimitea el banii, 
îi opria însă pentru elă, și scria scrisori 
false, ca răspunsă, în care totdeuna se arăta 
primirea baniloră și se da scire despre buna 
aflare a mamei și a soției de acasă. Pentru 
Chinesulă nostru salutările aceste din pa- 
triă erau ună balsamă ce-i stempăra dorulă 
de casă, pe care și-lă înfrângea cu bărbățiă, 
numai ca să potă asigura viitorulă iubiți- 
loră săi. Prin sîrguință, cumpătare și spe- 
culațiunl dibace, a și reușit a ’șl câștiga în 
câțl-va am o mică avere.

Mama și soția lui în totă timpulă a- 
oesta n’au mai audită nimică de elă. Nu-i 
mirare, der’ ,dâcă ele se credeau uitate de 
acestă necredinciosă. Tânăra femeiă câștigă 
prin cusută și țesută pânea de tote (filele 
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menii, Fan, Tibu, Wadai, Massai, Joruba, 
Mandingo și a. 2) Popdrele Bantu și Bunda 
în Africa sud. și sudost. anume: Kafri, 
Zulu, Bătșuanii, Suahelii, Herero, Marutse 
etc. 3) Papua și Negritos pe Noua-Guineiă, 
Noua-Coledoniă și pe insulele dimprejură. 
4. Polynesienii, Melanesienii, Australienii, 
Mikronesienii și Maori pe uscatulă din Aus
tralia, Noua-Seelandă și pe învecinatele in
sule polonesice și melanesice.

VI Popori de rasse, cari nu se pofti 
determina acurată.

a) Baschii în Pireneii vestici din 
Franța și Spania cam 700,000, probabilii 
urmașii și cele din urmă remășițe ale ve- 
chiloră Iberii. b) Drmvidas vre-o 50 mii. 
în India anter. (Dekhan), probabilii protolo- 
ciutorl ai terii cu semințiile Gond, Kol, 
Taluga, Tamil și a. c) Singhalesii aprope 2 
mii. pe insula Ceylon, înrudiți cu Drawi- 
das. d) Locuitorii ținuturilor^ arctice din 
Asia și America n.: Kamceadalii, Yucagirii, 
pjskimoșii, Ciuccii, Aleutii și a. e) HotentoȚii 
și locuitorii din tufe (Korana, Gricqua, Na- 
macqua și alt.) cu scăfârlia josă, cu față 
galbină-sură, perii lânosii, cu fălci eșite a- 
fară, buze grose, nașă micii și turtită, în 
Africa sudves. f) Țiganii, unii poporii no
madă, unică în felulă seu, care trăesce ri
sipită preste tbtă Europa, Asia vest., și 
Africa n.

P. — P.

POVEȚE.

Tabacii de nașii în contra influ
enței. Piarulu englezescu „Times ‘ 
publică o interesantă scrisOre, pe 
care o primesce dela unu cetitorii 
alu seu. Acesta spune, că tăbaculu 
de nasu ar fi celu mai puternică 
mijlocii în contra influenței, Ț)ice, 
că elu a petrecută în localități de 
acelea, unde influența bântuia în cea 
mai mare măsură, der cu tote acestea 
de elu influența nu s’a prinsă, de- 
6re-ce întrebuința tabac.u de nasu, 
de care influența fuge. Așa spune 
scriitorule englesu. Decă ar fi ade
vărată acesta, tăbaculu de nasu, 
care începuse a eși cu totulă din 
cticeiu, ca mâne îlu vomă vede 
erăși la modă.

•î"
Pentru toți: Feriți-ve dea um

bla îu haine prea strimte, de a um
bla cu cisine prea mici, seu de-a ve 
strînge prea tare mijloculu, ori altă 
parte a trupului, căci prin asta se 
opresce circulațiunea sângelui, care 
fiindu împedecatu în drumulă seu, 
pbte face, că vre o venă a trupului 
se crepe și prin acesta să pricinu- 
escă gută 9eu apop^exiă.

Feriți-ve de-a ve țină răsuflarea, 
căci prin asta se pbte închide, ori 

deschide prea tare camera inimei și, 
intrându prea multă sânge în inimă, 
cri golindu-se cu totulu, pbte prici- 
nui mbrte.

Feriți-ve de-a rîde, seu de-a 
vorbi câud înghițiți, căci ijdicân- 
du-se „limburușulă“, pbte căde vre-o 
sfărîmătură de mâncare în „resuflă- 
tore“ și produce înecare.

-i-
Bunătatea laptelui de vacă atârnă 

multă dela nutrementulă, cu care se 
ține vaca. Așa d. es. varza (cure- 
chiulu) îi dă laptelui ună gustă nu 
prea plăcută; morcovulă îi dă ună 
gustă cam amară ; fruncța viței de 
viiă ilu face cam acru și puțină un- 
tosă. Luțeroa produce lapte cu gustă 
bună și untosă ; fenulu și otava, decă 
suntu bune, da-asemenea producă 
lapte bună și brânzosă. Celă mai 
grosă și celu mai untosă lapte îlă 
dau însă vacile nutrite cu tărîțe și 
cu cartofi mestecați cu terîțe.

Fetarea vaciloră. Mnlți economi 
au obiceiulă de-a pândi cu lampa 
aprinsă vaca, care vre să fete. A- 
cesta e o datină forte rea, de-brece 
vaca, pe câtă timpă vede pe cineva 
lângă ea, mai alesă însă decă vede 
lumina aprinsă, se întărită și nu pbte 
făta la timpă. De aceea e bine a 
pândi fetarea în ascunsă, așa ca vaca 
să nu-lă observe pe omă. Chiar și 
găinele ouă multă mai greu și 
mai târcjiu, dăcă vădu, că se uită 
cineva la ele. De aceea și ele caută 
a-și afla ună locă câtă se pbte mai 
ascunsă, când vreau se ouă.

Grama scrie pe hârtie, 
Mândruța plânge :n chilie. 
Grama când o audia, 
De scrisă că mi-se Jăsa, 
In chilie se băga, 
Și la mândra se ducea, 
Și din graiu așa-i grăia :
— „Mândr’o mândrulița mea, 
De ce din ochi lăcrămezi? 
Ori țl-e fome, ori țl-e sete,
Ori țl-e doră de codrulă verde ?“
— „Nu ml-e fome, nu ml-e sete, 
Nici ml-e doră de codrulă verde, 
Oi ml-e doră de maică-mea,
Oă pe min’ când m’ai luată 
Din gură mi-ai cuvântată, 
Oă la maică-mea mi-i duce 
La lună, la săptămână, 
La anu, la jumătate.
Anu etă c’a trecută 
Și la maica nu m’ai dusă“.

«
Năcăjită afar’ eșia, 
Și din graiă așa grăia: 

— „Cucișu, cucișelulă meu, 
Prinde caii la hinteu 
Și mă du la socru-meu“. 
Și în casă că-’ml întră 
Și cătră mândra grăia: 
„Intră mândrulița mea 

In celară 
De stejară, 
Și-’țl ia iie 
Dintr’o mie 
Și brâu latu 
Dela Bănată, 

Cu florile ca palma 
Să se mire Moldova 1“ 

Elă afară, că eșia
Și ’n hinteu, că se punea
Cu mândra alăturea.
Și pe drumă, când se pleca 
Grama din graiă îmi grăia: 
„Cântă mândro-ună cântecelă 
Să ne fiă dragă de elă“.

— „Ba eu, Grarno, n’oiu cânta, 
Când oiu începe-a cânta,
Munții că oră tremura, 
Valea că s’o turbura 
Și apa pe locă va sta“. 
Der Grama din graiu grăia: 
„Mândro, mândrulița mea, 
Oântă-ne ună cântecelă 
Să ne fiă dragă de elă“. 
Mândra ’ncepe a cânta, 
Munții de se tremura, 
Văile se turbura 
Și apa pe locă stetea: 
„De-țl fi, hoțiloră, de vale 
Vă suiți în delă mai tare, 
De-’țl fi, hoțiloră, în delă, 
Să vă scoborîțl în vale, 
Că Grama trece călare 1“

*

Nici vorba n’o isprăvia, 
Hoții ’nainte eșia 
Și din graiă așa grăia : 
„Dă, Gramub, vama ta 1“

— „Der eu vamă ce să-ți dau? 
Că am numa-o pușculiță
Și ’ml-e ca o măiculiță, 
Și am numa-ună piștolașă 
Și ’ml-e ca ună tăiculașă“.

— „Dă-’ml der murgulă de sub tine 1“
— „Ba eu murgu nu ’țl-oiu da

Că mi-l’a dată socru-meu 
Să-’ml porte trupșorulă meu 
Și la bine și la rău!11 
Hoții din graiă cuvântau: 
„Ori pe mândra vamă-o dai 
Ori de nu capulă ți-’lă tai 1 
Hai ca să ne dovedimu 
In săbii să ne lovimă 1

pentru amândouă. Adevărată, că trebuia să 
muncâscă neîntreruptă și încordată de di- 
minâța pănă săra, dâr o făcea cu dragă 
inimă, pentru-că era o ființă consciențiosă 
și iubia multă pe socră-sa. Cât-va timpă 
tote mergeau bine, dâr într’ună ană nu se 
făcură bucate și tote ale mâncării erau 
forte scumpe. Pe lângă acesta bătrâna 
socră începu să fiă bolnăviciosă și avea 
lipsă de căutare bună, așa că nora ei tre
buia să-i jertfescă multă timpă. Erau grele 
■fiilele, și mai grele veniră însă cândă într’o 
di bătrâna îșl închise ochii pentru totdeuna, 
și nu mai erau nici ațâți bani în casă spre 
a-i cumpăra ună cosciugă și a-i plăti chel- 
tuelele de înmormântare. In desperația ei 
biâta femeiă rămasă singură, nu sciu să-și 
mai ajute altfelă, decâtă de a merge la 
ună mijlocitoră pentru căsătorii.

— „Nu cunoscl pote pe ună bărbată de 
cinste11, întrebă ea, „care caută o nevastă 
și ar voi să ’ml facă înainte ună dară de 
logodnă, așa de mare, ca să potă acoperi 
cheltuielele de înmormântare ale socrei 
mele, și care preste acâsta ară voi să aș
tepte o sută de dile, pănă ce voră trece

Grama din graiu îmi grăia : 
„Dă-’ml mândruț’o năframa 
Ca să-’ml ștergă eu sudorea!“

— „Eu năframa nu.ți-oi da 
Că voi care vi-’țl tăia
Totă ună bărbatu voi avea“. 
Grama, că se ’nfuria

Pe vătavulă îlă tăia 
Și-odat’ se mai răsucea, 
Și pe cei-lalțl mi-’i tăia 
Și la stână se ducea, 
Ună mielă bună că alegea, 
Și vin multă, că aducea. 
„Ține mândrulița mea, 
Că de astădl încolea 
Beutură n’oiu mai bea!“ 
Paloșulă, că mi-’lă scotea, 
Capulă mândrii îlă tăia, 
Cu rochița-’lă coperea, 
La socru-său se ducea:
— „Deschide socră porta!“
— „Deschid’o nevastă-ta 
Că ea îi scie sama!“
— „Deschide socră porta!“ 

Socra porta-o descuia.
„Scote socră vardă acră 
S’o mâncămă cu carne grasă 
Că carnea-i din fiă-ta, 
Care ’mi-o ai resgâiată 
Și rea crescere ’i-ai dată!“ 

iDela Brand) S. Pușcariu.

Glume și povești,
Țîganulu și 6îa.

Nu sciu de unde și cum 
Mă ’ntelnisem chiar în drumă 
C’ună purdelă cam mică la stată 
Ce mergea la popa ’n sată.
— Unde mergi tu, măi cioroiu? 
îlă întrebai eu apoi.
— Eu mă ducă în sată la popa 
Să cuminece pe dada.
— Der e bolnavă dada tăir ?
— Bolnavă, Dbmne, tare rău.
— Apoi cum s’a întâmplată 
De dada tău e bolnavă?
— D’apoi rău s’a întemplată 
Că de mâni totă e mușcată : 
Păstorii mergeau spre munte 
Cu oi multe, Domne multe, 
Și când pe la noi trecură 
Dada ’n casă a ’nceluită '
O die lungă la flită. 
Când la șâpte dile etă 
Că oița nostră fată 
Șepte mieluțl frumușei 
De gândiai, că ore ce-i 
De o die albă fată, 
Miei tărcațl, ce nicl-odată 
N’a vădută bătrânulă dadă.
Ia dada o olă lungă 
Și se duce ca s’o mulgă, 
Der când dada făcea „bîr“ 
Oița lui făcea „hîr“. 
Când dada vru ca s’o mulgă 
Oia-lă prinde și îlă mușcă 
Și de-atuncl dada-i în pată 
De mâni tare rău mușcată.
— Tu și dada tău e prostă 
Oia vostră cățea a fostă.

Gavrilu Popoviciu.

obicinuitele ceremonii de jale, ca să potă 
apoi merge cu el, ca nevastă, la casa lui ?u

Deorece era frumușică isbuti votrulă 
curândă a-i afla ună astfelă de bărbată. 
Socra fu înmormântată după obiceiulă chi
neză, tânăra femelă închise după o sută de 
dile ușilo vechei sale căsuțe și se duse în 
casa noului bărbată. Ea îi fu și acestuia 
o femeiă credinciosă, sîrguinciosă și har
nică, și elă o cinstea și iubia.

Așa trecură mai mulțl ani. Se întâm
plă însă într’o di, că bărbatulă celă dintâiă 
se întorse în loculă nascerei lui, aducândă 
cu sine o frumosă avere. Numai de curândă 
primise soiri bune dela familia sa și spera 
așaderă, că va fi îmbrățișată cu bucuriă de 
mama și soția 'sa. Câtă de mare a fostă 
însă mirarea lui, cândă a găsită căsuța sa 
închisă și părăsită, er în curte o iarbă de 
două pălml! Elă întră la ună vecină, să 
afle dela elă, ce s’a petrecută, și după ce 
i-a spusă cine este, vecinulă l’a luată aspru 
la resperă pentru necredința lui. Elă însă, 
ca să se apere, spuse, cum s’a petrecută 
lucrulu cu agentulă, care l’a înșelată, și 
arătă scrisorile, ce le-a primită; după acâsta 

mai trebui să audă, spre marea lui durere, 
că mamă-sa a murită și că nevasta lui, 
pe care întotdeuna a iubit’o și care s’a 
purtată atâtă de frumosă și nobilă față 
cu mama lui, pe cândă trăia acesta și după ce 
a murită, este acuma nevasta altuia. Elă 
merse la noua ei locuință, ca s’o vadă; îi 
istorisi și ei, cum s’au petrecută tote și 
o conjură să se întorcă la elă.

—„Nu, nu! Asta numerge !“ răspunse 
ea cu tristeță. „Bărbatulă meu ală doilea 
m’a omenită tot-deuna și m’a ajutată, cândă 
eram în năcază. Ași fi nemulțăm’’tore, dâcă 
l’așl părăsi.

Bărbatulă ei celă dintâiă s’a pusă 
apoi în legătură cu bărbatulă ală doilea și 
i-a făgăduită jumătate din averea sa dăcă 
îi va da nevasta îndăretu.

Ală doilea bărbată răspunse :
—„Am luată pe nevasta ta în casa mea 

la propria ei rugare, și ea este soția mea 
legiuită, care mi-e mai scumpă decâtă tâtă 
averea ta. Nu ți-o dau !u

Der bărbatulă întâi nu se astâmpără 
până ce nu se înfățișară toți trei înaintea 
judecătorului. Fiă-care istorisi acestuia sta

rea lucrului. După ce judecătorulă a aflată 
tote amănuntele, au trebuită să mărturi- 
sescă, că amândoi bărbații aveau ună dreptă 
egală asupra femeii, și deorece nici unulă 
din ei n’a călcată legea cu scire, așadâr 
nici unulă nu e vinovată, elă, judecătorulă, 
trebue der să judece, că femeia are să alegă 
între cei doi. Femeia răspunse:

— „Domnule judecătoră, iubescă deo
potrivă pe amândoi bărbații aceștia, amân
doi suntă omeni buni și forte cum-se-cade, 
cari au ună dreptă egală asupra mea. De 
voiu alege pe unulă îlă voi mâhni pe ce- 
lalaltă și amândoi suntă vrednici să aibă 
o femeiă bună. Deorece nu potă fi nevasta 
amândurora, și eu sunt pricina acestei 
certe, eu îi voi face pe amândoi văduvi, 
și ’ml voi lua viața cu mâna mea propriă11.

Judecătorulă a găsită, că era îndrep
tățită părerea femeii, și a poruncită, ca ea 
să fiă dusă într’o chiliă destinată pentru 
cei ce voiau să se sinucidă, unde aceștia, 
după obiceiulă chinezescă, aveau să rămână 
pănă în dimineța următore postindă și pe- 
trecându-șl timpulă cu rugăciuni. Celoră 
doi bărbați le dise, să vină mâne la unu
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MULTE SI BE TOATE.•»

Povestea omului din lună.

In vremile vechi se duse unii omă 
în pădure într’o di de Duminecă, tăia lem
ne, adună o sarcină mare, o legă bine, o 
luă în spate și haid’ cătră casă.

Pe drumă îlă întelnesce ună omă 
voinică, îmbrăcată în haine de sSrbătdre, 
care voia să mergă la biserică. Acesta stete 
în loch, și-i clise celui cu sarcina: nu sci 
tu, că astădl este Duminecă, di, în care 
Dumnedeu s’a odihnită, după ce a făcută 
lumea, tote animalele și pe omă? Nu sci, 
că scrisă este în a treia poruncă: să sfin
țesc! diua Dumineoii?

Întrebătorul^ era însu-ș! prea bunulă 
Dumnezeu.

Tăiătorulă de lemne însă era încăpă
țînată și răspunse. „Duminecă pe pămentă, 
ori lună în ceră, ce-mi pssă mie de asta 
și ce-ț! pasă ție ?u

— „Decă-i așa, atunci se porțl în 
veci sarcina asta în spate!“ — dise prea 
bunulă Dumnecjeu, și fiind-că pe pămentă 
Dumineca o prețuescl așa de puțină, de- 
aceea, de aici înainte tu vei ave în veci 
numai „luni11 și vei sta în lună, dreptă do- 
jană pentru cei-ce necinstescă cliua Dumi
necii11.

câsă anumită la elă, ca să afle, dâcă tânăra 
femeiă mai stă pe lângă hotărîrea ei.

La timpulă hotărîtu ei se și înfăți
șară înaintea judecătorului, și acesta tri
mise numai decâtă pe servitorulu dela ju- 
decătoriă în chiliă să aducă pe femeiă. 
Acesta se și întorse curendă și spuse tre- 
murându și cu fața îngălbinită, că biata 
femeiă n’a mai așteptată, ci s’a și spen- 
durată de crucea fereșțril. Cei doi bărbați 
Șe duseră în urma acesta, conduși de ser- 
vitorulă dela judecătoria, în acea chiliă, 
aruncară plini de groză o privire înăuntrulă 
ei, cunoscură statura și hainele cari erau ace
lea ale nevestei loră și se întorseră iute ca să 
afle dela judecătoră, ce au să mai facă. 
Judecătorulă dise atunci:

— „Acela dintre voi doi, care vre să 
aibă nevasta și acuma, pote să și-o ia, 
după ce va plăti potrivnicului seu o sumă 
de bani, cu care acesta să-și potă lua o 
altă nevastă.

Bărbatulă celă dintâiă cădu îndată în 
genunchi și serugâ se-lă lase să-șl ia femeia 
sa mortă, ca să-i facă cinstea din urmă. 
Ală doilea bărbată nu dicea nimică, și 
cându judecătorulu îlă întreba, decă vrea 
să ia parte și elă la cheltuelele și la ce
remoniile înmormentărei, elă răspunse, că 
i-a fostă numai de femeia viă, pe cea mortă 
însă o lasă bucurosQ potrivnicului seu.

De atunci și pănă ’n cjiua de astădl 
se vede omulă cu sarcina de lemne în lună 
și acolo va rămâne pănă la șfirșitulă lu
ni ei. Moșitlu.

*
SoltBațMemei îss China.

Inrăsboiulu, ce se portă încă și acum 
între Japonia și China, șoldații chines! s’au 
purtată, ca femeile cele slabe. Vădendă fe
meile chinese, câtă de fricoși și amărîț! 
suntă bărbații, s’au hotărită sâ între ele în 
luptă contra JaponesilorQ. Astfelă văduva 
generalului Sha-Ho-ki, care a cădută în 
lupta dela Ping-yang, s’a decisă, s6 for
meze o armată diu 3000 de femei, ea sâ 
râsbune mortea soțului ei. Soirea acesta a 
pusă în temere pe JnponesI, căci sciută 
este, că femeia chinesă, ajunsă în furia râs- 
bunărei, e de dece ori mai primejdiosă, de- 
oâtă bărbatulă,

*
Ma&ioleosîM și litera „m£î.

Ună esploratoră istorică sîrguinciosă 
a căutată, ce rolă mare are litera „»h“ în 
vieța lui Napoleonă I. Rolulă politicu-pu- 
blică ală lui Napoleonă s’a începută în 20 
Martie (1796) ; în Martie s’a logodită cu 
Maria Luiza; în Martie ’i s’a născută unu 
fiu; în 20 Martie (1815) s’a reîntorsă de pe 
insula Elba. Numele celoră mai de ființe 
6 mareșali ai săi începă cu litera m. Aceștia 

suntă : Macdonald, Marmont, Massena', Mor- 
tier, Moncey și Murat. Prima și ultima 
lui bătaiă s’au întâmplată la cătune, ce în
cepă cu litera m. A începută la Monte- 
notte și a sfîrșită la Mont.-St. Jean (Wa
terloo). A raportată victorii Ia: Mondo, 
Milessimo, Marengo, Moruiszk, Montmirail 
și Montereau. Nenorocirile i-se lâgli de 
orașe cu numele m : Madrid și Mosova. In 
sfîrșită rnârtea încă i-a venită în Maiu.

*
ResSswsjas'ea unei femei.

înainte ou vre-o patru ani o femeiă 
cu numele Leonia Mangras, care era ser- 
vitdre în Jogny (Francia) a atacată pe sol- 
datulă Louis Pieetre într’ună bală publică 
c’unu cuțită și i-a făcută șâse răni. Ast- 
felu ea a voită sâ-șl râsbune, pentru-că sol- 
datulă o părăsise cu necredință, împreună 
cu copilulă ei. Servitorea fu atunci achitată 
de juriu și nu se mai audi nimică de ea. 
Banele lui Pieetre s’au vindecată, și cu tim- 
pulă elă uitase acea întâmplare și se că
sători mai târcjiu. Nu de multă, când s’a 
întorsă cu tânăra sa nevastă și cu cumna- 
tulă sân dela o plimbare afară de orașă, 
fu pe drumă deodată atacată de ună străină 
cu o barbă mare și spărlită, Străinulă îi 
împunse ună pumnală în umăruiă dreptu. 
Pieetre spăriată căută să scape prin fugă, 
încercarea ucigașului, care fugea după elă, 
de a-i mai da o lovitură cu pumnalulG însă 
nu reuși, căci ună polițistă, care audise 
strigătulă lui Pieetre puse mâna pe uoi 
gașă.

In același momenta îi cădu acestuia 
barba falsă, ee-o purta, și se văcju, că era 
femeia Leonia Mangras, despre ’care patru 
ani de dile' nimeni nu mai audise nimioă. 
Pe lângă pumnală s’a mai aflată la ea ună 
revoiveră de buzunare. Ea spuse la polițiă, 
că a venită la Jogny cu hotărîrea dea omorî 
mai îutâiu pe seducătorul^ ei și apoi de a 
so împușca. Dusă fiindă în închisore, ea nu 
mai vrea se mănânoe nimică, dicâmjfi că 
vrea să rnoră de fome. N’arată nici o că
ință si îi pare rău numai, că nici a doua 
oră n’a putută să otnore pe ‘bărbatulă, pe 
care-lu uria așa de cumplită.

îjj

Câtds de tară simții insecte!©.
Unu învățată naturalistă francesă, Pla

teau povestesce, pe temeiulă uuoră probe, 
ce a făcută, că insectele cele mici, suntă 
adeseori mai tari, decâtă cele mari. Ast- 
felu yândaculu pote să tragă după sine o 
povară relativă de 21 ori mai grea, albina 
de 30 mai grea, decâtă bunădră calulă. 
Albina fârte ușoră pote se ducă cu sine 
20 alte albine, astfelă, că ea desvoltă re
lativă o putere ca și locomotiva. Câtă de 
puternică este musculatura albinei se vede 
și de acolo, că o albină seu două potă să 
susțină roiulu întregă.

Acum judecătorulu porunci, să se des
chidă ușile și femeia, despre care credeau, 
că s’a sinucisă, intra sprintenă și voiosă, 
alerga spre bărbatulă ei celă dintâi și-lă 
ruga să-o ia erășl la sine, după ce acum 
s’a încredințată de adevărata lui iubire. 
Ințeleptulă judecătoră, în diua premergă- 
tore după pertractarea ciudată cu cei doi 
bărbați, dusese pe femeiă în odăile nevestei 
sale și o ținu acolo ascunsă. Ea se îmbrăca 
cu alte haine pre cândă cu hainele sale 
proprii a fostă îmbrăcată o păpușă de paie 
de mărimea ei și acâsta a fostă spendurată 
de crucea ferestrii chiliei, despre care fu 
vorba. Servitorulă dela judecătoria, care 
nu scia nimică de acesta și care vădu pă
pușa de paie spenclurâudă de ferestră, n’a 
cercetată mai de aprope, ci s’a grăbită a 
fugi din apropierea înspăimântătore, și dădu 
de scire despre ce s’a petrecută. Tînăra 
femeiă a ascultată din odaia învecinată, 
unde era ascunsă, totă ce se vorbia în sala 
unde se afla judecătorulă. Iubirea neinte
resată a primului ei bărbatti o mișca și ea 
se hotărî sâ-șl păstreze viața și să-i urmeze 
în vechia locuință. Acolo trăiră cei ce din 
nou s’au unită încă multe deci de ani în 
iubire și bună înțelegere și se închinară 
împreună cu copiii loră la mormintele stră- 
moșiloră loră.

Părerea utiorâ scriitori francesl despre

Din ineidoutulă tragicului duelă, ce 
s’a întâmplată (jdele trecut» la ParisQ 
întră Le (Jhatelier și 'Pocher Henry, unulă 
dintre colaboratorii cei mai buni ai diaru- 
lui „Journal des Debats11 care căcjuse victi
mă acestui duelă, — foia parisiană „Echo de 
Paris'1 a adresată celoră mai distinși scri
itori franeesl ună apelă, rugându-i să 
arate, ce părere au ei despre duelă. Pănă 
acum și-au dată părerea Jules Simon 
Scholl și Zola Aurelien Scholl este uni! 
aderentă ală duelului, Jules Simon însă 
este cu totulă de altă părere. Acesta elice, 
că duelulă este ună obiceiu orbă și bar
bară, căci- a vătâma pe cine-va, er pe 
de-asupra a-lă mai și răni, sân chiar a-lu 
omorî: acesta este ună modă forte ciudată 
de a-șl răsbuna onorea vătămată. Do obi
ceiu în duelă rămâne rănită acela, care a 
fostă și vătămată. Așa de esemplu la due
lurile provenite din frângerea jurământului 
căsătoriei, aprdpe fără escepțiune bărba- 
tulă legiuită cade victimă, deore-ce elă 
este de obiceiu mai slabă și mai bătrână, 
decâtă amantulă seducătoră. După părerea 
lui Jules Simon, celă mai bună mijlocă 
pentru repararea onorei ar fi, dâcă în lo
cuia duelului s’ar introduce instituțiunea 
juriiloru de onâre.—Zola cjice: „înaintea 
mea- duelulă este ună lucru nebună și 
monstruosă, cu care nici nu vreu să-mi 
bată capulă. Iu romanurile mele, nu vine 
înainte ună singură duelă. Nu m’am due- 
Ltă nicl-odată; am figurată însă ca mar
toră o singură dată, der și atunci am con
siderată totulă, ca ună lucru de rîsu. Pen
tru aceea însă nu cjică, că duelulă nu s’ar 
pute permite. Ună comerciantă, d. es., 
n’are lipsă de-a se duela, de-ore-ce omenii 
din societatea, în care se întdree elă, nu 
suntă așa riguroși în privința cestiuniloră 
cavaleresc!; dăcă însă ună militară, unu 
redactoră de diară său ună altă bărbată 
cu rangă în societațe ar refusa o provocare 
la duelă, ar avă să i pară rău pentru asta. 
Colegii soi din societate s’ar feri de a-i 
mai- da mâna și de aceea elă trebue să se 
dueleze, căci duelulă nu este atâtă o ces- 
tiune de reparare a onorei, câtă mai multă 
o cest’une de-a fi onorată în viitoră din 
partea membriloră din societate.11

Căiendaml'ă sĂptszxxaxxel
FEBRUARIE are 28 cjile. FAUR.

Pilele Călend. Iul. v. Călond. Gregor.

Dum.
Luni
Mwrțl
Mer.
Joi
Vin.
Sâit.

26 3 Sf. p. Porfir Ep.
27 P. Proco Decap.
28 S. păr. m. Vasiliu

1 j- Cuv. Eudochia
2 S. Teod., Ep. Cir.
3 Sf. Eut., Vabilis.
4 Cuv. păr. Gheras.

10 S. 40 martir.
11 Constanța
12 Ep. Gregoriu
13 Rosina
14 Matilda
15 M. Longin
16 Henrieta

Prețuire corealeor di» piața BrașcvO.
Din 8 Mart'e st. n. 1895

iSoaura S0u 

grautntaa
Calitatea.

Valuta a 

trîaoă.

fi. cr.

1 H. L. (cel mai irumoa
1

5 40
Iț Grâul mijlociu . . 4 90
n |mai slabă . . 4 60
j’ Grâu mestecată . ■ 3 70

f frumosă 3 50
H- Ooc:iiii l mijlocia , 3 10

„ 1 frumosă 3 50
M

Orau < mijlociu . 3 —
B

î?

n (f'rumosă .Ov6aii {mijlociu .
2 30

Ououruză .... 4 20
•) Mălaiu.................... 4 60

Mm’Aro.................... 5 20
Li nte................... 6 50
Fasole.................... 5 60
Sămânță de ină . . 10 —
Sămânță de cânepă 4 —

îî Cartofi.................... 1 10
H Măzâric-he .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
Jî Carnea de poroă — 52
îl Carnea de berbece — —

1 fXC\ 1 Sâu de vită prâspătă 23 —
Sâu de vită topită 33 —

Cursulu fia feaarsa dâre Vierea.
Din 8 Martie 1895.

Renta ung. de aură 4°/0 . . . 124.C5

Renta de corone ung. 4°/0 . ,
Impr. o’ăil. fer. ung. în at>ră41/2°/o • 
Impr, căi), fer. ung. în arg:nt4’/2°/0 
Oblig, căii, fer. ung. de ost. I, emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . .
Bonuri rurale croate-slavone. . .
Imprum. ung, cu premii . . , .
Losnrl pentru reg. Tisei și Seged'n. 
Renta de hârtie nustr...................
Renta de argint auslr....................
Renta de aur austr.........................
Dosuri din 18*60.........................

99.10
127.50
104.40
125.40
98.10
98.25

162.-
152 50
101 —
100 75
125.10
127.25

Acții de ale Băncei austru ungară. 1064.—
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 455.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 388.25
NapoleondorI.................................. 9.79
Mărci imperiale germane . . . 60.35
London vista....................................123.40
Paris viata.................................. 49.—
Rente de corone austr.4°/0 • • • 101.35
Note italiene................................... 46.60

Bursa tie mărfuri din Budapesta
din 6 Martie n. 1895.

Săbiuțe
o
1M

M
O ® Q

100 ohilogt,

dels j pănfc

Grsn Bănățenesc^
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu da Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordii

80
80
80
80
80
80

6.75
6.80
6.75
6.75
6.85

6 80
6.85
6.80
6.80
6.50

Semințe vcchî 
ori nouS soiulft

S
? tq
S 5
o a

Pre (ulii
100 chilgT.

dela panii

Săcară
Oraă
Orzu
Orză 
Ovăsă
Cuciiruifi
Cucnruzu 
1 JucurasE 
Kirișcă

nutrații 
de vinars 
da bere

băiiăț. 
altă soia

n

70-72
30-62
62.64
64.66
89.41

75
7.‘<

5.50 
6.
6.40
7.20
6.15

5.55
6 35
6 85
8 20
6.55

Pi'oduetndiv.

llesn. de trif.

Ol au de rap,

Luțernft ungur, 
franessă

roșiă
rafinată duplu

38 -

58--

18

GiL-

Olou de in —. —
â Uns. de porc dela Posta 48.50 19.-
u UC o Slănină

dela țeră 
aven tată ■12’— 4240

•xl aiumată J8. 49.-
Său —- —.—

s Pruna din Bosnia în buțl 8.50 8,'io
din Serbia în saal 8.50 .•1.75

Lictarti slavonă nou 17.- 18.—
<3 n bănăyenescă —- -

Muci din Ungaria
fv Gogoși ungurescl
ci sârbescl

Miare brută _ e_ —
galbmii strecurată 
de RosenauCeară _ •• .—

Spirtă brută _ t_
Drojdiuțo do spirt

Cursul 8 lo suri iar ii priva la
dm 6 Martie 1895.

oiimp. vinde.

Basilica 8 70 9.-
Credită .... 2CO.- 201. —
Clary 4.0 11. in. c. 59.— 60.
î'lavig. pa Duuăra . , .... — 160—
Insbruek .... 27. - —
Krakau .... 26.50 27.50
Laibach .... 25. - 26.25
Buda .... 63.- 66.-
Palffy .... 59.50 60.50
Crucea rc-sie austr, 18- 18.60

dto ung. . 11.80 12.10
dto ita'. 12.75 13 25

Rudolf .... 23 75 2175
Salm .... 71— 7 1—
Salzburg .... 27— 27.75
St. Ger.ois 73 — 74.50
Stanislau .... —,— —.—
Trieitine i'Loio 100 m. c. 150.- —

dto 4l'/a 50 70.- —
"Waldstein 51 — 52.50
gerbesel 3% 41 25 -34.—

dto de 10 franc! - —
Banca h. ung. 4°/c 133— 131.-

©âis’SuSts păețeă Era^oau'

Din 9 Martie 1895.
Bancnota rom. Camp. 9.74 Veni. 9.77
Argint român. Cump. 9.65 Vând. 9.68
Napoleon-d’orI Comp. 5.75 Vând. —.—
Galbeni Cnmp. 5.84 Vând. 5 89
Ruble rusescl Cump. 1,31 Vând.
Mărci germane Cump. 60.- Vend.
Scris, fonc. Albina 50/y 100.75 Vend. 101.75
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Bursa de Bucur asul
din 6 Martie n. 1895.

‘V aloxi D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Bent.fi română perpetuă, 1875 5% Apr,-Oct. 101.'/.,
Renta amortizabilii.................... 57o 99.'/

„ „ (Impr. 1892 . . 5% lai-ini, 98 ’/,
„ „ din 1893 5u/o H V 98
„ „ 1894 int. 6 mii. ■% Apr,-Oct, 96-
„ „ (Impr. de 82. ’/2 mii. laa.-lnlie 84 '/4
„ „ (Impr. de 50 mii n n d 86 7S
„ „ (Imp. de 274 m 1990 4-7t îl D 8«.7s
,, „ (Imp. de45m. 189. 4-/c h n 86’/r
„ „ (Im. de 120 iul. 1891 47c t» 87 —

Oblig, de Stată (Conv. rurale/ 6% Mai-Nov, 102.7fl
Oblig. Casei Pensiunilor fr. St'/ 10 280.-
Oblig, comunei BucurescI 188* o"/1' lan.-lul. H-7<

„ ,, ,. din 1884 57'( Alai-Bov.
„ „ „ din 1888 f->7c mn.-Dec. —
., „ „ din 1890

Scrisuri fonciare rurale . . .
n Mai-Hov. 96 ’/4
57r îa-lulic 94 '/,

„ „ urbane BucurescI «7c 101 ’/
n n n n n»/. 88 ’/,
j, Iași ,

Oblig. Soc. de basalt artificiala
7o h n 80.72

«7» D J1 — •—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 600 150 v -
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1568.
Banca agricolă......................... hCO 150 v. 1’8.-
jOacia-România uit. div. 35 le> 'd00 într. v. 380.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 »» 40
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lai 30 260 —
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 130. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria." Soc. de asig. ultd. 4 Jei 1CO 110.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u d. C 200 V -î —1_

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 100 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei •Oi —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 0 1 j v-CA —
Societ. p. const, de Tramways
20 lianei aurii

■IC" ) »
20.07

S COMPTUKl:

Terguiii de rîmătorî din Sieinbruch.
La 3 Martie n. 1895

Starea rîinâtorilorQa fosta de

Banca naț. a Rom. fi7o Paris....................
.Avansuri pe efecte 77n Petersburg . .
Casa de Depuneri 77- Berlin .... l’7n
Londra .... 2U/, Belgia .... 87o
Viena..................... 4% Elveția .... 37»

9437 capete, la 4 Martie au intrată 
654 oapete și au efita 1999 r$reâuendă la 
5 Martie unft nutnăru de 118.092 oapete.

Se notâză marfa: nngur6scă v e o h e 
grea dela 45.’/2 or, până la 46.y2 cr. 
marfă ungu reșcă tineră grea dela 
48.— or. pană la 49.— cr., de m i j l o o 6 dela 
46— cr. pănă. la 47 -- cr. ușoră dela 
46.— or. până la 47.— cr.

Marfă țeriurâscă grea dela 45.— pfttiă 
!a 45 '/i or. de mijloofl dela 45.— or. 
până la 45.’/2 cr. u ș 6 ră dela 45.— or. 
pănă la 46 — cr.

Mirfa sSrbescă, grea dela 45.— or. 
pănă la 46 — cr. Transito, mijlocia grea 
dela 45.— or. pănă la 46 — or. transito 
ii ș 6 r ă dela 44.— or. pănă la 45.— cr.

Porcii îngrășați de unii ană dela —.— 
cr. pănă la — or., îngrășați ou cuouri.zft 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— cr. la păDă — cr..

Prcprîetarîl; Dp Aurei SSnsfeșjan®.
ReMorO WOllSlllilH: Srsgariss

6pele sie 8—L

© Giro-Conto
la, loaiLca

Austro-Dngară.
___ d

INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE ECONOMII
FBL0&LA

. W. ■. tis*

5

ITu e jucăria, 
nu glumă, nn șarlatanie, 

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

tită în totă lumea este

-=i Colecția nostră, Chicago 
care pentru desfacerea magaziei 

nostre de Galanterie vindemă numai
{•sa SB 5Î. îs® ca’.

UdU orologu 
debusunara prima 
tuka-remontoir, 

umblă regulată, 
3 ani garanție. 1 
lanții Pantei- imi
tație d’aurii. 2 bu- 
tonl pentru man- 
jete, aurii duble 
cu mecanismti pa
tentat. 2 butonl 
eleganți pentru

peptii. 1 acfi de cravată forte fină. 1 
țigaretă. 1 brici1gii solingerfi. 1 toiletă de 
busunaru cu etui.

Tete 10 piesele numai 3 fl. 5® er.
Grăbiți cu comandele pănă se mai află 

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

Kommissions-Wagrenhans
(Ier anicrik. Tuka-Ulirenfabrik

Wien HI. TraSjoir-SiirnsseH-a .

La casă când nu ar conveni se dau 
banii înderStiî.

I

Cec-Conto 
la postă, 
SL-. 505.

B___  ^1

PrîlDBSCB depuneri spre fructifere [B lâll£8
netto, solvindă însăși darea de interese;

II 0, ■ 
■2 |0>SCOltffl polițe comerciale CU 5

SCCOrÎE j-mprumut™ cambiale și cambial-ipotecan J[[ 8°|0‘

accorflă
A

avantagidse

monede,

.1 ' a ~ ;L ' <-,p ' -

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

Veritabil numai cu marca de contravenție 
crucea cu ancora.

Preparată după prescripție medicală oficios 
legalisată în farmacia M. Franța, Praga. Acest 
propa-at este de mulțl ani cunoscută ca unu 
mijiocă forte probat contra slăbiciunei, bătaie 
de inimă, dureri de spinare, de capă, mistuire 
rea etc. -La cerere se dă prospect gratis. -- 
O sticlă 1 fi., 2 fi. și 3 fi. 50 cr. Pentru bolnnvi 
de stomaciî se r<-co r.andă Picăturile «le 
stosnaeu SI*. Ia col», ca lecă bună reco
mandată de medici. Sticla 60 cr. și 1 fi. 20 cr.

se vindecă cu Hydrops- 
U JJAUct, Essenai. In totă stadiulă 

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

Farmacia „SALVATOR" Presburg.
In farmaciilo din Brașowia : Ed. Kugler, 

Carl Schuster, Victor Rotii; Sebian: Wilhelm 
Moriclrer, C. j. Molnar; Cluj .• Szâky Miklos 
și mai în tote farmaciile.

Iu tâ.te țările scutită prin lege, pentru Aus- 
tro-Unaaria marca înregistrată Nr. 460/1.

Suferințe de pepit,
’K'iasa, cum și t6te bolele, c stare de 
ale canalului de respirația, gâtleju plă
mâni, greutate (lerespirație, Astma,fleg
mă, tuse măgărăscă, răgușlilă, gădili- 
tură la gâti), început» de tuberculosa, 
se potă depărta mai bine și mai ușorii 
cu întrebuințarea renumitului și după 
prescripția medicală preparata și reco
mandată Geniu Sf. George pac-hetfiâ 50 
cr. și prafulfi care aparține ceaiului praf» 
Sf. George, cutia â 20 cr. împreună cu 
prescrierea întrebuințării. Succesu se 
simte după câte-va (Jile. Mai puținO de 
2 pachete nu se trimetG. La trimetere 
cu posta 20 cr. mai multă pentru pache- 
tarea și espediatfi.

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

S6 se trimită prețulfi înainte cu man
dată postai d.

i«. x x sub cele malcredite m cont current condom; 

împrumuturi pe hârtii de vaiere, 
giuvaere și mărfuri Cil 6o|o! 

cifflț’â și vinilfi inoiuKie
indigene și străine, în specialii de cele românescl; 

lBlîiffl WB; Mllljto CDP008 
cnmperâ 
nfnptn 7Q în modula celti î 
uiUuLuu/iU. mai culantă ] 

șntă în ■■ °«- 
ÎMÎliriffl magazine și locuri libere de depou

cu celtî mai 
urcată prețd

înainte de 
scadență, și

njî Pe piețele din țeră și 
QL1 streinătate;
jn hniipn sub cele mai ief- 
lu UdlluU. tine conckțiunl;

pe teri- 
_ , . i toriulh

sâu strada ©ărâi Wr. 43, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată priu șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

npini ^npn m calitatea sa ca representanță principală a so- nfflTlto 
jJlllJiUUuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului IU

DBiilru asiorăîi pe W p““-
Onorabileloris administra • iunî de fonduri si p. t. D-loris 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei" 
«le ciirorA eujpone si rftscssMBjii6ră semestrului fără nici o 

«letrages’e, și esiri se află de veuufare în eursul «țilei a. bursei 
«lira HHuelajpesta, tu piese de 3®®, A®®® și 3®®® de corone. 
Comparindfi cursurile și prednstilA celorlalte efecte indi- 

sene, se pote susținea eu totu dreptului, eii

Scrisurile fonciare „Albina" de 5°|o 
suntu adi relativii cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereioru „Âlbina“ e garantată 
prin vaîorsa ceiu puțină întreită a ipoteceloru pe basa cărora 
se esfnitîi, prin fondultl specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei site averi a institutului. *

2—*
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Cu 1 Ianuarie 1895 se începe untî nou abonamentu 

fia

f6B» ihastoată jpemtra faBMÎHii.
„VATRA“ îndeplinind^ tdte condițiunile cerute unei foi 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totu-deuna 
ună sumaru bogată, variatu și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de ilustrațiunî splendidă reușite, dintre carî o mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescfi Români; este ©ea HMai I’eS- 
gmmiită revistă ilustrată și oeaajpă I-uBu §®că în 
literatura beletristică roenână.

„VATRĂ/ apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregT, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe hârtie extra-velină.

Pentru Austro-TJngaria:
abonamentului pe unu ană este .

n » V2 n «
ce dorescă a se abona, suntă rugați se binevoiescă a 

trimite costulu abonamentului, prin mandată poștală la librăria 
editore, 0. 8 fete a, Bucurescî, căci „Vatra11 n.i se trimite de cătu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. ală „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legale cu 13 fl., er’ numai scdrțele cu fl. 1.50.

600,16-30

Costulu
n
Cei

fl. 12 
» 6

Bent.fi
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VIENA, 

fi, IiMIMbi 83, 
Souteraîn, Parterre 

Mezzanin și etagîu L

a aduce la cunosciință, că cu l-a Martie vine la venițare cele mai noue și exquisit de frumdse stofe moderne, assortment! 
prețuri ieftine și reduse, și’ml permită a invita P. T. publică a visita magazia,

Stofe cu raW de
■ ZV VJ

Sana:
Mousseline de lână Dessins splendid .
Kammgarn Nouveaută, lată duplu 
Kammgarn raye JSouveaută lată duplu 
Crepe Nouveaute raye
Nouveaute raye
Nouveaute lignette
Pepita moderne,
Kammgarn raye exclusive 
Cheviotine
Kammgarn carre specialite 
Kammgarn raye anglais 
Haute Nouveaută raye

>> »

. per Metru
• n

• 19

• 19

A.

iii

S-â
CD

8_O

q=S
03

CD

o 
CD
CD

$3
«H—fl
Jh-fl
CD 
ca
CD
BS8
CD

bO
S=1
CD
CD
S-a 
CD 

n—a
5=8 

3±5

n

11

;i 

n
1!

»

i»
120
120
120
120
120 

J 20

93 • •

19 * * 

cm. lată

»

V

99

J?

91

11

11

19

11

9'

19

99

99

19

11

99

19

99

Mostre

<9

99

9

99

99

99

-.58
—.88
-.88
-.70

1.—
1.50

Stofe cisratu de lână:
Haute Nouveaute carre, . . 
Baye pointu în mătase . . . 
haute Nouveaute franțuzesc^ 
Haute Nouveaute Parisienne . 
Haute Nouveaute în mătase .

sensațional!, 
unde suntu espuse spre vedere mulțime de IlOUVitâți.

Stofe de mătase:

19

99

99

91

♦♦
♦
&♦

♦♦
♦*
«

-.88 i
i ♦♦♦

♦♦
♦♦
I

1.45
1.65
1.85
1.75
1.90

. 120 cm. lată per metru fl. 2.45 
. 120 -----
. 120
. 120 
. 120

§ t ® f e de s & fl a t u:
Pique uni în tote colorile, nu-șl lasă fața, per metru
Mousseline indian Dessins splendid, nu-șl lasă fața,

per metru 52, 55, 58, 60, 65 cr.
Pique Nouveautd dessine, noue de totă, pentru rochii și bluse

nu-șl lasă fața, per metru 35 cr. 
Piqud Haute Nouveantd, curat pentru spălată per. m. 58, 85, 90 cr. 
Atlas-Satin cele mai noue. des. pentru spălată p. mtr. 36, 40, 58 cr. 
Levantine, dessins moderne, pentru spăl. p. mtr. 26, 30, 32, 40, 45 cr. 
Zepliir Nouveaute, pentru spălată per mtr. 35, 40, 45, 50, 55, 75 cr.

91

19

99

99

91

9»

91

11

’>

II
11

>1

j? 

î»
99

19

19
99

19

2.15
2.25
2.55
2.80

. . 52 cr.

i * 
I « 
♦»
I fl
9 
fl 
o 
fl
I♦
♦

<
I4 
fl 
♦ 
«■

I

Brocate de mătasă, frumsețe splendidă și exquisită 
per metru................................... fl.

Taffetas chine, Dessins splendide . . per metru «,

ii

91

91

91

99

91

91

Taffetas raye brochă (Haute Nouveate) „ 
Pepita stofe curată de mătasă . ... „ 
Stofe curată de mătasă, cu vărgl splendide 
Sicilienne uni, în tdte colorile . . . 
Sicilienne fațonne, în tote colorile 
Pongis cliinois Dessins splendide 
Foulard de mătasă Dessins frumosă
Bengaline raye colorile cele mai moderne 
Mătasă crudă cu Dessin.............................. „

. per
• ;>

• >!

• >z

99

ii 
n
99

93

9’

19

3.60,
2.50,
3.—
1.20
1.20
1.20
1.35
1.10

-.45
—.98

„ 4.25,

4.-
2.85

a.io

11

99

99

99

19

Asortimentfi Iiorend în cele mai noue stofe de lână, duplu lată ă 3®, 34, 40, 5© er. etc.

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

N. P. GOLDMAW, târgnlu inului nr. 28
Gulere englezesc! în t6te colorile 2 fi. 50 2=2 fes?

V

Pentru sesonulu de primăveră îmi permits a recomanda Onoratei mele clientele:

Magazinul! de confecțiunl pentru dame
bogatu asortatu cu pardisiuri, gulere, ficliuri, mantale, pardesiuri de pldiă și prafn.

cu rondourî seu gulerașe separate la ele.
cari se află totdduna în asortimentu mare și le vându cu 

Comandele din provincie se efectueijă cu mare acurateța 
restimpil de trei dile.

Rugându-me de sprijinulu On. Dame,

prețurile fabricei. 
și mesMr»ă

în
Sunt cu deosebită stimă,

1 P. GOLDMANN, 
ISrașovw, Tergal u iawiai RFr. 28.

Gulere englezesc! în t6te colorile 2 fl. 50 cr.

CD

CD
CD
u 

OQ

O-

CD
CD 
CD

CD

1B

O> 
Llt-g

•CD

N. P. GOLDMANN ter^ulu inuluinr. 28.
ânunciuri 

(inserțtanl și reclame) 
Suntu a se adresa subscrise, 

adminîstratiunf. In casuSu pu« 
bSicăriă unuo anuncsu mai mult 
de odată se face scăsflementu, 
ca?*e cresce cu câtu publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei.“

AVISOS
fâ

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potu face și reînoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați să binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiescă 
ca espedarea se li-se facă după stilulă nou.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă.

șșgy* Numere singuratice 

din „Gazeta Transilvaniei“ 

â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Admîmstraț. „Gaz. Tm“
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


