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Nu se mai pote!
Brașovu, 4 Martie v. 1895.

Se nu se mire nimeni, decă amă
răciunea poporului agricultorii din 
aceste țări a ajunau așa departe, 
încâtu prin unele părți a începută 
se se arunce orbesce în brațele so
cialismului, er prin altele a începută 
să se arate aplecată chiar la res- 
vretire față cu diregetoriile, precum 
a dovedit’o acăsta și casulă mai pr6s- 
petu dela Bagină în Ardâlu.

Poporulă de rendă dela noi nu 
s’a simțită nicl-odată așa de apăsată 
ca astăcjl: plătesce bietulă de elă la 
contribuțiunl pănă înbrâncesce și din 
partea stăpânirii nu întîmpină nicî o 
cruțare, nici o ușurință; cei dela pu
tere umblă se tragă jarulu la 61a 
loră, er poporulă trebue să tacă și 
să supbrte tote.

Una dintre loviturile cele mai 
grele ’i s’a dată țăranului agricul- 
toră prin introducerea catastrului 
nou din 1881. Cu deosebire poporulă 
română din Ardeală simte amară ur
mele acestui catastru, prin care marii 
proprietari maghiari, grofii și ba
ronii, în a cărora mână suntă puse 
diregetoriile și puterea țării, au sciută 
să-și facă loră cele mai mari ușu
rințe, er greutățile să le arunce asu
pra poporului.

Se scie, că prin acestă catastru 
cum și ;prin numărosele recla- 
mațiuni și „rectificări" tăcute 
mai târejiu, pământurile mariloră 
proprietari, cari de regulă suntă cele 
mai bune și mai mănose, au fostă 
prețuite așa de josă, încată abia 
dâcă plătescă 30—40 cr. dare deju- 
geră, pe când micii- proprietari, în 
majoritate plugari de rendă, ale că
rora pământuri suntă de obiceiu 
multă mai rele, plătescă o dare chiar 
și de doi, ori mai mulțî fiorini de 
jugără.

Acesta este însă numai începu- 
tulă nedreptățiloră. Se scie, că basa 
tuturoră aruneuriloră o iormâză con- 

tribuțiunea. E lucru fîrescă der, că 
pe câtă de mare este contribuțiunea 
poporului agricultoră țață cu a ma
riloră proprietari, pe atâtă de mari 
trebue să fiă și aruncurile de dare, 
pe cari le plătesce poporulă, în ase
mănare cu marii proprietari ma
ghiari.

Pentru ca cu atâtă mai bine 
să-și potă da omulă sâmă de marea 
nedreptate, ce apasă în urma acesta 
umerii poporului agricultoră, vomă 
aminti, că pe basa dârei de pămentă, 
agricultorulă are se plătâscă nu mai 
puțină ca 23 de aruncuri diferite 
numai cătră stată, la cari mai vină 
a se adauge apoi o altă sumă de 
aruncuri pentru comune și comitate, 
cari în unele locuri trecă peste 
80—90% ale dărei directe.

Și fiindă-că tote aceste arun
curi se facă pe basa dărei de pă- 
mântă, urmâză de sine, că miculu 
moșieră, care plătesce o dare de 
pămentă de 5-ori mai mare ca pro
prietarii cei mari, trebue să suporte 
și aruncurile în măsură de 5-ori mai 
mare decâtă aceștia.

Acestă povară, care în fondă 
nu este altă-ceva, decâtă o iobăgiă 
ascunsă, pănă acuma a dus’o țăra
nii lă agricultoră cum a dus’o, der 
greutățile vieței lui s’au sporită ne
curmată. sarcinele lui s’au totă 
înmulțită și amărăciunea poporului a 
crescută astăfii pănă la acelă punctă, 
peste care mai că nu se mai pbte 
trece.

O recunoscă acesta și cei ce 
stau în fruntea trebilor statului. Mise- 
ria agrară este în timpulă de față 
adese-orî amintită și desbătută în 
dietă, ba s’a cerută chiar revisuirea 
catastrului din 1881 și guvernulă a 
și promisă revisuirea lui. Der să nu 
credă cine-va, că prin acestă revisu 
ire, de cumva în adevără se va face, 
’i se va aduce poporului agricultoră 
vre-o ușurință, căci nu îmbunătățirea 
sorții poporului este adevăratulă scop 
ală celoră ce facă gură mare, ci ca 

în t6te altele, scopulă le este să 
tragă și mai multă jară la 61a loră, 
căci prea îi apasă datoriile, în cari 
s’au înglodată prin luxulă celă mare 
și traiulă bună.

Pănă acolo au ajunsă greută
țile miciloră agricultori dela noi, 
încâtă totă rodulă muncei loră de 
peste ană îlă consumă dările. Ei nu 
plătescă numai o contribuțiune de 
10% după venitulă catastrală, cum 
ar trebui să fiă, ci întregă venitulă 
catastrală îlă plătescă în dări.

Și în aceste împrejurări, când 
sarcinele publice au ajunsă pentru 
poporă la punctulă celă mai înaltă, 
vine ca pupăză pe colacă noua lege 
privit6re la poliția de câmpă, care 
încarcă greutăți și mai mari pe umerii 
poporului, în timpă ce pe marii pro
prietari îi favoriseză.

Una dintre măsurile cele mai 
asuprit6re ale nouei legi este pentru 
poporulă agricultoră aceea, prin care 
li-se impune comuneloră să-și țină 
păzitori de câmpă cu plată de câte 
360 fl. la ană. Acesta îi obligă nu
mai pe proprietarii mici, cari au mai 
puțină de 100 jugăre, pe când pro- 
prietariloră mari li-se lasă în voiă 
liberă să-și țină păzitorii loră sepa
rați de ai comuneloră. De unde să 
scotă acum bieții săteni plata cea mare 
de câte 360 fl. pentru nisce păzitori 
de câmpă, când nici chiar învățăto- 
riloră loră confesionali n’au de unde 
le plăti asemenea lefuri?

Când s’a adusă acestă lege, le
gislatorii unguri și-au uitată să țină 
măcară câtă de puțină sâmă de po
poră. Ei s’au gândită și atunci nu
mai la maghiarisare, căci au crefiută, 
că prin acâsta voră mai înființa câte
va posturi pentru pintenați de ai 
loră, pe cari îi voră trimite apoi ca 
polițiști pe capulă comuneloră nostre.

Dâr și-au uitată legislatorii un
guri, că suferința poporulni încă își 
are marginele sale. Ori câtă s’ar 
strădui, cei din fruntea trebiloră nu 
voră pută trage mai multă jară la 

61a loră, căci câtă au putută totă 
l’au trasă. Rămâne se-șî plătescă da
toriile din altă parte, căci de pe a 
poporului spinare nu se mai p6te, 
4eu, nu se mai pote!

Revistă politică.
Săptămâna trecută ministrulă preșe

dinte Bănffy a ținută o cuvântare în dietă, 
în care a arătată ce păreri are guvernulă 
față de oposiția din dietă în cestiunea ar
matei. Vorbirea acâsta a ministrului pre
ședinte, pe care aprope tote foile ungu- 
resci au numit’o de rușine a firii, a dată 
prilegiu ca din partea oposiției ungurescl 
să se ridice glasuri puternice contra minis- 
trului-președinte, invinuindu-lă, că și elă, 
ca și nașulă său Tisza, s’a făcută sluga 
Vienei. Acum, în urma acestei vorbiri i-se 
scrie unei foi ungurescl din capitale Aus
triei, oă Bânfiy a câștigată dintr’odată gra
ția oerouriloră curții și a cercurilorO mili
tare. „Budapesti Hirlap" afirmă chiar, că 
M.ajestatea Sa monarchulu, din propria sa 
inițiativă, a făcutu tăte concesiunile, ce le 
ceruse încă Wekerle, cu privire la pretensiu- 
nile Mayhiarilorti, față de curtea maghiară și 
că aceste concesiuni le-a făcuta deja cu
noscute alaltăerl ministrului Bânfîy într’o 
audiență mai lungă. Mai departe în cerou- 
rile militare din Viena se cjioe, oă lui Bânfiy 
trebue să i-se dea totă spriginulă posibilă, 
ohiar și aceea, ce altoră miniștri ungurescl 
nu s’a dată pănă acum, fiind-oă Bânfiy e 
persona grata în Viena. — In Viena minis- 
trulă-președinte a avută conferiri lungi cu 
ministrulă comună de răsboiu Krieghamer 
6r oontele Kâlnoky l’a cercetată pe Bânfiy 
la locuința sa, vorbindă cu elă timpă mai 
îndelungată.

*
Foia „PoZ. Corr." care stă în legătură 

cu guvernulă din Budapesta, aduce scirea, 
că legea despre căsătoria civilă va întră 
în vigore în 18 Decemvre a. c. Decă însă 
va succede, ca matricolele de stată să fiă 
introduse în Septemvre, atunci ministrulă 
de justițiă — dioe numita f6iă — vaîntro- 
duee prin ordinațiune legea despre căsă
toria civilă.

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS.“

D-șorei A.. Bârsescu.
Bine-ai venită din depărtare,
Tu ospe gingașă, adorată;
Unu cjeu prea bună a Ta cărare 
Spre-a nostre plaiuri a ’ndreptată!

Căci a voită pe o clipită
A vieții neguri să lăsămu
Și’n ale artei sferl senine 
Conduși de Tine să planămă.

Născută’n zodii fericite,
Menire mândră ai primită:
Ca să’nțelegl a lumei taine, 
Se farmec! sufletulu uimită.

întocmai cum cufundătorulu
Străbate-a mărei adâncimi
Și scumpele mărgăritare
Răpesce din întunecimi,

Așa Tu’n marea ne’nțelesă
A sufletului omenescu

Străbați, condusă de-alîî Teu geniu, 
Și tote se destăinuesetî.

A patimiloru largi prăpăstii 
Tu le cutreerl pănă’n fundă; 
Zadarnicii monștrii pasiunei 
De-a Ta privire se ascundă.

Și pe-alu iubirei ostrovu tainicii 
Cu dragii s’opresce alu Teu pasu;
Tot ce-i mai sfânt, mai dulce ’n lume 
Vrăjesce magicii alu Teu glasii.

Și ’n calea Ta multă îndrăsnâță 
O lume ’ntregă Tu răpesc!;
C’un gestu, c’unu tremură, c’o privire 
Tu mii de pepturi sguduesci.

O, câte inimi, câte sînurl
La glasulu Teu au palpitată;
Câți ochi, o Hero ne ’ntrecută, 
Cu Tine lacrimi au versată!

De multă acum vestite nemuri 
In drumulă Teu cu dragă privescă 
Și ca s’acopere-a Ta frunte 
Cununi de laură împletescă.

Er’ noi, frați dornici, cu mândrie 
Triumfulă Tău îlă admiramă 
Și ori-ce pasă pe-a artei cale 
Cu ochiă luciosă îlă urmăriamă.

Ș’acum, când între noi Te-aduse 
Ună cesă ferice, multă visată, 
De-odat’ pe toți, o nouă Circe, 
In robii Tăi ne-ai preschimbată.

In fața geniului falnică
Cu dragă genunchii noi plecămă 
Și cu stâlpări în mâna dreptă 
Cântări de laudă ’ntonămă:

„Pășesce falnică înainte 
„Menirea ’Ți mândră împlinindă, 
„Cu glasulă Tău, cu-a Ta ființă 
„O lume ’ntregă feri cin dă.

„O, facă cerulă, ca în cale-Ți 
„Pe lângă laurii divini 
„Să cresc ’a bucuriei rose 
„Ș’ai păcei dalbe frageefi crini!"

BrașovH, 3 Martie 1895.
Andreiă Bârseanu.

nOETTLTT.

Novelă de E. H. Traducere de L.

II.

Luna se ridica încetă, ca și unii globii 
de aură, din frumosa Mediterană, aruncândă 
blânda-i lumină peste întregă regiunea. 
Departe, peste suprafața liniștită a mării, 
tremurau lină și clipeau radele ei aurii colo- 
rândă delurile, cari se înălțau cătră albăs
truii! orizontii.

Acâstă farmecătore sără atrase pe 
toți locuitorii sătulețului afară în liberă. 
Peste totă loculii se vedeau grupe, plim- 
bându-se pe malulă mării. Ici colea se 
audia câte-o voce melodiosă, la care trecă
torii acompaniau cu veseliă și „O, bella, 
bella bimba, come bella bem", — suna 
din tote părțile.

La marginea cheiului „Mollo" ședea o 
grupă veselă de fete. „Etă, colo să reîn- 
torcă gondolele dela pescuită acasă", dice 
una, arătândă cu mâna în direcțiunea, de 
unde se zăriau gondolele, care să iveau 
din depărtare.

— „Cea dintâiu e gondoleta bătrânu-
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Ună evenimentă în politica mare eu- 
ropenă va fi de sigurii serbarea deschiderei 
canalului dela Kiel dip marea nordică, la 
care împăratule Germaniei a invitate tote 
statele din Europa între cari și Francia. 
Afacerea participării Franciei la aceste săr- 
bări a foste obiecte de discusiune și certe 
înfocate în camera francesă dinParisă. S’au 
ridicate voci contra participării, spunendu- 
se, că Francia nu pote lua parte la o săr- 
bare arangeată de Germania, care în 1871 
i-a răpite două provincii: Alsația și Lota- 
ringia. In cestiunea acesta publică acum 
filosofulă francesă Jules Simon une articole 
în ^Figaro11 din Parise, în care dice, că 
remânerea Franciei dela sărbările din Kiel 
ar fi o demonstrațiune contra păcei la care 
ține așa de multe împăratule germană. 
Apoi cităză nisoe cuvinte, ce ’i le-a disă 
ună Germană în Parisă, că adecă Fran- 
cesii sciu forte bine, că nu potă să rea- 
nexeze provinciile luate de Germania. Ar 
fi mai bine, decă Franoesii ar renunța la 
ceva imposibilă, la care casO răsboiulă ar 
dispăre pentru tot-dăuna.

Tisza redivivus.
Colomană Tisza, „parlamentarulO pon- 

derosă“ cum île numescd sateliții săi pu- 
blioiștl, „generaluleu, cum îlă numescă 
subalternii elicei sale, și „intrigatulă bă 
trânu41, cum île numescă contrarii lui, după 
o lungă pausă erăși a vorbită odată săp
tămâna trecută în parlamentulă ungară. A 
și fostă de lipsă după vorbirea din urmă 
a ministrului-președinte Banffy, oare în ade- 
vără a fostă numai ună „atacă de tușă11 
cum a caraoterisat’o o foiă oposițională, ca 
Tisza, care și acuma e deux ex machina a 
partidei liberale, să pășăsoă în personă și 
ou t6tă autoritatea sa. Acum odată Tisza 
a fostă fdrte vorbărețe. După cum se în- 
datineză bătrânii, elă se aprofunda în re
miniscențe vaste ein acelă timpă, în care 
elă figura ca ministrulă neconsumabile pe 
cartea cu chipuri politică a Europei.

înainte de tote elă voi să se constate 
spre „veclnică aducere aminte11, că nu silită, 
ci de bună voiă a renunțată la postulă de 
președinte alu cabinetului. Viclenulă! A 
urmată sfatulă soțului său Iuliu Andrâssy, 
care cjicea, că ună diplomată trebue să se 
cobore de pe cală, înainte de ce l’arăarunca 
aoesta la pămentă. O zamă lungă făcu Tisza 
din espunerea fusiunei. Intre atacuri ascuțite 
asupra lui Albertă Apponyi, „generalulă11 
îșl da trudă să facă pe omeni, ca să crădă, 
că lui nimică nu-i zace într’atâta la inimă, 
ca contopirea tuturoră grupuriloră, cari stau 
pe basa pactului dela 1867, însă totuși nu 
putu ascunde, că lui ohiar așa nu i-ar plă- 
că fusiunea, ca dracului tămâia.

Că Tisza chiar acum a pășită cu o 
vorbire programatică, e o dovadă clară, că 
„clica Tisza11 erăși află timpulă oportuna, 
ca să se vîrăscă cu totă ponderositatea în 
primulă șiră. Slăbiciunea cabinetului Bânffy 

în prima liniă e tăria elicei, care se înșiră 
în jurulă persânei lui Colomană Tisza. Pă
șirea lui activă de sigură va ave ca ur
mare marșulă retorică ală partideloru opo- 
siționale. Scenele viforose, cari s’au pro
dusă în decursulă și după vorbirea „gene
ralului^, prevestescă atacuri aprige. Parla- 
mentulă ungară ărășl stă sub insigniulă fa
tală ală lui Colomană Tisza.

Cum speculeză partida liberală
din Ungaria?

Deputatulă dietală Ioană Hock, înainte 
cu câte-va dile, a numită partida liberală 
din camera ungară „o reuniune de câștigă^. 
Câtă de dreptă a avută elă cu acesta, do- 
vedesce faptulă, că dintre 200 deputațl din 
drăpta, nu mai puțin ca 93 ooupă la olaltă 
322 posturi de directori și de membri în di- 
rectoratulu diferiteloră linii ferate, societăți 
pe acțiuDi, institute financiare și întreprin
deri de câștigă. Singuratici dintre ei în- 
trunescă în mâna loră o seriă întregă de 
sinecure, cari, se înțelege, suntă împreu
nate cu dividende grase și alte venituri. 
Noi amiDtimă numai pe oei mai „îngră- 
șațlu mușterii ai parlamentului ungară, 
din lista lungă, pe care o publică „Nemzeti 
Ujsâgu.

In frunte stă deputatulă Maurițiu Mezey 
cu 24 posturi, după elă urmeză Leo Lânczy 
cu 19 posturi, Iuliu Rosenberg cu 16, 
Ludvig Tolnay cu 15, Ambrosiu Nemănyi 
și Arnim Neumann cu câte 13, Edmund 
Gajâri șefă-redactorulă lui „Nemzet“ cu 12, 
bar.. Fedor NicolicI și Paulă Mandl cu 
câte 10, Benjarnină Boros cu 9, Augustă 
Pulszky, Maximiliană Falk șefă-redactorulă 
lui „Pest.-Ll.“, contele Geza Teleki și De- 
sideriu Zzigmond cu câte 7, Gabrielă Da
nielă, Francisca Chorin, Maurițiu Jokai, 
poetulă, Petru Matuska și Ștefană Tisza 
cu câte 6, Gustavă Degen, Alexandru He- 
gediis, Iuliu Szajbely, Valeriană Smial- 
kovsky cu câte 5, Petru Busbach, contele 
Alexendru Teleki și Ștefană Teleszky, cu 
câte 4, Adalberts Csâvossy, contele Colo
mană Eszterhâzy, Nicolau Fejăr, Fridericu 
Harkânyi, Francisca Kirâly, Ludovică Lang, 
Alexandru Matlekoviol și Alexandru Mohai 
cu oâte 3, ceilalți mai „modești11 cu câte 
2 și câte 1 postă.

La aceștia se mai adaugă miniștri, 
cari, înainte de numirea loră, au trebuită 
să-și depună oficiile, afară de contele An- 
doră Festetich, care și astădi ooupă postă 
la societatea de navigare danubiană. Baro- 
nulă Bânffy ocupase ună postă, Ernestă 
Daniel patru posturi, Desideriu Pereczel șâse, 
și baronulu Samuilă Josika ună postă.

Aci observămă, că acestă listă nici 
pe departe nu e completă, căci d. e. ex- 
ministrulă Lukâcs, numai 4H010 trecute s’a 
făcută membru în directoriulă unei bance 
din Budapesta. In timpulă celă mai apro
piată, cu ooasiunea împărțirei de conoe- 
siuni pentru liniile ferate vioinale, apoi la 

înființarea bancei agrare, de sigură din nou 
voră ploua ast-felă de posturi bine dotate, 
cari voră cădă în pola membriloră parti
dei liberale, ca „premii11 pentru „convin
gerile “ loră. Pote deci exista o majoritate 
mai bine „dotată11, decâtă „reuniunea de 
câștigă11, care în camera ungară represintă 
partida liberală?

Foporațpumeai Urcgarâeâ,
Oficiulă statistică regnicolară publică 

ună raportă despre mișcarea poporațiunei 
din 1892—1893. Din raportulă acesta es- 
tragemă următdrele:

Întregă poporațiunea țăriloră de sub 
Corona Sfântului Ștefană număra la 1890 
17.349,398 suflete, er la finea anului 1893 
17.808,544 suflete.

In Ungaria-proprie poporațiunea civilă 
a fostă în 1890 de 15.133,494, în 1893 de 
15.545,832 suflete. Sporulă poporațiunei în 
Ungaria a fostă în 1891 de 138,829, în 1892 
de 89,956, în 1893 de 183,553 suflete.

Poporațiunea Croației-Slavoniei a fostă 
în 1890 de 2.186,410, în 1893 de 2.232,303. 
S’a sporită în 1891 cu 22,279, în 1892 cu 
3857 și în 1893 cu 19,757.

In Ardealu au fostă în 1890:2.251,216. 
și în 1893: 2.332,935 suflete.

După religiunl Romano-catolici suntă 
peste tot în 1890 : 8.823,472,1893 : 9.061,223; 
Greco-catolici 1890: 1.667,980, 1893:
1.718,696; Greco-orientali 1890: 2.632,332, 
1893 : 2.679,887 ; Augustini evangelicl 1890 : 
1.204,040, 1893: 1.227,214; Reformați 1890: 
2.225,126, 1893:2.272,074; Unitari 1890: 
61,645 ; 1893 : 63,637 ; Evrei 1890: 725,2*2 ; 
1893: 761,963.

Raportulă casuriloră de morte este mai 
nefavorabil la romano-catolicl, apoi lagreco- 
orientali, celă mai mică la Evrei. Pe-o miiă 
de suflete s’a venită la catolici în 1892 
36-7, 1893: 32 6; la greco-orientali 1892; 
39-3, 1893: 34 3; la Jidani 1892: 19-7, 
1893: 18-5.

Testamentul!! regretatului G. Filepp.
Din testamentul^ înflăcăratului 

naționalistu românii George Filepp, 
fostă advocată în Tășnadă (SSlagiu), 
primimu următorula estrasu, care 
arată punctele privitore la sumele 
testate pentru scopuri culturale și de 
binefacere:

„1.) Uasa din Tășnadu Nr. 42 
și via Dieznbhegy cu tote mobilele 
și sculele eeonomicale, cu tbtă pro- 
visiunea, anume: grâu, mălaifl, u vesti, 
orzu, vinu cam la 100 hectolitre, 
fructele pendinte etc.... le testeze „Re- 
uniunii femeiloru Române clin Selagiuf, 
cu acea condițiune, ca să înființeze 
din acelea o școlă curată română 
pentru fiicele române din Selagiu, 
eventualminte și de airea.

„Reuniunea se îndatoresce, după 

primirea acestui legată, în restimpă 
de 10 ani a pune șcdla în lucrare, 
pentru-că la din contră acestă legată 
se constituesce pentru „Asociațiunea 
Transilvană pentru lit. română și 
cultura poporului română11, care 
acestă legată îlu va manipula con
formă stipulațiuniloră mai josu in
dicate la fondațiunea de 20.000 fi...

„4.) Pentru scopuri filantropice 
curatti române, din averea mea mo
bilă testezu 20.000 — doue-cfeci de 
mii de floreni v. a. — parte în numă
rării, parte în contracte. Acestă su
mă, administrată după sistemulă adop
tată de caBsele de economii și credită 
cu 6°/0 la ană, într’ună restimpă de 
100 ani după conspectulu sub •/. 
aci alăturată ar da una sumă de fi. 
—- 7.262.991, er în restimpă de 110 
ani o sumă de fi. 13,916,266, er fruc
tificați cu 5% după 100 de ani ar 
da fi. 6.052,493, er după 110 ani 
ar da o sumă de fi. 11,596,889 
v. austr. sumă destulă de însemnată, 
ca cu venitulă curată ală aceleia 
se se potă începe regenerarea cul
turală a poporului română — și fiind
că „Asociațiunea Transilvană pen
tru lit. și cui. poporului română41 e 
o instituțiune curată națională ro
mână din parte-mi ecu tdtă onbrea 
rugată, ca acestă fondațiune se bine- 
voescă a o primi în administrațiunea 
proprie, fără a subtrage ceva din 
venitulă anuală alu aceleia câtă de 
puțină sub titlulă „apese de admi
nistrația41, căci atunci totă calcu- 
lulă și intențiunea mea s’ar paralisa, 
ce ar fi în contra intereseloră na- 
țiunei române, cari „Asociațiunea, 
și-le-a propusă a-le promova, er nu 
a-le împedeca.

„5.) Cătră celea 20.000 fi. v a. 
destinare pentru scopuri culturale 
române, mai adaugă : a) Unu losă 
turcesco Nr. 1,216.207 în valore no
minală de fi. 160 — cu 3°/0 la ană; 
b) Ună losu Herzogthum Sachsen- 
Meiningen seria Nr. 4643. Nr. 37 în 
valore nominală de fi. 7 v. a.; o) 
Ună losă Landes Hauptstadt Salz
burg Nr. 54., 436 în valbre de 20 fi., 
alb căroru câștigă eventuală aseme
nea dorescă se se adaugă la suma 
de 20.000 fi. și se se sporescă sub 
asemenea condițiuni, prin cari de 
cum-va la suma de celă puțină 
8.1)00.000 fi. s’ar pute ajunge mai 
curendu, decâtu cum se află stipu
lată în punctulă 4., atunci dorescă, 
ca „Asociațiunea Transilvană14, prin 
comitetulă seu, îndată se-’și începă 
operațiunile sale în acestă te^ta- 
mentu stipulate. „Asociațiunea44 va 
primi administrațiunea acestei fon- 
dațiunl cu 1 Ianuarie subsecuente 
după mbrtea mea, er operațiunile

lui Pietro11, strigă veselă o mititică cu 
ochi negrii, „ele. vine, ca tot-deuna, mai 
curendă acasă11.

— „Nu e mirare11, adause frumosa 
Terezina, „elă are celă mai isteții și di- 
baciu sodalii11.

— „A! Pepino pote fi celă mai bunii 
și isteții pescarii, dăr totuși eu nu-lă potă. 
suferi11, replică mititica cu ochi negru.

— „Ei Mario11, reluă Terezina în 
tonii batjocuritoru, „asta o did, pentru că 
Dumineca trecută elă te-a jucatii forte 
puținii11.

— „Ce-mi pasă mie, decă se intere- 
săză său nu Pepino de mine? Eu și fără 
elii am jucători destul!11 răspunse batjo- 
curita cu glasii înfocatii.

— „Spune dâră, ce poți avă contra 
lui Pepino ?“

— „O, nimicii însemnată, eu credă 
numai, că elii este ună omii răutăcioșii. 
ț)ilele trecute bătuse grozavii pe miculii 
Philippo, fără ca acestii sărmanii băiatii 
să-i fi făcută ceva rău11.

— „Asta, sigură nu e adevărata11, 
ncepu o blondină subțirică, „Pepino nu 

î

face nici chiar unui animală vr’o durere, 
cu atâtă mai puțină unui omfi“.

— „Pote“, strigă Maria înfocată, „der 
a fostă adevărată, am vădut-’o tocmai eu“.

— „Atuncia va fi avuta causă de 
a-lă bateu, continuă cu voce apărătore 
blondina.

— „încetați, Ninetta!11 dise atunci 
fata mai mare, „așa ceva nu pricepi tu, 
ești multă prea tînără11,

— „Nu11, începu Maria ărășl, „așa 
ceva nu poți pricepe; afară de aceea Pe
pino de multă pare a avea o piatră în 
scândura ta. Deja ca băiată mică; când 
nu era mai puțină scuturată ca acuma, 
am observat-o asta“.

— „’Ți mai aduci aminte?11, strigă 
Terezina, „cum păstra cei mai mari și fru
moși melci pentru sine, și cum scia la cea 
mai bună ocasiune să bată pe cine numai 
putea ? Da, elă de atuncia era aspru și in
teresată, și de atunci s’a putută schimba11.

Ninetta — căci acăsta era blondina 
amintită, — voia tocmai să ia din nou par
tea atăcatului, der ună simțămentă nees- 
plicabilă o reținu. Pentru nici ună preță 

n’ar fi spusă ea amiceloră ei, că acut>atulă 
nu-’șl ducea melcii pentru elă, ci elă îi 
păstra totdăuna pentru a-’i causa ei bucu- 
riă și că era dură, numai când cine-va 
cuteza a-i face neplăcere. Nu! — asta nu 
putea să ll-o spună, dăr a asculta mai de
parte acusa loră, cu atâtă mai puțină. Se 
ridică deci cu grabă, alergândă cătră nisce 
cunoscuțl, cari se apropiau, spre întâmpi
nare. Ea avea o statură înaltă și sveltă. 
Era delicată, cum rară să pote afla în cla
sele poporului de josă. Pretensiunea la o 
frumsețe clasică nu o putea ridica, pentru 
așa ceva nasulăei era ceva tâmpită și prea 
mică, fruntea prea josă. Când însă surî- 
sulă se ivea pe buzele ei, se arătau două 
șiruri de dinți albi, și ochii ei mari albaș
trii clipitori, priveau atâtă de viall în lu
me, încâtă toți, cari întelniau pe blondina 
Ninetta, rămâneau încântați de farmeculă 
lorii.

Cea mai frumosă podobă era frumo- 
sulu ei pără auriu, care în mii de bucle 
drăgălașe încungiura fruntea-i lată. Aceste 
i-au dată numele „la bella Nina“, sub care 
era cunoscută în totă sătulă.

Ea se plimba acuma cu câte-va fe

mei pe „Mollo11 în susă și în josă, părendă 
a fi adâncită în conservația loră. Furișate 
însă rătăciau privirile ei eră și ără cătră gon
dolele, ce se apropiau. Când cea dintâiu a- 
junse la mală, se pleca ca din întâmplare 
peste parapetulă de pătră și nime, afară 
de Pepino, nu observa salutarea acesta 
semnificativă și roșața, care se furișă în 
fața ei.

Cei mai mulțl dintre preumblătorl 
alergară la loculă de debarcare, căci fîesce 
care voia să vadă prada adusă. Ninetta 
singură numai, rămase pe „Mollo11 îndărătă. 
Numai când mulțimea se strecorase, alergă 
ea cu pași grăbiți pe drumulă, care con
ducea cătră satfi. Curendă fii ajunsă de 
unu june înaltă, negriciosă, care punen- 
du-i mâna cu confidență pe umără, strigă:

— „Ei, Ninetta, și cum ț’-a trecută 
ție c|iua asta? Ai fostă și astădi silitore 
la învățată?11

— „Da11, răspunse Ninetta, „am petre
cută mai multă de o oră la bunulă preotă. 
Elă m’a lăsată să cetescă ărășl într’ună 
din cărțile, în cari se istorisesce de fru- 
mosele și depărtatele țări. Sci, Pepino, 
câte-odată dorescă se potă vedâ acelea 
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le va începe îndată după ce acea 
sumă se va spori la 8.000 000 fi. v 
a., fiă aceea în mai mulță, ori în mai 
putini anî, der mai curendu nici 
decâtu nu etc.

„6.) Decă „Asociațiunea Tran 
silvană", precum nu mă îndoescu, 
va primi asupră’șl mauipulațiunea 
acestei fundațiunî, și aceea va cresce 
mai puțiDu la 8.000.000 fi., va pro
ceda după următorele principii:

„a) Interesele după 1.000.000 
fi., unu milionu de floreni, se se fo- 
losescă spre ridicarea unei academii 
româue de drepturi, de cum-va pănă 
atuncea națiunea n’ar fi în stare se 
ridice academia de întregă națiunea 
dorită, 6r decă s’ar ridica pănă a- 
tunci, interesele anuale după aceste 
milionu, se se întărea spre amplifi
carea aceleia ulteriără.

,,b.) Interesele după 2.000.000 
fi., doue milione floreni, spre ridi
carea de școle pentru ambe secsele 
și de biserici.

,,c.) Eră interesele după 2.000.000 
fl., două milione florini, spre îmbu
nătățirea lefilorn învețătorescl pen
tru ambe secsele și spre crearea de 
stipendii pentru celea mai de lipsă 
ramuri de sciință în favorea ambe- 
lorii secae.

„De regulă dorescu a observa, 
că întâiu șcblele, și numai după aceea 
voră fi a se ridica bisericele, er șc6- 
lele în prima liniă în atari comune, 
unde esistințaRomânilor!; e mai tare 
amenințată și unde se pote spera 
mai mare suceesu; comune de totfi 
mici și neînsemnate n’ar merita 
apese.

„Eră după-ce învățătorii trebu- 
escO se fia demni de numele de „în
vățători11, dorescă, ca lefile loru, pre
cum și stipendiile creânde, se fiă 
mai bine mai puține și bune, decâtă 
mai multe și rele. Cei ce vorii par
ticipa la binefacerile acestei tnnda- 
țiunl, trebuescu se fiă cu trupîi' cu 
suflet!; Români adeverațl, ș: pe lân
gă aceea de moralitate bună și 
esemplară, pentru-ca fără moralitate 
du pbte suBta societatea umană.

„La distribuirea stipendiiloru 
pentru studențl, următorii eonsânge 
niloru mei numai în condițiunl egali 
se voru pute bucura de preferință 
față de alțl concurențl.

„d) Restulu de 3.000.000 fl, 
adecă trei milione florini, voescu se 
se împartă între acei consângeni ai 
mei de ambe secsele, cari îșl voru 
trage origineadela frațiimei, șianume: 
dela Simeouu și Alesandru Fileppu, 
din Er-Kâvăs, dela Ioanu și Deme- 
triu Filepp din Er Hatvan, dela fiii 

nepoții loră, decă aceia voru fi 6- 
mem liberați și cualificați, Români 
adeverațl cu trupă cu sufietu. bmeDl 
morali și voru purta numele de fa- 
mii ă alb meu11.

Bănci ungurescl cu grămada. In tim- 
pulfi din urmă, Ungurii din Ardeală s’au 
apucată din tote puterile să înființeze in
stitute de bani maghiare mai în fiă-care 
sată. Numai în comitatulă Odorheiului s’au 
înființată acum de-odată șâpte institute ma
ghiare de bani, și anume în comunele Odor- 
heiulu săcuescă, Racoșulu de susă, Egecă, 
Petek, Locodă, Farcașiaca și Corondă; 
apoi în Darolțft diu corn. Ternavei mici și 
în Ormenișă din corn. Tărnr.vei mari.

Va să dică aiol avemă de-a face cu 
9 institute ungurescl de bani, cari s’au în
temeiată acum de-odată, ca și cum ar fi 
răsărită din pămentă. Ele suntă înființate 
pe acțiuni de câte 25 fl., pe timpă de 20 
ani. Multe altele însă s’au înființată înainte, 
âr altele suntă pe cale de-a se înființa în 
celă mai apropiată viitoră. In fruntea băn- 
ciloră ungurescl stau de obieeiu anumițî 
funcționari, precum solgăbirăi, notari, ba 
chiar vice-șpanulfi Odorheiului figurâză în
tre cei mai zeloși sprijinitori ai loră.

In contra acestoră străduințe ale Un- 
guriloră din Ardeală n’amă avâ nimică de 
disfi. Deși, în asemănare cu numărulă loră 
mică, Ungurii ardeleni, au avută și pănă 
acum eu multă mai multe bănci decâtă 
noi Românii, noulă loră avântă n’are să 
ne sparie întru nimică, nu ne vomă spăria 
nici atunci, când amfi vedâ, că ei și-au în
ființată câte-o bancă poporală chiar în fiă- 
care sată, deâreee acestfi lucru ar însămna 
numai unu îmbucurători pasă spre pro
gresă.

Dâr nu totfi în asemenea modă suntă 
întîmpinate băncile nostre românescl din 
partea Maghiariloră. Ei nu numai, că nu 
se bucură de înaintarea, ce-o facemă noi 
pe acestă terenă, der stau să turbe de nă- 
casă; foile loră la totă ocasiunoa ridică 
cele mai ticălose bănuell în contra bănoi- 
loră nâ-tre, ațîță și caută a aplica tote 
mijlocele în contra, ba pănă acolo a ajunsă 
răutatea și lăcomia agitatorilor unguri arde
leni încât, precum seim, au cerută dela dietă, 
în numele comitateloră, ca să se ia măsuri 
pentru a-li-se deschide și loră o cale de 
a-șl împlânta ghiarele în afacerile de ad- 
ministrațiune a bănciloră nostre românescl.

Insă n’avemă să ne mirămăde astea, 
căci soimă că aceștia nu numai odată 
au fostă recunoscuțî, chiar și din partea 
gazeteloră budapestane, ca cei mai scârboși 
espioatatorl ai noștri, âr noi, cari simțimă 
dilnioă și nemijlocită dușmăniile loră, îi cu- 
nbscemă de multă, și de aceea niol nu ne 
așteptămă din partea loră la o purtare cu- 
viinciâsă și omenâsă.

Ceea ce vremă însă să legămă de 
inima poporului nostru este, ca se nu piârdă 

din vedere nicl-odată. datorința, ce o are, 
de-a sprijini și îmbrățișa măcară elfi după 
cuviință instituțiunile nâstre românesoî, pe 
cari adversarii noștri le urăscii și huiduesefi 
atâtă de multfi.

SOTLE OILEL
j

4 (16) Martie.

Matriculele de statu în Comitatele 
Albei-inferiore și Hnniadorei. Scimfi, că 
ministrulfi ungurescii de interne a luatfi 
măsuri, ca matriculele de stată să se in
troducă în luna Septemvre a anului curentă. 
Spre soopulii acesta a împărțită porunci 
cătră comitate, ca să împarță cerourile ma- 
triculare și să recomande persânele apte 
pentru conducerea matriculeloră. In urma 
acesta comisiunea administrativă a comi
tatului Albei-inferiore a ținută o ședință 
sub presidenția fișpanului Zeyk, în care s’a 
hotărîtfi, ca întregă comitatulft să se îm
partă în 32 cercuri matriculare. Ca purtă
tori de matricule voră fi încredințați no
tari, primari și învățători. Cheltuiala anuală 
e de 6000 fl. — In comitatulă Huniadorei 
de asemenea se voră face cercuri matri
culare și voră fi aplicați, ca conducători de 
matricule, notari și adjuncțl de notari, apoi 
învățători de stată și comunali. Cheltuiala 
anuală costă 20,000 /Z. — Plătesce Române 
și înghite. Muncesce și sudorea muncei tale 
dă-o, cu sila, străinilorfi.

— o —
„Albina11, primulă și cela mai vechiu 

institute de credită și economii alfi nostru, 
a avută în decursulă anului trecută 1894, 
unfi profită curată de 121,667 fi. 94 cr., 
adecă cu 6408 fl. 57 cr. mai multu, decâtă 
în anulă de mai ’nainte. După propunerea 
consiliului de administrațiune, din profitulă 
curată se va dărui pentru scopuri române 
culturale și de binefacere 6400 fl. 7 cr., 
er restulă va rămână pentru fondulă spe- 
oialu de reservă, fondulă de pensiuni alfi 
funcționariloră etc. Dividenda anului 1894 
se va urca la 16 fl. de acțiune, va să cjică 
cu 1 fl. mai mare, ca în anulă trecută. Fon
dulă specială de reservă, înființată în 1892, 
se va urca la 164,256, fl. 6r fondulă de pen
siuni ală funcționariloră la 88,811 fl. 96 
cr. Adunarea generală a acționariloră „Al
binei11 se va ținâ la 27 Martie n. o., ou 
care ocasiune se va face propunerea, ca 
oapitalulă socială să se urce încă cu 300,000 
fl., împărțițl în 3000 acțiuni nouă de câte 
100 fl.

—o——
D-liî Dr. V. Branisce, redaotorulă res

ponsabilă ală „Dreptății*, a primită alal
tăieri sentența de condamnare, la 2 ani în- 
chisbre de stată și 1300 fl. amendă în bani, 
întărită de Curia din Budapesta. D-lă Bra
nisce este citată pe 19 1. o. la tribunală — 
elice „Dreptatea11 — și probabilă, că încă 
cu finea lunei curente va fi internată în 
temniță ’n Seghedinfi.

Drept,ulii limbei române în Bucovina. 
In Rădăuți primăria n’a voită să iscălâsoă 
ună certificată, pentru că era românescă. 
Aducendă acesta soire, „Deșteptarea11 (jice: 
„Asta-i pentru noi dovadă, că numai unica 
primăriă din Frătăuțulă-vechiu a înțelesă 
cu totă adinsulfi prețulă celă nespusă de 
mare ală limbei românescl, a băgată adecă 
limba românâscă în tote trebile cancelăriei 
comunale și se și ține din răsputeri de acestă 
lucru de forte mare laudă11. Apoi (jice, că 
ar trebui să mârgă o deputăția la d-lă pre- 
sidentă ală țării și să-lă râge, ca să bine- 
voiască a face renduială la primăria din 
Rădăuță. „Dreptate li-se va face atuncia 
Frătăuțeniloră cu bună seină, dreptate pen
tru tot-dâuna, pentru-că, slavă Domnului, 
Rădăuțulfi încă nu se află într’o țâră de 
âmenl sălbatici, ci în împărăția cea vestită 
a Austriei, în care dreptulfi limbei nostre 
are temeiu în cea mai de căpeteniă lege 
împărătâsoă, care se chiamă „Constituția 
împărăției11.... numai Frătăuțulă-vechiu se
luptă pentru dreptulfi limbei, âră celelalte 
comune românescl stau cu manile în sînfi 
și se uită. Tre<jiți-vă omeni buni, băgați 
limba nostră în cencelăriile comunale, și 
dațl mereu numai scrisori românescl pe la 
tâte diregătoriile din Rădăuță, ca să faceți 
bucuriă nâmului nostru și multă bine ur- 
mașiloră noștri!!"

— o—
Comassare. Din Bueerdea vinosă ni-se 

scrie, că acolo se lucrâză la comassarea 
hotarului. Poporulfi e amărîtă pănă în su- 
fletă, mai alesă fiind-că loculă e puțină, 
din care causă e vorba să se tae și pășu- 
nitulă.

Bânfty contra Kossuth. Ministrulă- 
președinte Bânfiy declara alaltăerl condu
cătorului stingei estreme din cameră, se nu 
facă încercări de-a inscena îu 20 1. c. cjiaa 
morții lui Ludovică Kossuth, o serbare pen
tru rebelulă mortă, de-ore-ce guvernulă e 
hotărîtfi a lua măsuri preventive și a îm
piedeca ou puterea arangiarea unei ast-felă 
de serbări.

—o —
Pălărieru românii în Brașovfl. D-lă 

Dumitru Meșotă, unulfi dintre cei mai har
nici și promițători industriași ai noștri, a 
deschisă cu 1 Martie v. o. unfi nou atelicru 
dc pălării și căciuli, care este în Brașovfi 
primulă atelieră română de feliulă acesta. 
Prăvălia d-sale e bogată asortată cu totă 
feliulă de pălării, cilindru și căciuli pentru 
cetățeni de tăte classele societății. Recoman- 
dâmfi atențiunei binevoitâre a publicului 
nostru atelierulfi noului pălărieru română, 
care atâtă în ce privesce calitatea mărfei, 
câtă și a prețuriloră, promite a mulțumi 
pe toți. Avisă mai alesă preoțimei și po
porului nostru de prin satele din jură!

Din Dorna-Căndreniloru (Bucovina) i 
se scrie „Deșteptării:11 Primarulă de aiol 
Cosma Donisă, măntându-șl pe fiica sa Var-

țâri depărtate, despre cari audă și cetescă 
atâtea lucruri. Ce dumnedeescă pote fi, când 
cadă fulgișorii de nea și îmbracă pămentulă 
cu unii acoperementă albfi“.

— „Cum poți tu vorbi așa Ninetto, 
scumpă ?“ cjise Pepino, „La noi totuși e mult 
mai frumoșii ca ori și unde. Eu n’așl schim
ba Italia mea pentru tote comorile lumei, 
cu Nordulă aspru. Deși sunt săracă, în- 
destulitii sunt totuși cu sortea mea și 
spereză a fi odată și tare fericită în sătu- 
lețulă meu“.

— „Da, pe timpii mai lungă nici eu 
n’așl dori să părăsescă dulcele pămentă 
ala Italiei nostre11, răspunse ea cu seriosi- 
tate. „Eu credă, că nici într’o țâră n’ar 
putâ să-mi placă, ca lângă frumosulfi mală 
și lângă iubita mea bunică11.

— „Așa dâră singură bunica ta țl-ar 
lipsi?11 întreba Pepino vătămată.

— „Ei, decă a-șl cugeta mai bine“, 
adause Ninetta mișelesce, „ași mai sci to
tuși incă pe cine-va, de care cu greu m’așl 
pute lipsi, dâră mai bine nu-țl voiu spune 
cine este....11

— „Nu-e de lipsa, — o sciu fără ca 

să-’ml spui11, rîse Pepino. „Deră ascultă, 
carina, vream să te întrebă, decă dorescl 
a mă însoți mâne la o plimbare pe mare? 
Padrone ml-a dată a folosi gondoleta lui, 
și așa am credută, că noi ni-am pute pro
cura o deosebită plăcere mergendă pe mare 
mâne, în sfânta di de Duminecă.

— „O, ce minunată va fiu, săltă Ni
netta. „Eu credă, că bunica mă va lăsa“.

— „De sigură credă și eu, căci tu 
ești o fetiță sîrguinciosă și cu mânuțele 
tale sci să compui totă felulă de podobe, 
cu cari se sciu mândri domnele cele mari; 
însă pe lângă tote podobele și vestmintele 
loră scumpe, nu este una, care să-mi pâtă 
plăcâ măcară pe jumătate, ca tine11.

Ninetta rîse cu hohotă. „Da, tu încă 
’ml placi mie mai multă, ca coconașii aceia 
eleganți cu fețele albe, cari tot-dâuna suntă 
înarmați cu corturi mari, ca și cum s’ar 
teme de scumpul ă nostru soreu.

Ast-felă povestindă înaintaseră amân
doi pănă la colțulă stradei, în care zăcea 
căsuța Luigei. După repețirea promisiunei 
pentru diua viitore, urma încă o strîngere 
de mână și — „felicissima notte !11 — (nop- 
te bună) s’audi din gurile loră.

III.

In decursulă aniloră, din părăsitulă 
sătuleță de pescari, în care sosirea unui 
străină deștepta mirare și curiositate ge
nerală, devenise unfi locă mică de baie, 
bucurosă cercetată de Italienii din părțile 
sudice. O liniă ferată permitea legătura cu 
aprope situatulă orașă Pisa și deja în pri
mele dile ale lunei Iulie începea o viață 
cu multă mai vială, care de obiceiă ține 
pănă pe la finea lui Octomvre, când ospe- 
ții părăsiau aceste locuri plăcute.

Departe în mare să clădise o terasă 
de lemnă, pe care îșl petreceau mulțl din- 
ospețl orele de diminâță în răcore. In par
tea opusă a terasei se afla o sală spațiâsă 
numită „Nettuna“. înainte de amâdl sala 
acesta era cercetată numai de omeni bol
năvicioși și slabi, de âre-ce cei mai mulțl 
străini petreceau drele plăcute ale dimine
ții pe valurile încântătore ale răcorosei 
Mediterane. Cătră sâră însă era „Nettuna“ 
locă de convenire pentru toți ospeții de 
cură, căci o bandă de musicanțî cânta 
piese, ceea ce nu puțină contribuia la via- 
litatea generală a publicului. Dumineca se 

încheia „concertulă11 acesta mai tot-dâuna 
cu dansă, la care nu lipsia veselia, de ore- 
ce și locuitorii sătulețului luau parte....

Interiorulă satului într’aceea este încă, 
ca și la începutulă istoriorei nâstre. Ace
leași strade înguste cu căsuțele mici și 
jose, același canală, care conducea apele 
murdare spre mare. Numai la țărmă să 
făcuse în anii din urmă ceva schimbare. 
Pe lângă celea două sâu trei edificii înalte, 
cari le vădurămă, se ridicase o mulțime 
de clădiri. Intre astea se înălța ună edi
ficiu splendidă; acesta era ună pension pen
tru străini.

Locurile acestea însă, forte rară erau 
cercetate de indigeni. Ei îșl făceau preum
blările mai bucurosă pe vechiulă loră 
„Mollo“. Locuințele pompose ale ospeți- 
loră, cu atâtă mai puțină erau cercetate 
de ei. Numai vr’o afacere sâu vr’ună lucru 
’i putea îndemna a-șl îndrepta pașii într’a- 
colo.

Ună ast-felă de motivă pâte era, care 
conducea pe frumosa Ninetta în Dumine
ca acesta cătră pomposa villă. Ea purta 
la mână ună pachetă cu mare îngrijire în- 
vălită într’o basma albă. Pe lungulă cori- 
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vara după Gavrilă Pralea, a poftită la 
nuntă pe jidanii Ehrlich Liquornik, Herș 
Segel, Beri Iablonower, Nuta Fleischer, 
A. Rosenrauch, Elik Bezner, Markus Katz; 
a pregătită pentru dânșii eolaol și pești 
ferțl de ună jidovă, a cumpărată bere, ho
lercă, rumă, coniacă și vină de celă mai 
scumpă; li-au adusă din Oâmpulungă c|îoa- 
lași (adecă musicanțl), oărora li-a plătită 
40 fl. și așa i-a primită pe âspeții săi în 
oea mai frumosă odaie a casei comunale. 
La masa din odaia aceea s’au aședată pe 
lângă âspeții numiți încă preoții, primarulă 
ca soeru-mare, nănașii său nunii cei mari 
și vr’o câțt-va fruntași de ai satului, pe 
când alțl câțl-va gospodari căra apă, oa 
jidanii să-și spele manile înaintea mâncării, 
cum îi obiceiulă la dânșii. La masa asta se 
aucjia în totă minutulă ciocnindă cu păhă
rele și strigândă: Să trăâscă d-lă Iancălă! 
să trăâscă d-lă Moișă 1 să trăâscu d-lă Șmil! 
și totă așa pe rendă, pe când alții jucau 
cu jupănâsa Gitel, cu jupănâsa Sura și cu 
altele. Așa era la masa din odaia cea mai 
frumâsă a casei comunale, „pe când pe noi 
ceilalți nuntaș? — cum ne scrie corespon
dentul — „ne-a băgată într’o odaie, dâr 
așa de grămădiți, ca nisce vite.... ț)îcalașl 
am avută doi țigani, cari cântau cum îi 
cântă ursului ca să joce.... Vai și amară, 
la ce am ajunsă noi muntenii11. — Totă în 
„Deșteptarea11 citimă. In Dorna, Căndreni, 
Poiena Stampi și Poiana-Negri, ci că omenii 
s’au lăsată cu totulă de băutura rachiului, 
dâră ce folosă, oă mai mare fooă și sărăcie 
a dată peste dânșii, bândă ei rum, vină, 
bere și vinuri amestecate ou rachiu pănă 
oe-șl prăpădescă mințile, mai rău decâtă de 
rachiu. Vai de capulă aceloră omeni!

—o—
Masica militară din locă va concerta 

mâne sără la restarantulă Fleischer (Sorea). 
Inceputulă la 7*/2 âre. Intrarea 20 cr.

—o —
Cultivatoriloru de pomi li-se atrage 

atențiunea asupra anunțului dela inserate, 
privitoră la renumita scolă de pomăritu a 
lui Unghvâry Lâszlo din Czeglâd, la care 
pe lângă totă feliulă de surcei nobili, în 
numără de sute de mii, se află gata pen
tru vendare ca la 1,500,000 pomi pădureți 
de câte 1—2 — 3 ani, și anume: perl, mer', 
gutui, douzin, meri de paradisu, pruni, 
prunus-inyrobolana, Saint-Julien, pruni 
bistrițani, frăgari, vișini, perseci galbene, 
migdali și porumbei.

In onorea D-șorei Agatha Bârsescu, 
s’a dată asâră din partea societății române 
de aici ună banchetă în restaurația dela 
promenadă. Ună ceroă frumosă de domni, 
domne și domnișâre, ca la vr’o 45 persone, 
s’au întrunită la masa frumosă împodobită, 
în juruiă sărbătoritei art:ste. In decursulă 
supeului a cântată musica lui Gălușcă di
ferite cântece naționale. Sosindă rendulă 
toasteloră, d-lă directoră gimn. V. Onițiu 
a fostă interpretulă sentiinenteloră de sim
patia ale celoră presențl față cu artista, 

care în câte-va sări a fermecată și a în
cântată publiculă brașovână cu genialulă ei 
jocă pe scena teatrului german de aici. D-sa a 
arătată, că convenirea acâsta mai are pe 
lângă adorațiunea artei și o lăture națio
nală, căci, deși d-ra Bârsescu este o stea 
pe cerulă artei dramatice germane, ea este 
Româncă și simte cu nâmulă ei.

Curândă în urma acestui toastă, ce a 
fostă însoțită de vii urări pentru artistă, ’i 
s’a făoută domnișârei Bârsescu o deosebită 
surprisă din partea domnului profesoră A. 
Bârseanu, care a întâmpinat’o cu o prea 
frumâsă poesiă ocasională compusă de do- 
mnia-sa și dedicată ei. Acâstă poesiă, pe care 
o publicămă în foiletonulă numărului nos
tru de a(jl, a fostă ascultată cu cea mai 
viă mulțuimre. Textulă poesiei tipărită a 
fostă împărțită între meseni.

D ra Bârsescu mișcată de primirea și 
urările simpatice, a mulțămită cu puține 
dâr căldurâse cuvinte, rostite într’o limbă 
frumosă și fluentă românesoă, societății ro
mâne din Brașovă pentru onârea ce i o 
face. Au mai urmată și alte câte-va toaste 
devenindă petrecerea din ce în oe totă mai 
animată. La dorința domnișorei Bârsescu 
cânta apoi baritonistulă Traiană Mureșianu 
două romanțe și ună cântecă poporală ro
mână. Abia cătră orele 2 din nopte s’a ter
minată acâstă frumosă ovațiune făcută mă
rețului talentă ală unei Românce.

0 proclamațiune chinesâ.
In fața neconteniteloră desastre, ce le 

suferă Chinesil în lupta loră cu Japonesil, 
trebue să facă asupra ori și cui o impre- 
siune comică proclamațiunea, pe care în- 
nainte cu câte-va săptămâni o adresă ge- 
neralulă chinezescă Wu-Ta-Chang cătră Ja- 
ponesl. Proclamațiunea e de următorulă 
conținută:

După oe eu în aceste trei luni din 
urmă am adunată 50 batalione de trupe 
hunane, le-am eserciată oum se cade și 
le-am înarmată ou pusei din magazine, 
acum sunt gata, să le conducă în potriva 
dușmanului. E sigură, că în restimpă de 
două luni se voră întâmpla lupte decicjă- 
târe. Cum puteți voi, Japonesilorfi, chinuițl 
de fome și de frigă, să stațl față cu tru
pele mele prâspete? Voi, Japonesiloră, 
aveți acasă neveste tinere și copii, cari 
plângă și cari vă aștâptă, să vă reîntorcețî. 
Voi sunteți numai uneltele lui Otori. Sun
teți siliți prin consoripțiune, ca să vă lă- 
sațl a fl pușcațl de glânțele nostre. Decă 
veți învinge, totă gloria și onârea îșl voră 
atribui-o generalii voștri. Dâoă veți fl bă
tuți, atunci ei voră fugi și voi soldațiloră 
trebue să suferițl. Insă eu am o inimă bună 
și mă dore, ca voi să fiți nimiciți de ba- 
tailonele mele și de frigulă acesta grozavă. 
De aceea eu vă comunioă, soldați ja- 
ponesl, că în casă dâcă, fiindu voi învinși, 
nu veți scii, încătro să fugiți, să vă uitați 
la scuturile mele, pe cari stau ouvintele: 
„Predați-vâ și încungiurațl mârtea !u Atunci 
vă puneți la disposițiunea oficeriloră, cari 
se distingă prin blândețe și dreptate. Atunci 
aruncați armele vostre și îngenunchiațl în- 
naintea scuturiloră nâstre. Numai astfelă 

veți fi primiți în tabăra nâstră, și veți că
păta pe <ji de două ori mâncare și veți fi 
bine tractați, ca și omenii noștri. Nu veți 
împlini muncă de pedâpsășicând seva încheia 
pacea, veți fi trimiși pe vapâre în patria 
vâstră, pentru-ca să vă revedețl femeile și 
copii. Jură pe ceră, pe pămentă și pe 
Dumne4ei, oă voiu rămâne pe lângă aceste 
vorbe, căci de altfelă mi-așl periclita vii- 
torulă. Dâcă voi însă nu veți voi să dațl 
ascultare vorbeloră mele, atunci venițl eu 
oele mai bune trupe ale vostre. învingerea 
va fi pe partea celoră mai buni soldați. 
Esperiența mea militară din oeștl 15 ani 
din urmă, mă asigură, că mă potă încrede 
în trupele mele.

Trupele huane, atâtă de grozave, ale 
lui Wu-Ta Chang, amintite aci, au avută 
deja ocasiunea să se măsure cu Japonezii. 
Aveau să apere Yingtow, portulă dela Uin- 
tsohang, și — au fugită.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 16 Martie. Majestatea 

Sa îndreptă, cătră baronuluAp^eZ unu 
autografă, în care c}iGe, că la ocu
parea posturiloră de inspectori ge
nerali ai armatei s’a gândită la ca- 
pabilitatea lui, înse din motive mai 
înalte nu-lă pbte detrage dela agen
dele însemnate, ce le are elucașefă 
ală guvernului din Bosnia și Herze
govina.

Generalii Scliănfeld și Windisch- 
graetz au fostu numiți, inspectori generali 
ai armatei.

Berlinâ, 16 Martie. Hotărîrea re- 
presentanței orășenesc! de-a nu feli
cita pe Bismark cu ocasiunea serbă- 
rei cjilei nascerei, a produsă mare 
indignare. Magistratulă decise în 
fine de-a trimite de sine stătetoră o 
adresă prințului Bismark.

Roma, 16 Martie. Ducele de Aosta 
sosesce astăcjl în Chantilly la ducele 
de Aumale. Se crede, că se va lo
godi cu princesa Elena.

Literatură.

„Păduraruln sân Principiile funda
mentale ale științei silvanale“, cu ună es- 
trasă din art. de lege XXXI, legea silva- 
nală diu 1879 în limba română, se pote 
procura la subscrisulă în Bocșa-montană) 
(Nâmât Bogsân) — Carol Porcolab, prim-co- 
dreană.

întrebuințarea averiL
Am cțisti niai de multe-orl, că 

nu spre a posede avere trebue se 
adunămă avere, ci pentru-ca se în
trebuințăm bine și se severșimă prin 
ea multă bine. Adecă așa, că nici se 
nu cădemă prin eaînpecatulă sgâr- 
ceniei seu în mâna mamonului, der 

nici se n’o risipimă fără nici ună 
scopu.

Se esplicămu mai de-apr6pe lu- 
crulă acesta.

întrebuințarea bună a averii 
aternă la fiă-care omă de împreju
rările, în cari se află elă, și de oca- 
siile, cari oferă i-se pentru a face 
bine.

La întrebuințarea averii trebue 
să ne gândimu mai întâiu la datele 
cele neapărată de lipsă pentru sus
ținerea nbstră, pentru împăcarea tre- 
buințeloră nbstre cjilnice, precum și 
pentru crescerea și instruirea celoru 
necrescuțl și neinstruițl ai noștri. 
Aci se facemă unele observări.

Este o regulă de frunte a înțe- 
lepciunei și chibzuinței: a nu plăti ni
micii, ce nu e verif cată, lămurită, hotă- 
rită, trecută prin t6te formele de lipsă; 
căci cine plătesce prea curendă seu prea 
târețiu, adese-ori plătesce de douâ-ori. Nici 
cumperătorulă și nici venflătorulă, 
nici celă ce dă și nici celă ce ia, 
n’are se se supere de precauțiunea 
acesta și n’are s’o ia ca neîncre
dere său ca vătămare din partea 
celui ce o cere acesta. La primire, 
fiă marfă, fiă bani, fia documente, 
se cerceteză încă-odată din nou și 
de o parte și de alta, decă consună 
tbte cu învoela ce s’a făcută înainte 
între cele două părți interesate. Cine 
nu scie din pățania cjilnică, câte ne
înțelegeri, câte neplăceri și procese 
chiar nu s’au întâmplată între omeni 
numai și numai, că în o atacere 
seu alta nu s’a băgată în semă re
gula de susu. E ună lucru de totă 
simplu acesta, der e cu atâtă mai 
însemnată pentru, omeni în afacerile 
loră unii cu alții. Se perde puțină 
timpă cu lucrulă acesta, și ne scu- 
tesce pentru viitoră de multe neplă
ceri, cheltueli zădarnice și de multă 
mai multă trecere de vreme. A fi 
acurată, esactu în tbte darâverile 
tale cu alții, e o însușire dintre cele 
mai frumdse ale omului.

Cine voesce o marfă bună pe 
unu preță eftină, acela trebue se 
plătescă cu baDi gata. Celui-ce plă
tesce la timpă, i-se socotesce bre- 
care scăcjementu din preță, âr celui 
ce nu plătesce cu bani gata la timpă, 
seu că ’i-se mai ridică cu ceva pre- 
țulă mărfii, seu că ’i-se dă o marfă 
mai prbstă, pentru-că banii, ce ar 
trebui se-fi dea acum vencjetorului, 
în timpulă, câtă îlă așteptă, ar adu
ce dre-care dobândă, și pe de altă 
parte nu e nici sigură de răspunde
rea sumei la timpulă hotărîtu.

Multe case de negoță au dată 
falimentă seu au căcțutu numai din 
pricina aceea, că au deschisă ună

dorii, care avea să-lă trâcă, spre a-șl preda 
lucrulă, să întâlni cu trei domni, cari se 
apropiau de ușe. Celii mai tînăril dintre 
ei se întorse repede îndărătti, când vădii 
svelta figură trecendă pe lângă ei, și în- 
torcându-se ârășl cătră consoții săi dise : 
„Curiosă spețiă de omeni in poporulă aces
ta; uitați numai fetița asta, ea are figură 
și mersă, pentru care și o regină ar putâ-o 
invidia? Ceilalți doi bărbați suriseră de 
entusiasmulă acesta, îșl întorseră totuși 
privirea după fetiță, der ea dispăruse deja 
prin una din ușile odăiloră. Ei îșl conti- 
nuară drumulă și eșindii în liberii pășiau 
încetă de-alungulii stradei, cătră mare. O 
conservațiă politică să născu între ei încu- 
rândil, în care se adânciră cu totulă. Des- 
baterea loră înfocată despre ultima mișca
re a alegerilor!!, o conturba de odată celă 
mai tînărîi dintre ei, exclamândi! cu sur
prindere: „Ah! — âtă fetița amintită, în- 
tr’adevări! o aparință frapant de frumosă11.

Conversația încetă. Toți șâse ochii se 
îndreptară spre Ninetta, care sub privirile 
scrutătore se apropia sfîiciosă și cu ună 
zăpăcită „bongiorno11 (bună diua) trecu pe 
lângă ei.

— „In adevării, o fetiță prea frumo
să11, dise bătrânulă domnii urmărind’o cu 
privirea, pe cândă celă dintâiu adause: 
„nime n’ar presupune în blondina asta o 
Italiană. Ast-felă de bucle blonde, abia 
potă dice c’am mai văcjută vr’odată11.

— „Fantasie tițianică,u adause ală 
treilea. „Decă ași rămâne atâtă de încân
tată de frumsețea ei, ca tine, ași depin- 
ge-o în loculă tău, tinere Raphael! Pote 
cu tabloulă acela ți’ai intemeia gloria artei 
tale. Nu dicl tu să facă o încercare, 
Richly ?“

Astfelă agrăitulă mișcă indispusă din 
umeri. „Pe mine nu mă întrebați; frumsețl 
dela țâră mă lasă rece?

— „Omă de salonău — batjocuriră 
ceilalți doi. Schimbândă încă câteva obser
vări glumețe despre tema acâsta, trecură 
ârășl la conversația mai înainte întreruptă.

Celă agrăită cu numele Richly însă nu 
mai luă parte la conversația lor. Elă mergea 
abătută și gânditoră alăturea cu consoții 
lui, și ca din întâmplare întorcea capulă 
de repețite ori în direcțiunea, unde dispă
ruse Ninetta. Frumsețl țerănescl nu-i. insu
flau, precum asigurase înainte, nici ună 

interesă. Ce dâr, a putută să-i fiă bătătoră 
la ochii, dâcă nu farmeculă frumseții ? Și 
totuși, la privirea ei a tresărită, căutându-o 
adâncă.

Ajunși la inalulă mării, elă se des
părți de amicii săi, cari înzădară încercau 
a-lă reținâ, și sui treptele, ce conduceau 
spre terasă. AstădI era de totă părăsită 
loculă acesta și astfelă Sir Eduard Rychli 
se putu pune comodă la cetită. Elă trase 
din buzunară cartea adusă cu sine, dâr o 
uită nedeschisă. Cu capulă plecată sta elă 
fără mișcare, âră privirea lui tristă rătăcea 
departe pe suprafața apei. Da, era aparința 
fetiței de pescară, care din nou ’i deștepta 
tristele amintiri în sufletă. Fica sa, micuța 
Nancy, cu părulă auriu și ochii mari albaș
trii, o! — ea ar fi în aceeași etate, ca fata 
streină, dâcă cruda sorte n’ar fi răpit-o de 
lângă elă. Soțiă și copilă, două perdute 
de-o dată. Cum și unde? — Singură asta 
nu a putută s’o afle.

După totă verosimilitatea au fostă și 
ele jertfa nenorocirei, ce se întâmplase pe 
timpulă acela, pe calea ferată între Roma 
și Pisa. Cincl-spre-dece auî’suntă de atunci. 
Tînărulă bărbată vială devenise seriosă și 

tăcută, neputându-se reculege din lovitura 
grea a sorții. Din oficiulă de stată s’a re
trasă curendă după durerosa întâmplare. 
Orașulă Londra l’a părăsită, retrăgendu-se 
la o vilă a sa, der nici acolo nu a putută 
afla liniște. Ceva ’lă împingea din locurile 
acelea, unde așa de fericită a trăită cu 
soția lui iubită, afară în străinătate, care 
i-a răpită, ce-a avută mai scumpă.

Elă a alergată în lumea mare, a că
lătorită peste țări și mări. Voia să uite 
durerosulă trecută,

O ! dâră nu putea.... Și astădl, când 
i-se înfățișă fetița blondă, ârășl se simți 
singură și părăsită pe lumea acâsta. Dâcă 
celă puțină Nancy, frumosă lui copiliță, 
i-ar fi rămasă în viață! O ! atunci lumea 
nu i-ar fi părută atâtă de streină și lipsită 
de plăceri. Elă ar fi învinsă durerile cau- 
sate prin perderea scumpei soții, așa însă 
apăsată de suferințe, trecea prin lume. Și 
ar fi fostă ea ore așa de înaltă și sveltă, 
ca necunoscuta?

Probabilă, îșl dise elă; sigură însă ar 
fi avută astfelă de ochi albaștrii curați, ca 
cerulă și suridătorl, bucle undulose aurii. 
Și-i părea aprope a crede, că ar fi obser- 
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creditu prea mare. Creditulu prea 
mare, cum e vorba, te pune bine, 
seu te răpune. Ori cine scie, că unfi 
câștigă mai mică, der sigură, e totu- 
deuna mai bună, decâtă unuiă mare, 
der nesigură.

De aceea pentru ună negustoră, 
cea mai mare măestriă e aceea, de 
a sci pănă unde se se lntin4ă cu 
creditulu: căci decă nu creditezi de 
locă, încă nu poți face trebă, căci 
se găsescă alții și crediteză fiă pe 
sigură, fiă pe nesigură, și lumea fără 
bani, — și puțină e cu bani, — se 
duce la acela, care crediteză. Decă 
te întincji și tu la credită, ca altulă, 
poți forte ușoră se cacți alăturea cu 
acela, care țl-a dată concurența în 
credită.

Pe urmă, cu creditulă prea mare 
câte încurcături nu se întâmplă între 
bmeni; se pbte întâmpla, ca ună lucru, 
cu scire ori fără scire, să se scrie 
de doue-orl în protocâle, său pbte 
să fiă scrisă bine și esactă, dâr ace
la, pe care l’a creditată, să nu mai 
recunoscă, după o semă de vreme, 
fiă că nu vră să plătăscă într’adinsă, 
fiă că pbte șl-.a uitată.

Ce se întâmplă însă cu aceia, 
cari cu venitulă din anulă acesta 
suntă siliți a plăti, ce au mâncată 
acum ună ană, seu acum doi ani? 
Aceștia se află în primejdia de a 
muri ca înșelători. De tbte acestea 
nimică nu-i pbte mântui, decâtă re- 
strîngerea trebuințeleră și cheltuele- 
loru cj-ilnice și o economiă cum se 
cade în casă. Pe speranțe deșarte 
într’ună viitoră mai bună, nu ne pu- 
temă răcțima. Speranța să nu o per- 
demă, der nici prea multă se nu ne 
încredemă în ea. Cine trăesce nu
mai cu speranța mbre cu ea, dei
ce e în mână, nu-’i minciună.

Cine are o temeiă, cum trebue 
să fiă, îi pbte da pe lună o sumă 
de parale, cu care apoi ea are se 
întâmpine tote lipsele și trebuințele 
casnice în acelu timpă. Bine înțe- 
lesă, în acea sumă nu potă întră 
și cheltuelele nepreveflute, pe cari 
bărbatulă trebue să le întâmpine, 
din suma ce anume și-a pus’o la o 
paite pentru cașuri defelulă acesta.

A da femeii parale creițăresce 
în fiă care clipită, de câte-orl are 
lipsă, însemneză a purta o economiă 
neînțeleptă și forte costisitbre, căci 
în casulu acesta femeia nu se simte 
răspuncjetbre de cele ce cheltuesce, 
âr bărbatulă tocmai în modulă aces
ta nu pbte ține nici o controlă în 
.economia casei sale.

Decă femeia nu e econbmă, 
atunci vai de capulă bărbatului, căci 

a o pune sub curatela lui însemneză, 
a fi totu elu și bărbată și femeiă,

Și olarii
Și bucătarii;
Vai! Ș'amarul

Decă bărbatulă e cheltuitorii și 
femeia econbmă, încă nu-i bine, der 
totă mai merge. Decă însă amândoi 
suntu cheltuitori, atunci e vai de ei, 
suntu nisce ființe perdute, cari în- 
mulțescă miseria, sărăcia și suferin
ța în lume.

(Va urina).

întinderea religiuniloru pe supra
fața pământului.

După, perfecțiunea lorii, religiunile se 
subîmpartu în 4 grupe de căpetenia,, cari 
de asemenea se împartă într’unii numără 
mai mare de sub-despărțăminte.

Grupa primă o formeză trepta ce 
mai de josă de vederi religiose, vine înain
te numai la poporele de cultura cea mai 
inferioră și consistă simplu dintr’o închi
puire neclară seu presupunere, că sufletulă 
vieză după morte, ele au o credință deșer
tă confusă și o frică de spirite.

Grupa a doua o formâză Fetișismulu, 
credința că sufletulă omeniloră, după mor- 
tea acestora, trăesce pe pămentă în altă 
formă. Pe acesta se baseză adorațiunea de 
animale și chiară de lucruri neînsuflețite.

Mijlocirea comunicațiunei cu spiritele 
o îngrijescă șamanii, seu vrăjitorii.

A treia grupă, — totă politeistică, 
este Brahmaismulă, care se poteprivi, ca o 
perfecționare a festișismului, acesta se apro- 
piă în multe privințe de învățătura mono- 
teistică (credința într’unii Dumndeu), fiind-că 
la deosebirii ț)ei se mai adauge încă o 
ț)eitate, sufletulă lumii, ființa cea mai înal
tă, Brahma.

Strînsă rudită cu acesta este Buddhis- 
rnulu (învățătura lui F6), care respinge îm
părțirea omeniloră în 4 caste, după cum o 
cere Brahmaismulă, și aderențiloră săi le 
pune în perspectivă posibilitatea, că du- 
cendă o viăță perfectă curată, după mbr- 
te, sufletulă loră să se avente pănă la fiin
ța cea mai înaltă, pănă la Buddha.

Aprope de acesta stau învățăturile 
lui Confutse și Laotse, cum și mărturisitorii 
cultului străbuniloriî.

A patra grupă, cea mai perfectă, o 
formeză religiunile monobisie, cari recu
noscă de cea mai înaltă ființă numai unii 
Dumnezeu și învață credința, că sufletulă 
trăesce după morte.

De acestea se țină Creștinii, Mohame- 
danii și Israeliții, cu variațiunile și diver
sele lorii secte.

După numărulă mărturisitoriloră loră, 
poporele creștine să socotescă rotundă la 
480 milione, anume :

Catolici cam ‘240 mii.
Protestanți cam 150 mii.

Relig. grecâscă cam 95 mii., compu- 
tându-se aici tote sectele.

De islam (mohamedanl) se țină cam 
170 mii. omeni; Israeliții numără peste 7 
mii.

Politeiștii seu păgânii (Brahmani, Budd- 
hi ști, Șintos, mărturisitorii lui Confutse și 
Laotse etc. și adoratorii fetișismului) numă
ră cam 850 mii.

P. — P.

Din istoria animaleloru.
i.

Cele mai însemnate urme des
pre crescerea animaleioră le aflămă 
în Arabia. Poporulu din acestă țeră 
se împarția din vechime în două 
părți: unii, cari ducea o viață de 
nomac|I și trăiau din aceea, că în- 
căroau pe cămile felurite producte, 
pe cari le esportau în alte țâri; er 
alții se stabiliseră într’ună locă și se 
ocupau cu crescerea cailoră.

Caii arabici, dela cari se tragă și cei 
englesi, suntă cei pănă astăițl mai ves
tiți și în Europa; ei au capulă mică, 
nările largi, ochi vioi și plini de 
focă, grumazii încordați, pe cari e 
crescută o cbmă lungă și adese-orl 
creță, spinarea dreptă, peptulblargă, 
trupulă subțire, șoldurile pline, cbda 
lungă și desă, er piciorele puternice.

Arabii mai trăescă pănă astăfll 
cu caii loră împreună; ei nu se des
partă de ei, nici când mănâncă, nici 
când se culcă, ei îi tracteză, ca pe 
prietinii și tovarășii loră de lucru. 
De aceea la ei nici nu vei afla cai 
cu năravu, ca pe la noi. Caii arabici 
suntu cei mai prețuiți pănă astăcjl 
în tbtă lumea, er la vân4are ajungă 
de multe-ori la ună preță ne mai 
au4itu.

După Arabi, cele mai însem
nate urme de crescerea animaleioră 
le aflămă la Grecii cei vechi. Aceș
tia încă cresceau mulțime de ani
male, precum: boi, vaci, cai, asini, 
catâri, oi, capre și porci. In Grecia 
au începută a întrebuiuța mai în- 
tâiu cai la resboiu, la preumblări și 
alergări, er asinii și catârii la purta
rea poveriloru.

Vitele cornute se întrebuințau 
la lucrarea pământului și pentru 
hrană. Din lâna oiloră se tăceau 
felă și felă de îmbrăcăminte. Laptele 
de oi se amesteca cu celă de capre, 
ca se se închege și se făceau cașl, 
cari apoi se puneau se se usce și 
se păstrau timpă îndelungată. Rimă- 
torii încă erau cunoscuțl din timpu
rie cele mai vechi, se îngrășau, se 
ucideau și carnea și slănina loră să- 
rată și afumată se păstra âră timpă 
îndelungată. ■

La nici unulă din vechile po- 
pore nu aflămă prme așa însemnate 
despre crescerea animaleioră, ca la 
vechii Romani; la aceștia unele ani
male erau atâtă de prețuite, încâtă 
se cinsteau ca nisce 4©I- Ovidiu, ună 
scriitoră vechiu, 4i°ea lui Pitagora, 
care era obicinuită a se hrăni cu 
carne de vită: „Pentru ce suntă vi
no vați boii, de se taiă? căci ei suntu 
animalele cele mai bune și fără vi- 
cleniă, născute pentru munci grele!“

Pliniu, unulă dintre naturaliștl, 
spune în scrierile sale, că boulă e 
soțulă celă nedespărțită ală omului 
la lucrurile cele grele, de aceea tre
bue hrănită și cruțată mai multă, 
ca ori și care animală. Bubona era 
ună 4^u la vechii Romani, despre 
care credeau, că apără și scutesce 
vitele, er sub numele de Etercu- 
lius cinsteau pe Gaturnus, despre 
care credeau, că a învățată pe 6- 
menl să întrebuințeze gunoiulă la 
îmbunătățirea pământului.

Numa Pompiliu a fostă celu 
dîntâiu, care a introdusă banii de 
metală, ca schimbă pentru producte. 
Mai tâi4iu, sub Serviu-Tuliu, se ti
părea pe bani: unu bou, o vacă, 
unu purcelă, o 6ie, ună cală și al
tele, prin care încă se țintea la în- 
curagiarea ținerei și crescerei vite- 
loru.

Afară de animalele mai susu 
înșirate, vechii Romani mai țineau 
și o mulțime degalițe: găini, gâsce, 
rațe și porumbi, eră pe unele locuri 
se ocupau și cu stupăritulă,

II.
Intre tbte cnimalele domestice, 

se pare, că cânele a fostă celă din- 
tâiu, care s’a îmblândită din starea 
lui sălbatică, devenindu ună tova
rășă credinciosă și nedespărțită ală 
omului. Chiar și unele din poporele 
vechi țineau hăulitulă cânelui de 
peste nbpte, ca o prevestire sinistră, 
er astă4i hăulitulă lui se privesee 
dreptă prevestire de focă, mbrte sâu- 
alte nenorociri.

Soiulă câniloră de astă4l, după 
cercetările celoră mai vestiți natu
ralist!, se trage din șacalii și lupii 
indieni, cari prin încrucișare (corcire) 
au dată mulțimea de soiuri, ce 
le vedemă astădî, precum: cânele 
de casă, de turmă, de vânată, zăvo- 
4ii, ogarii, căpăii, șorecarii (pumili- 
cii) și celealalte soiuri. Intre ani
malele domestice nici unulă nu are 
ună 8imță și mirosă așa ageră, ca 
cânele. Ogarulă și căpăulă, d. es., 
numai după mirosă alungă vânatulă, 
er cânele de oi simte din depărtare 
apropierea lupului.

vată ceva asemănare între aceea și fetița 
lui mortă.

Elu voi deci a cerca să o mai afle, 
spre a-se informa de starea ei, și a-i face 
vr’ună bine în amintirea ficei sale.

IV.
Conformă promisiunei de erî, Ninetta 

•se arătă la ora fixată pe malulă mării, unde 
Pepino o aștepta cu nerăbdare.

Ea sări cu ușurință în gondolă și 
:aruncându-se pe bancă strigă vioiu: „Eu 
■credă, Pepino, că noi vomă avă o călătoriă 
plăcută Ventulă e tocmai puternică des
tulă, pentru a întinde pânzele gondolei, 
•ceea-ce eu aflu cu multă mai plăcută, ca 
veslitulă, pentru-că astfelă, ne vomă pută 
petrece neconturbați de nimică“.

Pepino liberase deja barca de lanță 
-și era tocmai în posițiă de-a o împinge, 
când ună streină să apropiă de elă și-lă 
agrăi pretinesce:

— „îmi permițl, tinere, să mergă și 
eu împeună cu voi? ’Ți voi plăti și ună 
bacsișă bună, fiindă astădl di de Dumi
necă.“

Pepino să întorse cătră însoțitorea lui 
•și șopti încetă: „Eu credă, că-lă vomă 

pute lua cu noi în gondolă; din conversația 
nostră puțină va înțelege, și a câștiga ceva 
bani fără ostenălă, nu ’ml strică. Sci tu, 
Ninetta, eu ași dori să-mi potă cumpăra 
câtă mai în grabă o gondolă, căci numai 
decă am una, voiu fi omă neaternată și 
domnă peste mine; atunci potă să mă și 
căsetorescă, decă ’ml place,“ adause elă în 
fine.

— „Ei, ei, tocmai așa te sci tu gră
bi?11 glumi Ninetta.

— „Posibilă“, replică elă, și întor- 
cendu-se cătră streină, îlă învită amicală 
a să sui în gondolă.

Sir Eduard Richly, căci acesta era 
streinulă, urmă numai decâtă provocării 
și ocupă locă pe banca golă.

Ună timpă trecu în tăcere necontur
bată. Numai după-ce ventulă sufla pânzele 
și gondola se mișca încetă legănată pe 
valuri, îșl oontinuară tinerii conversația 
șoptitoră. După o pausă, se sculă Pepino 
și ducendă o corfiță dintr’ună unghiu, unde 
stătuse ascunsă, o aședă înaintea Ninettei. 
Acăsta ridică cu curiositate coperișulă și 
exclamă cu bucuriă: „A ! frumosele „Niki“ 
Pepino, ce gustuose voră fi. Eu simțescă 

deja fome după plimbarea nostră. Tote 
suntă prinse singură de tine ?“

— „Firesceu, constată tînărulfi, pe 
când scotea cuțitulă din busunară, cu care 
desfăcea scoicele, aședându-le pe coperi
șulă corfei.

Tînăra fată voia tocmai se să servescă, 
când de-odată părea a-i veni ceva în minte 
și-și retrase mâna cu grabă. Ună momentă 
șovăi încă, apoi prindendă farfuria îinpro- 
visată, o ținu streinului domnă înainte.

— „Nu vei pofti să guști, Signore ?u 
întrebă ea zăpăcită.

Sir Eduard primi cu mulțumită, folo- 
sindă prilejulă de-a se lăsa cu Ninetta 
într’o conversațiă. Ființa ei veselă, nesilită, 
’10 atrase, căci întrăga ei înfățișare trada 
oreșl-oare cultură.

— „Sunteți voi frați ?“ începu Sir 
Eduard Richly.

„O, nu!“ rîse fetița, „acesta e numai ami- 
culă și consoțulă meu de jocă, pe care 
însă îlă iubescă întocmai, ca și pe fratele 
meu; cu elă am crescută și am împărțită 
tore bucuriile la olaltă.“

— „Camaradulă tău de jocă pare a 
fi ună copilă bună și marinară desteră, 

adause Richly prietinesce, „dără nu ai tu 
vr’ună frate său vr’o amică, de ai fostă 
totă numai cu elă?“

— „Nu“, răspunse Ninetta cu tristeță, 
„eu nu am nici rudenii, afară de bunicii 
mei. Mama mea de multă e mortă, ea zace 
afară pe „Campo-santo“, eră amice, deși 
am destule, totuși ele nici pe departe nu
mi suntă așa de dragi, ca Pepino ală meu.“

Și astfelă istorisi fetița cu pasiune 
ascultătorului despre copilăria ei, despre 
jocurile de pe frumosulă „Mollo“, despre 
bunica și orele instructive la bunulă preotă.

Cu timpă deveni și tînărulă pescară 
vorbăreță. Profesiunea lui oferi multe punc
te de interesă pentru streinulă Engleză, 
care profita bucurosă de ocasie, a studia 
din împărtășirile nevinovate ale lui, carac- 
terulă acestui poporă vială, care-lă atră
gea ne spusă.

Cândă barca loră, după o călătorie de 
aprope două ore, ajunse ărășl la mală, 
toți trei deveniseră cei mai buni prietini, 
și streinulă Signor le promise a mai parti
cipa la primblările loră de mare.

(Va urma).
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In părțile nordice (polare) sunto 
unO. felO de câni mai mari ca celâ 
de pe la noi, cari se întrebuințeză 
la tragerea saniilorii. Precum la sate 
este capra vaca săracului, așa !a 
orașe este cânele animalulii celu de 
pe urmă alu orășanului. D6r la orașe 
ținft câni chiar și femeile. Datina 
acesta și-a luatu începutulîî, precum 
se d’ce îQ Polonia, de unde apoi s’a. 
lățitu în t6te orașele și cetățile mai 
mari. Se cțice^ că odată Polonii mer- 
gendu la resboiu, rămăseseră după 
sfirșituld resboiului timpu mai înde
lungați! in Rusia, unde îșl petreceau 
cu altele. Nevestele loru însă, ca să 
le mai trecă de urîtO, au începută 
a-și petrece timpulii cu câte-nnu că
țelușă, pe care îlu purtau în brațe, 
seu îlă duceau legată după ele. De- 
atunci a rămasă obiceiulă orășeni- 
loră, de a umbla cu câni după ei.

In unele orașe mai mari, ome 
nii săraci, neputendu-șl cumpăra altă 
carne, suntă siliți a se nutri cu 
carne de câne, pentru care suntă 
măcelării anumite.

Ca tote animalele, așa și cânele 
este espusă la mai multe bble, între 
cari cea mai însemnată este turba
rea. Acesta îi vine cânelui seu din 
răcălă, seu din ferbințelă prea mare. 
De aceea îndată ce vedemu, că 
cânelui îi curgă balele din gură, 
scote limba, ’i-se înroșescu ochii, 
urlă, se ascunde și tresare adese-ori, 
ti'ebue să se impusce, ca se nu musce 
vre-o vită seu vr’ună omu, Ia cari 
apoi încă se pbte lua turbarea.

Pisica (mâța) domestică se trage 
dela cea sălbatecă, care pănă astăcji 
se mai află prin unele păduri; ea 
s’a îmblâncțită pentru folosulu, ce 
aduce omului întru stîrpirea șbreci- 
loru. Pisica încă e cunoscută omului 
din timpurile cele mai vechi.

Deși unii istorici susținu, că câ
nele a trebuită să fia celă dintâiu 
animală domestică alu omului, to
tuși se crede, că vitele cornute au 
fostă mai întâiu cunoscute. Acesta 
se crede cu atâtă mai vârtoșii, de 
Oîe-ce multă timpă omulu nu cu
noscuse la începută folosulă. buca- 
teloră, ci se nutrea numai cu lap
tele și carnea viteloră, er cu piele 
loră se îmbrăca.

Unele popore din Europa au 
venită și s’au așecjată aici aprope 
numai ca popore nomade, însoțite 
de turmele loră de vite, cu cari la 
începută se așecjau mai cu semă în 
apropierea rîuriloră și pe unde aflau 
pășuni bune și îmbelșugate. Aceste 
modă de viețuire îlă mai țină și as- 
tăcți poporele necivilisate.

In Europa suntă cunoscute as- 
tădi trei soiuri mai însemnate de 
vite: vitele negre cu corpulă grosă 
și cornele scurte (Pinegau); vitele 
dela șesă cu piciorele, corpulă și 
cornele mai lungi, și vitele munte
nesc! dela munte cu corpulă, picib- 
rele și cornele scurte și grbse.

Din timpurile cele mai vechi, 
vitele au fostă ținute în cinste mare, 
parte pentru-că se nutriau 6menii 
dela ele, parte pentru-că se între
buințau la lucrarea pământului. Pănă 
nu erau cunoscuți banii, ca mijlocă 
de schimbă, ba chiar și astăcțlîncă, 
avuția unui omă se numără de 
multe-orl și după numărulă viteloră 
ce are. *

In timpurile trecute puneau 
omenii mai multă preță pe mulțimea, 
decâtă pe soiulă viteloră, astădl însă 
tote s’au schimbată, și omenii au 
uiiă gustă deosebită în ce privesee 
soiulă vitei, cântandu-se se fiă, cum 
e flice, „nu numai irumosă, der și 

8ăptbsă“.
Prin procurarea de tauri negri 

pentru vitele dela șesă seu dela 
munte, soiulă viteloră s’au mai schim
bată, care schimbare a dată nascere 
viteloră încrucișate (corcite), de cari

se potă vedea astădl prin cele mai 
multe locuri.

Cu crescerea și îmbunătățirea 
soiului viteloră s’a ocupată în Europa 
mai cu de-adinsulă Ioană Coler pe 
la anulă 1592, Bakevell din Anglia 
și Liebig, Settegast și Nathusius din 
Germania.

(Va urmai.

pănă la 46 — cr. Transito, mijlociăgrea 
dela 45.— or. pănă la 46 — or. transito 
itșoră dela 44.— or. pănă la 45 — cr.

Porcii îngrășat! de unu ană .dela —.— 
■ r. pănă la — or., îngrășațl ou ououri ză 
dela — cr. până la — or. Cântăriți la gară 
cu —.— cr. la pănă — or..

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 13 Martie n. 1895,

Mărci imperiale germane . . . 6O.32’/?
London vista....................................123.45
Paris vista .  ............................. 48.87
Rente de cordne ausir. 4%. . . 101.19
Note italiene.................................. 46 50

Cursulfi pâețeâ Braișowfi*

ȚarwSu Siexandru IS șs Țiganii.

Marți s’au împlinita 15 ani, de cândo 
Țarulă Rusiei Alexandru II a foștii ucisă 
de nihiliștl cu bombe de dinamită. Cu pri- 
lejiulă acesta ună Țigană lăutarii din Peșta, 
cu numele Balogh Kâroly, istorisesce, că 
elă c’o di înainta de catastrofă a eâutată 
Țarului, procurându-i multe ore vesele. 
Banda lui Balogh mersese în Petersburg 
la începutulii anului 1881, și la recoman- 
dația oontelui Csermegeff, s’a instalată în 
circulă Czizenelii. Țiganii abia au cântată 
în acostă circă câteva oițe, când au pri
mită o invitare să se înfățișeze în palatulă 
de iarnă la o serată, unda era și Țaruliî 
Alexandru II, îmbrăcată în uniforma regi
mentului 2 austro-ungară. Banda lui Balogh 
cântă marșului lui Râkoczy, apoi imnulă 
polonă. Țarulă se îndrăgi de Țigani și trei 
cjiie de-arendulă înaintea catastrofei au pe
trecuta la paiață, unde au cântată mereu. 
Balogh, care înainte cu o di dela mbrtea 
Țarului, se afla cu musica lui la paiață, 
descrie astfelă cea din urmă seră a lui 
Alesandru II:

In palatulu de iarnă ală Țarului s’u 
dată ună concertă, care s’a începută l'.i 11 
ore. De față era și Alesaniru II împreună 
cu soția-sa Maria Teodorovna. Lângă elă 
ocupa locă principele Dolgoruky, de-a stânga 
soția acestuia, apoi Sergiu Vladimir, Alexis, 
Paul, Constantin, cei trei prinți: George, 
Nicolae și Alexandru. Țarulă era afară din 
cale bine dispusă. Cătră 2 ore elu s'a de
părtată, er moștenitorulă de tronă Alexan
dru cu ceilalți prinți s’au retrasă în altă 
sală, unde s’a începută jooulă, care s’asfîr- 
șită la 4 ore diminâța.

In rjiua următbre s’a întâmplată înfio 
rătorea catastrofă.

Balogh elice, că cu fotă doliulă, cea 
îmbrăcată curtea, totuși principele moșteni- 
toră de atunci și împeratulă Alexandru III 
oare a murită la Livadia nu șl-a uitată de 
iubițil săi Țigani, ci dreptă răsplată li-a 
dată 10,000 de ruble, âr lui Balogh ună 
inelă de mare valore, pe care ’i l’a tri
misă însăși Maria Teodorovna jj

POȘTA REDACȚIUNEI.
D-rei E. 31. în Cacovn. Gazeta de Dumi

neca nu se pote trimite pe credită. l)-lui G. I’. în 
U. Călindarulă, de care întrebați, nu se află la 
nici o librăriă dela noi, fiindă oprită.
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Grâu Bănățenescfi
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta ’
Grâu de Alhn-regida
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80
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70 -72
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62.64
64.66
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5.65
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6.30
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6 55
6.90
8.20
6.70

Bursa deBucuressf 
din 13 Mi rtie n. 1895.

Producte hv, w o * n J n
dUTSVila

dela pAntt

Seni, de tri*. Lnțorr.ă ungur. 38.- 48 -
— francesă

roșiă 68’-- 68.-
Oîeu de rap, rafinata du piu ~ . -
Oleu de in —. “ —

§ Uns. d® porc dela Peita 49 - 49.50
£ dela țdră —. •• — —
o Slănină svdntată 41.60 42.—

-C 11 afumată 18. - 49.-
Seu — —,—
Prune din Bosnia în buțl 9 25 9.50

din Serbia în saci 925 9.5"
Dictară slavonii nou 17.- 18.—

<3 bânățenescil
3 Muci ■din Ungaria
țb Gogoși nnguroscl

a.; serbescl
Miere brută __ __ —.

F galbină strecurată _ B w —. -
Ceară de Bosenav. _
Spixtft brută 1 ._ —•-

»» 01-ojdiu.țe de spirt

OăAexxctarvLi'a. sAptămânei.
MARTIE are 31 (file. GERMENAR.

Pilele lălend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dom. 5 4 Sf. Mart. Conon 17 Gertruda
Luni 6 S. 42 martiri 18 Alecsandru
Marți 7 Mar. Vas. și Efr. 19 S. Iosif
Mer. 8 C. p. Teofilact. 20 Niceta, Eug.
Joi. 9 ț S.40 de M. d. S. 21 B: nedict
Vin. 10 S. m. Cuadrat. 22 Oc. avian
Sâm. 11 C. p. Sofroniu. 23 Frumențiu S C O MPTUBl:

■V a 1 c r i D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Eientă românii perpetuă 187b 5°/o Apr.-Ocl. 1O1.'/,I
Renta umori is-abili .... 57o 99.7J

„ „ (Impr. 1892 . . . lan.- iul. 98.'/,
„ „ din 1893 =7<> H 98.'./s
„ „ 1894 int. 6 mii. Aur.-oct. 96.-
„ „ (Impr. jde 32.'/2 mii. 4°/o ian.-lnlie «4.7,
„ „ «Impr. de 50 mii. -l7(. n n 87 -
„ „ (Imp. de 274 m 1-90 4"/,. ti n BL'/2
„ „ (Imp. de’45m. 1891 4% >5 n 87-
„ „ (Im. de 120 iul. 1891 47,. 15 8(.’/,

Obl g. d© Stată ^Conv. rurale/ 6% Mai- m. 102/Ț
Cbl g. 08sej Pensiunile)' fr. 300 10 280.—
Oblig- comunei BucurescI 1883 57" lan.- iul. 95.-

„ „ ,. din 1884 57, ■- Mai- Nov. —.—
„ „ „ din. 1888 6“/- Iun.- 3ec, —
., „ „ din 1890 f>7„ Mai- Nov. 95 '/,

Scrisuri fonciare rurale . . . 67o lan,-Iulie 7s
„ urbane BucurescI «7o 11 >1 101 '/.

V D D » K/o V f>

u «j ii Iași f-7o n f) 80. V4
Oblig. Soc. de basalt artificială 67» n

V.JS.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 V —
Banca Națion. uit. div. oG.— 600 într . V, 1512.
Banca agricolă.......................... MO 150 V. 1'6.-
Dac’.ia-România uit. div. 35 le1 200 înti . V. 379.-
Naționala ds asig. uit. div. 43 lei 200 îl >1 40).-
3oc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 1 —
Soc. Rom. de Constr. uit, div. 151. 250 II 139.
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 ț) H
„Patria" Soc. de asig. ultd. 4 loi 1(0 H H 110.
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 1

„ „ „ „ 2 em. u. d, 0 100, —

Soc. de fur. militare u. d. 60 lei —.

..Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 n *' ll.'lt Î5
Societ. p. const, de Tramways 2M î îl
20 franci aură 20.06

RancDot-’ rom. Camp. 
Argint român. Curnp. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rosescl Cnmp. 
Mărci germane Curnp. 
Scris, fono. Albina5°/0

Din 16 Martie 1895.
9.72 Vend. 9.76
9.68 Vend. 9.72
5.76 Vend. —
5.75 Vând. 5 89
131 Vend. •

60.- Vend. -.-
100.75 Vend. 101.75

Din 15 Martie st. n. 1895

PrețmSe esrealeor dhi piața Brașow.

1
Postiră afeu 1 

greutatea
Calitatea

Valutca

trlacă.

fi. '•r.

1 H. L. ( cel mai frumos 0 150
D Grâu < mijlociu . . 5
p Imai slabă . 4 •70 1
>» Grâu mestecată . 3 601

f frumbsă. 3 50 >
»' tmijlooi» . 3 - i

1 frumosă 3 50
!) OlKfi 1 mijlociu . 3

_ ( frumosă 2 30
H

°’as0 f mijlociu .
Cuouruză .... 4 40

li Măiain.................... 4 80
7) Mazăre.................... 5 80 |
îî Linte................... 6 50 f
)) Fasole ..... 5 60
n Sămânță de ină . . 10 -■

Sămânță, de cânepă 5 50
Cartofi.................... 1 10
Măzăriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . — 48
n Carnea de porcă — 52

Carnea de berbece — — :

1 HA U1 Sf-ii da vită prbspătii 23 —- •
IvU fcil. Său da vită topită 33 — '

Proprietarii: Op. Aure! ifiSuressat»' .
ReiacM responsabilii: Gregar-ixa ESau.wuL

cum și tote boleie, c a tare de ale ca
nalului de respirație, gâtleju, plămâni, 
greutate de respirație, Astma, flegmă, tuse 
măgărescă, răguselă, gădilitură ia gâtu, 
începutu de tuberculosă, se potă depărta 
mai bine și mai ușoră cu întrebuințarea 
renumitului și după prescripția medicală 
preparată și recomandată Ceaiu Sfânt. 
George pachetă â 50 cr. și prafulă care 
aparține ceaiului prafu Sf. George, cutia 
â 50 cr. împreună cu prescrierea între
buințării. Succesu se simte după câte-va 
diie. Mai puțină de 2 pachete nu se tri
met. La trimitere cu posta 20 cr. mai 
multă pentru pachetare și espediată.

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

Să se trimită prețu înainte cu man
dată poștală.

Depou la „Kreuz-Apotheke“
WIEN, VH. Mariahilferstrasse 72.

î
I: 7.1

ti' ■*'

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

I

.A’;

t ■

•»4 Ună medicamentă forte bună
L și probată ca sigură contra bo- i

TergulC de rîmăiori ain Steinbruch,
La 8 Martie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fostă de 
9437 capete, la 4 Martie au intrată 
654 capete și au eșito 1999 ră-rânendă la 
o Martie, ună numără de 118.092 capei-.

Se notâzft marfa : ungn reșcă veche 
grea dela 45J/2 or. păuă la 46.‘/2 cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 
48.— cr. pănă la 49.— cr., de m i j 1 o o ă dela 
46.— or. pănă la 47.— or. ușbră dela 
46.— cr. Dănă la 47.— or.

Marfa ț&rănâscă grea dela 45.— pănă 
la 45.*/2 cr. de mijlooă dela 45.— cr. 
pănă la 45.'/2 cr- ușdră dela 45.— cr. 
pănă la 46 — or.

Marfa serbâscă, grea dela 45.— or.

Cm'suBu ia bursa dăm Viena.

Banca naț. a Rom. 67i> Paris .... 2’/37o
Avansuri pe efecte I7o Petersburg . . 473%
Casa de Depuneri L/2 Berlin .... 67o
Londra .... 27, Belgia .... 37o
Viena..................... 47» Elveția .... 37o

Din 15 Martie 1895.
Renta ung. de aură 4°/0 . . .
Renta de cordne ung. 46/0 . . .
Impr. oăil. fer. ung. în aură41/2°/0 • 
Irnpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale croate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii . . . .
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 
Reuta de hârtie austr...................
NapoleoudorI................................. .

124.35
99.10

127.50
104.10
125 40
98.60
98.25

162.50
153 —
101.65

9.77

leloră de siomacU, cu deosebire 
sus&ixja» contra indigesțiunei, lipsei de ape- 
t'tii, duruielii, sgârciuriloril, colicei, arsurii, 
constipației etc. Sticle cu er. și 9 11. 

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

vedită de mai multi ml la bolnavi de 
nervi Elixirulu de nervi a lui Br. Li8ber 
marca înreg. Ț și ancora. Să se ceră 
prospectulă. Se prepară după prescripție 
medicală oficiosă legalisată în farmacia 
M. Fanta, Praga.

ESJEWfiA. se vindecă și în cașurile 
cele mai rele cu Esența Sougede. Cura 
se pote face cu seu fără soirea bețivului. 
Esența este fără colore, mirosă și gustă. 
Succesuhl sigură și garantată 1 flacon 
1 fl. MP cr.

Depou principală 
Farmacia Salvator 

Presburgu.

,4

In farmaciile din BrașovO Ed. Kug
ler, Karl Schuster, Victor Roth. Sibiiu 
With. Moricher, C. 1. Molnar-, Clușiu 
Szeky Mild os și mai în tote farmaciile.

Oucuruy.il
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Avemu ondrea a recomanda on. publică pentru

Sesonult de primăvară și vară
faba’ăcateSe n6stre dm Bâeiă recunos
cute ca solide, și anume:

Stofe de rocsarî și jmMtalOMl, confecționate 
În CheviotU și Hammg’arn, Stofe Cbeviotu din lână 
veritabilă, Cbeviotu din Scoția.

Stofe fe s
Stofe de uniforme în Tricota și Kammgarn. 

Diferite postavuri și stofe dîrstite, de ca
litate bună și fOrte trainice, pentru săteni și economi.

5®Iedtaa’fl pentru bărbați, asortimente bogată. 
§®8apowe de vară (așa numite Minister) moi, 

flexibile și trainice, din Jână englezescă.
dovore și pâsie de podflMB, mare asorti- 

mentu.
De ore-ce amfi măritfi și completata cu cele mai 

noue mașini fabrică ndstră. întrebumțândubune și
numai lână curată. putemO lifera mărfuri bu
ne și solide, și corespunde pretensiuniloră ia pri
vința modei și gustului.

Căete cu mostre stau la disposiție.
Ne rugămu de cercetare numărdse.

Wilhelm Scherg & Cie.
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pentruSUFERINȚE DE STOMACHU ȘI URMĂRILE
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutuiă

5?0tp. Boss’s
Acestă balsamă preparată ou îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte folos.iotră în contra tuturoră greutățiforu de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitu, rîgăeiei, congestiuniioru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum ună singură și dovedită imicdi- 
eamentu ile casă pogswriilb .

Sticla. mare costă 1 fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recnuoscință stau ia disposițiă! 

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

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

Dr. Rosa’s Lebens-Balsani
' eritabilă să pote procura numai în

ZOepcsit-u-l-u. pxizxcipal-&. al-îx prod.-u.cetor-u.lvLi

Farmacia . Zum schwarzen Âdler“ Prag 205—3. 
In 3Bu«Japesîa î la farmacia I. von Torok.

Tote farmaciile din Brașovâ, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
chia Austro-ungară au deposits’ din acestă balsamă de vieți.

Toții de acolo se pote avea :

de casă universală de Praga
(ÎE’xa.g-er TJ'n.ivzersal-THiavLssalloe)

unii medicament^ sigură și prin mii de scrisori de muițămire recunoscută în 
contra tuturoră inflamațiuniloră, răniloră și umflăturiloră.

Acest» se întrebuințezi cu succesă siguri la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea îuțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții (ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glandulelo-u limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri îuse, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

Sn ciiîsâre â 25 și 35 ca-
Fiți atenții

De-ore-ce alina de casă uuiversală de Praga sb imi- 
forte desu, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 

la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu
mai atunci veritabilă, deci cutior le din me ală galbinu, în cari se pune, suntă înfășu
rate m hârtii roșii pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum se se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provecțute cu marca făbricei 
de mai susu.

Balsamă pentru audu.
(GeAir-Baisam)

Celă mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea aucjului perdută. I Flacon j fl.

x>

Gulere englezesc! în t6te colorile 2 fl. 50

cu deosebită

t6te colorile 2 fl. 50 cr

stimă,
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imăvară
ars cnorea

acesta U9ENA,VI., ftrialiiltetess 83,
Souterain, Parterre 

Mezzanin și etagîu I.

a aduce la cunosciiuta, că CU l-a Martie Vine la 
prețuri ieftine și reduse, și’mi

Stofe curatu de
permită

Sana:
a invita

venerare cele mai none și exquîsit de frumose stofe 
P. T. publică a visita magazia, unde suntu espuse spre

sensaționalti,

Monsseline de lână Dessins splendid . .
Kammgarn Nonvenutc, Iută duplu . . . 
Kammgaru raye Nouveante 
Crepe Nouveante raye
Nonveaută raye
Nouveaute lignette
Pepita moderne,
Kammgarn raye exclusive
Cheviotine
Kammgarn carre speciality 
Kammgnrn raye anglais 
Haute Nouveante niyb

latu
7»

duplu .
7? •

74

75

120
120
120
120
120
120

51 •

cm. lata

55

74

75

77

75

77

»>
55

15

5’

p*r

71

î)

15

îl

15

57

11

57

77

77

Mostre

Metru fi.
n

ii

ii

ît

n

-.58 }
—.88 «
-.88 !
—70 «

!♦

17

71

1

57

n

55

77

77

11

55

17

75

14

15

1’

Stofe curată de lână:
Hmite Nouveante carre, . . 
lîaye pointu în mătase . . .
Hanțe Nouveante franțuzesc^ 
Haute Nouvenute Parisiennc . 
Hanțe Nouveante în mătase .

Stofe de s jb ii B a t ii:
Pique uni îu tdte colorile, nu-șî lasă fața, per metru 
Mousseline indian Dessins splendid, nu-șî lasă fața,

per metru 52, 55, 58, 60, 65 
Pique Noiiveaule dessine, noue de totu, pentru rochii și bluse 

nu-șî lasă fața, per metru 35 
Pique liante Nouveante, curat pentru spălata per. m. 58, 85, 90 
Atlas-Natin cele mai noue. des. pentru spălată p. mtr. 36, 40, 58 
Levantine, dessins moderne, pentru spăl. p. mtr. 26, 30, 32, 40, 45 
Zepliir Nouveante, pentru spălata per mtr. 35, 40, 45, 50, 55, 75

moderne, assortment
vedere mulțime de nouvităti

Stofe de mătase:
120
120
120
120
120

cm. latu
77

n

77

77

11

75

5)

51

per metru
74

77

77

47

*7

77

71

47 
■w

fi. 2.8 5
57

71

71

57

3.15
2.25
2.55
2.80

52
cr.

cr. 
cr. 
cr. 
cr. 
cr.

Broeate de nuîtasă, frumsețe splendidă și exquisită 
per metru................................... fl,

Taffetas chine, Dessins splendide . . per 
Taffetas raye broche (Haute Nouveate) „ 
Pepita stofe curata de mătasă . . . . „ 
Stofe curata de mătasă, cu vărgî splendide 
Sicilieunc uni, în tote colorile .... per 
Sicilienne faț,oune, în tote colorile . . ,,
Pongis chinois Dessins splendide . . „ 
Foulard de mătasă Dessins frumosa . „
Bengaline rayă colorile cele mai moderne 
Mătasă crudă cu Dessin.............................. „

metru
n 
n 

n 

»

H 

J» 

H 

H

n 
n 

n 

n

H 

7»

»»

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

-.45
-.98
8.25,

4.-
2.85

1.40
Asoi'tiencEitâ Biorcndl în cele mai noue stofe de lână, duplu lata ă SSU. 3S, 40, 52 cr. etc.

șî jurnale mari ilustrate se trimitu în provincie cu plăcere gratis și franco.
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Bforltorll de a cumpera veritabilă 

rachiu de droșdii 

dm vinii de România (productă destilată curată) 1 O- 
irsa SO cr» Binevoeseă a se adresa la subscrisă firmă.

Totu acolo sS capetă: Slivovitz veritabilii de Sir- 
sma șd rachiu curată de tescovină dan struguri.

Calitatea curată a produsului se garanteză.
Ven^etorilorl li-se acordă rabatti corespuncjetor.

Cu tbtă Btima:
Mîchaelu Roth, 

HBepimlw faiirâeSi de lâlk&r 
ESg’așovu, TIrguGâ Cailoru Nr. 2.

h î 
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i»
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h]ta 4V» vi

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


