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Sir Eduard Rychli mergea încetă că- 
tră sată. Fără voie pașii lui se îndreptară 
spre căsuța din colțulă stradei, pe care Ni- 
netta i-o descrisese ca locuința loră. O fe- 
meiă bătrână, ocupată cu pregătirea cinei, 
ședea înaintea ușii. După descrierea fetiței, 
asta trebuia să fiă bunica ei, și de-dre-ce 
doria informațiunl mai de aprope, se și
opri numai decâtă salutând-’o.

— „Sunteți ocupate încă pănă noptea 
târdiu. Asta vine de acolo, că tinerimea își 
petrece atâtă de bine la mală44.

— „E vero44 (e drepții) dise Luigia miș
când din capă „Copiii jocă, ei suntu tineri 
și îndestulițl numai când este unde-va de 
sărită44.

— „Ninetta vostră pare a fi o ființă 
vi ală, celîi puținii a fostă forte veselă la 
preumblarea nostră pe mare44, continua 
Englesulă. „Ea ml-a plăcută în totă pri
vința 44.
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La poruncă!
Brașovu, 11 Martie v. 1895.

In legătură cu cele ce Je-amfi 
(fish în primula nostru articulu din 
Dumineca trecută, primimu din Câm- 
piă scirea, că încercările de-a pune 
în aplicare noua lege privitore la 
poliția de câmpii întîmpină și în 
acele părți greutăți mari, cari ținu 
poporalii în cea mai mare iritațiune.

Pe Câmpiă satele suntu rari, 
mici și serace, er hotarele suntu 
mari și forte împrăștiate. împreju
rarea acesta face, ca aplicarea legei 
privitdre la poliția de câmpii să în- 
tîmpine încă și mai mari greutăți, 
ca în alte părți. Cu deosebire ab
surdă și apăsătore este acesta lege 
pentru comunele, unde hotarele suntu 
comassate. In astfelu de comune, 
micii proprietari de obiceiu s’au mu- 
tatu la câmpu, unde își au casele, 
grajdurile și tote clădirile economice 
pe tablele seu moșiorele lorii.

Lucru firescQ, că unii ca aceștia 
nu au nici o lipsă de păzitori de 
hotare, deore-ce ei înși-și suntu 
păzitorii moșieloru lorG. Cu tbte 
acestea prin noua lege li-se impune 
se-și țină păzitori cu plată de 360 fl. 
la anu.

Acăstă măsură asupritore a legei 
a căfiuth asupra biețiloru omeni ca 
unu trăsnetă din seninii. Ei, cari 
și așa erau pană în adenculb inimei 
mâhniți de-greutățile mari și multe, 
ce li-se impunu cu cale și fără cale 
din partea vitregei loru. stăpâniri, să 
fiă de-odată siliți a mai primi în 
spinarea loru o câtă de venetici, pe 
cari se-i țină și îngrașe din crâncena 
lord sudbre cu lefuri de câte 360 fl. 
la anh! Nu este bre acesta o bat
jocură din cele mai cumplite?

Ce lipsă era de păzitori de 
câmpu pentru micii proprietari agri
coli, cari avendu-și moșiile comas
sate, și le păzescu ei înși-și cu cea 
mai mare ușurință și prin praxă 
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îndelungată de fiecl de ani au do
vedită, că nici din punctulu de ve
dere alu siguranței de avere, nici 
alu comodității nu aveau nici o lipsă 
de păzitori streini ?

Decă esecutorii legei aru ave 
măcară câtă de puțină bună-voință 
față de poporu, ei aru trebui să re- 
cunoscă anomalia legei față cu acești 
proprietari mici și n’ar pute trece 
cu atâta ușurință peste protestările 
loru, pe câtă de legitime, pe atâtu 
de drepte și temeinice.

Der nu pote fi vorba aici de 
vre-o bună-voință. Avemă înaintea 
nostră copia unei circulare a fisol- 
găbirăului din Ormenișulă de Câmpiă, 
care dovedesce, că autoritățile un
guresc!, deși suntă conscie de ano
malia legei și de greutățile mari și cu 
totulu de prisosu, ce ’i-se facă prin 
ea poporului, ele însă nu numai că 
nu țină sâmă de tote acestea, ci cu 
mijloce silnice, cu feru și focă, voru 
să aplice legea, fără de-a da vre-o 
ascultare protestăriloră poporului.

In circulara, de care vorbimă, 
fisolgăbireulă Ormenișului cu data 
de 3 Martie c. poruncesce notariloru, 
ca sub pedepsă de-a fi trași în cercetare 
disciplinară să facă, ca representanțele 
comunale, fără considerare decă co
munele suntu comassate ori nu suntă, 
să stabilăscă numărulă păzitoriloră 
de câmpu și să facă aruncurile de 
lipsă pentru încassarea plățiloră loră, 
er conspectele și hotărîrile represen- 
tanțeloră comunale privitbrelaacestă 
afacere, în termină de 8 (file, nesmin
tită se ’i le înainteze „Măriei Sale11 * * V. *.

Va se fiică prin acâstă poruncă 
fisolgăbireescă, bieții notari suntă 
amenințați a-șl perde postulă, decă 
representanțele comunale nu voră 
aduce hotărîrl după pofta și porunca 
„Măriei Sale<

Etă, cum înțelegă autoritățile 
unguresc! dreptulă de autonomia și 
de liberă chivernisire ală comune- 
loră nostre! Representanțeloru co

— „Asta mă bucură44, începu bătrâna 
cu mândriă, „căci eu vă potă asigura, că ea 
este o copilă silitore, care numai bucurie 
ne scie causa44.

— „Acesta e o laudă, ce puțini pă
rinți o potă face copiiloră loră. Dumnedeu 
să dea, ca și mai departe să fiă nepoțica 
vostră, precum pănă acuma a fostă44.

— „Nepota mea?44 întreba Luigia ou 
mirare.

— „Ei, der nu sunteți bunica ei ?u
— „Sci Signore14, începu bătrâna ză

păcită, „copila nu e de locă înrudită cu 
noi, nu sciu nici aceea cine au fostă pă
rinții ei, căci, ea este o copilă aflată11.

— „Aflată? Der cum să pote? ea 
însăși ml-a spusă despre mama ei, care se 
află mortă în cimiterulă bisericei. “

— „Intr’asta are dreptate14, continuă 
Luigia, „celă puțină se crede, că frumosa 
Signorina a fostă mama copilei; sigură 
însă totuși nu se pote sci. Dâcă domnulă 
poftesce, eu cu plăcere voiu să istorisescă 
totă întâmplarea, cum am ajunsă la înge- 
rașulă de copilă. Numai Ninettei nu vă 
potă permite a-i aminti ceva; ea s’ar în
trista14.

Sir Eduard Rychli fu cuprinsă de ne- I 

munale, cari în puterea dreptului de 
autonomiă prevefiută în lege ar ave 
dreptulă de-a protesta și de a-și face 
observările loră în asemenea cașuri, 
nu li-se îngădue nici măcară să ră
sufle, ci sub cea mai desperată pre
siune din partea notariloră, cari la 
rendulu loru voră fi avutu de-a eser- 
cia aceeași presiune asupra prima- 
riloru și a celorlalți membri din re- 
presentanțele comunale, se vădă si
lite se-șl aducă hotărîrile loru după 
porunca fisolgăbireului.

Ori cine pote să vedă, că în 
ast-felu de împrejurări, celu puțină 
față cu comunele locuite de Ro
mâni, ar fi lucru ridicolă chiar și 
numai a vorbi de-o autonomiă. De 
susă pănă josă suntemă guvernați 
după poruncă; acesta amă consta- 
tat’o de nenumărate-ori prin fapte 
și dovefii, er trista esperiență Sil
nică a convinsă de multă pe ori
care dintre noi, că față cu popo- 
rele nemaghiare din acâstă țeră nu 
e nici o deosebire între „constitu- 
ționalismulă11 ungurescu de astăfil 
și între absolutismulă nemțescu di
nainte de 1867.

Der nu ne este scopulu a vorbi 
despre asta. Vremă să arătămă nu
mai, că nici prin noua lege privi
tbre la poliția de câmpu nu se ur- 
măresce față de poporală română 
vre-unu scopi binevoitori. Scopulu 
este, cum amu fiisu și în Dumineca 
trecută, numai și numai înaintarea 
intereseloră de maghiarisare. Din 
sudbrea poporului nostru voră să 
creeze posturi încă pentru câte-va li
pitori streine, slujbași ai stăpânirei, 
cari în schimbă pentru-că voră că
păta pâne din pânea nostră, voră 
ave se servescă de-o parte ca poli
țiști și denuncianți ai noștri, er de 
altă parte ca pioneri și propagatori 
ai maghiarisărei printre Români.

Acesta este scopulă, pentru a 
căruia ajungere autoritățile ungu
resc!, cum vedemă, nu se sfiescă 

liniște în decursulă povestirei, și aprope 
cu asprime stărui să începă istorisirea. Lui
gia istorisindă se adânci așa încâtă nu 
observa palorea frapantă, care se strecorâ 
pe fața lui, nici nu vedea cu câtă aten
țiune încordată sorbia fiă-care cuvântă, 
care ’lu scăpa din gură, er după-ce ter
mina, întrebă lordulă cu încordare :

— „Și n’ațl aflată bijuterii, seu alte 
obiecte de valore la dânsa?44

— „O, da44, asigura Luigia, „străina 
Signora avea la ea inelă și cesornică. A- 
cestea le-am avută eu în păstrare, însă din te
mă, ca nu cum-va Ninetta mea să le afle, 
le-am predată preotului; ea totuși nu are 
lipsă de astfelă de lucruri44.

Sir Eduard mai îndreptă, cu voce ră
gușită, câte-va întrebări bătrânei și promi- 
țândă, că se va mai abate (filele viitore pe 
la ea, se depărtă cu grabă.

Elă mergea înainte pierdută în cu
gete, necăutândă în drâpta și ’n stânga, și 
nu se opri pănă la casa preotului. Ună 
momentă șovăi, apoi prinse sfora clopoțe
lului, der mâna-i tremura, încâtă abia după 
repețite trăsături să audi sunetulă. Servi- 
torea, care-i deschise portița, privia spăi-

de-a recurge chiar la cele mai sil
nice mijlbce.

Der numai pănă odată voru pute 
merge și încercările de maghiarisare 
ale adversariloru noștri, căci prea 
mari și prea multe suntă desastrele 
și nenorocirile, ce se aducu în nu
mele loru asupra țerei și a locuitori- 
loru ei; prea mare și prea adâncă 
este amărîciunea poporului, care 
aprbpe fără deosebire de lege și de 
limba simte pănă în adenculu ini
mei șicanele și greutățile, ce ’i se 
făcu totă numai și numai din pofta 
de-a maghiarisa cu ferii și focă.

Revistă politică.
Săptămâna aeâsta amă avută ârășl 

durerea de-a pune pe răvașulă nedreptăți- 
loră și nelegiuirilorti, ce ni-se facă nouă 
RomânilorO, ună nou casă de neîmpăcată 
dușmăniă. Ministrulă ungurescă de interne, 
Perczef a dată cătră tdte autoritățile din 
țâră ună ordină asiatică contra oolecteloră, 
ce s au făcută pentru ridicarea unui monu- 
mentu eroului Munțiloră, Avramă Iancu, 
care în revoluția din 1848/49 a apărată cu 
arma în mână drepturile națiunei române.

Ministrulu efioe în ordinulă său, că ri
dicarea unui monumentă lui Avramă Iancu 
n’ară fi altoeva, decâtă „propovăduirea celui 
mai negru fanatismă de naționalitate-, ar în- 
sămna glorificarea aceluia, care tradatu 
patria11' și „care a fostă causa uciderei și 
jăfuirei familieloră nevinovate14. Rice apoi 
voinicosulă ministru, că „atentaiulă acesta 
nu se p6te permite11 și ordonă șefiloră de 
oficii locale, cerouale și administrative, ca 
încercarea ridicării unui astfelă de monu- 
mentă, „s o împiedece sub grea răspundereper- 
sonală, colectele pentru acestă scopă nu se 
potă suferi și întru câtă deja s’au întâm
plată colecte, colectanțiî trebue trași la răs
pundere și sumele adunate să se confisceu. 
Mai departe, aceia, cari voră fi aflațl co- 
lectândă. comită prin acesta delictă, „care 
este a-se pedepsi cu 15 cțile închisore și 100 
fl. amendă în bani11.

Acesta este pe scurtă cuprinsulă or

mântată în fața lui desfigurată, și-lă con- 
du-se fără întârziere la domnulă ei.

După o convorbire aprope de trei 
ore se deschise portița și Sir Eduard păși 
afară însoțită de preotulă, care-i lumina 
cu o lumină de nopte.

„Cugetă bine despre întrega stare 
a lucrului, Signor Baronne, ca nu cum-va 
lucrândă ast-felă, să faci ună pașă greșită, 
de care mai târdiu ar trebui să te căescl,44 
dise acela, întindendu-i mâna.

liniștită, eu voi începe lu- 
crulă cu precauțiune, esaminândă tdte cu 
acurateță44, răspunse lordulă dispărândă în 
întunereculă nopții....

VI.
De multe dile încungiura o negură 

desă, neplăcută, — cum totdeuna se în
tâmplă în lunile de iernă — capitala Angliei. 
Nici chiar la orele înaintate ale dilei, nu 
se luminase astădl cerulă și de aceea 
domnea o lumină palidă și tristă în miculă, 
der elegantulă salonă din strada B., ceea 
ce conturba pe tînăra damă, care șeflendă 
la masă, era ocupată cu scrisulă. Ea de-o
dată arunca pena la o parte, se ridica de 
pe scaună și alergândă la ferâstră o des
chise cu grabă. Dâr numai ună momentă
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dinului barbară ală ministrului. Elă nu- 
mesce „trădătorii de patriă14 pe acela, 
care a luptată luptă sfântă și eroică pentru 
drepturile nâmului său și pentru tronulă 
înpotriva căruia s’a răsculată Kossuth cu 
rebelii lui; elă cualifică de „atentată și 
agitațiune14 o faptă de pietate, și numesce 
„crimă14, ceea ce pentru Maghiari este o 
„virtute44, adecă eternisarea memoriei unui 
erou înaintea umbrei căruia se închină tfită 
inima română. Unguriloră le este iertată 
a-șl preamări eroii, noi însă suntemă ame
nințați și înfundați în temnițe, când datoria 
recunoscinței ne îndemnă să sfințimă me
moria aoelora, oari și-au jertfită vieța pen
tru binele nâmului și ală patriei. Etă, unde 
amă ajunsă cu „libertatea14 ungurâscă sub 
stăpânitorii de adl, cari nu mai au frică 
nici de Inme, nici de Dumnedeu.

D-lă ministru Perozel dice, că lancu 
a fostă „causa uoiderei și jăfuirei familii- 
loră nevinovate14. Nu d-le ministru! Causa 
causei ucederiloră și jăfuiriloră a fostă din 
contră acela, pe care îlă numiți „sfântă14 
și oare în locă de-a ne garanta drepturile, 
ce le-au pretinsă moșii și părinții noștrii, 
s’a sculată asupra nfistră, ca să ne stîr- 
pâscă de pe fața pământului. Istoria e mar
toră, că conducătorii mișcării române din 
1848/49 nu pfirtă nici umbră de vină și 
răspundere pentru cele oe s’au făcută.

Foile ungurescl numesoă pe Ianou 
„câMwhî14 luptei pentru „libertate14 a Ma- 
ghiariloră. Minoiună infamă și nerușinată ! 
căci lancu s’a luptată pentru idei mai înalte 
chiar și decâtă Kossuth ală vostru, d-loră 
șoviniștl. Etă ce dice despre lancu chiar 
ună scriitoră. maghiară binecunoscută, d-lă 
lancso Benedek în broșura sa „Szabadsâg 
harczunk es a Dakoromân țorekvâsek14 la 
pagina 68. „Istoria vieții lui lancu este o 
viuă dovadă, că elă credea seriosă în aceea, 
pentru-oe a prinsă arma. Pe elă nu l’au 
condușii scopuri egoiste, ci visuri naționale mă
rețe. Dâcă la Moți n’ar fi fostă sentimentu 
națională română, lancu n’ar fi avută asupra 
loră influință așa de fermecătore* . Insâmnăț’o 
acesta, d le ministru Perczel, căci ț’o spune 
chiar ună oonațională, și să și-o însemne 
și acei turbați și sălbateol șoviniștl dela 
gazetele ungurescl, oari au nerușinarea de-a 
numi pe Ianou „călău14.

*

In Camera magnațiloru s’a desbătută 
alaltăerl proiectulă despre liberulu esercițiu 
religionaru. La acâstă desbatere au luată 
cuventulă mai mulțl vorbitori din oposițiă 
și dela guvernă. Când a fostă la sfîrșită 
și s’a cerută votarea, președintele se scolă 
și spune, că întâmplându-se ore sari nere- 
gularitățl ou prilegiulă votării, nu pote să 
spună resultatulă, ci fileu propunerea, ca 
în ședința viitfire să se voteze din nou. 
Peste nopte însă lucrurile au luată o în
torsătură neașteptată. Președintele Szlăvy 
a comunicată foiloră, că pentru proiectă 
au votată 119 și contra totă 119. In șe
dința de ieri a camerei președintele a adusă 

la cunoscința membriloră acestă „resultată14, 
declarândă, că elă se alătură la proiectă, 
prin urmare proieotulă are 1 votu ma
joritate. Apuoătura acesta a produsă mare 
sensațiă în tote cercurile politice, și unele 
dintre foile unguresol arată situațiunea pri- 
mejdifisă în care a ajunsă guvernulă.

*
Sângele ni-se revoltă și inima ni-se 

umple de mâhnire, când vedemă, că nici 
sfintele nfistre biserici nu mai suntă cru
țate de zapciil guvernului și de baionetele 
gendarmiloră. Despre o ast-felă de fără de 
lege ne informâză „Dreptatea*  din Timișfira, 
ce amă primit’o acjl. Etă, ce cetimă în or- 
ganulă națională română din Timișfira: „Eri 
pe la 6 fire săra amă primită dela D-lă 
Dr. Gr. Dobrină, advocată în Lugoșă, ur- 
mătfirea depeșă: Belință, 21 Martie. Fisol- 
găbirăulă Joanovits a comisă adl mari fără 
delegi în Chisetău. A întratu cu brachiu 
în biserica românfiscă și a luată unii stfign 
sflnțitu, apoi a declarată corulă de desființată. 
Pe mine m’a scosu cu gendarmii din casa 
parochului44. Unde în state civilisate se 
mai întâmplă ast-felă de nelegiuiri? Unde 
e pălmuită cu atâta necruțare dreptulă 
omului și în casa lui Dumnezeu? Unde or
ganele statului cutâză a se atinge în modă 
așa de tirană de simțămintele religifise ale 
supușiloră săi? Unde? — In Ungaria! Față 
cu noi Românii! Nu ne mai cruță nici bi- 
sericele! Nu ne dau voiă să mărimă nici 
pe Dumnedeu prin coruri de laudă ! Și tote 
acestea în numele ideii de stată — nu 
scimă pănă când.

Sașii în Țera Bârsei.
Sașii tineri din Brașovă și jură au 

ținută Vineri sâra, și ei la rândulă loră, o 
adunare în sala Otelului Centrală de aici și 
s’au constituită într’o „partidă a burgesiloru 
și a țăraniloră din Țera Bârsei*.  In resolu- 
țiunea, ce a primit’o adunarea și pe care o 
publică organulă Sașiloră tineri „Kronstădter 
Zeitung14, se epee: Ne alăturămă la orga- 
nisația politică de acji a poporului săsesoă 
și stămă pe basa programului poporală să- 
sescă din 1890, care dorimă să se desvfilte 
în direcțiă națională. Politica nostră trebue 
să fiă curată națională-săsâscă. O ast-felă de 
politică însă nu iârtă ca deputății sași să 
facă parte din vr’o partidă maghiară. Aș- 
teptămă der dela ei să iesă din partida gu
vernului, ceea ce însă nu-i pote împiedeca 
de a sprijini guvernulă în tote întrebările, 
a căroră apărare și înaintare le este pres
crisă de programulă poporală săsesoă. Bise
rica și șofila evangelică-săsâscă să le pă- 
zimă și apărămă ca lumina ochi.oră, să ne 
cinstimă limba nostră poporală (săsescă) și 
să iubimă pe cei de ună nemă cu noi. Sun
temă dușmanii orl-cărei domnire de clică, 
orf-căroră conventicule secrete din mijlo- 
culă nostru, căol vedemu într’astea ună 

mare perioulă pentru buna înțelegere din
tre Sași. In genere vomă stărui cu tote 
puterile pentru moravurile, limba, biserica, 
șoola și pentru întărirea economică a bur- 
gesimei și a țărănimei săsescl.

Scimă, că nu cu multă înainte acea 
parte a Sașiloră din Țera Bârsei, cari în- 
ouviințeză politica urmată de deputății sași, 
s’au despărțită de cei-l’alți și s’au consti
tuită într’o „partidă a Sașiloră cu direcțiune 
moderată*,  hotărîndă să-și înființeze o ffiiă, 
ce va ieși peste câte-va c}ile sub numele 
de „Kronstădter Tageblatt11. Ei stau totă pe 
temeiulă programului săsescă dela 1890, 
der credă, că se potă susțină numai mer- 
gândă cu guvernulă și cu partida lui.

SCraiLE OHO.
9

11 (23) Martie.

Crisâ ministerială. Făia oficială a 
„partidei poporale14 catolice „Fejermegyei 
Naplo*  aduce următfirea soire: „Din isvoră 
guvernamentală forte bine inițiată luămă 
informațiunea, oare nu ne surprinde, că încă 
în vară, seu oelă mai târejiu la tomnăvoră 
fi alegeri noue de deputațl. După soirea isvo- 
rului nostru, guvernulă-Bănffy nu va mai 
ajunge nouile alegeri, căci va fi silită să-și 
dea mai înainte dimisia. Soirea aoâsta a 
nostră o întăreace și ună comunicată, ce 
l’amă primită ieri dela Viena’din isvoră, care 
stă ffirte aprope de cercurile înalte ale 
ourții.

—o —
Libertatea în Ungaria — „numai o 

simplă minciună44. In Neutra s’a făcută 
Zilele trecute alegere de deputată, stândă 
față în față partida guvernului și „partida 
poporală14. Prin ne mai pomenite presiuni 
a reușită secretarulă de stată Latkoczy, 
adecă candidatulă guvernului. Gu prilegiulă 
acesta făia ungurâscă „Nemzeti Ujsâg*  scrie 
următorele) „Dâcă voescl, cetățene ma
ghiară, să sci cine ești tu, atunci mergi de 
află la Neutra... Dâcă vei cerca să-ți spui 
liberă părerea, atunci îți pierdl libertatea; 
dâcă ai o convingere propriă, atunci să 
ți-o renegi, căci alt-felă te joci cu viâța; 
dâcă ai credință, oaut’o în ceră, pentru-că 
aici pe pămentă numai blăstămă te mai 
așteptă. Maghiarule, sâ soi, că libertatea ta 
e păețită de gendarmi... Locuitorii acestui 
orașă (Neutra), Slovacii, suntă frații noștri, 
pentru-că împreună cu dânșii amă trăită 
în acâstă țâră o miie de ani. Și ei s’au 
luptată cu Râkoczy pentru libertate și și 
dânșii au cădută la Branyiszko cu arma în 
mână pentru libertatea maghiară. Și câtă 
de mâhniți trebue sâ fiă ei în inima loră, 
când pentru sângele, ce l’au vărsată pă
rinții loră, li-s’a răpită constituția și li
bertatea. Aceia dintre dânșii, cari au emi
grată în Rusia că acolo le merge
mai bine, decâtă la noi, pentru-că deși n’au 
libertate politică, au totuși mai multă liber
tate individuală; cei, cari au fostă în Ame

rica, vorbescă despre o altă libertate, care 
nu este numai o simplă minciună44, — ca 
în Ungaria.

— o—
„Despărțementulu I ală Reuniunei 

înTeț. rom. gr. or. din Districtul» Bra
șovului11 ș’a ținută adunarea sa generală 
Joi, diua Sf. 40 de martiri, în șcâla cea 
nouă din Cernatulă Săceleloră, După cum 
ni-se comunică, acâsta adunare a fostă 
forte bine cercetată și s’au pertractată o 
mulțime de cestiunl școlastice de o deose
bită importanță pentru școlă și pentru pro
movarea învățământului. In N-rulă viitoră 
de Duminecă vomă da ună raportă spe
cială despre acâstă adunare.

—o—
Reuniunea română de gimnastică și 

cântări din locă îșl va ține adunarea gene
rală mâne, Duminecă, la orele 10 a. m. în 
sala de desemnă a gimnasiului română. 
Atragemă atențiunea Româniloră brașo
veni asupra acestei adunări, care din causa 
neinfățișărei membriloră, este convocată a- 
cum pentru a treia-oră. Adunarea de mâne 
va aduce concluse cu orl-câțl membri voră fi.

—o—
Din CiuchicI primimă o plângere în 

contra învățătorului de-acolo, despra care 
ni-se scrie, că e forte neastâmpărată, iubi- 
toră de zizanii și pîrîtoră. Așa d. es. a 
pîrîtă primăria comunală, pentru-că n’ar 
incassa dările la timpă, a pîrîtă la comi- 
tată pe notarulă română de acolo pentru-că 
nu și-ar împlini datorința, măcară-că după 
cum ni-se scrie, acelă notară este ună 
funcționară dreptă și forte la loculă sâu. 
Ni-se mai scriu apoi și alte lucruri despre 
acelă învățătoră, că ar merita să fiă luată 
la ochi din partea mai mariloră săi confesi
onali, căci chiămarea unui învâțătoră nu 
este, de-a face pe polițistulă față de ai săi, 
ci de-a predica pacea și unirea între frați, 
premergândă tot-odată cu esemple de bună 
purtare, cum pare-ni-se că nu prea face 
învâțătorulă din CiuchicI.

—o—
Convocare. Adunarea generală a „4s- 

sociațiunei pentru spriginirea învățăceiloră și 
sodaWoră români din Brașovă*,  se convocă 
prin acâsta pe Duminecă în 19/31 Martie 
a. c. la firele 3 d. a. în sala de desemnă 
a gimnasiului română. Toți domnii membri 
și alțl doritori de înaintarea Associațiunei 
suntă rugați a lua parte la acâstă adunare.

Agendele: 1) Raportulă Comitetului 
asupra lucrăriloră din a. trecută; 2) Ra- 
portulă cassei; 3) Alegerea unei comisiunl 
pentru însoriere de membri; 4) Raportulă 
comisiunei censurătfire; 5) Deoidere asupra 
propuneriloră; 6) Fixarea budgetului pe 
an. 1895. — Din ședința Comitetului, ți
nută la 11 (23) Martie 1895: N. P. Petrescu 
m. p. preș., Arseniu Vlaicu m. p. secretară.

— o—
Băile gimnasiului română din locă, 

atâtă cele de vaporă, câtă și cele de vană, 
din causa curățirei cazanului, voră fi Luni 
și Marți înohise.

privi pe stradă, căci ună aeră rece și umedă 
o lovi fără cruțare în față și tremurând ă 
închise ârășl ferâstra.

Oftândă îșl luâ ună șală peste umeri 
și se așecjâ din nou la masa de scrisă, 
spre a continua lucrulă întreruptă.

Era de o înfățișare înaltă și sveltă. 
Ochii ei albaștrii priveau visători de sub 
lata-i frunte, pe când cosițele-i aurii înco
ronau, ca și o diademă, drăgălașulă ei 
capă.

De sigură aerulă închisă de orașă 
nu-i priea sermanei „Ninettau, căci colfirea 
vie a feței sale dispăruse, și palida damă 
nu sămăna întru nimica sănătfisei fetițe de 
pescară de odinifiră. Toți să mirau de a- 
acâstă schimbare, căci ea avea causă de a 
fi sănâtfisă și fericită. Tatălă ei, lordulă 
Eduard Rychli, avea numai singura do
rință de a-șl vedâ fiica reaflată fericită 
și îndestulită. Nimica nu era pentru elă 
prea frumosă, prea costisitoră, când scia 
că pote procura bucuriă iubitei sale 
Nancy, cum o numia elă. Toți cunoscuțil 
și rudeniile se sileau a face prin iubire 
duplă să-și uite dilele tinereții petrecute 
între împrejurări atâtă de misere.

Și totuși, multă invidiata Nancy, nu 
era fericită. In presența tatălui ei se arăta 
tot-deuna veselă și bine dispusă, și înain
tea streiniloră se silia a fi câtă de vială, 
der când era singură.... nevădută de nime, 
o ! atuncia numai, venia peste ea, cu pu
tere sălbatică, dorulă, acelă doră nesfârșită 
de patriă, țâra plăcută cu albastrulă ceră, 
cu aerulă cald și mole. Atunci părea, că 
aude murmurulă lină ală valuriloră, pe a 
căroră albastru vedea legănându-se a lene 
gondolele; părea, că aude din depărtare 
cunoscutele melodii, cari așa de cu dragă 
le cânta.... Ea vedea pe bătrâna Luigia, 
vedea consoții copilăriei ei și atunci rea
părea înainte-i o față înegrită, încungiurată 
de bucle negre, și doi ochi clipitorl, cari 
o priveau așa de pătrunzători și sinceri.

încetă se strecora atunci lacrimă după 
lacrimă pe fața ei la amintirile acestea 
atâtu de dulci, și cu doră îșl întindea bra
țele, âr buzele ei tremurătore șopteau „Pe- 
pino14. O ! acum numai scia ea, ceeace înainte 
îi părea o presimțire nesigură, — ea iubia 
pe companionulă ei de jocă cu totă pute- 
terea sufletâscă. Chipulă lui adâncă săpată 
în inima ei, peste totă loculă o urmăria; 

în salonele pompose, pe stradele sgomoto- 
se. Adese-orI se acusa chiar, oă bogăția și 
splendorea, precum și dorința cătră țări 
streine, au adus-o în locurile acestea, și 
acuma? — dorulă pururea crescândă cătră 
dulcea țâră, unde a petrecută frumosa co
pilăria, este pedâpsa pentru firea-i schim- 
băciosă, care așa de ușoră a lăsat-o să pă- 
răsâscă amici și binefăcători pentru bogă
ții și splendori.

Ast-felă de cugete ’i torturau necon
tenită creerii, cutropind-’o cu imputări ne
temeinice, și ea uita cu totulă, că nu a 
stată în voia ei a-șl da hotărîrea, că vrfi 
sâu nu să-și schimbe vechea-i patriă cu 
nordulă aspru, ci tatălă ei făcu disposițiu- 
nile, la cari trebui să se supună.

Tote s’au făută așa fără de veste, 
încâtă tote întâmplările ’i păreau numai 
ună visă, din care se deșteptă numai când 
să vădu dusă în sboră ageră cătră nouăle 
împrejurări. La începută privia uimită în 
lumea, care pentru prima-dată i-se deschi
dea înaintea ochiloră.

Cu încetulă primele impresiuni de 
plăcere, cari să deșteptaseră în sufletulă ei, 
dispărură, fiind înlocuita de o durere, și 

ea scia, că aceea va perde-o numai la ma- 
lulă albastrei Mediterane....

VIL
Lady Elenor Norvay deschise pentru 

prima dată splendidele sale salone socie
tății londoneze, și ca de obiceiu se întru
neau aici cei mai renumițl din capitală. 
Aristocrația cea mai înaltă, precum și cei mai 
distinși artiști și omeni de sciință se puteau 
întâlni între fispeți. Fiesce-care ’șl ținea 
de grațiă a se număra între fispeții aleși 
ai casei, căci sciuse lady Leonor să-și 
formeze nu numai celă mai plăcută, ci și 
celă mai spirituală „salonă14.

Ea era o femeiă plăcută și poseda 
darulă de-a afla pentru toți și ori și când 
ună cuvântă afabilă. Pe lângă aceea era 
o mamă și soțiă iubitore, care înălța pe 
neînsemnatulă ei soță la lumina cea mai 
favorabilă, făcându-i pe toți a crede, că 
elă posedă cele mai distinse însușiri.

De ore ce festivitatea de astădl era 
arangiată în deosebi pentru tinerime, rema- 
seră câteva încăperi arangiate pentru băr
bații mai bătânl, în cari puteau să-și pe- 
trecă neconturbați. In celelalte salone 
domnia veselie generală, care fu mai
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Concertă în restaur antulă Fleischer 
(Sorea) va da Duminecă musica militară, 
er Luni Iancu Gălușcă și fiii.

—o—
Cultivatorilorfl de pomi li-se atrage 

atențiunea asupra anunțului dela inserate, 
privitorii la renumita scolii de pomăritfl a 
lui Unghvâry Lâszlo din Czeglâd, la care 
pe lângă totă feliulă de sarcei nobili, in 
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: peri, mer', 
gutui, douzin, meri de paradisu, pruni, 
primus-myrobolaua, Saint - Julien, pruni 
bistrițani, frăgari, vișini, perseci galbene, 
migdali și porumbei.

Anunțu 8îtes°ai*u.
(Memorii din 1848/49, de Vasilie Moldovan)

In cursulă săptămânei viitore va 
apăre, sub titlulă „Memorii din 1848/49, o 
broșură, care cuprinde memoriile regreta
tului Vasilie Moldovanfi, fostă prefecții de 
Legiune în 1848/49, vice-comite și preșe
dinte de Sedria orfanală, răposată în Ianu
arie a. c.

Memoriile lui Vasilie Moldovană dau 
o viuă iconă a lupteloră eroice, ce le-a 
purtată poporul română din Trasilvania pen
tru frângerea cătușiloră iobăgiei seculare și 
pentru libertatea sa națională. Ele cuprindă 
date și descoperiri de netăgăduită valore isto
rică presentându-ne cu multă fidelitate modul 
de gândire, tendințele curată naționale și 
mărețele principii pentru-cari conducătorii 
mișcării române dela 1848/49, împreună cu 
poporulă, au cămbătută vitejesce în favorea 
sfintei cause a nemului românescă.

Intrâgă materia Memoriiloră este îm
părțită în următorele 24 capitole : 1) Pregă
tiri pentru adunare dela Dumineca Tomei 
din Blașiu; 2) Pregătiri de pornire ; 3) 
Despărțirea; 4) StatariulQ; 5) Vedenia; 6) 
Deportarea luiFloriană Micașiu la Tergulă 
Mureșiului; 7) Ștafeta; 8) La adunarea 
din 3/15 Maiu; 9) După adunarea din 3/15 
Maiu; 10) 2 Septemvre 1848 — Recruta
rea pentru regimente ungurescl; 11) Peste 
Mureșă; 12) Reîntorcerea acasă; 13) Tre
cerea Mureșului acasă; 14) Fuga la Blașiu
— Adunarea din 16 Septemvre; 15) Incepu- 
tulă ostilităților0; 16) Adunarea Săcuiloră 
la Agyagfalău; 17) Refugiarea mea la Ur
ban. — Luptele dela St. Ioana și Reghină 
18) Din Noemvre 1848 pănă la refugiarea 
în Munții apuseni în Martie 1849; 19) In 
Munții apuseni; 20) Dragoșă la MihăilenI; 
21) Dragoșă reîntorce erășl în Munți 22) 
Năvălirea lui Hatvani în Abrudă. Mai 
mulți prefecți români omorîțl. Vărsări de 
sânge. Dragoșă omorîtă. Românii învingă. 
Hatvani fuge. Mortea lui Buteanu; 23) 
Luptele cu Kemâny Farkas; 24) Câteva 
reflexiunl asupra celoră, ce au mai urmată.
— încheiere.

Autorulă desvoltă acestă bogată materiă, 
cu multă interesă, cu multă cunoscință de 
causă și cu rară fidelitate. Limbagiulă este 

verde românescă, de locă nu e greoiu, ba 
dinpotrivă, mai multă poporală fiindă, elfi 
curge ca ună isvoră limpede, așa încâtă 
pâte să-lă înțelâgă și celă din urmă sciu- 
toră de carte.

C’ună cuvântă, cei ce nu cunoscă 
istoria revoluțiunei din 1848/49; cei, cari do- 
rescă și pe cari îi interesâză de a cunosce 
și de-a aprecia după cuviință greulă și 
amarulă, torturele și suferințele estreme la 
cari au fostă espușl părinții și moșii noș
tri în marele răsboiu civilă din acești ani 
epocali, n’au decâtă să-și procure și cetâscă 
Memoriile lui Vasilie Moldovană, și voră avă 
înaintea loră o iconă fidelă despre ună șiră 
de fapte mari și gloriose, espuse într’ună 
modă, care te lăuțuesce și care ’ți procură 
pe lângă cunoscințe frumose și o lectură 
forte plăcută și neobositore.

Broșura, în formată 8°, cuprinde 11 
cdle de țipară compresă și curată, pe hâr- 
tiă fină și durabilă, avendă 170 pagine și 
o prefață. Forma esteridră elegantă și 
atrăgătore.

Scopulă editorului și proprietarului 
Memoriiloră fiindă curată numai lățirea loră 
în tote păturile societății române, nerâmnindă 
prin urmare la câștigă materială, a stabi
lită prețulă unui esemplară broșată:

Pentru Austro-Ungaria cu: 50 cr., seu 
1 coronă; plus 5 cr. porto poștală.

Pentru România și străinătate: 1 franc 
50 bani.

Credemă, că suma acesta bagatelă, ca 
preță, pentru o publicațiă de valore, va în
lesni răspândirea în cercuri câtă mai largi 
a broșurei, asupra căreia atrage mu mai 
aleșii atențiunea cărturariloru noștri dela 
sate și a tinerimei în specială.

Broșura se pote procura la adresa:
Traiann H. Popă, publicistă, Brașovă 

(Brassd), redacțiunea ^Gazetei Transilva
niei."

Comandele se facă mai cu înlesnire 
prin mandate poștale, fiindă rugați doritorii 
de-a poseda acestă interesantă publicațiă, 
să însemne, pe cuponulă mandatului poș
tală, corectă și legibilu: numele, localitatea și 
posta ultimă, ca astfelă să se evite neplă
ceri cu espedarea. Comande se potă face 
pentru mai multe persone dintr’o locali
tate, la o singură adresă. Comandele se 
efectuescă promtă și sigură. Esemplare pe 
credită nu se trimită.

Sncumosesănțare»
Toți acei p. t. D-ni și oficii parochiale, 

cari au primită Apelă pentru \ajutorarea 
nouei Scole edificânde în comuna Iclăncțelă, 
suntă rugați, ca listele primite ou orl-ce 
resultată să le înapoieze lasubscrisulă pănă 
la finea lunei Martie st. v., cu atacă mai 
vertosă, că despre tote trebue să se rațio- 
oineze înaintea adunărei generale.

Iclănflelă, 21 Mart. 1895.
Romulă S. Orbeană, 

preoții gr. cat. și 
președ. sen. școl.

SCIR1 ULTIME.
Budapesta, 22 Martie. In dezba

terea asupra proiectului de lege pri
vitorii laliberulu esercițiu religionaru, 
s’au primită cei 21 paragrafi nes
chimbați. La capitlulu alu 3-lea 
inse, care vorbesce despre cei ce nu 
se ținu de nici una din confesiunile re
cunoscute, adecă cei ce sunttî făr’ de 
confesiune, s’a încinsă o discuția în
focată.

A vorbită în contra și archi- 
episcopulă Schlauch, ca să se ștergă 
acestă capitlu, se nu se deschidă 
p6rta celoră ce nu voră sS aibă nici 
o religiune. In urmă contele Nicolae 
Eszterhazy a propusă sS se lase afară 
acestu capitlu.

La votare, resultatulu a fostă, 
că contra propunerei lui Eszterhazy 
au votată 118, er pentru ea au vo
tată 126 magnați. Astfelă a fostu 
respinsă capitlulă ală treilea cu 8 voturi 
majoritate.

Prin acesta a isbucnitu din nou 
conflictulă între camera magnațiloră 
și camera deputațiloră și posițiunea 
cabinetului Banffy s’a îngreunată 
tare.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 23 Martie. Camera 

magnațiloru a respinsă recepțiunea 
Evreiloru cu 117 contra 111 voturi, 
adecă cu o majoritate de 6 voturi.

Literatură.
Versuri. In editura librăriei Ign. Hertz 

din BuourescI (Hotelă de France) a apă
rută ună elegantă volumă ilustrată, conți- 
nândă vre-o 43 de versuri, ală oărora au- 
toră este d-lă Demetriu Moldoveana. Volu- 
rnulă e tipărită pe hărtiă de luxă, are 159 
pag. și costă 2 lei. După 10 esemplare, 
unulă se dă rabată. Edițiă separată de 
luxă, cu marginele aurite, costă 5 lei.

întrebuințarea averii.
(Fine.)

Mai suntă unu felă de dăruiri s6u 
date din averea nostră, care privescă : 
datulă de pomană, împrumutulă, 
sprijinirea la lucru seu la o între
prinderea ore-care ș. a. Nu putemă 
face altă întrebuințare mai bună și 
mai folositâre a averii nâstre, decâtă 
a face bucuriă altora, ajutându-i și 
făcendu-le bine. Prețulă unoră ast- 
telu de fapte este așa de mare, că 
urmările loră ajungă pănă în vecl- 
niciă. Cine dă săracului, împrumută 
pe Dumnecjeu. Prin acesta nu se 
va serăci, căci unde-ai dată unulă, 
Dumnecjeu îți întdrce cu pumnulă.

Decă e hotărîtu cine-va a face 
bine, atunci să-lă facă curendu, căci 
decă ajuți pe de-aprâpele teu în vre
mea năcasului, te-ai făcută o pro
nia dumnecjeescă pentru elă. Fapta 
bună este unu 6spe plăcută pentru 
toți și tot deuna bine-venită; der ea 
este și pentru celă ce o face ună 
tovarășă bună. Precum cânele cre- 
dinciosă caută pe stăpânulă seu per- 
dută și aflându-lă se re’ntdrce veselă 
acasă, însoțită de stăpânulă seu, totă 
ast-felă face și fapta bună cu celă ce 
a severșit’o.

Cu t6te acestea, când dămu ceva 
de pomană, trebue să luămă de po- 
vățuitore înțelepciunea și chibzuință. 
Mai întâiu ea trebue făcută țînendu 
semă de venitele ndstre. Gândesce-te 
și la altulă, der nu uita nici de tine, 
de ce e ală teu. Cum e vorba:

„Dă, Române,
Și vedf ce-ți mai remaned
Se-țl fia milă de de-aprdpele 

tău, der când îlă ajuți, gândesce se 
nu-țî faci rău ție. Poți se dai, dă; 
nu poți, nu da, pentru-că mila prea 
mare de streină nu înțapăîn pungă, 
ci în inimă. Ș’apoi cu punga golă 
și cu inima rănită, nu prea merge 
bine.

Der adese-ori poți se ajuți pe 
alții și fără se te atingi de buzuna- 
rulu tă, de averea ta; poți adecă se 
sprijinesci pe de-aprdpele teu pu- 
nendă vre-o vorbă bună pentru elă, 
unde trebue. O vorbă bună la vre
mea ei prețuesce multă. Mai poți 
ajuta pe altulă și cu sfatulă. Ună 
stată bună încă face multă, și sca
pă pe omă de multe cheltueli, pen
tru-că omulă n’are tot-deuna lipsă 
de-a dreptulu numai de bani, ci 
pdte că vre să-și asigure, ce are 
mai bine, seu are vre-o judecată, 
prin care cu dreptulu în mână su
fere și nu scie bietulă omă, cum se 
se scape de belea. Altă-dată îlă îm
bărbătezi la unu lucru seu altulă, 
la care elă pdte n’are destulă cu- 
ragiă ; seu îi mijlocesc! b6 capete 
unde-va de lucru ș. a. Tdte acestea 
suntu ajutdre prețidse pentru alții 
la vremea loră.

Avemă apoi și astfelă de date, 
cari privescă mai multă ondrea seu 
cinstea nostră, precum: a da din 
când în când câte-ună prâncju sdu 
câte-o cină pentru pretinii tei, a 
face unele călătorii de plăcere, a-țl 
procura mobile frumdse, a-ți face 
o locuință mai cum se cade ș. a. 
Aci însă trebue se băgămu bine de 
semă și se nu alunecămă prea de
parte; celă mai bună povățuitoră 
ală nostru trebue se fiă cumpătulu, 
înțelepciunea și chibzuință.

multi! înălțată prin armoniosele sunete ale 
musicei, după a cărei tactil părechile dan- 
sătore se întorceau linii în rondouri plă
cute.

Lady Leonore nu dansa astădi, pentru 
a se putea jertfi mai bine datorințelorii ei, 
ca primitâre de ospețl. Multe ființe drăgă
lașe erau, cari se întruniseră aici și a 
căroriî farmecă se înălța prin elegantele 
toalate. In prima liniă se putea număra 
fica ambasadorului spaniolii, contesa Ines 
Monte Cruz, o frumseță rară, cu ochii ne
grii, cari arătau serioși și maestaticl lângă 
vesela lady Clara Simson. Mai erau multe 
altele, care de care emulândil în splendorea 
toaletelor!!. Intre tote însă mai multă aten
țiune atrase Nancy Rychli, care pentru 
prima dată a pășită într’ună astfelă de 
bală. Ea purta o toaletă albă, garnisită cu 
flori de granată, care ’i măreau farmeculă. 
Cei mai mulți o urmăriau cu privirile și 
toți îșl țineau de onore de a se număra în 
cerculă cunoscuțiloră ei.

Și lordulă de Pole părea a purta in
teresă viu pentru farmecătorea ființă. 
Rădimat de o ușe sta elă adâncită în cu
gete, pe când ochii lui rătăceau cătră fru- 

mosa Nancy. Când lady Lenor trecândă pe 
lângă elă se opri și, bătându-lă pe umără, 
îi promise a-lă presenta verișorei sale, 
tînărulă bărbată primi cu plăcere propu
nerea. Ea-i povesti pe scurtă istoria trecu
tului Nancyei și încheia cu observațiunea: 
„Sermana Ninetta, ea încă-i neespertă și de 
totă streină în societate, de sigură se va 
simți forte părăsită; dâcă te-ai interesa 
mai multă de ea, lord Willam?!“

Acesta nu așteptă a-i se spune 
de două ori. Elă mergea după fiă-care 
pausă în apropierea Nancyei și la valsulă 
floriloră pentru ea conserva celă mai ele
gantă buchetă.

La depărtarea ospețiloră, lordulă Pole 
petrecu pe Nancy pănă la trăsură și închi- 
nându-se grațiosă se depărtă....

In diua următore elă făcu visită 
la Sir Eduard, care-lă primi într’ună modă 
forte plăcută. Interesându-se de aflarea 
frumosei domnișore, acesta răspunse, că ea a 
eșită la plimbarea-i obicinuită cu ddînna 
Elenor.

Lordulă Wiliam de Pole se depărta 
forte desamăgită ne-aflândă pe frumosa 
Nancy, der simțea totuși bucuriă, fiindă 

provocată a-șl reînoi visitele sale. Elă se 
folosi de permisiunea acesta, presentându-se 
câtă mai desă în salânele lui Rychli, 
unde în curândă deveni ună ospe bine 
văcjută. Și pe lângă aceea, soia se încun- 
giure pe domnișora Rychli cu mii de aten
țiuni, care ea le primea cu surisă amicală.

De aceea ea era prea îndestulită, 
când tatălă ei, după terminarea „Sesonu- 
lui“ îlă învitâ cu vre’o câțl-va ospețl la 
castelulă „Rychli“ unde se strămutară la 
dorința ei; căci Nancy iubia posesiunile 
strămoșiloră ei, și afară de aceea să sim
țea mai ușurată ca în orașulă sgomotosă.

Ea afla tot-dâuna o plăcere a se plim
ba prin largile câmpii, ori a ședea la um
bra unui stejară.

Gând trecea prin sată, ori pe lângă 
colibe singuratice, toți locuitorii alergau 
spre a arunca celă puțină o privire la 
frumâsa și binefăcătorea domniță a caste
lului, care prin inima-i îndurătore sciu să 
cucerâscă tote inimele locuitoriloră. „Da, 
tînăra domniță e bună și are inimă pentru 
noi; ea nici nu e așa de fudulă și mândră 
ca cele mai multe domne ?u Astfelă vorbiau 
ei, și acesta era celă mai curată adevărQ, 

căci Ninetta soia să ajute tot-dâuna pe cei 
lipsiți. Ca și ună ângeră apărea ea în câte o 
colibă, alinândă dureri și lăsândă mângă- 
ere în sufletele desperate. Toți locuitorii 
satului o stimau, ca pe o sfântă; în deose
bi copiii o iubeau din inimă, căci ea tot- 
dâuna avea ună cuvântă amicală pentru ei.

Și astădi se opri îndurătorea Nancy vor
bind câte-va cuvinte cu o copiliță descul
ță, când lordulă Pole o întâlni ca din în
tâmplare. Uimită se opri elă și așteptândă 
pănă trecu fetița, dise cu voce plăcută: 
„Ce frumos, domnișoră Rychli, a lua parte la 
binele și durerile omeniloră acestora; asta 
e o datorință, care însă cei mai mulți aris- 
tocrațl o negligă cu totulă.“

— „Adevărată“, răspunse tînăra da
mă, „puțină să interesâză cei mai mulți 
bogațl de ajutorarea lipsițiloră, dâr cei 
mai mulți potă fi scusațl prin aceea, că 
ei abia îșl potă face închipuire, ce este lip
sa în realitate. Eu însă nu potă fi scusată 
prin așa ceva, căci singură am crescută în 
împrejurări misere, unde durerea și sufe
rința nu ml-au rămasă necunoscute. De 
atunci necontenită nutrescă simțămentulă, 
că numai prin binefacere îmi voi pută
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Avemfi în fine unele date, carî 
nu suntîî tocmai de lipsă, adecă fără 
de carî amu pute fi, der cu t6te acestea 
suntu folositdre. Intre acestea se 
numeră:

1) împlinirea unorh plăceri a-le 
trupului, precum: mâncări și beu- 
turî bune, somnulu mai multu ș. a.
2) Satisfacerea unoru plăceri trupeșei 
și sufletescl, ca: muâica, comedii, tea
tru ș. a. 3) Plăceri său bucurii ade
vărată sufletescî, carî suntu lArte 
felurite, ca: plăcerea ce o are 
omulii de a-și câștiga totu mai mul
te cunoscințe f'olositbre, ambițiunea 
ce o are omulu pentru demnitatea 
sa, pentru binefaceri, pentru nume
le bună, pentru a ave tot-deuna cu- 
getulă curată și împăcată ș. a. Tbte 
acestea nobiliteză și ridică multă pe 
omu și suntu deci forte folositdre 
pentru elă.

Din tote acestea se vede: 1) 
că bunulu Dumnezeu a pregătită 
pentru 6menî o mulțime nenumărată 
de plăceri, 2) că fîă-care omu, de 
orî-ce stare și în ori ce verstă, pote 
fi fericită, și 3) că plăcerile sufle
tesc! suntă cele mai însemnate, cele 
mai demne pentru omă.

A ține cumpăna în tote, e lu- 
crulu celă mai greu din lume, der 
este singurulă mântuitorii și ducă- 
toră la scopu. De aceea e sfântă 
sfatulă Românului, care 4i00:

„Cum e vorba, mei nepote:
Ține cumpena la tote!u

Brașovu, 8 Martie 1896.
I. Bariu.

Limbile tuturora popârelorfl pământului, 
împărțirea și întinderea loru.
Cele aprope o mie diferite limbi și 

dialecte principale, ce se vorbescu pe su
prafața pământului, se potă împărți în mai 
multe grupe, atâtii cu privire la construcția 
gramaticală, câtă, și la originea loru.

După clasificarea gramaticală deose
birăți trei râmi principali anume:

1) Limbile monosilabice său isolătore, la 
cari, ca în chinesa, se pună lângă olaltă 
cuvinte de câte o silabă, neschimbate.

2) Limbile aglutinătore său adăugătdre 
în cari, la rădăcini neschimbăciose se ada
ugă alte părți de cuvinte schimbăciose. O 
variațiune a acestei grupe suntă limbile 
polisintetice (incorporătore), în cari definiți- 
uni laterali, parte se adaugă în formă 
scurtată la rădăcina principală, parte se 
vâră între acestea și între terminațiune.

3) Limbile flexionare, în cari se potă 
schimba și lega între sine tote părțile cu- 
vinteloră. De acâstă grupă, care este cea 
mai desvoltată, se țină numai limbile indo- 
germane și semitice.

Cu privire la originea și legătura isto
rică seu națională, tote limbile se mai îm
partă în 8 trunchiuri principale și în o 
mulțime de limbi isolate, cari se deosibescă 
în următorulă modă:

1) Limbile indogermane a cărorfl. ori
gine mai multă său mai puțină lămurită 
se află în sanscrită, și cari astădl se vor- 
besGă de cele mai multe poporă din Europa 
de descendenții acestora în America, Aus
tralia și Africa sud. precum și de Indiani, 
Perși, Afgani, Nepalesi, Curdi, Cancasiani 
și alte popore, la olaltă cam 650 mii.

Acesta se împartă ărășl în:
A. Limbi germanice, și anume: Germa

nă (peste 72 mii.) *)  în Germania cu escep- 
țiunea granițeloră nordost., în partea cea 
mai mare a țăriloră alpine austriaco, cam 
în a treia parte din Boemia, Moravia și 
Silesia, împrăștiată în Ungaria, Transilva
nia și Bucovina și în Statele Unite din 
America n., în Helveția nord., în o parte 
a provinciiloră rusescl dela marea ostică, 
în Luxenburg și în coloniile din Rusia 
sud., în Brasilia și Australia etc.

*) Numerii dintre parantese arată aproxi
mativă numerulă individiloră, cari vorbescă 1. 
respectivă.

Englesă (cam 100 mii.) în Britania 
mare, în Statele unite din America n. Ca
nada, Africa sud., Australia și coloniile 
englese.

Svedică (6 mii.) în Svedia și orașele 
finlandice.

Banesă (3 mii.) în Danemarca, Islan
da și Norvegia.

Olllandesa (5.3 mii.) în Olanda, și 
frisica “în Ollanda n., la ^țărmurele ger
mană și pe insulele mării nordice.

Flamandă (4 mii.) în Belgia, Brabant 
și Flandria.

B. Limbile slavice.
a) Slavică de nordu (peste 100 mii.)
1. Limba rusescă și rutenă (c. 80 

mii.) în Rusia, Galiția ost. și Ungaria 
nordost.

2. L. polonă, mazurică, cassubică (13 
mii.) în Polonia, Galiția și pe la granițele 
din Posen, Silesia, Pomerania, Prusia os
tică și vestică.

3. L. celtică, moravă și slovacă 7.5 
m.) în Boemia, Moravia, Silesia și Unga
ria de susă.

4. Veridica (0.2 m.) în Lausitz.
b) Slavică de sudă (12.5 mii.):
Serbocroati.că, Slovenă și Bulgară în 

Serbia, Bosnia, Ungaria sud., Stiria sud., 
și Carintia, Carniolia, Istria, Dalmația și o 
parte din Gorz și Gradisca.

C. Limba litvană (baltică) apropiată de 
cea slavică (3 mii.) In Litvania și Prusia 
ost.

D. Limbile romanice (146 mii.) Italia
na (31 mii.) în Italia, Corsica, Tirolulă de 
s., Gorz și pe țărmurii Dalmației și Istriei.

Spaniola (48 mii.) în Spania, America 
centrală și de sudă, afară de Brasilia, In- 
diile vestice și în coloniile spaniole.

Portugesa (15 mii.) în Portugalia și 
Brasilia.

Asturică în Spania de n.
Francesa (Langue d’oui 30 mii.) în 

Franța, Helveția v., și mestecată în Bel
gia, Canada, Algir și în coloniile francese.

Provensală (Langue d’oc 12 mii.) în 
Franța s., și Catalonica în Spania nordost.

Româna (9.5 mii.) în România, Basa
rabia, Serbia ostică, Bucovina, Ungaria de 
sudă și Transilvania, dimpreună cu Mace- 
do-românii din Grecia.

Reto-romană (0.5 mii.), ladinică în 
Graubiinden, Engadin, în Sud-Tirolă, fur- 
lanică (0.4 mii.) în Friaulă (Italia nordost.)

E. Neogrdcă (4 mii.) în Grecia, Turcia 
europenă, Creta, Cipru, și pe celelalte in
sule și țărmuri din Asia mică.

F. Armenică (3 mii.) în Armenia (Asia 
mică), și împrăștiată prin Turcia, Ungaria 
etc.

G. Albanesă (2 mii.) în Albania (Ma
cedonia).

H. Limbile Celtice (9 mii.) anume: 
Irică seu gălică vorbită în Irlanda și de 
Irii din America n.; ersică în Scoția de 
susă și pe insula Man; cymrică în Bretag
ne și comică în Wales.

I. Limbile iranice (cam 25 mii.) în 
Asia sudvest. și în Caukas, anume:

Neo-persica, afganica, lesghica, grusi- 
nica, rurdica, puștuh, ossetica etc.

K. Limbile indice (cam 250 mii.)
Se vorbescă în Ostindia întrâgă, cu 

escepțiunea interneloră Dekhan, Barina și 
a peninsulei Malakka.

(Va urma).

Din istoria animaleloru.
După vitele cornute urmeză ca

lulu, care încă s’a îmblâncțitu din sta
rea sălbatică, cum și astă41 mai tră- 
e9ce prin Asia centrală în herghelii 
mari, sub conducerea câte unui ar
măsarii mai tare din mijloculu loru. 
In iernile mai grele,caii sălbatici rîcăe 
cu copitele zăpada de pe pustele în
tinse și scormonescu câte puțină ier- 
bă vestejită și uscată, cu care își 
mai alină fbmea.

In Europa resăritenă caii au în
cepută a fi cunoscuți mai de-aprope 
cu ocasiunea năvălirei Huniioru, cari 
mâncau, ședeau, ba și durmiau de 
multe-orî călare; er în Europa apu- 
senă caii au începută a fi lățiți din 
Anglia, unde au fostă importați mai 
întâiu din Arabia.

Intre poporele, cari pănă a9tă4i 
au deosebită plăcere pentru ținerea 
și crescerea cailoră, se numeră Mon
golii și Tătarii. Aceștia, din copilă
ria cea mai fragedă, când nici nu 
sciu âmbla în piciore, învață a șede 
călare. De aceea picibrele loră crescă 
strîmbe și pe josă âmblă forte ane

voie, pe când călare simtă cea mai 
mare plăcere. Pană astă4i mai suntă 
ținuturi întregi prin Asia centrală, 
unde Mongolii și Tătarii se nutrescă 
bucurosă cu lapte dela iepe, er car
nea de cală o mănâncă cu multă 
plăcere. De-altmintrelea și în ora
șele mai mari dela noi bmenii mai 
seraci, cari nu-și potă cumpăra car
ne de vită, se hrănescu cu carne de 
cală.

Caii se împartă în doue soiuri 
mai însemnate: soiulu arabică, dela 
care se trage și celu englesă, și so
iulu mongolică, dela care se tragă 
caii mai mărunți din părțile răsări
tene ale Europei. Prin încrucișarea 
acestoră două soiuri, s’au născută 
altele, cari se deosibescă după ținu
turi, țări și climă.

Alergările de cai erau cunos
cute și Greciloră și Romaniloră ce- 
loră vechi, dela cari au trecută la 
Germani și Englesi, der pănă înain
te de asta cu două sute de ani nu 
erau cunoscute alergările publice de 
astâ4i, pentru cari se punu premii 
și se facă rămășaguri de 400i de 
mii de florini.

La cumpărarea unui cală tre- 
bue să băgămu de semă la următo- 
rele semne: se caută versta după 
dinți și decă noi nu o cunoscemă, 
chiămămă unu omă precepetoră (ve
terinară), apoi cercetămă eu de ame- 
runtulă ochii, mărimea, părulQ, co
ma, coda, capulu și urechile, ca se 
nu fia prea mari, peptulij se fiă largă, 
gruma4ii groși, spinarea, lată și drep- 
tă, șelele lungi și bine făcute, piciâ- 
rele țapene, fără ganciu, er copitele 
rotunde și bulbucate. După cerceta
rea acestora se cercă la hainii și 
călărită.

Suntă băle anumite, cu cari 
cumpărându-se calulu, pe basa legi- 
loră veterinare se pbte duce veu- 
4§torului îndăretu. Astfelă e mucb- 
rea și suspinulu, pentru cari se cere 
o garanțiă de 15 4d0i orbirea (po- 
nivoșia) și aprinderea de ochi, pen
tru cari se cere o garanțiă de 30 
de 4il0- Acestea e bine să și le în- 
sămneze cei ce cumpără, ca la timpă 
se se pbtă folosi de ele.

Măgarulu (asinul ) iacă e cunos
cută din timpurile cele mai vechi; 
elă se ține de soiulu cailoră (ani- 
maleloră copitose), este însă tare 
desprețuită în cele mai multe locuri, 
așa că numele lui a ajunsă să fiă 
ună nume de batjocură și între o- 
meni. Der cei ce desprețuescă pe 
măgaru, nu prea gândescu la folo- 
sulă, ce elă pote aduce omului. Pe 
lângă aceea, că măgarulă rabdă mai 
multă la fbme și la sete ca calulu ;

arăta mulțumirea pentru binefacerea ară- 
tatâ față, de mine.44

— „D-ta ai o inimă, nobilă, o inimă 
mare, domnișoră dorindă a recompensa 
fiesce-cărui săracii binefacerea, care plăs- 
muitorulă aceleași de sigurii a răsplătit-o 
în abundanță44, dise tînărulă bărbații cu 
căldură. — „Iubirea nu se lasă a fi recom
pensată44, dise Nancy cu seriositate, „și 
ea din copilăriă ml-a foștii arătată din tote 
părțile. Eu vedeam, cum bătrâna Luigia 
își trăgea bucătura, dela gură pentru a-ml 
mări porțiunea prin ea; vedeam cum buniculii 
Giuseppa purta roculă său pănă la oelii 
din urmă firii, pentru a-’ml pute cumpăra 
unii vestmentă nou, căci abundanță n’-am 
avuții nici odată“.

— „Sermană domnișoră Rychli, ce 
sorte tristă ai avuții d-ta totuși/

— „Te înșeli, d-le; vaiața mea nu a 
fosta tristă. Adevărată este, că aveam multe 
lipse de îndurată, după părerea D-tale, der 
câte bucurii și plăceri, de D-vostră necu
noscute, puteam să gustă ? Pânea trebuia 
să ml-o câștigă prin munca mâniloră mele, 
der ce frumose erau după aceea orele de 
odihnă. 0 ! preumblările pe „Mollo14 și pe 

albastra Mediterană, pute-voi să le uită 
vr’odată? — Parculă cu aleurile regulate, 
pomposele salone și largile coridoră, tote 
mă înspăimântă când dorescă a fi erășl 
sub albastrulă ceră ală Italiei, în sătule- 
țulă meu, la bunica mea... unde eram 
tot-deuna veselă și fericită44.

— „Der și aici în țâra nostră se pote 
trăi în fericire14, începu tînărulă bărbată. 
„Eu spereză, că te vei convinge în curendă 
despre acesta, devenindă așa de fericită, 
precum inima mea îți doresce44. La ulti
mele cuvinte tremura vocea lordului, care 
se întorse cu grabă, spre e-șl ascunde emo- 
țiunea. — „Iți mulțămescă pentru dorința 
amicală44, cjise Ninetta cu sinceritate, 
„bareml de s-’ar și realisa44.

După o pausă începu lordulă de Pole 
erășl conversația, dându-i o altă direcțiune. 
„Voiam să te întrebă, care dintre ospeții 
presențl în castelulă „Rychli44 ’ți convine 
mai multă? Unii dintre ei pote ț-au ră
masă pănă acuma necunoscuțl41.

— „Cunoscința bătrânului Mr. Tox 
am făcut-o aici, totă așa și a Mrs. Mason 
și a feteloră ei; însă abia ’ml potă per
mite vr’o părere despre ei, de ore-ce în 

scurtulă timpă a presenței loră, abia-i potă 
cunosce pe de asupra Mai multă însă dintre 
toți ospeții noștri ’ml place lues Monte 
Cruz, ea e plăcută și spirituală tot-odată. 
— „Da, contesa e tocmai așa de bună, ca și 
de frumosă44, dise lordulă.

— „Și ce talentă musicală are ea,44 
continuă Ninetta entusismată. „Eu ași 
pute să petrecă diua întregă lângă piană, 
ascultândă melodiile frumose. Când o audă, 
regretă tot-dâuna, că nu mi-s’a oferită nici 
odată ocasia, spre a învăța așa ceva44.

— „Cine are o astfelă de voce far- 
mecătore ca d-ta, domnișbră Rychli, aceluia 
nu-i este iertată a se plânge de lipsa ta
lentului, 44 dise lord Willam, punendă ună 
sărută pe mâna ei și alergândă cătră por
tița castelului, de care se apropiaseră în 
decursulă conversării.

— „Ce omă minunată și afabilă44, cu
geta Ninetta, urmându-i încetă. „Celă mai 
plăcută decâtă toți, pe care i-am cunos
cută pănă acuma, afară de Pepino, firesce, 
căci așa de iubită și deliciosă, nu este nici 
unulă în totă lumea44.

Preumblarea ținuse mai multă ca de 
obiceiu, și ea trebui se grăbâscă, pentru a 

pute fi gata pe timpulă prânduhîi. Pe 
când încă era ocupată cu toaleta audi 
o batere de ușe, și Ines, amica ei, întră 
spre a o conduce la prândă, unde ospeții îi 
așteptau sosirea.

Ninetta se arăta forte veselă și vor- 
bitore, pe când lordulă de Pole rămase 
tăcută și fără voie. După prândă se ridică 
rugândă pe d-lă Eduard a-i permite o în- 
trevorbire secretă. Mirată să învoi acesta 
și-lă conduse în odaia lui. Uimirea-i cres
cu mai tare, când tînărulă bărbată, fără 
multă vorbă, ceru mâna fiicei sale.

— „De aprobarea mea a-țl pute fi 
sigură, iubite lordule44, dise baronulă cu bu- 
curiă sinceră, „derădecisiunea, firesce, atârnă 
dela Nancy, pe care nu mă încercă a-o influ- 
ința în nici ună modă; decă însă dorescl, 
voi dispune să vină, ca ea să vă potă da 
tot-odată și răspunsulă44.

Sir Eduard suna clopoțelulă și câte
va momente mai târejiu apăru tânăra damă 
privindă întrebătoră spre ambii bărbați

Mirarea ei însă se schimba în spaimă, 
când află despre ce e vorba, și o palore 
mortală-i acoperi fața, când abia încetă 
putu dice : „îmi pare forte rău, fiindă silită 



Nr. 57—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 5

pe lângă aceea, că elfi mănâncă o- 
grinjii, cari au remasu dela alte 
vite și chiar paie g61e; pe lângă 
aceea, că elu își află destulă nutrețu 
și pe câmpii alăturea cu turma de oi, 
unde calulă ar peri de f6me: elfi pote 
percurge pe 4*  0 cal0 de 10—12 
chilometri și suie pe muncii și c6s- 
iele cele mai prăpăstiâse povara cio- 
banilorfi, cu mai multă grije, și de 
câtă calulu celu mai bunu.

a vă supera, der dorința acesta nu o 
potă împlini.u

— „Și de ce nu, d-șorăNancy“, întrebă 
ilordulă, prindându-i mâna cu pasiune.

Ea-șl plecă grațiosă frumosulă capă, 
apoi părăsi odaia.

— „Mă temă, a-ne fi pripită, ami- 
culă jneu“ clise sir Eduard. „Ar fi trebuită să 
dămă timpă de cugetare, în locă de-a 
pretinde numai decâtă răspunsă. Poți să 
pleci de-ocam-dată în călătoria plănuită, eu 
voi mai vorbi încă odată cu fiica meau.

Adâncă întristatulă bărbată se învoi 
la acesta și încă în aceeași seră părăsi 
■castelulă.

Der răspunsulă Ninettei, între lacrimi, 
rămânea totă acela: „Eu nu vrâu să de
vină soția lordului; peste totă, sunt de
cisă, a nu mă mărita nicl-odată'-'.

VIII.
Tomna ârășl venise în țâră cu plăce

rile și bucuriile ei. Ea păstrase totă, ce 
promise primăveră, și de-aceea peste totă 
domnea mișcare vială între bogațl și 
săraci,

Numai castelulă „Rychli“, unde pănă 
.acuma se intruniau cele mai vesele socie

Precum se 41°0> ca capra 6 
vaca săracului, așa se pote 4ice^ °ă 
măgarulă va deveni calulu săracu
lui. La noi se întrebuioțeza măgarii 
numai în economiile mai mari, la ca
rată de apă și lemne; pe unele locuri 
însă, măgărițele se mai ținu și pen
tru laptele loru, care sămănă cu alu 
mueriloru și ca atare se dă copiiloru 
celorfi mici de mâncare.

Ore cum tragu ciobanii folosă 
după măgaru, plugarii noștri n’ar 
pute trage? Ore n’ar fi mai bine, ca 
la locuri mai depărtate pe câmpu, 
cale de câte o 6ră, la sapă, la se
cere și căsă, în locu se mergă eco
nom a încărcată de merinde pentru 
câte 6—10 lucrători și de multe-ori 
și cu câte unu copilă micu în brațe, 
așa încâtu, când ajunge la locu, 
.nu-’și mai simte mânile și tru- 
pulu de ostenelă; ore n’ar fi mai 
bine, 41cu, ca 80 încarce t6te acelea 
pe unfi măgaru și pe de-asupra să 
se potă pune si ea, așa încâtu, când 
ajunge la locii, să nu curgă sudorile 
de pe ea, ci să fiă deplină odihnită, 
casă se p6tă apuca de lucru!?

Noi recomandămă plugariloră 
noștri folosirea măgarului la econo
mia câmpului, de6re-ce pe acela și 
decă îlfi ducemă în câmpă, într’ună 
fundă de părăii seu în capulu unui 
locă, îșî află nutrețulu de lipsă pană 
cându însăreză. Mai multă putemă 
folosi măgarulă chiar la săpa- 
tulă cu mașina și la arată în pămân
turile mai ușore.

Decă iepa este sărită de unu 
armăsaru de măgaru, aceea fată 
unu catâră, er dâcă o măgăriță este 
sărită de unu armăsaru de cală, 
.aceea fată ună mulu. Catârii și mu- 
lii nu se 'prea prăsescă între sine; 
ei se întrebuințeză mai cu semă în 
Italia și Spania, unde prețulă loru 
este destulă de mare.

(Va urma.)

Ceva despre danțulu la Români.

Cine a avută ocasiune să vadă dan- 
țândă pe Românii ardeleni de pe Târnavă, 
de pe MurășQ seu de pe Câmpia Ardeiului, 
de prin ținutulii Hațegului și prin alte lo
curi, unde Românii suntti mai compacțl și 
mai puținii amestecați cu alte nâmurl de 

âmenl, va fi băgată de sâmă, că mai tote 
mișcările danțatoriloru români suntă nu nu
mai sprintene, ci și nobile și plăcute, în- 
câtă te poți convinge și din acestea, că 
noi suntemă adevărații strănepoți ai vechi- 
lorfi și prâ renumițiloră Romani, cari întru 
tâte se deosebiau de barbari.

Danțulfi sgomotosO, cu sărituri și schi- 
monositurl de totă feliulă, cu zdrobiturr și 
frământări de membre, arată o origine bar
bară, sălbatică și nu pote plăeâ, decâtă 
acelora, cari suntă adevărațl strănepoți ai 
unoră popâre barbare și sălbatice, și cari, 
cu totă spoiala de cultură și civilisațiă, la 
oare să credă c’au ajunsă, totu-șl cu mare 
plăcere, ba putemă cfi00 cu ui are nebunie 
esecută încă și acjl vechile danțurî eredite 
dela moși și strămoși.

La Românii din România liberă, — 
vorbimfl de poporule țăranii — vedemii 
mai multă danțându-se hore de totă feliulă, 
cari p’alocurea se numescă serie, deși nu 
au nimica în ele serbescă, ci totulă e cu
rată românescă, nobilă și frumosă. Dâcă 
totu-șl se vădă p’alocurea și Pre-carI dan- 
țurl mai animate, mai sdruhănite și mai 
frământătâre, ca bătuta, brâulu, țwrcana 
țiganca (ca la ușa cortului) etc., acestea 
suntă luate dela Daci și dela alte popore, 
cu cari au trăită.

P’alocurea Românii liberi danțeză 
forte frumosă, cântândă unii din gură așa 
numitulă danță ală lui Duras, unulă din 
regii Daciloră, care a domnită înainte de 
Decebală. Este oeva forte caracteristică în 
acesta danță, care se esecută de mai mulțl 
bărbați, ba chiar și de femei, ținendu-se cu 
manele, unulă pe umerii celui altă în linie 
dreptă, saltândă la rendulă primă spre 
drepta și la alu doilea spre stânga; 
er cele-l’alte două rîndurl saltă pe locă 
înainte și înapoi. Cândă s’ar vedâ cum se 
esecută acestă dansă, s’ar putâ introduce 
și în Ardâlă, unde tinerimea, pare-mi-se, e 
mai dănțătore, ca în România, cu tote 
că e mai asuprită și mai neoăjită, săr
mana.

Dau aici vorbele rimate, cum le-am 
aurită cântându-se printre CarpațI. Din ele 
se va pută vedo și spiritulă răsboinioă elă 
Daciloră, cari pedepseau pe cei nătîngl, 
(neghiobi) fără curagiu, fără curățenia cor
pului și fără minte.

După cum se vede din disele popiloră, 
aceștia dedeau ordine <jle esecutare chiar 
contra regiloră, când aceștia nu se purtau 
bine la răsboiu, său în alte afaceri în
semnate.

Etă aici versurile, cari se cântă de 
unii, până când alții esecută danțulă:

BJamțulii Iui Bura.

Dura ici, Dura colea,
Dura pretutindenea.

Dura ’n josă și Dura ’n susă 
Pretutindenea s’a dusă.

Dura er are să vină,
Pe potecă, prin grădină.

Dura este între noi
Și ne scapă de nevoi.

JucațI dura, și cu gura
Strigați să răsune bura (negura căța) 

Dela noi și păn’ la voi
Ca să scăpămă de nevoi.

Și dioendă așa cu toții,
Cei d’acum și strănepoții,

Să vedemă ce-au să mai dioă
Ingâmfații, fără frică.

Că ni-a disă și popa Petre,
Să dămă lui Dura ’ntre spete,

Șia disă și popa Stana,
Să dămă lui Dura ’n bostana.

Și ni-a (fish Și popa Dicu,
Să rupemfi Durei buricu;

Și ni-a 4’sh și popa Ghiță
Să-i dăma lui Dura guriță.

Și ni-a disă și popa Bratu,
Să dăma la toți câte patru,

Ca să se înțelepțescă,
Și poporala să-și iubăscă.

Și ni-a cflsh și popa Naie,
Să băgăma pe Dura 'n baie

Să se spele, să albâscă,
Ș’apoi să ne povestescă:

Ce-a făcuta și unde-a fosta?
De-a rămasa nătânga și prostă,

Că la noi omula nătânga
E bătuta c’ună grosă potângă.

Bătuta ș’alungata afară,
Din sata și din astă țâră,

Unde-să tota omeni cu minte,
Cum dice popa Melinte.

*
Danțulă Mateloțiloru români e ceva 

nou și l’ama vădută esecutându-se de re- 
numitula gimnastica română G. Mooianu 
pe bina teatrului din BuourescI cu mai 
mulțl dansatori și de altă dată la ună ma- 
ială esecutându-se forte frumosă de școlarii 
dela liceulă „Lumina“ din Bucuresol. Potă 
afirma, că a plăcută de minune la tâtă lu
mea, care l’a privită. Se danseză de mai 
multe persone în rendă dreptă cu zurgă
lăi peste călciunl la piciore. Toți se țină 
cu mânile pe umeri și asemenea ca și dan- 
sulă lui Dura, primulă rendă se esecută cu 
sărituri plăcute în drâpta, ală doilea în 
stânga înapoi, ală treilea și ală patrulea se 
esecută cu sa'tărl line pe locă terminându- 
se cu o bătaiă de călcâiă, oare face a suna 
frumosă zurgălăii dela piciore, fiindă toți 
încălțațl cu opinci ușore.

Ucs.

Sosirea ps’Hmăveres.
Afară e ună timpă frumosă în totă 

puterea cuvântului. Sorele nu mai are acea 
străluoire de ghiață, care ne pusese pe gân
duri mai cfLele trecute, sub puterea căldu- 
rei ce o răspândesce. Zăpada piere din 
’naintea ochiloră, trecendă printr’ună felă 
de transformări curiâse, a căroră privire ne 
înduioșâză. Straturile sale albe și cristaline 

suntă ciuruite de căldură, rendă pe rendă 
ele dispară. O buouriă internă pare a is- 
buoni din pieptulă nostru: s'a dusa iarna\

Curgă păraele la vale, șerpuindă pe 
după tote obstacolele, ce întelnescă. înspu
ma, ce a rămasă din topirea zăpedei se vădă 
firicele de iârbă verde, răspândindă ună mi- 
rosă de primăveră, care îți umple inima de 
speranță.

Mulțl au voită să combată frasa, că 
primă-vâra ar fi celă mai plăcută timpă ală 
anului, aducendă probe, că și celelalte anu- 
timpurl suntă totă așa de frumose; vara 
ou câmpulă ei aurită, ou serile și dimine
țile răcorose; tomna cu vremea ei liniștită 
și temperată, cu fructele copte; chiar iarna 
— of, acoperiți-vă bine să nu vă înghețe 
nasulă, urechile, mânile și pioidrele, — chiar 
iarna, spună, oă e frumosă, căci e timpulă 
săniiloră și clopoțeleloră, cari îți mângăiă 
urechia înțepată de geră. Nu vine 6re 
iarna ou carnavalulă, și acesta cu sărbători, 
cu baluri, teatre, petreceri etc?

Dâr ore e iarna plăcută săracului ? O, 
par’că-lă vădă sărmanulă, sgribulindu-se în 
odăița lui murdară și spartă, strângându-șl 
sdrențele pe lângă densulă și întincfendă o 
rogojină ruptă peste nisce copilași rebegiți 
de frigă și lihniți de fome, pe când afară 
viscolulă.... frământă lumea! Nu mai puțină 
este chinuită și șeâla, școla rurală în tim
pulă ernei. Aci găsimă aplicarea practică 
a celoră trei cuvinte: îndesuială, fumă și 
frigă, contra cărora higiena luptă de atâta, 
amară de vreme. D’abia suntemă în mijlo- 
culă iernei, afară viscolulă suflă par’că e 
apucată de năbădăi, er primarulă îți de
clară solemnă: lemne nu mai suntă și bud- 
getulă nu mai permite a se cumpăra nici 
măcară găteje. Norocă ou mișcările gim- 
nastioe, prevăcfute în noua programă, fiindă 
ele acum manifestări visibile a unoră su
ferințe corporale, cari oeră neapărată des
cărcarea loră urgentă. Copiii se îndesue, 
saltă, mișcă din mâni, din pioidre și mai 
desă din fălci...

Și când săraculă, șodla rurală și ță- 
ranulă așteptă iârna ou o spaimă atâtă de 
legitimă, numai de hatărulă domnișdreloră, 
cari aștâptă balulă și petrecerile, nu vomă 
dice, că iarna este frumosă.

Și când zăpada, aoestă probă reală a 
esistenței iernei, vedemă, că se duce ; când 
firișorele de iârbă apară drăgălașe cu mi- 
rosulă loră de aromă primăvăratică, ună 
uf! isbucnesoe din pieptulă săracului, care 
scăpândă de frigă, pare oă niol fămea nu 
îlă mai torturâză; uf! continuă învățăto- 
rulă, în numele școlei, că pote eși la aeră 
liberă; uf! esclamă și țăranulu mai îngrijită 
de sortea viteloră sale, decâtă de sine; uf ! 
repețimă toți cu toți; âr poetulă se alătură 
la bucuria nostră, tredindu-ne în minte ună 
entusiasmă, ce vine par’că dintr’o altă lume.

Primăveră cea vercjie
Cu cosița-i aurie
A venită voiosă ’n țâră, 
Drăgulița primă vâră.

tăți, sta tristă și părăsită, căci vesela Ni- 
netta de odinioră, suferia greu, era bolnavă. 
Sir Eduard se afla forte îngrijată pentru 
iubita lui fiică, unica mângăere a vieții 
sale.

O amică fidelă în suferințele ei avea 
Nancy în Ines Monte Cruz. Acesta nu o 
părăsise dela începutulă morbului. Ea pote 
era singura, care presimțea causa greului 
morbă; celă puțină ea a fostă, care îndemnă 
pe Sir Eduard a petrece erna în Italia cu 
iubita lui Nancy, și stărui a părăsi An
glia câtă mai în grabă.

Ines petrecu pe amica ei pănă la Do
ver, unde urmă despărțirea durerosă. O pre
simțire sinistră părea a-le șopti tainică, 
că acestă duiosă „adiou va fi celă din ur
mă. Ninetta mai stătu încă lungă pe aco- 
peremântulă corăbiei, salutândă cu basma
ua albă pe Ines, care cu privirea întune
cată de lacrimi căuta dela țărmă spre 
mare.

*

La începutulă călătoriei, care se con
tinua numai încetă și cu dese întreruperi, 
părea a prii bolnavei aerulă de medă-cji, âr 
când abia după câte-va săptămâni ajunseră 

la Io culă dorită „Navi“, ea arăta totă mai 
mare interesă pentru regiunile, de care se 
apropiase, și adese-orî doria chiar a face 
plimbări scurte pe țărmulă mării. Dâr cu- 
rendă după primele cȘîle o părăsise vioi
ciunea, care părea a fi fostă numai o pa
lidă radă a bucuriei, ce se ivise la reve
derea țării dulci, ală cărei doru o consuma. 
Ca și în castelulă părintescă, zăcea ârășl 
pe patulă ei și laoriml duiose acopereau 
adese-ori privirea-i tristă. O trăsură de 
adâncă durere să aședâ în jurulă micei 
guri, pe când o roșață înșelătore-i colora 
obrajii vestedițl. Sir Eduard, ca și unu în- 
geră păditoră sta veclnică nemișcată în 
apropierea ei. Elă o încungiura cu frăge- 
dime ne-spusă și cerca a-i ușura suferin
țele prin împlinirea tuturoră dorințeloră 
ei. Când Ninetta-i spunea într’o di o nouă și 
ultimă dorință, de-așl vedâ miculă sătuleță, 
de-a fi ârășl în mijloculă iubițiloră ei, de-a 
gusta nevinovatele plăceri pe vechiulă 
„Mollo“, prin amintirile trecutului, elă nu 
șovăi a întreprinde din nou o călătoria, pe 
care Nancy, iubita lui, o aștepta cu nerăb
dare. Și Nancy era ca și o palidă lumină, 
care se apropie de sfârșită.

Sufletulă ei părea a se lumina de 
nouă raze, când ajunși în miculă sătuleță 
unde-șl petrecuse fericita copilăriă și ju- 
neță fără griji, gusta aerulă duloe ală pa
triei sale.

Ea deveni veselă, vorbitore, âr ochii 
ei își luară espresiunea loră vială de mai 
’nainte. O vedeai adese-ori făcândă mici 
plimbări la mare, cercetândă totă piâtra, 
totă loculă iubită și întrândă în totă că
suța, unde iubea ea a se interesa de afla
rea cunoscuțiloră, și nu arare-orl împartă - 
șia pe cei lipsiți cu bogate daruri. Sera 
ședea pe „Mollo“, sâu făcea cu tatălă ei 
plimbări pe mare. Atunci tot-dâuna Pepino 
era, care conducea, gondoleta loră, căci 
elă nu lăsa pe nimeni să-i răpâscă plăce
rea, de-a conduce ca și odinioră, pe com- 
paniona lui de jocă cu gondola. Când o 
vedea apropiându-se, fața lui înegrită de 
sore se lumina și cu grabă săria în aju- 
torulă ei la urcare în barcă. Adese-ori 
devenia confusă, âr fața Ninettei se colora 
la privirea lui, și atunci tot-dâuna plutia o 
espresiune de fericire în trăsurile ei.

*
Era o sâră frumosă. Sir Eduard ședea
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Lunca rîde și înverzesoe 
Doră în sufletă se trezesce, 
Isvorașulă curge ’n vale 
Și-mi aduce dorii de cale.

Primăvara este celu mai frumoșii timpii 
ală anului. <

(„Gaz. Ț6r.“)MULTE ȘI BE TOATE.
Cultulu vtilpei în Japonia.

In unele părți ale Japoniei cultulă 
vulpei la poporă este fbrte mare. In bise- 
ricele acelorii ținuturi se află lângă o 
oglindă de metală o coliviă ascunsă cu o 
vulpe vei. Mari posesori, cari au plauta- 
țiuni bogate de oreză, au mai multe tem
ple de acestea lângă casele loră, și țină 
preoți, cari trebue să-și facă rugăciunile în 
ele. Totă cj'ua pote vede omulă în ast-feiă 
de temple, mici și neînsemnate, câte unii 
preotă rugându-se și întindându vulpei 
sfinte cele mai bune bucate. Dâcă piere 
vulpea, atunci întrâga familiă ojelesce, ba 
se întâmplă, că pe câte una o jelescă ținu
turi întregi și o îmormenteză cu o pompă 
estra-ordinară. îndată după ceremonia acesta 
vulpea mbrtă e înlocuită cu alta, și acâsta 
eră-șl se face cu pompă. Se întâmplă însă 
câte-odată, că și acâstă nouă vulpe piere 
în grabă, atunci doliulă credincioșilor^ se 
preface în desperare, și se facă proce
siuni în massă pentru de-a împăca pe 
Dumneaei.

*
Farmeculii dragostei.

Farmeculă dragostei jocă ună rolă 
forte însămnată la Țigance. Decă more în
tre Țiganii din ArdealQ oâte o așa numită 
„vrăjitore14, atunci fetele în ascunsă frecă 
osulă pieptului celei morte cu ună petecă 
de postavă, pe acesta îlă portă apoi nouă 
cjile pe trupulă golii, apoi lasă se curgă 
pe elti cățl-va picuri de sânge din mâna 
stângă și în fine îlă ardă. Cenușa o ames
tecă în mânoarea feciorului, pe care voiescă 
să-lă câștige — căci prin acesta, cum dică 
ele, îlă facă „să nebunescă de dragoste44.

Fetele de Țigană din Serbia, în <Țuâ 
sântului Vasilie, când audă sunetulă clopo
tului, se taie cu o bucată de sticlă în pi- 
ciorulă stângă, și sâDgele ce curge îlă adună 
într’ună uloioră. Pe acesta apoi îlă astupă 
bine și-lă îngropă în grămada de pămentă 
de pe mormântulă unui bărbată, cJLendă ț 
următbrele cuvinte: „Totă dragostea, ce-a 
simțit’o acestu mortă în viâță, să între în 
sângele lui N. N.; o strigă și ohietnă pen
tru ca s’o dau lui N. N. Dâcă elă nu mă 
va iubi, atunci să î-se usce viâță, oum mi-se 
va usca mie sângele14. După nouă 49© se 
desgropă uloiorulă și se fierbe în elă ore- 
care mâncare pentru fecioră. Mai bine este, 
cum crede fata, decă ea pote să-i bage fe
ciorului în ascunsă sânge caldă din picio- 
rulă ei în ghâta lui, căci atunci elă di și 
nopte îșl îndreptă pașii totă spre ea. ,

Ună altă modă de farmecă constă 
dintr’aceea, că fata fură tînărului câțl-va 
perl din capă și îi fierbe împreună cu câți
va picuri de sânge din degetulu ei mică 
dela mâna stângă. Apoi ese la lună plină, 
o privesce lungă și mâncândă amestecătura 
amintită, dice de trei ori: „Iți rodă părulă, 
îți bea sângele, din pără și sânge să se 
facă dragoste, să se facă viâță nouă pentru 
noi14. Dâcă ea unge cu acea amestecă
tură vr’o haină de a iubitului ei, atunci 
acesta nu mai pote afla nioăirl liniște, de- 
câtă numai la ea.

£

filele de lucru Ia diferitele popcre.

pilele de lucru pară a fi următbrele: 
după o statistică germană: Rușii muncescă 
267 cjile pe ană; Englezii 278; Spaniolii 
290; Austriacii 295; Italienii 298 (des
pre cari credeamă, oă multă mai puțină 
muncescă!); Bavarezii și Belgienii 300; 
Saxonii și Francesii 302; Elvețienii, Da
nezii și Norvegienii 303; Prusienii 305; 
Olandezii și Americanii de Nord 308; Un
gurii 312.

NECROLOG!?. Cu inima frântă de 
durere aducemă la cunoscința rudeniiloră, 
amiciloră și cunoscuțiloră noștri, că iubi- 
tulă nostru fiiu, frate și cumnată Nicolae 
Cristeii, studentă la politechniculă din 
Zurich, după scurte, dâr grele suferințe, 
provăcjută cu Sfintele Taine, șl-a dată as- 
tădl în 8 (20) Martie, nobilulă său sufletă 
în mânile Creatorului, fiindă în etate de 
21 ani. Imormentarea va avelocă Sâmbătă 
11 (23) Martie a. c. la 3 bre p. m. dela 
casa părintâscă, strada Măcelarilor^ nr. 25, 
în cimiterulă bisericei greoo-orientale din 
suburbiulă losefină.

S i b i i u, 8/20 Martie 1895.
Fiă-i țărîna ușbră și memoria binecu

vântată !
Nicolae Cristea, asesoră consistorială ; 

Eleftera Cristea născ. Manole, părinți; Maria 
oăs. Dr. I. Ivană, Agnesă, Adriană, Elvira 
frați și surori; Dr. Ionă Ivană, advocată, 
cumnată.

OAlexxd-artxlTfi. septemânei.

MARTIE aie 31 dile. GERMENAR.

țlilele

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

Călend. Iul. v.

12 5 C. p. Teofăn E.
13 Cuv. păr. Nicefor
14 C. Bened. și Alex.
15 Sf. martir Agapiu
16 S. m. Savin Papa
17 C. Al. om. 1. Ddeu
18 S. p. Cir. Aep. Ier.

Călend. Gregor.

24 Archir. Gavr.
25 Bunavestire
26 Emanuil
27 loan Damasc.
28 Ioan Cap.
29 Ciril
30 Guido

Târgulfl de rîmătorl din Steinbruch.
La 18 Martie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fostă de 
123.860 oapete, la 19 Martie au intrată 
734 capete și au eșită 1075 ră "ânândă la 
5 Martie ună numără de 123.519 oapete.

Se notâză marfa: ungiirbscă veche 
grea dela 45.— or. pănă la 46.— or 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
48.— or. pănă la 49.— cr., de m i j 1 o o 6 dela 
46.— or. pănă la 47.— or. ușbră dela 
46.— or. pănă la 47.— or.

Marfă țerănbscă grea dela 45.1/2 pănă 
la 45.1/i or. de mijlooă dela 45.— or. 
pănă la 46- or. ușbră dela 45.— or. 
pănă la 46 — or.

Marfă serbbscă, grea dela 45.— cr. 
pănă la 46 — cr. Transito, mij lociă grea 
dela 45.— or. pănă la 46 — or. transito 
ușbră dela 44.— or. pănă la 45.— cr.

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

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 20 Martie n. 1895.

Producte, div.

8 ă m i n ț b
1 S 
g 2.

Prețuln poi/
100 ohilogr,

dela | până

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

80
80
80
80
80
80

6.95
7.-
6.95
6.95
7.05

7— 
7.05 
7.—
7—
7.10

Semințe vechi 
ori noufi aoiultt

a> o 
® J w 

•3 ¥~ c O a

Prețulu per
100 chilgT,

dela pănâ

Săcară 
Urzii 
Orzfi 
Orzâ 
Ovesă 
Cucurust 
Cucuruzii 
Cucuruzii.
Hirișcă

nutrețfi 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soia

M
n

70-72
60—62
62.64
64.66
89.41

75
78

5.75
6.25
6.60
7.20
6.55

585
6 55
6.90
8.20
6.70

pănă

48 -Sem. de trif.

Din 22 Martie st. n. 1895

Prețurile cerealeor din piața BrașovsL

ftOBura Bâu 

greutatea
Calitatea.

Valutaa

trlacă.

fi. or.

1 H. L. cel mai frumos
1

5 70
5) Grâu mijlociu . . 5 80

mai slabă . . 5 —
>, Grâu mesteoată . 3 70

„ f frumosă 3 60îî
Jî S6carft l mijlocia . 3 20

_ f frumosă 3 60Jî

JJ Orz& 1 mijlociu . 3 10
n

fl

„ [ frumosă
OvSsft (mijlociu .

2 30

Cucuruză .... 4 50
u Mălaiu.................... 5 —

Mazăre.................... 5 80
jî Linte................... 1 6 50
li Fasole.................... 5 60
n Sămânță de ină . . 10 —
II Sămânță de cânepă 5 —

Cartofi.................... 1 IO
*7 Măzăriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
n Carnea de porou — 52
î 5 Carnea de berbece — --

1AA Ir îl Său de vită prbspătă 23 —
1UU Kll. Său de vită topită 33 —

cursuri

67—58 —

49.5049.dela Pesta 
dela țâră 
avântată 
afumată

Luțernă ungur, 
francesă

roșia
rafinată duplu

3
& o a 
ao
8
o a.

2.o

i

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
H

S6u 
Prune

H
Liotară

Nuci
Gogoși

n 
Miere

Ceară
Spirtfi

ft

din Bosnia în buț! 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
sârbesc!
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

41.50
48. -

9.75
9.75

17—

io.—
10—
18—

Bursa de BucurescI
din 20 Mrrtie n. 1895.

■Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5% Ajr.-Oct. 102.-
Renta amortisabilă .... 5°/o 100. >/4

„ „ (Impr. 1892 . . . lan.--lnl. «9 '/<
„ „ din 1893 5u/o 99\
„ „ 1894 int. 6 mii. Ajl.-Oct. 96.3/4
„ „ (Impr. Jde 32. ’/2 mii. 1% lan.-lnlie 64 =>/4
„ „ (Impr. de 50 mii. 4'7o n d 89 7,
„ „ (Imp. de 274 m 1890 4'7., ii n 90.7,
„ „ (Imp. de45m. 1891 h n 89>/?
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4'7o D D 89

Oblig, de Stată (Conv. rurale/ 67,i Mai-Nov. 102.7,
Ob'ie:. Casei Pensiunilor fr. 300 10 284—
Oblig, comunei BucurescI 1883 5"/° lau.--lnl. 95. >/4.

„ „ ,. din 1884 57n Mai-Nov.
„ „ ,, din 1888 5% lun.-Dec. ------■
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 95 7,

Scrisuri fonciare rurale . . . 5'7o lan.-lulie 93 3/.,
„ „ urbane BucurescI 6% 102
D D J5 » 5"/, « ff 69 7,
,, ,, Iași

Oblig. Soc. de basalt artificiala
n » 60.7,

«°/o
7.N.

» n 96

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. alt. div. 86.— 500 într. v. 1535.
Banca agricolă......................... 510 150 v. 145 -
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 383.'/,
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 H 375.
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 1 147.--
Soc. Rom. de Constr uit. div.15 l. 250 139. ■
Soc. Rom. de Hârtie uit. — IOC» *» »l , -
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei K0 »» H

1
110.-

Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —
„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 100

Soc. de fur. militare u. d. 60 lei iMX.
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 , 1 101.C '! ’) —. -
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aură

IC 1 11
20 04

SCOMPTURl:

Cursulfi pieței Brașovâ
Din 23 Martie 1895.

Bancnote rom. Camp, 9.69 Vând. 9.71
Argint român. Cump. 9.60 Vând. 9.65
Napoleon-d’ori Cump. 5.70 Vend. 9.74
Galbeni Cump. 5.80 Vend. 5.85
Ruble rusesol Cump. 131 Vând.
Mărci germane Cump. 5.98 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina5°/0 100.75 Vând. 101.75

Cursulu Ia buFsa din Viena.

Banca naț. a Rom. 6°/o Paris ....
Avansuri pe efecte 7l7o Petersburg . . 4*/ 37o
Casa de Depuneri î'/s Berlin .... »7o
Londra .... 271 Belgia .... 37o
Viena..................... 47o Elveția .... 8°/o

Din 22 Martie 1895.
Renta ung. de aură 4% • • • 124.2O1 
Reuta de corbne ung. 4% • • • 96.1E>
Iuupr. oăil. fer. ung. in aură 41/2°/0 . 126.50'

erășl în gondolă, sprijinindă cu frăgedime 
figura sveltă a ficei lui, pe când luna arun
ca famecătorele-i raze aurii pe orisontulă 
apei, a cărei valuri legănau lină și fără 
sgomotă gondola loră.

Pepino privea nemișcată spre fața 
palidă a frumbsei Nancy, care-i suridea 
veselă, clicendă în tonă șoptitoră: „Sunt 
fericită erășl, aici lângă marea albastră, 
unde lumea e mai frumosă, ca în alte lo
curi44.

Elă mișca atunci aprobătoră din capă, 
der cugetele lui rătăceau departe, la acelă 
timpă de neprețuită fericire, când „surî- 
flătorea lui Ninetta44 doria așa de multă 
să vadă țările străine.

Departe prin atmosferă se resfirau 
melodiile unui cântecă prea cunoscută, la 
care numai decâtă se asocia cu multă ar
monia o voce debilă, care în curândă se 
pierdu, și erășl, ca fermecată asculta 
Ninetta simplele melodii, ca și când nici 
odată nu ar pută să mai sature aucjulă ei 
cu ele....

Der la ultimulă sunetă ală melodiei 
duiose, capulă ei căcju greu și fără putere 
pe umerii sprijinitori ai tatălui său. Privi

rea ei pierdută mai căuta odată cu doră 
pe aceea a prietinului său, âr buzele palide, în 
jurulă cărora plutea încă surîsulă fericirei 
șopteau „Pepino44, când după o lină răsu
flare, respirulă o părăsi și ea-șl dădu viâță.

Bărbații căutau nemișcațl cadavrulă 
iubită, și nici unulă nu cuteza a conturba 
prin espresia durerii pacea fericită, care- 
încorona pe blânda Ninetta.

Mai tare strîngea la sînulă său dure- 
rosă tatălă corpulă rece și fără viâță și 
tînărulă pescară, cu mânile încrucișate pe 
pieptă, șoptea mai ferbinte ca ori și când 
o rugăciune sfântă, âr gondola luneca fără 
sgomotă prin valuri spre țărmă, lăsândă o 
cale argintie în urma ei.

După două dile trecea prin stradele 
micului sătuleță tristulă conductă fune- 
brală, spre a duce pe Ninetta la „Campo 
Santo44, unde avea să dormă somnulă de 
veci lângă iubita-i mamă. Aprope pe lân
gă sicriulă împodobită cu flori pășia în
cetă nefericitulă tată condusă de Luigia 
și Pepino; âr acestoră trei s’au alăturată 
întregulă sată, căci nici unulă dintre locui
tori nu era, care să nu fi cunoscută și iu
bită pe „bella Nina44.

Bătrânulă preotă nu ținu cuvântare 
la mormentă; der lacrimile lui curgeau 
cu durere, când vădu sicriulă cufundân- 
du-se în pământă. „Ea a fostă prea bună 
pentru lumea acâsta44, fu totă ce a putută 
rosti elă în acestă momentă.

*

Ani au trecută. Sir Eduard nu s’a 
putută reculege nici odată în urma acestei 
grele lovituri a sortei. Dela mortea fiicei 
sale, rară petrecea în patriă, și și atunci 
numai pentru timpă scurtă. Mai multă îlă 
vedeai în miculă sătuleță de pescari, acolo 
unde pămentulă acoperea totă ce elă a 
avută mai scumpă în viâță.

Elă devenise ună moșnegă tăcută, și 
încunjura ori ce convenire cu omenii. Nu
mai când lordulă de Pole cu Ines, care 
devenise soția acestuia, se aflau între os- 
peții băiloră, îlă puteai vede în societatea 
loră

Și Pepino îmbătrânise. Părulă și bar- 
ba-i încărunțise și stătura lui se gârbovise, 
deși omeni, ca Luigia, care-’lă cunoscuse 
din juneța lui, spuneau, că nu pote număra 
mai multă de 34—35 de ani.

In sată se vorbia, că Pepino ș’a per-

dută mintea în cjiua aceea, când a dusă 
cadavrulă Ninettei din gondolă. Ei îlă în- 
cunjurau de-atuncia și evitau ori-ce atin
gere cu el. Pepino însă scia bine, ce vorbescă 
omenii; pe elă nu-lă supăra acâsta, ci-i 
era multă mai plăcută, că putea merge 
tot-dâuna neconturbată acolo, unde-lă ducea 
dorulă. Și astfelă di de di mergea la ci- 
miteră, spre a petrece bre întregi.

Ună streină, care cerceta într’o sâră 
acelă locă de pace, se opri înaintea lui 
și-lă întreba, arătândă cu mâna cătră mo
numentală, ce privea în susă din întune- 
cose tufe de ciprii: „Cine odihnesce subă 
crucea acâsta de marmoră ?“

Elă nu-șl ridica privirea în susă, ci 
răspunse cu voce mișcată: „Acolo zace, ce 
am avută mai dragă în vieță „la bella 
Nina44.

Pepino tăcu ună momentă. Privirea 
lui rătăcea pierdută pe albastrulă Medite- 
ranei, apoi întorcându-se cătră întrebătoră 
continuă: „Omenii spună, că aerulă aspru 
și rece, a fostă, care a omorît-o. Dâr nu 
este așa! Eu sciu mai bine, că „dorulă44, 
a fostă, care a consumată inima ei.!44
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Impr. oăil. fer. ung. în argint 4*/2°/o 
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale croate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii . . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta de hârtie austr...................
Renta de argint austr....................
Renta de aur austr. . ... .
Rosuri din 1860 .........................
Acții de ale Bănoei austro ungară. 
Acții de-aleBăucei ung. de credite. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondori..................................
Mărci imperiale germane . . <
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de oorone austr. 4°/e. ■ •
Note italiene..................................

104.40
125.40
98.80
98.25

161.—
153.50
101.45
10170
124.60
158.50 

1087.—
467.-
404.40
9.74’/2

60.10
123.—
48.65

101.15
46.45

Nr. Wl—1895.

Concurs!.
Pentru ocuparea postului de ad

ministratorii la băile de aburii și de 
vană, din Grdverl, suburbiulu Scheiă, 
din Brașovă, se escrie concursă 
cu termină pănă în 18 Martie 1895 
stilu vechiu.

Acestă administratoră trebue se 
scie limbele: 
germană, și 
țiune de 500

Suplicile 
tră subscrisa
roulă căreia se pote lua ÎDformațiu- 
ne despre beneficiile și despre înda
toririle legate de acestă postă.

Brașovă, 2(14) Martie 1895.
Eforia scolelordJ

centrale române ort. res.

G i ro-C onto 
Ia banca 

Austro-Ungară.

Telefon 
tfr. 18.

Cec-Conto la 1= 
postă nr. 969.!= Giro-Conto

I la banca
imp. germană.Casa, de txncă, 

JACOB L. ADLER,
Brașov!. Piața mare ffii 1. Slbîîu

română, maghiară și 
are se depună o cau- 
fi v. a.
au se se adreseze că- 

Eforiă școlară, în biu-

655,3-3

1891-1894

■ • .' ’VS™  "

660,1—6
Cll

Traverse Mim zidiri

Proprietarii; ESr- Aurel ffilureșiiasw.
Redactorii responsabilii: Gregerîu

--------.. . ___ , -----------
cwmgseră și viiide monede, hârtii de valore, devise după 

cursulu cjjl®i mai mare — respectiv© celă mai mică;
r&scump£ra f ară nici o detragere totn feliulu 

de cupone;
sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 

o dobândă culantă:
efectueză încassări de polițe, asignațu, recipise, pe tote 

piețele Europei cum și transo’ceane;
acordă avansuri pe hârtii de valore, losurî, monede pănă 

la 90%;
predă asi^nații pentru ori și care piață comercială internă 

și externă fbrte ieftinu, asignatiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără apese;

primesce depuneri de bancă spre fructificare în 
conto-corent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fonciare 
cu 5°/o- Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institute de credită și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astăcji aducă 5% interese; 

asigură forte ieftinu ori și ce losurî la sorțiri cu câștigulă 
celă mai mică, contra diferență cursului. Comunică infor
mații și sfaturi consciențidse specialiste prin corespondență. 

649.3 ■ 50.

Depon mare, ori și ce can
titate se află la

Thomas, Schaosar & Galtz 
magazie de fererie 
Brașovu în piață. "W

Elixir de nerve al prof. Dr. LIEBER.
Veritabil numai cu marca de oontravenție 

crucea cu ancora.
Preparată după prescripție medicală oficios 

legalisată în farmacia M. Franța, Praga. Acest 
prepa at este de mulțl ani cunoscută ca unii 
mijlocii forte probat contra slăbiciunei, bătaie 
de inimă, dureri de spinare, de capă, mistuire 
rea etc. -La cerere se dă prospect gratis. — 
O sticlă 1 fi., 2 fi. și 3 fi. 50 cr. Pentru bolnavi 
de stomach se rt comandă Picăturile de 
StomaeA Sf. Iacol», ca lăcii bună reco
mandată de medici. Sticla 60 cr. și 1 fi. 20 cr.

se vindecă cu Hydi'ops- 
lAlULi U jJlUCv, Essenz. In fotă, stadiulă 

bolei vindecare sigură și iute. Cură greșită es- 
chisă. Pentru succes se garanteză. Domnitorii 
medici se recomandă întrebuințarea. Pentru de 
plină însănătoșare este suficientă 1—2 sticle 
cu 3 fiorini. l)epou principală

Farmacia „SALVATOR“ Presburg.
In farmaciile din Brașovu : Ed. Kugler, 

Carl Schuster, Victor Both; Sibiiu : Wilhelm 
Moricher, C. J. Molnar; Cluj : Szeky Miklos 
și mai în tote farmaciile.

In tote țerile soutitti prin lege, pentru Aus- 
tro-Ungaria marca înregistrată Nr. 460/1.

Cel mai gtistîos, anicul sănătos și totodată f QirioTil sănătos surogat centru boabe de cafe, reco*  
cal mai ieftin adaos ta boabe de cafe estet. I mandat de medici pentru femeTlcopusi.bolniivî«stet

«EEMiMi
HE 

Dare de seamă: Sunt de cerut și 
de primit numai pachete originale 
• - cu numele

S®V „Katfireiner"

Cei mai curat product 
in grăunți întreg?.

Falsificarea prin amestecături 
decT dara imposibile.
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Suferințe de peptu,
Tusa, cum și tote bolele, ca tare de 
ale canalului de respirația, gâtlejii plă
mâni, greutate de respirație, Astma, fleg
mă, tuse măgărdscă, răgușea, gădili- 
tură la gâti), începută de tuberculosa, 
se pottt depărta mai bine și mai ușorfi 
cu întrebuințarea renumitului și după 
prescripția medicală preparată și reco
mandată Ceaiu Sf. George pachetăâ 50 
cr. și prafulfi care aparține ceaiului prafu 
Sf George, cutia â 20 cr. împreună cu 
prescrierea întrebuințării. Succesii se 
simte după câte-va (Jile. Mai puțină de 
2 pachete nu se trimetă. La trimetere 
cu posta 20 cr. mai multti pentru pache- 
tarea și espediath.

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

Să se trimită prețulfi înainte cu man
data poștală.

EnfiGHmSKKSSÎEitSEE’l

Nu se mai oferă 
in viață nici-odată ocasia 

ca numai ZL HC •_« fă se 
pentru ui. cumpere
o colecție splendidă de 

IO 
bucăți 

1425

1 ciasornictt 
de busunar Pri
ma Anker- Be- 
montoir umblă 
precis, și cu ga
ranție de 3 ani.

1 lanț imi
tație d’aur pan- 
cer, cu ineliî de 
siguranță și ca
rabină.

2 inele imi
tație d’aurfi cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- 
chis și rubine.

2 nasturi de 
manjete, aurii

double, giloșate, c1’ mehanismii patentata.
1 aed cu broști pentru dame forte fru

moșii, fasonil de Parish.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aurii.
Tdte aceste 10 obiecte practice costă 

Ia olaltă numai fi. 4.25 cr. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

Comandați iute, pănă se mai află o- 
biecte, că astfelii de ocasie nu se mai ivește.

Trimiteri se efectueză ori și la cine 
cu rambursă. Cui nu-i convine obiectele
primesce banii îndărătă, așa că pentru cum
părătorii este eschisu ori și ce Risico.

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
Wien I. Adlergasse 12.
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Anunțu de arendare.
Se aduce la cunoacința publică, cumcă, Duminecă în 9 Apr. 

1895 stil vecii iu, înainte de amefii ia 10 ore se va ține, în can
celaria subscrisei Eforiei școlare, licâtațânaae pentru arendarea 
munțilorij de pășunitu, numiți: „Priscu" și „Valea negră,“ 
aflători pe hotarulu comunei Te si la, Județulu Prahova 
România, pe timpii de 5 ani, socotiți dela 20 Iunie 1895.

Despre condițiunile arendărei se pâte lua informațiune 
cancelaria Eforiei școlare subscrise.

Brașov u, 2(14) Martie 1895.
Eforia școlelorii centrale române ort. res,

CRC O Q ’

Ateliere nou de pălării și căciuli
IBrașovii, strada Orfanilorii JSTr. 5L

îu

în

s

i

Am onore a aduce la cunoscința onorat, publicu, că cu
începutul lunei Martie am deschisă

unt atelier! nou de pălării și căciuli
pentru bărbați și copii.

Noulfi meu deposits este bogatu asortatii cu totă felulă de 
pălării din ceie mai moderne, mai solide și mai cu gustă, așa că 
atâta îu privința calității mărfei, câtă și a iprețuriloră 
moderate; depositulu meu concureză cu ori care altă depo- 
sită de pălării deia noi.

Dispună tot odată și de unu depositu bine asortată de 
felurite Gslă^dre forte fine și moderne, apoi pălării de celă 
mai nou fasonu francesu, germanii și vienezu.

Cilindrele cumpărate dela mine se calcă cu ferul gratuită.
Primescă tot-odată ori-ce reparaturi, ce cadă în specia

litatea pălăriiloru, esecutându-le promptă bine și ieftină
Cu deosebire recomandă binevoitbrei atențiuni a on, d-nii 

preoți asortimentulu meu bogatu de pălării preoțesc! atâtu 
părose, câtă și linse, precum și căcâasli preoțescs5 perose, 
fbrte bune și Irumose.

Pentru sesonniu de veră voi ave și unu depositu de 
pălării de paie, asupra căruia de pe acum îmi permită a 
Ve atrage atențiunea.

Rugându-me de sprijinulu D-Vostră multă prețuită, suntă 
cu distinsă stimă

Vasile Meșotă,
fost conducătorii timpii de 10 ani în magazinulîi 

de pălării ală d-lui G. Ollinger.

3

tr

Avemu onbrea a recomanda on. publicu pentru

Sesonulu de primăvară și vară 
faferăcateSe nostfpe din lână curata^ recunos
cute ca solide, și anume:

st®fe de rocuri și pantaloni, confecționate 
în Cheviot!! și Kammgarn, Stofe Cheviotu din lână 
veritabilă, Cheviotu din Scoția.

Stofe sie pardesiurî:
Stofe «Ie uniforme în Tricota și Kammgarn. 

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

J^Iefilurîl pentru bărbați, asortimeută bogată.
,S®8ap®me de vară (așa numite Minister) moi, 

flexibile și trainice, din Jână englezescă.
C®V®a°e și pâsle file pa>fiiâllBș mare asorti

mente.
De 

bune și 
numai 
n e și s o 1 i d e, : ' 
vința modei și gustului.

Căete cu mostre stau la disposițîe.
Ne rugămu de cercetare numerbse.

Wilhelm Scherg & Cie.

6re-ce 
noue 
lână

amu mărită și completați! cu cele mai 
mașini fabrică nbstră, întrebuințândă 
curată, putemu lifera mărfuri bu

și corespunde pretensiuniloru în pri-
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Giro-Corfio
la Toaxxca

Anstro-Ungară.
r

6re!e d® 8—8.

l'tU
Cec -Conto 
la postă,
Nr. 505.

r* £l
INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

FILBflLA BMȘOWO 
JffilMCB depuneri spre fructificare JB 18© iVIo 

netto, solviudă însăși darea de interese;

SCBlIffl polițe comerciale CU 5^2 

BCCljrflU iîapriifii'atun cambiale și cambial-ipotecari [J|] 6 °'o' 

teC® credite în cont correct condițiunl;

accorfla
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împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 6°^ 

tip și vite nionafla și telii ie valore 
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

ă Bsmjt® r"
on cela mai niînmin 
urcatii preță bli]Jl)iKj 

tasări și ®ji 
coniisB -'-“însărcinări fto S 
magazine și locuri libere de depou, pteOriS

S

Ooifitorii de a cumpăra veritabilii 

roohiu de droșdii 
«Jian VEiaaa de Wmiaâaaia (productu destilatu curata) f ILî- 
trai SO Binevoescă a se adresa la subscrisă firmă.

Totu acolo să capetă: veritabilii «le Sir-
iBBga și raciaiia curatii file tescovină «ian strwgnri. 

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

Cu tbtă stima:

Michaelii Roth, 
ESep^îsBaa fabricii «Ie likor 
Bfasovii, Tlrguiu Cailoru Nr. 2.
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pîeza 
11? române;
qjj Pe piețele din țeră și 

l streinătate,
hnppn sub cele mai ief- 

_  UdlllJU. tine condițiuni; 
pe teri-

s6u strada SG&a’âf ISTm*.  45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin, șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

TlrimDOPQ cabtat0a sa ca representanță principală a so- nfnpfn 
JuuU cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York UlOl IU 

jentrn wraps W Sle’psrti'
Onorabilelor» administrațîum de fonduri și p. t D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°jo ale „Albinei" 
ale eărei'iti etijitiite se resewinpei'ă seunestrulu i*ai*ă  nici o 

detragere, și e»ri se aiiă «le vfindare în cwrswl «lilei a bursei 
«lin ESis«fiagiesta, în piese «le 5®®, I®®® și ®®®O «le corone. 
©®Bnparj&n«lu cursurile și produsulu celorlalte efecte indi

gene, se pole susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°|o 
suntu welil relation cele m.ai ieftine și t«»to«lată mai 
productive «lin efectele cotate Ia Iiursa «lin Budapesta.

Bonitatea absolută a fonciereloru „Âlbina“ e garantată 
prin vaiorea celis puținii întreită a npotecelorti pe ba?a cărora 
se esmitii, prin fonduiu specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200 009 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
” ________ _____________________________________________________8 - *
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.
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