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Ce se petrece în dietă?
Brașov», 18 Martie v. 1895.

O mare neliniște a cuprinsa pe 
acele pături ale societății maghiare, 
cari astăcțl se uită încă numai de 
departe la sacul u cu grăunțele, lângă 
care se îmbuibă cei dela ocârmuire 
și cu partida loru.

Suntă neliniștiți și grofii și ba
ronii unguresc!, și episcopii catolici 
cu câta loru clericală, pentru-că 
vedu, ca după cum s’au întorșii lu
crurile, suntu în pericul, de a și pierde 
cu încetulă puterea și influința, ce 
■o aveau în țâră până acum.

Li-e frică și celoru din oposițiă, 
szapâriști, apponyiștî, kossuthiști, ca 
nu cumva ministeriulu Banffy, ori 
câtă de amărîtu și tără vâcjă ar fi 
elu, se nu reușâscă cumva de a-se 
întări în posiția lui, folosindu-se 
de puterea, pe care a-o desfășura 
vestitulîi baronii Banffy, a doveditu, 
că este în stare.

Toți din tâte părțile se ridică 
dâră în potriva guvernului-Banffy, 
sperându, că doră-doră voru isbuti, 
să-lă trântâscă cu partida lui cu totu 
și se mai ajungă și ei lângă ola cu 
carne.

Vlădicii, grofii și baronii unguri 
au dată mai întâiu o lovitură guver
nului în Camera magnaților!!, prin 
aceea, că au respinsă proiectulu de 
lege pentru recepțiunea religiunei 
jidovesc! și nu s’au învoită la pro
punerea lui, de-a da libertate și ace
lora, car! nu voru să aibă nici o 
confesiune.

Guvernulă însă s’a legată îna
intea dietei, că va stărui cu orl-ce 
prețu să ducă la sfîrșitu proiectele 
și propunerea amintită, și prin ur
mare e pusă acum în cornă de capră 
cu tâtă politica lui bisericescă.

N’a scăpată bine guvernulă de 
magnați și l’a înhățată oposițiă din 
camera deputațiloru pentru abusu- 
rile și nelegiuirile săvârșite de or
ganele lui la alegerea din Neutra. 
Grele învinuiri au fostă îndreptate 
în contra lui Banffy și Perczel, cari 
nu numai au suferită acele abusurl 

și volnicii, dâr le-au spriginitu chiar, 
numai ca se sfărîme „partida popo- 
rală“ din Neutra. Pentru acâsta și-au 
aufiitu însă ei destule dela oposițiă, 
care a cerută, ca însa-și dieta se 
alegă o comisiă spre a cerceta fap- 
tulă. N’a putută înse reuși oposițiă, 
cu tote că însu-și alesulă dela Neu
tra, secretarulă de stată Latkoczy, 
numai de rușine pentru fără-de-le- 
gile întâmplate, și-a depusă manda- 
tulă, și cu tâte că partea cea mai 
mare a foiloră unguresc! a consta
tată, că în urma alegerei dela Neutra 
se pâte cjice, că pentru cetățenii sta
tului ungară nu mai esistă consti- 
tuțiă și libertate.

Totă ce a promisă guvernulă a 
fostă, că pe Tarnoczy, conducăto- 
rulă alegerei, îlă va da în cercetare 
disciplinară pe mâna deregetoriiloră 
din comitată, car! tdte au jucată 
pe-o c6rdă cu elă.

După afacerea dela Neutra au 
venită la rândăîn dietă dușmănosele 
petiții ale comitateloră, vre-o 64 la 
numără, în contra așa cjiseloru „agi
tații ale naționalitățiloră". Și pe 
acestea le-a folosită oposițiă, ca să 
lovâscă în guvernă, că nu-i des
tulă de înfricoșată și neîndurată cu 
„agitatorii", că nu scie se înfrâneze 
mișcarea naționalitățiloră și nu scie 
să facă politică națională ungurescă 
destulă de energică.

S’a văzută cu acestă ocasiune, 
câtu de înrăutățiți, sălbăteciți și îm
pietriți suntă în inima loră șoviniștii 
unguri. Același Pâzmândy, care c’o 
c|i mai înainte șl-a ridicată cuvân- 
tulă, în afacerea alegerii dela Neutra, 
pentru respectarea libertății cetățe
nesc!, când era vorba de partide 
maghiare și de candidați maghiari, 
— acum, când a fostă vorba de 
naționalități și de dreptulă loră, a 
cerută, c’o nerușinare și cutezanță 
uimitore, pe față, sugrumarea liber
tății cetățeniloră nemaghiari. Și ne 
putemă face o ideiă, câtă de multă 
s’a sălbătăcită simțulă acestui omă, 
când îlă vedemă plângându-se, că 
întemnițații noștri din închisorile 
statului ară fi tractați prea umană.

Făcut’au propuneri și Pazmandy 
și alții, care de care mai îndrăcite, 
pentru lua măsuri totă mai as
pre și mai tiranice înucontra mișcă
rii oră naționaliste din sînulă popo- 
reloră nemaghiare și în deosebi pen
tru a sugruma cu totulă învețămân- 
tulă loră națională. Cerut’au, ca gu
vernulă se întreprindă o acțiune gro
zavă contra nostră, ca să ne ștârgăde 
pe fața pământului, așa încâtă, chiar 
și Banffy celă cumplită s’a spâriată 
și li-a spusă celoră setoși de sânge, 
că totuși nu-i dă mâna, pe lângă 
cea mai mare bună-voință, ca se dea 
cu tunulă în cetățenii de limbă ne
maghiară.

Dâr — ițise Banffy, șiretă cum 
e — recunâscemă, că guvernulă tre- 
bue să fiă cu mare băgare de semă 
asupra „agitațiunilor^"; recunâscemă, 
că petițiile, ce s’au trimisă dietei, 
suntă a-se lua în semă. Dați-le 
dâr guvernului să judece și se chib- 
zuâscă elă asupra loră, și dâcă va 
fi de lipsă, se propună dietei de a 
lua nouă măsuri legislative în înțe- 
lesulu loră.

Așa dâră, prin încungiură, ei 
ajungă totu acolo, de unde au por
nită, și scopulă rămâne: sugrumarea 
vieții nâstse naționale!

Dâr Dumnecfeulă poporeloră e 
mare și ochiulă lui veghâză și asu
pra nedreptățițiloră.

Din camera magnațiioru.
Etă textulă vorbirei prin care 

I. P. S. Sa Metropolitulă Mirenii 
Romanulu a cerută, într’una din șe
dințele din urmă a Camerei magna- 
țilorăsăse modifice în § 6 din proiec- 
tulă pentru liberulă esercițiu religi- 
onară, textulă referitoră la ordinea 
serială a bisericeloră:

Escelența Vostră. Domnule presidentă ! 
Iluștri magnați!

Când s’a discutata mai întâiu acesta 
proiecta de lege aid în casa magnaților^, 
mi-am fosta luata voie a recomanda la 
acesta §. o mică modificare stilară, pe 
care iluștrii magnați au bine-voita a-o 
primi cu consemțâmentula d-lui ministru- 

prrședinte și ală d-lui ministru de culte și 
instrucțiune publică de atunci.

Am propusa adecă, ca în ordinea 
serială a bisericeloră și oonfesiuniloră nu
mite în acesta §., să se pună cele două 
biseriol greco-orientale indigene, cea sârbă 
și cea română, imediata după biserica ro
mano- și greco-oatolică, conforma usului 
de mai nainte.

Provocându-mă la usa, am soiutfi bine 
și atunol, că în bugetula statului, dâr nu
mai și numai în acela, diferitele biserici și 
confesiuni suntfi numite în altă ordine seri
ală ; eu însă am făcuta și facfi deosebire 
între legile, cari după natura lora nu suntfi 
organice, oi mai multa administrative, și 
între cele organice, său regulative; și fiind
că legea budgetară după natura ei, nu este 
organisătbre, eu acolo nu puna vre-unfi 
ponda mare pe [ordinea serială; de aceea 
la pertractarea de alaltăieri a budgetului 
nu am, grăita în contra acelei ordine seri
ale, ou tâte că, după vederile mele, aceea 
nu e chiar corectă.

Din contră, proieotula de lege, care 
veni acum din nou în discusiune, după 
mine este de natură organisătore, și oa 
atare e de o importanță mai mare și de 
o însemnătate mai distinsă, dedre-ce ace
sta, așa, cum e acum, pote eventuala să 
aibă în diferitele relațiunl ale vieții publice 
și urmări ofensive, declinătore dela usulă, 
ce s’a urmata în trecuta.

Eu deră, fără ca să vreu a provoca 
între diferitele biserici discusinni de gra- 
dațiune în ranga, său ohiar o rivalitate 
posibilă, mă puna numai pe usuld legala și 
naturala de pănă acum, care așa inciden
tala nu se pote altera, și ’ml iau voie a 
ruga pe ilustra casă a magnațiloră, să bine- 
voâscă și primi acum modifioarea mea 
pur stilară, care așa sună:

Tecstula actuala ala §. 6, respective 
ordinea părțiloră lui, să se modifice ast- 
fela :

„Biserica catolică de ritulă latină, 
grecii și armenii, cea greco-orientală sârbă și 
cea greco-orientală română, cea evangelică- 
reformată, C’a evangelică de confesiunea augus- 
tană, precum și cea unitară*  etc. după tecsta.

Vă rogd să o primiți
Camera a respinsă acâsta pro

punere.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS."

Intinganu mergemu departe.
Snovă.

E vorba, că vremuitulu și nâp- 
tea, frigulă și plâia, în bună înțele
gere, m’au strîmtorată în Ciuntenl. 
ChipCi ee dau înainte nu era și nici 
putință. Călușeii-mi, secați de totă 
puterea, îmi mulțămiră de orl-ce 
slujbă, eră cu orbecatulu și împin- 
sulu dela leucă eram acum pănă 
în gâtu.

In urma acesta ușoru e de ’nțe- 
lesu, că lipsăde multă ademenire să po- 
posescu nu aveamu, când am dată 
cu ochii de crâșma dela capetulu 
satului. Dâr nici nu și-a bătută capulu 
cu mine nimeni pănă p’acolo, — 
de nu cumva opaițulâ, ce versa rac].© 
lâncede spre uliță de pe ferestuța 
crâșmii.

Am primită și acestă rămăstire 
— pe jumătate. Prietinia lui, în 

hăulă ce mă aflam, îmi era scum
pă fârte: era pentru mine, ce coră- 
bierii numescu în vreme de furtună,
— limanu. Am trasă deră în oco- 
lulă crâșmii, și bine ce mi-am adă
postită bieții telegari, am întrată 
în crâșmă, să-mi desmorțescă osciâ- 
rele degerate.

Fumu, putore, necurățeniă, 
acum-dată nu m’au supărată câtu-și 
de puțină. Totă era nemăsurată mai 
bine, decâtă afară.

Crâșma era înțesată de lume: 
săteni, drum,ari, cj'lerl. Unii beau 
vină, cei mai mulți însă — buni 
creștini, — țineau legea bătrână, 
mânau la palincă. Fumau ală dra
cului cu toții și vorbiau tot-deuna 
dâuecjeci de-odată.

M’am scutită într’ună ungheță 
la unu cornă ală mesei lungi, alcă
tuită din scânduri grâse de ștejară, 
ca să fiu scăpată încalțe de ghiânturl. 
Alăturea de mine la stânga ședeau 
doi c|ileri dela fabrica din apropiere,
— puteau fi cam intre 50 de ani.

înaintea loră, dreptă lampă, 
lumina o jumătate litră de palincă. 
Vorbiau înfocată, acuși eră șoptindă 
unulă altuia în ureche. Cu orile se 
îmbrățișeau și sărutau, — semnă, ca 
amândoi erau plouați âc’așa din 
fundamentă.

Vreme aveam de ajunsă, am 
începută să ascultă la vorbele loru. 
Etă câte-va din câte am putută să 
apucă:

....„Aucțl tu, Mitrule, — 4’se 
celă de lângă mine — mie de-acu- 
ma pote să-mi cânte lumea întregă, 
că Toma Ioanii șl-a cumpărată mo
șia din sărăcia cea de opt-fieci clu
ceri, ce i căpătăm plată pentru lu- 
crulu nostru de-o c|i- O cepă dege
rată nu dau pe flecurile aste".

— „Și de unde s’a pomenită, 
că cine-va să se fi alesă cu como
rile lui Darie împăratulu din 80 
cruceri?" 4* se celalaltu.

— „Așa-i, unde s’a pomenită?" 
îatărî vecinulă meu și trase o dușcă 
strașnică din iagă, câtu dândă beu- 

tura pe lângă gurgoiulă ei, îi curse 
de ambe părțile gurii cătră bărbie 
în josă.

....„Optzeci crucerl! — luă cu- 
vântulă vecinulă meu; — „de-o cină 
nu se ajungă, de-i sta se te saturi 
bine. D’apoi să țîi tu casă și prun
ci?!"

— „Casă și prunci!" oftă cela- 
laltă cu o față câtă se pâte mai 
prâstă. Luă apoi iaga și beură bine 
amândoi. Eră acuma urmă o ridi
cată de îmbrățișări, șoptiri și clăti
nări cu căpățina la drepta și la 
stânga.

Trecu multă vreme, și n’am în- 
țelesă nimică. Vorbele încolo cur
geau potopă, dâr aceste semănau 
mai multă a grohăitură nădușită și 
n’aveau nici ună rostă. Nu credă 
să fi înțelesă nici ei, ce-și spuneau.

Abia târziu mai apucai ceva. 
Acum însă s’a stricată treba; bmenii 
mei șl-au eșită din sărite și au a- 
junsă la împărțirea colaciloră.

..,.„Ce gazdălire", cjice ’ ’u
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Candidarea de deputată a lui Kossuth.

SSptâmâna treoutâ îșl țină Fran
cisca Kossuth în Balaton-Fured, unde 
elă este candidată din partea partidei 
lui Justh ca deputată, vorbirea sa pro
gramă. In vorbirea acesta Kossuth acoen- , 
tuâ, că elă urmeză, principiile tătâne-s’o, lu
ând ă afară singură numai incompatibili
tatea. Elă voesce, ca să se ajungă cu mij- 
loce paolnice și pe oale constituțională la 
deplina independența de statu a Ungariei, la 
o armată independentă și ca în cestiunile fi
nanciare și în ale politicei esterne ungare 
asemenea să se procâdă în modă indepen
dentă. Cu Austria voesoe să trăescă în ra
portă bună, ceea ce mai bine se p6te ajunge, 
dăcă ambele state voră fi independente pe 
basa uniunei personale. Pretinde ună teri- 
toră vamală independentă și o bancă na
țională independentă. Cere mai departe re
forma electorală, reformarea parlamentului 
și a camerei magnațiloră. Privitoră la na
ționalități, vorbitorulă doresce, ca toți săfiă 
egală îndreptățiți, der că și toți să-sl iu- 
bâscă patria în modă egală (!!), er privi- 
vitoră la instrucția poporului, doresce să 
se îmulțescă câtă se pdte de multă șcblele 
poporale și că instrucțiunea să fiă condusă 
în acea direcțiune, ca în școle să se crâscă 
câtă se pote de mulțl individl fideli ideii de 
stătu maghiare.

Imperatulti Wilhelm la Bismark.
In 26 1. c. împăratulă Germa

niei, Wilhelm, a sosită la Friedrichsruh 
ca sS feliciteze pe principele Bis
mark de cjhcia nascerei a 80-a. îm
păratule a voită să dea o deosebită 
strălucire serbătorirei marelui can- 
celaru. îndată ce a sosită, împăra
tulă s’a urcată pe cală și a luată 
comanda trupeloră, cari s’au for
mată în careu, în frunte cu ună 
escadronă din regimentul u de cui- 
rasierl, cu corpulu de trimbițașl și 
cu stindardele, alu căruia șefă este 
principele Bismark. In capulu oș- 
tirei împăratulă a așteptată sosirea 
principelui Bismark, care a venită 
în trăsură cu principele moștenitoru 
germană. Trupele au presentatu ar
mele și împăratulă i-a făcută ono
rurile.

La paradă împăratulă se adresă 
cu următbrea vorbire cătră princi
pele Bismark:

Alteță!
Intregă patria nostră se pregătesc© 

pentru serbarea dilei nascerei Vostre. piua 
de astăcjl e a armatei, ea este mai întâiu 
chiămată a serbători pe cameradulă ei, pe 
ună vechiu oficieră, căruia în activitatea sa 
i-a fostă dată a-i face cu putință, să să- 
vârșâscă uriașele fapte, cari îșl află răsplata 
în încoronarea patriei renăscute. Oștea răs- 
boiniciloră, ce o adunată aici, este simbo-

acelui regimentă, care are onorea să 
măscă pe Alteța Vostră șefă ală său; 
acelui stegă, care este martorulă gloriei 
brandenburgicețși prusiane din timpulă ma- 
riloră principi, sfințită prin sângele vărsată 
la Mars la Tour. Indărătulă acestei cete de 
oșteni, să credeți Alteță, că stă întrega oș
tire, gata la luptă, a poporeloră germanice, 
și că ea totă serbeză diua acâsta. In fața 
acestoră oșteni viu să predau Alteței Vos 
tre darulu meu, n’am putută afla ună dară 
mai potrivită, decâtu sabia, acestă armă 
mândră a Germanilorfi, simbolulă acelui 
instrumentă, pe care Alteța Vostră a-Țl 
ajutată fericitului meu bunică să-lăfăurăscă, 
să-lă ascuță și să-lă și întrebuințeze; sim
bolulă acelui timpă gigantică, când s’a fă
cută zidirea, ală cărei cementă a fostă sân
ge și fieru] acelă mijloeă, care totă-dăuna 
și-a împlinită scopulă, și care în mâna re- 
giloru și principilor^ germani, decă va fi de 
lipsă, va păstra patriei legătura și înlăuntru, 
cum a dusă odinidră în afară la unitatea ei.

Priviți, Alteță, la semnulă gravată 
aici (în sabiă) ală pajurei Alsaciei-Lotarin- 
giei și la propria Vostră emblemă și veți 
simți întrega istoriă, care și-a aflată înche- 
iarea ei înainte cu 25 de ani; noi însă, ca- 
meradl, strigămă: Alteța Sa prințulă Bis
mark, duce de Lauenburg, urra!

Principele Bismark, după ce 
primi din mâna împăratului darulu, 
care consta dintr’ună paloșu de aură, 
a răspunsă:

Hlajestate !
Binevoiți a-ml permite, ca să depună 

la piciorele Vostre mulțămirea mea cea mai 
plecată și mai supusă. Posiția mea militară 
față cu Majestatea Vostră nu-mi permite 
a esprima mai departe Majestății Vbstre 
sentimentele mele. Mulțămescă Majestate!

După paradă a fostă prâncfă 
mare, datu de principele Bismark 
în castelulă său, în ondrea împăra
tului. Cu acestă ocasiune Wilhelm 
i-a dăruită principelui ună sigilă, de 
care se servia împăratulă Wilhelm I, 
apoi a. ridicată ună toastă în să
nătatea lui Bismark, care toastu. fu 
salutată de artileriă cu 21 salve de 
tunuri. Bismark a răspunsă cficendă, 
că elă în totă vieța și activitatea 
sa, s’a simțită ca oficieră prusianu, 
și accentuândă, că numai în alipirea 
și credința cătră dinastiă zace mân
tuirea Germaniei.

Principele moștenitoru a predată 
ii prințului Bismark din partea mamei 
f sale a împărătesei ună buchetă de 
trandafiri și o scrisăre de felicitare.

Ademarea generală
a despărțământului 1 alu reuniunei învețători- 
loru rom. gr. or. din districtul^ Brașovului,

După cum amă anunțată Dumineca tre
cută, acestă adunare s’a ținută în 9 (21) Martie 
c. în Cernatul Săceleloră. LalO3/., ore preșe- 

d-lă G. Ludu, înlulă întregei armate, și înainte de tdte ală ' dintele despărțământului.

nu-1 fața unei numără frumosă de membri și 
ală alțl biue-voitorl amici ai scolei, deschide 

adunarea printr’ună cuvântă acomodată sco
pului, pe care-lă încheia cu cuvintele : „Să 
trăescă generalii învățământului, ca să-și 
conducă cu demnitate mica lorfi trupă din 
biruință în biruință!“

Ca primulă punctă din programulă 
acestei adunări urmă la ordinea (filei: „Des- 
voltarea părțiloră secundare ale proposițiunei, 
servindă de basă descrierea unui obiecta", 
lecțiune practică de d-lă Anăstase Bârsană, 
învăț. în Turcheșă. D-lă prelegătoră îșl ia 
oa basă la desvoltarea părțiloră secundare 
ale proposițiunei, descrierea cânelui. După 
terminarea lecțiunei se face o critică se- 
ridsă și obiectivă din partea membriloră: 
Dariu, Groza, Vătășană, Butnarii, Munteană 
ș. a. Resultatulă este, oă se primesc© pro
punerea d-lui Dariu, după care lecțiunea 
se declară, ca deplină succâsă și se esprimă 
prelegetorului mulțămită protooolară.

Ca ală doilea punctă ală programei 
era tema: „Uniformitatea în terminologia lim
bez materne". Comisiunea raporteză prin 
I. Dariu, că tema acesta încă nu s’a putută 
termina din causa momentuosității ei, așa 
ca să se pdtă desbate cu ocasia acesta; 
se amână deci pe adunarea proximă a des
părțământului.

Urmă punctulă alu treilea: „Cari ar 
fi manualele cele mai corespuncțetore din inve- 
țăm&ntulă religiunei, ca se se pdtă folosi în 
scotele nostre poporale?" Acâstă temă a fostă 
lucrată de d-nii 1. Aromi și Stef. Drago- 
mirti. Lucrările domnialoră s’au predată unei 
comisiunl alese din sînulă adunării, cu în
sărcinarea, de a-le studia și a raporta des
pre ele în adunarea generală viitore a des
părțământului.

La punctulă ală patru-lea: „Care ar 
fi manualele cele, mai practicabile din înveță- 
mentulu limbez materne, spre a se pută folosi 
cu succesu in scotele nostre poporale?" s’au 
presentată trei luorărl: 1) a învățătoriloră 
din ȚînțarI: d-nii: P. Danciu și Gr. Păl- 
tinânu, 2) a d-lui Șt. Popovici, învățătoru 
în Brașovă și 3) a d-lui V. Munteanu, în
vățătorii în Satulungă. Dintre aceste trei 
lucrări, din causa scurțiunei timpului, s’a 
cetită numai cea dintâiu prin d-lă P. Danciu, 
o lucrare făcută cu multă oonsciențiositate 
și diligință, care a fostă admirată și aplau
dată de adunarea întregă. Atâtă lucrarea 
acâsta, câtă și cele două necetite, s’au pre
dată unei comisiunl, ca să raporteze des
pre ele în adunarea generală proximă a 
despărțământului.

Gu aoestea ședința se încheie și mem
brii cu toții iau parte la prândulă comună, 
dată în hotelulă „Sore44 din Satulungă. Aci 
s’au ținută și nurnărose toaste și s’au cân
tată mai multe cântări. Au toastată d-nii : 
G. Ludu, A. Vcrzea, d-șora HA. Bogdană, 
I. Dariu, D. Iiipeanu din Predealu, D. larca, 
I. Vătășană, ș. a.

La orele 33/4 ședința se redeschide și 
se pune la ordinea de di spre desbate punc
tulă 5: „Limba maghiară în școlele nostre:

materialul^, împărțirea și modulă de propu
nere". Asupra acestei teme au intrată patru 
lucrări din partea d-loră: GroSa, Lepedânu, 
Stoicoviciu și Luca. Dintre acestea se ce- 
tesce meritosa lucrare a d-lui Groza, care 
e ascultată cu viu interesă și aplaudată de 
adunare. Tote patru lucrările se predau 
unei comisiunl eu aceeași însărcinare, ca și 
cele de mai înainte.

Urmă punctulă 6 : „Descrierea sobolului", 
prelegere practică de d-lă Șurariu din Preș- 
meră, la a căreia critică luară parte mai 
mulțl membrii. In urmă membrulă 1. Dariu, 
dapă-ce face o mică paralelă între realismă 
și idealismă, lucruri ce trebuescă luate în 
considerare la tratarea sciințeloră reale în 
școlă, propune a-se transpune acestă pre
legere, împreună cu alte două, neprelese 
din causa scurțimii timpului, .comitetului 
centrală ală reuniunei, spre a raporta des
pre ele în sesiunea generală a reuniunei.

După acestea se visiteză din partea 
membriloră rechisitele și operatele școlare 
dela șcâla amintită. Acestea, deși puține 
la numără, se constată din partea adunării, 
că suntă deplină corespundâtore și bine 
ținute.

Mai urmară unele propuneri de sine 
stătătore, după cari încheiându-se adunarea, 
vorbesce părintele G. Urdea spunândă, că 
se simte fericită, că ni-a putută primi în 
acestă nou locală de șcâlă, ridicată cu 
multe jertfe în fața greutățiloră actuale, 
prin cari trecemă. Președintele, d-lă G. 
Ludu, îi răspunde, că scie din date sigure 
și cu dânsulă toți membri acestei reuniuni, 
că meritulă celu mai mare pentru ridicarea 
acestui frumosă și măreță locală de școlă, 
îlă are părintele G. Urdea, împreună cu 
alțl câțl-va fruntași români din comună.

In fine se decide, ca adunarea gene
rală viitore a despărțământului să se țină 
pe la înoeputulă lui Maiu în Brașovă. Nu 
potă lăsa neamintită, că între amicii și os- 
peții bine-venițl ai noștri, se numără și d-lă 
ingineră din România T. Petrescu, precum 
și d-nii învățători D. Ripenu (Predâlă) și 
Chitănescu (Azuga), cari cu viu interesă au 
luată parte la tote desbaterile nostre.

In generală cu deosebită plăcere cons
tată, că învățătorii noștri din ană în ană 
dau nouă dovedi de înaintare, nouă dovedi, 
că suntă pătrunși totu mai multă de înalta 
misiune, ce o au în societate, și că astfelă 
lucrâză cu zelă neobosită și cu abnega- 
țiune la ridioarea și prosperarea șcălei 
române. I.

Statuă, lui Tudoril Vladimirescu.
Cetimă în „Gazeta Țeraniloruu 

din România următorulu apelă cătră 
săteni pentru ridicarea unui statue 
lui Tudoru Vladimirescu, eroulă, care 
a luptată la 1821 cu atâta vitejia 
pentru desrobirea țeranilorit, din Ro
mânia.

Frați Săteni!
Sunteți în mijloculu unui nou ană de

meu dându cu pumnulu în mână. 
„Ce găzdăliră-țl trebe la 80 crucerl... 
Sare, oțetu, palincă, dohană.... ce 
ț,I-a mai rămasă? Și eu sciu găzdăli, 
— mai bine decâtă totă nemulă lui. 
Nu-mi spune, că și ai lui 80 crucerl 
au fostă mai buni decâtă ai mei: 
o gazdă ni i-a datu. Cum deră au 
sporită ai lui mai două mii de flo
rini, eră ai mei mi-au adusă numai 
sărăcia?.... Der asta-i atâta: trâncă- 
troncă-troncă, în locu să pui dege- 
tulu pe bubă și să 4icI: a’cî nn'i 
lucru curată. Banii, ce i-a băgată 
în averea aceea, nu-su dela elă, — 
aceia-să baul furați...“

.... „Nici nu mi-lă pomeni de 
scumpă, că-lă cunoscu. Cunoscă, da, 
și sciu, că încunjură sătulă pentr’ună 
bană, der aceștia mi-să bani; as
ta-i combră.... “

La tăte aceste, — îndrugate, 
cum ună oină beată le-a putută în
druga— celalaltă, decă n’a voită se 
dea cum-va față cu necuratulu, n’a 
avută să facă alta, decâtă să plece 

capulu. Și acesta ar fi făcut’o a bu- 
nă-semă, decă nu ’i-l’ar fi plecată 
palinca de multă. Astfelă înse ’i-s’a 
părută de-ajunsă, să-lă lălunțeze de 
doue-trei ori, cum îlu ținea proptită 
pe pumni, de pe ună pumnă pe al- 
tulă, în semnă, că e convinsă.

Pacea a fostă gata.
Vecinulă luă iaga, și după-ce 

îșl udă bine rădăcina măseleloră, a 
petrecut’o la soțulă său, care la ren- 
dulu lui i-a numărată tâte răvașele 
fundului.

N’a trecută apoi multă, și cu 
ajutorulă lui ...,Dumnec|eu amendoi 
ajunseră sănătoși — sub mesă.

Câtă voră fi hodinită acolo nu 
sciu; acolo i-am lăsată.

Dimineța am plecată mai de
parte, cugetândă în mine, ce dreptă 
e totuși vorba bătrâniloră noștri, că 
intinganu mergemu ?!

Intingană. Dela picură la po- 
cală, dela pocalu la porțiă, dela 
porțiă la fele, la jumătate, la litră, 
în urmă —sub mesă. Și de-acolo?..

Pentru-ce nu a-șl spune-o or- 
zănă?... De acolo — în casa nebu- 
niloră. Der vorbele loră mi-au bă
tută mare cui în capă ; câți fauri 
în cfec<3 sate ȘÎ au ară fi făcută mai 
mare, cu tăte ciocanele și barăsele 
loră.

Doriam să vedă pe Toma 
Ioanii. Să-lă vădă și să-lă ispitescă: 
cum se face dim opt-tjecî de crucerl 
— miia. Veți înțelege deră, că cău
tam prilegiulă, să-mi molcomescă 
dorulă. Și elă nu mi-a. lipsită multă.

Intr’o Duminecă aveam soliă 
dela CiuntenI în susu. M’am folo
sită de acestă soliă și până se mânce 
caii, mi-am vecjută de trăbă. La în
trebările mele îndată îmi arătară 
casa. O casă, ca multe altele, ce au 
avută stăpâni ca ea, der încă des
tulă de trainică, ca se mai dăinuăscă 
pănă la o vreme.

Era casa cumpărată cu moșia, 
înapoia ei o grădină mare, parte 
prunetu, parte arătoră. Negrija îșl 

lăsase afundă săpate urmele sale pe 
tăte:

Am întrată. Ună omă de făp
tură mijlocie, cam între 50—55 de 
ani, cu capulu bine făcută, cu ple
tele bătendă puțină în sură, m’a în- 
tîmpinată.

— „Caută pe Toma Ioanii44, 
cjisei, „bine am găsitu?44

— „Sunt eu44, răspunse omulă, 
„poftesce mai înăuntru!44

Vreme de prisosă nu aveam. 
I-am desfăcută indemnulă, ce m’a 
adusă, și l’am rugată, să-mi tălmă- 
cescă: cum a putută aduna botă 
atâta feră de bani din puținelulu lui 
de 80 crucerl la (ți?

— „Țî-oiu spune, domnule44, îmi 
(fise, „der nu spre a mea, ci spre a 
a lui Dumnezeu mai mare laudă. 
Omulă semănă, dăr Dumnezeu dă 
ploia și căldura44.

Făcui semnă, că simțescă în 
tote cu densulu. Toma Ioanii îmi 
aduse ună scaună, îșl aduse și luț 
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lipsuri și de suferințe astăclî. întâmplarea 
a fâcutii însă, ca tocmai acum, să ne adre- 
sămil vouă pentru a săvârși o nemuritore 
faptă, der în vremi de grea cumpănă po
porală românii a îndeplinita de obiceiu 
opere mari, naționale.

Țărănimea română a preserattt ama- 
rulu drama aid vieței sale cu mucenici și 
cu viteji vestiți în lume. Dâr, densa nu 
șl-a îndeplinita o sfântă datorie cătră dân
șii. Nici nu 11-a sărbătorită numele și fap
tele, nici n’a însemnată locultt și amintirea 
lorii cu semne neșterse de iubire și recu- 
noscință.

Tote nemurile, cari suntă mândre de 
trecutulu lord, și nădăjduescii într’ună mare 
viitorii, se închină înaintea omenilortt mari, 
ce ’i-au avută; le ridică statui și colone, 
povestindu-le faptele și serbându-le renu- 
mele, pentru a fi pildă veclnică și învăță
tură neuitată lord și urmașiloră lord.

Poporală română este celă mai bo
gată în martiri și patrioțl. Țărănimea noș
tri a dată la începutulă acestui vâcfl ună 
mare Română, ună vitâzfi asemănată cu 
cei din vechime, care a scosu națiunea 
din toropelă. Țăranulă Tudorină din Vla- 
dimiru, a fostă ună fătă frumosă din po
vești, care a atacată bălaurii din Orientă, 
ce se încolăciseră de gâtulă nemului ro- 
mânescă, și Tudorină, ca altă sfântă Geor- 
ghe, a isbitd de morte hydra trădărei, și a 
făcută să răsară din sângele său o censci- 
ință națională și deșteptarea din 1848. 
Scrisă este numele lui Tudoră în tote ini- 
mele țăraniloră, căci a fostă ună mare 
țărână și ună mare patriotă.

Dâr când poporală română serbeză 
diua acestui martiră? Unde este loculă 
sfântă, în care zacd mdștele sale? Are elă 
ună mor mentă în țâra sa ? Are o cruce 
măcară să ’i însemneze numele său? Vai! 
încă nu, și suta de ani se aproprie de când 
a fostă ucisă pentru țera sa.

Țăranii, ca creștini, serbeză pe toți 
sfinții calendarului, cinstescă diua loră, 
plătescă liturghii și slujbe, der pentru celă 
mai mare martiră și sfântă ală nemului 
loră, sânge din sângele lord, altar ă nu ri
dică, slujbe nu dau, diua nu ’i-o țină, de 
densulă nu’șî amintescă, ună mormentă 
nu-i facă, ca măcară copiii și femeile loră 
să i aducă ună buchetă de flori, să-i a- 
prindă o luminare spre veclnică amintire.

Dreptă aceea nl-amă disă noi, o 
sâmă de omeni: Să ridicămă acestă necin
ste din nemulă nostru. Avemă o datoriă 
tainică cătră acela, care înfățișâză inima, 
curagiulă, hotărîrea și sfânta causă a deș- 
teptărei Româniloră, și în parte desrobirea 
țeranilorii. Acestui mare țărână, sfântă ca 
Horia, Cloșca și Crișană, sfîntă ca Gari
baldi, și ca toți mântuitorii poporaloră, îi 
trebue ridicată ună monumentă, care se 
vecinicâscă numele său în tote vecurile. Lui 
Tudoră Vitâzula să ridicămă o statue 
mare, înaltă și puternică, ca și nemulă din 
care a eșită.

Dela țăranulă celă mai de frunte 

pănă la celă ce nu are unde să ’șl plece 
capulă, ceremă câte ună obolă. Dorimfi, 
ca statua lui Tudoră să fiă ridicată 
cu contribuția întregului nemți țărănescă. 
Preoți, învățători, proprietari mici și mari', 
muncitori, femei și copii, dațl banulă vos
tru pentru monumentulă lui Tudoră marti- 
rulu, arătândă lumei întregi, că împreju 
rulă acestui nume țărănescă este una ne
despărțită, unită și solidară. SubscriețI-vă 
în liste, care cu-ce puteți, pe întrecere, cu 
căldură și aventulu, cu care Tudoră a lup
tată și a suferită mortea pentru nemulă 
său, profitândă de orl-ce prilegiu cinstită, 
să se adune paraua văduvei și a săracului 
pentru a face marea iconă a lui Tudoră.

Tudoră este alătnturoră Româniloră, 
der a eșită din coliba țărănâscă, a murită 
pentru țărani, și numele său amintesc e 
nemulă din care a eșită. Să-i facemă dâr 
cea mai frumosă colonă din lume. Ridicați 
lui Tudoră ună monumentă, care se spună 
tuturora dușmaniloru nemului nostru, că 
cei ce susțină poporală, în veci fi-voră vii 
și neuitați de poporă!

„Imoasa Română“.
In Blașiu apare o foia musicală cu 

titlulă „Husa Românăz, ală cărei Redao- 
toră și proprietară este d-lă lacobu Mure
șianu, profesoră de musică și cantu în 
Blașiu.

„Musa Românău a fostă înființată în 
1889 și, cu întrerupere de trei ani, a înce
pută să apară ârășl în 1894, fiindă acum 
în ală IlI-lea ană ală esistenței sale. Sco- 
pulă înființărei acestei prețiose reviste a 
fostă răspândirea musicei nostre naționale, 
dâr mai alesă înființătorulă ei a pusă multe 
ostenele și mare însămnătate pe cultivarea 
musicei nostre poporale, scopă frumosă și 
lăudabilă, căruia a și oorăspunsă d-lă la- 
cobu Mureșianu cu succese neîndoiose și cu 
consciențiositate, așa, că revista d-sale este 
singura întreprindere reușită de feliulă 
acesta la noi și care merită totă spriginulă 
și aprețiarea publioului nostru.

Dreptă aceea recomandămă publicului 
cu totă căldura acâstă revistă, îndemnân- 
du-lă s’o spriginâscă și susțină, căci este o 
întreprindere romănescă c'ună scopă. cum 
am cjisti, forte frumosă și lăudabilă.

Nr. 2 ală „Musei Române'1 din anulă 
curentă are următorulă cuprinsă : In partea 
musicală: Veturia-polca, de T. Mureșianu; 
Oălușerulă, culesă de A. P. B.; De ’nver- 
tită (Târnava mare) cui. de A. P. B. — 
In partea literară Gioehino Rossini (ur
mare) de Dr. R.... Noutăți. Literatură.

Nr. 3. In partea musicală: Călușe- 
rulă (Blașiu) arangiată de I. Mureșianu; 
Din Dâlu mare (Abrudă) de Livia M.; So- 
meșana (Năseudă); Spusu-mi-a frunȚa de 
viiă (Bănată). In partea literară: Giochino 
Rossini (urmare) de Dr. R....; Avisă coru- 
riloră și conducătoriloră de coruri vocale; 
Noutăți; Poesiă ; Posta Redacțiunei.

Avisulu cătră corurile vocale și cătră 
conducătorii de coruri este următorulă:

„Redacțiunea foiei rausicale 
„Musa Română“, avendă în vedere 
restrensulă repertoriu de cântece co
rale românesc!, se ocupă cu edarea 
unei broșuri de coruri vocale ro- 
mânescl, parte originale, parte po
porale, pentru coru bărbătescă și 
coru mixtă.

Broșura va fi în formatu 8° și 
va conține 12 piese, între cari 8 
voru fi pentru coru bărbătescu, âr 
4 pentru coru mixtu. Prețulu unei 
broșuri va fi: 5 fl., âr 10 cr. pentru 
porto poștalii.

„Fiindă tipărirea unei asemenea 
broșuri împreunată cu mari chel- 
tuell, Redacțiunea râgă pe toți, cari 
vorii s§-și procure o asemenea bro
șură, se se prenoteze la Redacțiunea 
„Musei Române“ în Blașiu pănă în 
20/8 Aprilie, căci numai după îm
plinirea numărului recerută de pre^ 
notări, se va începe tipărirea bro- 
șurei“.

Abonamentulă la ^Musa Română" este 
pe ană 6 fl., pe șâse luni 3 fl., pe trei 
luni 1 fl. 50 cr. Pentru România și străi
nătate: pe ună ană 20 fr., pe șese luni 
10 fr., pe trei luni 5 fr. „Musa Română11 
apare la 1/13 a fiă-cărei luni, în formată 
elegantă, hârtiă fină și țipară de note forte 
curată.

Din veniiulu cuntft alu „Albinei“, ală 
celui mai vechiu și puternică dintre insti
tutele nostre de credită, s’au votată pentru 
scopuri culturale și de binefacere 6400 fl. 
7 cr. După hotărîrile adunărei generale, 
ținute la 27 Martie n. c., acestă sumă s’a 
distribuită după cum urmâză: 1) Asooiațiunei 
transilvane pentru trebuințele scâlei de 
fete fl. 1000 ; 2) Scdlei elem. de fete a 
„Reun. fem. rom. din Sibiiu“ fl. 300; 3) 
„Reuniunei române de oântărl din Sibiiu“ 
fl. 200; 4) „Reuniunei pentru înfrum-
sețarea orașului Sibiiu“ fl. 100; 5) In
stitutului pentru îngrijirea morboțiloră 
din Sibiiu fl. 100; 6) „Reuniunei pompie- 
riloră“ din Sibiiu fl. 100; 7) „Reuniunii
higienice din comitatulă Sibiului fl. 50; 
8) Institutului pentru alimentarea săraci- 
loră din Sibiiu fl. 50; 9) Pentru tipărirea 
manualeloră la scola comercială din Bra- 
șovu fl. 500; 10) Internatului „Reuniun.
femeiloră rom.“ din Brașovă fl. 200; 11)
„Asociațiunei pentru sprijinirea învâțăoei- 
loră și sodaliloră români din Brașovă“ ca 
taxă școlară â 4 fl. pentru 50 de învăță
cei fl. 200; 12) Fondului pentru ajutorarea 
studențiloră morboșl la gimnasiulă din 
Brașovă fl. 100; 13) Fondului studențiloră 
miserl dela gimnasiulă din Blașiu fl. 100; 
14) Fondului studențiloră miserl dela gim
nasiulă din Bradă fl. 100; 15) „Reuniunei 
pentru înfrumsețarea orașului Brașovă“ fl. 
100 ; 16) „Reun. pompieriloră din Brașovă 
fl. 50; 17) Societății academice „România 

Jună“ din Viena fl. 100; 18) Societății 
academice „Petru. Maioră“ din Budapesta 
fl. 100; 19) Incendiațiloră din Săcele (dațl 
deja) fl. 50 ; 20) „Reuniunei de agricultură 
din comitatulă Sibiiului“ fl. 100; 21) Gre- 
miului comercială din Sibiiu, în scopulă 
susținerei unui cursă practică de contabili
tate fl. 50; 22) Alumneului din Timișora 
fl. 100; 23) Fundațiunei de pâne „N. Zsiga“ 
în Beiușă fl. 100; 24) Pentru procurarea 
serului difterică (dațl deja) fl. 100; 25) 
La disposițiunea direcțiunei ca ea să-i 
distribue în cursul anului curent 2450 11. 7 cr.

Dela înființarea sa și pănă astăȚl 
„Albina“ a votată pentru scopuri filantro 
pice și oulturale 38.621 fl. 18 cr.

SC0R8LE 0ÎLH.
18 (30J Martie.

Jeszenszky la Sibiiu. Soirea adusă de 
noi, că Jeszenszky a fostă în Sibiiu, se con
firmă și prin „Voința Națională^ din Bu- 
curescl. Petrecerea lui Jeszenszky în Sibiiu, 
cjiarulă liberală din BucurescI o aduce în 
legătură cu ultimulă ordină alu ministrului 
de interne Perczel privitori la monumen
tulă lui Iancu și cu poliția secretă.

— o —
Mihailfi E minescu în unguresce. „Ko- 

lozsvâr“ anunță, oă în curând se voră publica 
în limba maghiară vieța și poesiile lui Mi- 
hailă Eminescu, despre care iȚ00, că 0 
„unulă dintre cei mai distinși lirici români, 
care prin modulă de soriere și prin direc
țiunea sa modernă, se ridică la nivelulă somi- 
tățiloru lumei literare". Autorulă sorierei un- 
gurescl, ce va costa 1 coronă, este tină- 
rulă filologă maghiară Szoes Gâza din 
Visocna.

—o —
Nu e adeveratu. Riarele unguresol au 

colportată soirea, că se va înființa în Ro
mânia ună postă de episcopii catolică ungară. 
Ministrulă de esterne română Lahovary a 
declarată însă alaltă-erl în Senată, că acâstă 
scire este cu totalii falsă și neîntemeiată.

—o—
Gnvernulu otomanii a comunicată mi

nisterului română de esterne, că M. S. Sul- 
tanulă a încuviințată trecerea prin Dar- 
danele a bastimenteloră române „Elisabeta14 
și „Mircea“, care mergă la serbarea inau
gurării canalului de Nordă, și că ordine în 
consecință au fostă date fortunloră dela 
Kavak și Dardanele. După cum s’a mai 
spusă, briculă „Mircea“ va pleca la 20 Mar
tie, 6r încrucișătorulă „Elisabetau îlă va 
urma peste 10 —15 dile.

-o—
Insula Cypru se vinde. In cercurile 

politice din Parisă circulâză faima, că renu- 
mitulă Jidană avută, baronulă Hirsch, a 
făcută propunere Angliei și Turciei să ’i se 
vândă, insula Cypru pentru-ca să înființeze 
acolo ună stată jidovescă mică și neater- 
nătoră sub suzeranitatea turcâsoă și sub 
scutulă tuturora puteriloră mari europene.

unulu, și luându locă, a începută în 
modulă următoru:

„Te miri, domnule, că din pu- 
ținulu meu, am putută strînge atâta, 
câtă astăzi îți potu cjice în casa 
mea: se te trăâscă Dumnecjeu. Der 
nu te mira, că nu-i lucru de ieri și 
alaltă-ieri ăsta, ci de o viâță întrâgă. 
Și n’am se ascundă, multă cruțare 
și multă răbdare m’a costată, dâr la 
urmă hodina omului vrednică-i ea 
și de mai multă. Cine nu cruță și 
nu rabdă în tinerețe, simțesce la bă
trânețe. Celă ce așteptă, se-i pice 
mura’n gură, ușoru pâte ajunge, se 
moră de fâme. Că acuma e acea 
lume, domnule, că de n’omu săli, 
n’omu sorbi; de n’omu lucra, n’omu 
mânca. Și ar fi bine, decă ar fi nu
mai atâta. Dâr e rău de totă, că 
ni-se potu da și ni-se dau aievea 
multe nevoi, — și totu-și amu mânca. 
Că omulu nu e totă tare și totă să- 
netosu, ci mai cade în urmă și la 
reu. Vai de celă ce cade la reu, și 
nu are elu la ce se întinde. Vai de 

cămara fără șoreci și de celă ce îșl 
pune nădejdea în cămara străinului.

„Câtă pentru mine, eu mulță- 
mescu părințiloră mei, că încă de 
mică m’au învățată două lucruri: 
cumpătulă și cruțarea. Acestea suntă 
temelia înaintărei. Ar fi trebuită se 
am mintea de acuma, ca se fi pu
tută înțelege binele, ce ei m’au în
vățată, — ierte-i DumneȚeu și-I ho- 
dinescă! Pilde îmi suntă mulțl soți 
de-ai mei, omeni tari și sănătoși, 
cari și astăȚl totă acolo se află, de 
unde au începută, căci nu au cum
pătă și nu sciu cruța. Pe aceștia eu 
îi asemănă cu fluturii, cari îșl legă 
vieța de o clipită; ce agonisescu cu 
sudori într’o vâră, totă bată într’o 
seră.

„Dâr d-ta voiesci se afli, cum 
am făcută eu din 80 cruceri o miie 
de floreni. Eată taina, ți-o spună în 
trei cuvinte: întingană, cu cumpătă 
și cruțare. Cu aceste am săpată eu 
comora, ce cjică âmenii, că ași fi 
aflată. Cumpetu înainte de tote; cum

pătă în mânca/e, în băutură, în haine, 
în cumpărare, — ca nici-o dată se nu 
ne întindemă mai departe, de cum 
ne ajunge țolulă. Apoi cruțare, — 
unde numai și câtă se pâte. Vorba 
aceea: mai multe flile, de câtă căr- 
nați. Nu totă astăȚi, ci și pe mâni 
ceva.

„Dâcă am căpătată astăc}! 80 cr., 
er pentru traiu nu ne trebuiră mai 
multă decâtă 60 cr., cu cei 20 să 
nu alergămă îndată la topităre, ci 
se-i punemă bine.

„Der aceste, ele numai, nu suntă 
de ajunsă. Căci la urmă, ce-ți folo- 
sesce cumpătulă și cruțarea, dâcă 
ele țină de Joi pănă mai apoi? Nu
mai Dumnefieu păte într’o clipită, ăr 
omului, dăcă vre ună lucru mare, ca 
se-lă și isprăvescă, îi trebue vreme, 
— și adese-ori vreme multă. Trebue 
dără, ca cumpătulă și cruțarea să 
fiă împreunate cu o tăriă a inimei, 
cu o îndârjire a voinții, de a nu 
slăbi din ele, pănă n’amu ajunsă la 
scopu. Cu ună cuvântă: se fimă 

stăruitori. Mi-se strînge inima, când 
îmi aducă aminte, că cunoscă omeni, 
cari s’au pusă cu multă sufletă pe 
cruțare și cumpătă, der apoi pen- 
tru-că nu au lovită meta dintr’o să
ritură, âră s’au dată risipei și ne
trebniciei.

„A mea cale nu a fostă asta. Eu 
am mersă întingană, der am mersă 
și astăcjl și mâne și poimâne. Nu 
m’a întristată dobânda prea mare de 
astăȚi a vecinului meu, der nici am 
fostă silită se plângă, ca mâne, ne
norocirea mea.

„Mersulă meu a fostă mai ne
clintită chiar pentru aceea, pentru-că 
nu am căutată se ajungă într’o clipa 
acolo, unde nu se pote, ci am înain
tată cumpătată, cu stăruință și fără 
multe popaze. Din câtă mi-se venia 
Pe 4i, am cruțată astăzi, am cru
țată mâne, am cruțată în totă Țiu- 
lica, câtă am pututu.

„Cum strînge furnica în Ți de 
vâră grăunțe de grăunțe și pune în
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Licențiată în farmacia. Ni-se comu
nică, că zelosulă tînără Corneliu Vătășanu, 
fiulfl d-lui Ioană Vătășană, preotă și învă
țători la scolele centrale române din Bra- 
șovă, a depusă la universitatea din Bucu
rescI Luni, în 13 (25) Martie c., cu bună 
succesă licența în farmaoiă. — ’I dorimă 
și mai departe același succesă în cariera 
alâsă!

— o—
Femei, studenți universitari. Parla- 

mentulă din Viena a primită mai multe 
petițiunl să se încuviințeze ca și femeile 
să potă studia la universitate. Intre trimi- 
țătorii petițiuniloră suntă reuniunea femei- 
loră din Reichenau, reuniunea învățătore- 
loră din Praga și reuniunea de cântări 
„Ludmilla" a feteloră din Pardubitz.

—o—
Osândirea unui anarchistii. In Milană 

s’a pertraotată în 27 1. c. procesulă anarchis- 
tului Realini, oare înainte cu două luni 
asasină ou ună ouțită pe procuratorulă ge
nerală Celli. Acusatulă fu pedepsită la 
muncă silnică pe viâță. La pronunțarea 
sentinței Realini strigă cu vooe puternică: 
„Evviva l’anarohia! Evviva Caserio ! Abasso 
il governo!" Trăescă anarchia! Trăescă 
Caserio ! Josă cu guvernulă !

—o—
Adunarea generală a Asooiațiunei me- 

seriașiloră români din locă nu se va ține 
mâne,'ci în Dumineca Floriiloră la orele 
2 p. m.

Inaugurarea fondațiunei universi
tare Carolti I.

In. cjiua. de 14 Martie v. c., cjiua 
proclamărei independenței României, 
s’a deschisu serbătoresce așecțămen- 
tulu culturalii, înființată pentru ti
nerimea universitară română de re
gele Carolu. Diminâța a fostă ser
viciu divină pomposă la Metropoliă, 
după care a urmată serbarea înau- 
gurărei, care după „Monitorulă Ofi
cială" a decursă în modulă ur- 
mătoră:

La orele 11 r/2 diminâța, Majestățile 
Loră Regele și Regina, împreună cu A. A. 
L L. R R. Principele și Principesa Ro
mâniei, au mersă la palatulă „Fundațiunei 
Universitare Carolă 1“ pentru a asista la 
inaugurarea acestui aședământă, înteme
iată de M. S. Regele în anulă 1891, cu 
ocasia a 25-a aniversare a Domniei Sale.

La sosire, Suveranii au fostă întâm
pinați, în sunetulă imnului națională, de 
D. Lascar Catargi, președintele consiliului 
de miniștri; de D. Take Ionescu, minis- 
tulă culteloră și instrucțiunei publice; de 
comitetulă fundațiunei compusă din D-nii: 
Culiano, rectorulă universităței din Iași și 
președintele comitetului; Titu Maiorescu, 
rectorulă Universităței din BucurescI; I. 
Kalenderu, administratorulă domenieloră 
Coronei și representantulă Majestăței Sale 
în comitetă, și G. Dem. Teodorescu, direc- 
torulă fundațiunei.

Majestățile Loră și Altețele Loră Re
gale urcară frumosa scară, care conduce la 
catulă de susă ală clădirei și intrară în sa- 
lonulă celă mare, unde este instalată bibli
oteca fundațiunei și unde se aflau: I. P. 
S. S. Mitropolitulă Primată ală României; 
P. P. S S. L L. Episcopii Eparchioțî; D-nii 
miniștri; D-nii președinți, vice-președințl 
și membrii biurouriloră Corpuriloră legiui- 
tore; D-nii prim-președinte, președinți de 
secție și procurorulă-generală ală înaltei 
curți de casație; D. președinte ală înaltei 
curți de compturl; D-nii membri ai Aca
demiei ; D-nii decani și profesorii facultă- 
țiloră din BucurescI și Iași; D. primară 
ală Capitalei; mai multe alte persone de 
distincțiune, între cari D. Eulogie Gheor- 
ghief, care a dăruită fundațiunei, încă din 
1891, suma de 200.000 lei, precum și nu- 
măroși studenți ai Universitățer-din Bucu
rescI și o delegațiune de studenți ai Uni
versităței din Iași.

Aici, I. P. S. S. Mitropolitulă Pri
mată, încongiurată de înaltulă oleră, făcu 
rugăciunea pentru sfințirea apei, cu care 
stropi acâstă sală, apoi Regele și Regina, 
Principele și Principesa, împreună cu înal
tulă Prelată, trecură prin cele-lalte patru 
săli ale clădirei, cari au fostă de-asemenea 
stropite cu aiasmă.

La întorcerea în bibliotecă, M. S. 
Regele rosti următorele cuvinte:

„Am alesă, pentru deschiderea 
Fundațiunei Universitare, 4iua de 
14 Martie, care ne amintesce așe
zarea Patriei pe temelii neclintite, 
spre a arăta și mai bine scopulu 
patriotică alu acestui așecjementă, 
întemeiată întru folosulă junimei 
universitare, la împlinirea a 25 de 
ani ai Domniei Mele.

„AstăZi, după mai multă de 
ună pătrară de vecă de jertfe și si
lințe, Statulă română a ajunsă a 
răspândi bine-facerile luminei în tote 
stratele poporului. Datorimă acesta 
nu numai bărbațiloră politici, cari 
au înțelesă însemnătatea acestei 
puternice pârghii a ridicărei națiu- 
niloră, ci și corpului profesorală, 
care ’și-a îndeplinită cu rîvnă și stă
ruință înalta sa chiămare.

„Dorindă a lăsa în urma Mea 
o mărturie vie a sentimentelor^ ce 
Me însuflețescă cătră Țeră și a ară
ta tot-odată necurmatulă interesă, 
ce am pentru instrucțiune, am în
chinată tinereloru generațiuni aceBtă 
locașă de studiu, cu falnica menire 
de a contribui la răspândirea și în
florirea sciinței în România.

„Numai prin muncă stăruitore 
și sciință se potă pregăti poporele 
de luptele, ce le aștbptă pe teremulă 
economică și socială. T<5te genera
țiile, cari au săvârșită fapte mari și 
folositbre țerilorăloru, au fostă cres
cute în acestă șcdlă seribsă și s’au 

oțelită la flacăra iubirei de sciință 
și de patriă.

„Noi, cari voimu a lăsa urma- 
șiloră noștri o moștenire neștirbită, 
caută să avemă de-apururea înaintea 
ndstră acestă țelă sfântă ală mări- 
rei scumpei nâstre Românii.

„Dintre voi, cei tineri, voră eși 
bărbați cu chiămarea și greua răs
pundere, de a fi luminătorii și con
ducătorii națiunei pe căile necunos
cute ale viitorului. Urmați der sfa
turile profesoriloră voștri, încunjura- 
ți’i cu respectă și încredere, întări- 
ți-vă sufletele cu gândiri curate și 
simțiri înalte, spre a fi vrednici de 
misiunea, la care puteți fi chiămați.

„După cum va fi tinerimea n6s- 
tră de astăc}!, așa va fi și România 
de mâne. Greu, der, cumpănescă în 
grijile ndstre îndrumarea tinerimei 
pe calea muncei consciințibse, a iu
birei de adevără și de Țeră.

„Legenda mănăstirei Argeșului 
ne arată credința răspândită în po- 
porulă română, că pentru trainica 
întemeiere a unui așeflămentă, tre- 
bue îngropată în temeliile lui o fi
ință viă. Pus’am în temelia acestei 
case a tinerimei universitare viua 
mea credință în viitorulă României.

„Facă Cerulă, ca vecurile ce 
voră urma să ne dea dreptate, cu 
prisosă, și ca din acestă locașă ală 
sciinței să se răspândescă, ca din- 
tr’ună focară nestinsă, caldele raze 
ale unui patriotismă luminată asu
pra nemului româneseă..."

Aceste cuvinte ale Majestăței Sale 
au fostă aclamate de numărosa asistență, 
care repeta de mai multe-orl: „trăâscă Ma
jestățile Lord, trăescă Augusta Dinastie"; 
apoi M. S. Regele, continuândă, dise:

„Iu acestă gându vă încredin
țezi, D-loră membri ai comitetului 
Fundațiunei și D-le directori, grija 
acestui așeejămentu. Nu Mă îndo- 
escu, că sub înțelepta D-vostră con
ducere va da rddele dorite de ini
ma Mea.

„Provedința, care a ocrotită Țe- 
ra ndstră cu atâta îndurare, va re
vărsa de sigură și asupra acestei 
Fundațiunî bine-facerile ei, îndepli- 
nindu astfelă rugile, ce le am înăl
țată, împreună cu înaltă Prea Sân- 
ția Sa Mitropolitulă Primată, cătră 
A-tot-puterniculu“.

D-lă Gulianu, rectorulă universității 
din Iași, răspunse în numele profesoriloră 
universitari și ala comitetului fundațiunei 
printr’ună discursă, în care arăta pașii 
uriași spre înaintare, ce i-a făcuta Româ
nia în timpula scurta, de abia câte-va de
cenii. Unirea principateloră, alegerea prin
cipelui Oarola, proclamarea independenței 
României, înființarea regatului româna: 
acestea sânta tota atâtea visuri de aura, 

pe cari Românii au avuta fericirea de-a le 
vedâ ou ochii. Astăcfi România pote să 
lucreze libera și neîmpedeoată pentru în
florirea țării și înaintarea oulturei naționale, 
pe care terenă a ajunsa în timpă scurtă 
așa departe, îneâtă tote statele puternioe 
ale Europei privesou adl cu respectă asu
pra ei.

Ună puternică avânta și înouragiare 
pentru cultura tinerimei . române a dat’o 
Majestatea Sa Carolă I, primulă rege ală 
României, prin întemeiarea „Fundațiunei 
universitare Carolă I." Hotărîrea de-a în
temeia acâstă fundațiune, Majestatea Sa o 
făcu cunoscută primului ministru prin ur
mătorele cuvinte:

„Urmândă pilda buniloră Domni din 
„trecută și spre amintirea fapteloră împli
nite în acesta pătrară de veacă, voimă a 
„înființa ună așeejămentă spre binele tine- 
„rimei universitare dela tote facultățile din 
„țeră, ală cărui scopă va fi de a procura 
„studențiloră ună locă de întrunire înzes
trată cu o bibliotecă tot-dâuna deschisă, 
„unde voră pute satisface iubirea loră de 
„studiu".

D-lă Culianu sfârși esprimându-și con
vingerea, că acestă fondațiune va înflori 
repede și va contribui cu putere la înălța
rea școlei române. Vorbirea s’a fu viu 
aplaudată.

Din partea tinerimei a vorbită apoi 
D. 1. Bărbulescu, licențiată în litere și stu
dentă în școla normală superiâră, care (fise:

Sire,
Țiu a de astădl, pentru celă ce scie 

s’o simte și s’o înțelegă, e menită d’a fi 
înscrisă cu litere de aură în analele Re
gatului română; cu litere de aură — nu 
numai, pentru-că la ună altă 14 Martie fu 
încununarea isbândei mândriloră ostași ai 
noștri jertfiți pe câmpiile Bulgariei, der 
încă și pentru-că totă printr’ânsa și astădl 
aici se deschidă isvore nouă de cultură și 
de propășire pentru nâmulă românescă.

Isvore de propășire, da, fiind-că, de 
ore-ce poporele trăescă și se mărescă din 
câtă ele înșile sciu și potă, fără îndoială, 
că ună așa institută culturală, ca acâstă 
„Fundațiune Carolă I", nu ne va face de- 
câtă să scimă și să putemă câtă mai multă.

Er ast-felă vomă face de sigură să 
se audă de Regatulă românescă dela gu
rile Dunărei, nu numai că e viteză, pe câm- 
pulă de luptă, der și că înțeleptă în timpă 
de pace, e nesățiosă după cultura minței, 
câtă și rîvnitoră d’a adăoga și elă o câtă 
de mică scânteiă la facla generală a cul- 
turei omenescl.

Acesta ne e și trebue să ne fiă idea- 
lulă; 6r locașulă acesta ne deschide și o 
mai mare portă cătră densulă.

De aceea, Sire, studenții aceia, cari 
țină la nâmulă nostru cu totă inima, der 
și cu mintea., — și în numele cărora vor- 
bescă eu acum — am venită astădl aici 
să mulțumimă din totă sufletulO, pentru 
marinimosulă dară, ce ne faceți, Majestăței 
Vostre, care și în timpă de pace Vă ară-

grănarulu său, să aibă la ce se în
tinde colo la ernă: așa am strînsu 
eu bănuțu de bănuții, să nu fiu a 
nimănui, când mi-a datu bruma 
peste capu. A fostb grea lupta acesta, 
der unde s’a aucfitu biruință fără 
luptă, răsplată fără ostenelă?

„Laudu pe Dumnezeu, că nu m’a 
părăsitu nici-odată, ci ori de câte- 
orî era se cadu în ispita soțiloru 
mei, — să țină la petreceri cu denșii, 
— mi-a datu ajutorii și tăriă, să mă 
împotrivescQ. Și nu-mi e greu a 
spune, că de multe-orl era să cadu 
în acâstă ispită. Fudulia de feciorii 
holteiu, puterea în vine, sângele fer- 
binte a tinerețeloră — suntă grei 
pismași ai cumpătului și cruțării. 
Dâr i-am umilită de-atâtea-orl, și am 
mersă înainte. Nu mi-a păsată mie 
de lume, nu de ocara soțiloră mei, 
cari rni-au aflată felă și felă de nu
me. Eu aveam ună țelă înaintea 
mea, numai pe elă îlu vedeam : ho- 
dină la bătrânețe și puțină stare pen
tru ai mei.

„Când m’am însurată, împlinisem 
27 de ani, și optă de cândă lucram 
în fabrică. Aveam bănișorii mei peste 
patru sute florini împrăștiați la omeni 
cu usură. De-aci lucrulă mergea mai 
fără sporă ; acum erau două guri de 
săturată, două trupuri de îmbrăcată. 
Der Dumnezeu nu ni-a uitată. Mu
ierea era pe-ună gândă cu mine ; ți
nea din ce-i aduceam, apoi mai fă
cea și ea câtă putea gdin ună pur- 
celă, din gâscuțe, din ce ’i-se înde
mâna.

„Rău mi-a fostă, când ni-au um
plută pruncii. Cruțarea era grea de 
totă. Abia mai puteam pune 15—25 
florini la anulă. Der le-am petre
cută și aste. Cu voință tare, tăte se 
potă, și noi aveamă voință. Aveam’o 
și avea-o și bătrâna mea; apoi mai 
sciamă noi, că nici astean’oră fi fără 
capătă Cu vremea pruncii s’au apu
cată și au începută a ne fi spre 
ajutoră. AstăȚi suntemă trei, cari 
aducemă pe masă — fără bătrâna....

....Așa am făcută eu, domnule, 

din 80 crucerl o miie de florini și 
peste miie câteva sutuțe. Acuma 
sunt liniștită. Am hodina mea, — a 
sufletului și a trupului. A trupului 
— căsuța asta și vre-o 20 holde de 
pămentu; a sufletului, — că am fă
cută, câtă am putută, ca pruncă să
racă, cu muncă cinstită pentru ur
mașii mei. Decă voră ave minte, ei 
potă s’o sporâsca; sănătate și pu
tință au“.

Pănă aci Toma Ioanii.
I-am strînsă mâna cu căldură 

și mulțumindu-i de lămurire, am pă
răsită căsuța acesta cu acea convin
gere \ tare, că de-amă ave mulți- 
mulți 6meni, ca densulă, întingană 
dâră, dâr de bună sâmă, departe amu 
ajunge.

(Farnașă). Kcevary.

De-a Baba orba*)

*) A. V 1 a h u ț ă : Novele, apărute în edi
tura Frații Șaraga, Iași. PrețulU 1 coronă.

De
-A. ■XZla.lxvxță,.

Suntă mici amândoi: Giustino e de 
dece ani și Rosalba de șâpte. Suntă să
raci, orfani și străini.

Tatălă lord cânta din flașnetă pe la 
porțile omeniloră și căpăta gologani. Așa 
au venită tus-trei, pe josă, din Florența.

Ș’atuncI Giustino era de șâpte ani: 
elă scia să jdee, să’șl frângă mijloculă și 
să trâcă frumosă prin cercă, âr Rosalba 
nu scia decâtă să rîclă și să bată din pal
me tactulă flașnetei.... Dâr tata bea prea 
multă vină, ș’atuncI era urîtă și rău; — 
da, era forte rău tata atuncea. Și sâra, 
când n’avea nici ună gologană, ei nu tre
buiau să plângă, dâcă le era fome, pentru 
că asta supăra forte multă pe tata, și ’i 
bătea rău, de aceea a murită... Ș’ună moșă 
bătrână, care s’a supărată pe tata pentru 
o’a murită, a vrută să le ia musica, dâr 
ei au plânsu așa de multă, ca să li-o dea, 
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tați tot! atât! de înțelept!, pe cât! de vi- 
tâză ați fostă în răsboie; am venită aici, 
Sire, să ne declarămă Majestăței Vostre 
recunoscători.

Să trăițl, Sire, încă mulțl ani și pe 
ună Tron! din ce în ce mai glorios!!

Să trăescă M. S. Regina, cea mai 
drăgălașe povestitore a poveștilor! nostre 
bătrâne!

Să trăescă întrega Dinastii!
A mai vorbită tînărulă Gh. Popescu, 

■studentă la facultatea de teologi!. Ambele 
vorbiri au fostă urmate de entusiaste stri
gări de „să trăâscă“ la adresa Maiestăți
lor! Loră.

Urma semnarea actului de înaugare, 
în oare timp! musica a cântată diferite 
cântece naționale. Serbarea s’a sfîrșită la 
brele 123/4.

Inscinnțare.
Comitetul! centrală ală reuniunei în- 

vățătoriloră români greco-cat. din giurulu 
Gherlei, publică concursă la premiul! de 1 
galbenă imperială pentru disertațiunea cea 
mai bună, în care va fi a se descrie to
pografia și istoricul! comunei proprie.

Potă concurge pănă în 15 Maiu a. c. 
st. n. toți membri din raionul! acestei reu
niunei.

Din ședința comitetului centrală, ți
nută în Gherla la 1 Martie st. n. 1895.

Ioană Papiu, llariu Boroșu,
can., presid. prof, secret.

Soiri telegrafice.
Budapesta, 30 Martie. După-ce 

contele Teodor Andrâssy declară că 
la proximele alegeri de vice-preși- 
■dințl în camera ungară nu va mai 
primi acesta demnitate, partida libe
rală candidă pe Ignaț Darănyi.

Berlinu, 30 Martie. Reichstagulu 
îșl începu desbaterile asupra proiec
tului lui Kanitz, fiindă tribunele pline 
cu publică. Kanitz ținu o vorbire 
de două ore. CancelarulQ Hohenlohe 
respinse în modă hotărîtfi introduce
rea monopolului de bucate.

Washington, 30 Martie, Mikado 
■din Japonia proclama armistițiul^ intre 
Japonia și China.

Astuniâ literari.
V

(Memorii din 1848/49, de Vasilie Moldovan)

Sub titlul! „Memorii din 1848/49, a 
apărută o broșură, care cuprinde memo
riile regretatului Vasilie Moldovanu, fostă 
prefect! de Legiune în 1848/49.

Memoriile lui Vasilie Moldovan! dau 
o viu! icon! a luptelor! 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 fidelitatemodul 

de gândire, tendințele curată naționale și 
mărețele principii pentru-carl conducătorii 
mișcării române dela 1848/49, împreună cu 
poporul!, au cămbătută vitejesce în favorea 
sfintei cause a nemului românesc!.

C’un! cuvântă, cei ce nu cunosc! 
istoria revoluțiunei din 1848/49; cei, cari do
resc! și pe cari îi interesâză de a cunosce 
și de-a aprecia după cuviință greul! și 
amarul!, 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 s6-șl procure și cetâscă 
Memoriile lui Vasilie Moldovanu, și voră ave 
înaintea lor! o icon! 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 
cole de tipar! compresă și curată, pe hâr- 
tiă fină și durabilă, având! 164 pagine și 
o prefață. Forma esterioră elegantă și 
atrăgătore.

Scopulă editorului și proprietarului 
Mentor iilor u fiindă curată numai lățirea loru 
în iote păturile societății române, neremnindă 
prin urmare la câștigă materială, a stabi
lită prețulă unui esemplară broșată:

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

Pentru România și străinătate: 1 franc 
50 bani.

Credemă, că suma acesta bagatelă, ca 
preț!, pentru o publicați! de valore, va în
lesni răspândirea în cercuri câtă mai largi 
a broșurei, asupra căreia atrage mu mai 
alesu atențiunea cărturarilor! noștri dela 
sate și a tinerimei în specială.

Broșura se pote procura la adresa:
Traianu H. Popii, publicistă, Brașov» 

(Brasso), redacțiunea ^Gazetei Transilva
niei. “

Comandele se facă mai cu înlesnire 
prin mandate poștale, fiindă rugați doritorii 
de-a poseda acest! interesant! 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.

Limbile tuturora poporeloru pământului, 
împărțirea și întinderea loru.

(Fine.)

Cele mai însemnate ramuri ale aces
tora suntă.

Hindi său Hindostani (Urdu), Pandșa- 
bi, Bengali, Mahrasti, Sindhi, Gujerați, Oris
sa, Assami, Nepali, Kașmiri, Kafiri ș. a.

II Limbile ural-altaice, și anume:
A. Grupa ugrică-fnică, 
consistândă din limbile: 1.) aFimloru, 

Esthiloră, Liviloră, Permiloră, Mordvini- 

loră, Zurianiloră, Woguliloră, Lapiloră ș.
a. în Europa n., vre-o 4 mii. 2) a Maghiari- 
loru în Ungaria a Secuiloră din Transilva
nia, 6.5 mii. 3.) Turco-tacarice, cam 20 mii. 
în Turcia și Asia nord., său limbile Osma
nilor!, Nagoiloră, Kalmucilor!, Turkmeni- 
lor!, Kirgisilor!, Usbeciloră, Jakuților! 
etc. 4.) Limbile Mongolilor îl, Manciuriloră, 
Samoiediloră, Burătilor!, Tungusilor! ș. a. 
în Asia nordostică.

III Trunchiului limbislicu malaico-poli- 
nesicit (vre-o 40 mii.) anume: 1.) Mal ai ca 
propriă (sundanesică, tagalică, Dajak, Al- 
furu, Kawi, Batak și altele) pe peninsula 
Malakka, insulele Sunda, și pe jumătatea 
ostică a ins. Madagaskar. 2.) Melanesică și 
polinesică (Maori) pe noua Seelandă și pe 
insulele dimpregiură.

IV. Limbile isolătore (monosilabice') (peste 
400 mii.)

Chinesă, annamitieă, siamesică, Kam-
b. odja, Șan, tibetanică, talaing, barmani- 
că ș. a. în Asia sudostică.

V. Trun chiulii limbislicu liamitico-semi- 
ticu, anume: 1.) Limbile hamitice (25 mii.) 
în Africa de n., limbile Berberilor!, Kaby- 
liloră, Tuareg, a Koptilor!, Gala, Somali, 
Soho, Bedja ș. a. 2.) Limbile semitice (25 
mil.) în Africa nordost. și Arabia, și anu
me: arabica, etiopica (gez, tigre, amhara, 
harari) în Abessinia; precum și ovreica.

VI. Limbile bantu (cam 25 mii.) In 
Africa de mijloc! și sudică, anume: Lim
bile Kaferilor!, Zulu, Suaheli, Herero, Bed- 
juanii, Marutse, Bunda, Congo, Basuto, 
Matonga și altele.

VII. Limbile Drawida (peste 50 mii.) 
Vorbite de poporele primitive din Dekkan 
și pe partea vestică a insulei Ceylon, și 
anume:

Tamil, Gond, Teluga, Kanaresică, Ma- 
lajalam și altele.

VIII. Limbile poporeloră primitive din 
America (in parte deja stinse), (10 — 12 mii.) 
și anume: 1.) In America de n. limbile A- 
paciloră, Irokesilor!, Pavni, Sioux, Dela
ware, Kri, Dakota și ale altor! indian!. 2.) 
In America de mijlocit, Maya Ottomi, Azte- 
cisa, Zapotekisa ș. a. 3.) In America de 
Sudu (grupa limbilor! peruanice), Quicha, 
Gunca etc.; limbile Arancasiloră și Obo- 
kudilor! ș. a.

IX. Limbile isolate, carl stau singure: 
1.) Baschică în Pirenei (500,000). 2.) Diverse 
limbi de a-le negriloră în Africa centrală 
(peste 80 mii.), precum Wolof, Haussa, 
Bornu, Baghirmi, Nuba, Fulbe eto. 3.) Lim
bile Hotentoțiloră și ale omeniloră locuitori 
in tufe (Buschmann) în Africa sud.; acestea 
se pronunță cu nisce sunete pleoscăitore 
de limbă. 4.) Mai multe limbi de popor! 
din Kaukas, precum georgică, mingrelică, 
lazică, cerchesă, cecensică, avarie! etc. 5.) 
Limbile Camceadaliloră, Aleutilor!, Jakuți
lor!, Ostjakilor!, Eschimoșilor! etc. în 
Asia n. și America.

P. — P.

Literatură,
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șov! a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte fdrte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil! 
ușori de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vânejare la tipografia „A 
Mureșianu“ în Brașov!, și la autorul! în 
Scorei (p. u. Also-Porumbâk).

*
In editura librăriei H. Steinberg din 

BucurescI (Str. Șelari 18) a apărută: Amin
tiri (lin Italia (Giosue Garducci), de Ne- 
culai lorga. Ună volum! estetică, conți
nând! vre-o șepte capitole diferite. Prețulă 
1 leu.

Din istoria animaleloru.
(Fin e.)

Oile sunt! animalele, pe carlomulă 
le-a cunoscută și îmblânzit din timpu
rile cele mai vechi; ele suntu torte 
blânde, der fricbse si totG-odată și 
surde. Oile nostre suntu prăsite din 
oile sălbatice numite Muflon, cari 
pănă astăcțl mai trăescă în cete 
mari în munții Corsicei și Sardiniei. 
Oile numite merinos au fostă aduse 
din Africa mai întâiu în Spania, de 
unde s’au lățită peste totă Europa.

Oile suntu cele mai plăcute ani
male la mulțl din plugarii noștri, 
cari din copilăriă arată multă aple
care și râvnă pentru ele. La noi în 
Transilvania suntu multe comune 
pe sub polele CarpațilorQ, cari avendu 
câmpuri puține, der și acelea mai ster
pe și neroditorese îndeletnicesc numai 
cu oieritulu, adecă cu ținerea, cresce- 
rea și înmulțirea oiloru, pe cari Ie 
pască mai cu semă pe câmpurile 
altorfl comune mai îndepărtate, seu 
chiar prin alte țări. Chiar și dintre 
plugarii noștri mai harnici, cari tră- 
escu după lucrarea pământului și 
crescerea viteloră mai mari, puțini 
vei afla, cari se nu aibă măcară 
10—20 de oi la câmpă seu la mun
te, pe cari le țină, fiă pentru lâna 
loră, din care se facă vestminte de 
lipsă pentru iernă, fiă pentru ca se 
aibă brânza de lipsă pentru casă 
peste vară și mai alesă pentru tbm- 
nă și iernă.

Versta oiloră se pote cunâsce 
după schimbarea dințiloră, ca și 
la celelalte animale de casă. La 
versta de altă ană și jumătate, 
oile îșl schimbă cei doi dinți din 
mijlocă și atunci se numescă miori. 
La ună ană îșl schimbă alți doi 
dinți de lângă cei dintâiu, atunci 
se numesce oiă de unii mielu. In anulă 
următoră mai schimbă doi și atunci 
se numesce oiă de doi miei, și așa 
mai departe, pănă în alu cincelea 
ană, când începă a ’i-se totă rode 
dinții, er la 8—10 ani începă a-’i 
căde.

tino s’aplecă de șale, ș’încetinelă îșl pune 
musica josă. Alăturea, tăcuți, s’așez’ amân
doi pe caldarîmu. C’unu fel! de frică une
ori îșl privesc! îmbrăcămintea loră săracă. 
Ei simtă bine, că au aceleași gânduri, de 
aceea forte rară îșl vorbesc!. Câte-odată 
privirile loră pornesc! alături, s’afundă în 
zarea cerului. Când timpul! e frumos!, ei 
simtă ceva, — ca o mamă bună, care stă 
lângă dânșii, și ’i mângăe; c’o bucurie 
tristă, c’un! zîmbet! bolnav! îșl întindă 
gâtul! și ’șl încăldesc! în sore chipurile 
loră galbene, lungărețe, bătrâne și nespă
late, cu ochii mici, împainjinațl, îngropațî 
sub frunți înguste, ou urechile mari, cu 
umerii obrajilor! scoși afară, ca la Mon
goli, și cu buzele lungi, subțiri, uscate și 
vinete ca pâtra.

Der tomna se duce și vremea prinde 
a se ’năspri. Cerul! devine mai posomorită, 
casele mai închise și omenii mai răi.

După o di rece și ploios!, petrecută 
mai multă pe sub ganguri, ei se hotărăsoă 
să mai facă o încercare. Giustino, scose 
unu suspină adâncă și ’nădușită, ca să 
nu-lă audă mica Rosalba, îșl luâ musica 

în spate ș’amândoi, flămândl, friguroșl și 
descurajați, plecară, încetișor!, de-alungulă 
stradeloră ude și pustii.

Abia mai pășesc!, șovăindă, prin 
pâcla desă, ce înecă orașul! amuțită; de 
sus! bureză, — întunereculă cade din ce 
în ce mai greu și mai rece peste dânși. 
Ună vânt! cu tone repetjl le svârle în o- 
brază posderia de stropi, și ei îșl îndesă 
pe dedesubt, la subțiori, mânuțele loru 
ude și amorțite.

într’o ujiță întunecos!, la ușa unei 
cafenele, Giustino învârtesce la flașnetă 
„Valurile Dunăriiu, schimbându-șl mânele’i 
trudite și ducându-și-le pe rând! la gură, 
ca să le desmorțâscă. Rosalba se sgrebu- 
lesce pe la ferestri, uitându-se în lăuntru. 
Prin giamurile asudate abia străbate o lu
mină bolnavă și fumuri ce se înâcă în pâ
cla de-afară. In apropiere, ună câne ner
vos! îșl întinde gâtul! înainte, și înso- 
țesce c’ună urlet! prelungă și sfâșietor! 
țurluitulă flașnetei.

Giustino schimbă cântecul!, și Rosal
ba, tremurând!, deschide ușa și întră. O 
duhore grea și acoperită o isbi în față, și 

pentru întâia-dr! chipurile sarbede și ochii 
holbați ai jucătorilor! de cărți o înfrico
șau. Galbenă, sfiiciosă, îngănând! o milo
geli fără vorbe, cerșind! cu ochii, mai 
mult! decâtă cu glasul! — ea îșl întindea 
talerul! pe la tote mesele, și nimeni n’o 
vedea, — și vaetele cântecului deafară ’i 
se jeluiau în urechi, din ce în ce mai sfă- 
șietore. Din nou se întorse pe la aceleași 
mese.

— Hai, plâcă de-aicl! îi diceau totl, 
răstiți. îșl lăsă încetișor! mâna ’n jos!, 
desnădăjduită. Când vru să iasă, simți că 
’i-se taie piciorele sub dânsa — stătu în 
loc! și privi dureros! și aiurit! în juru-i. 
Unui om! de lângă ușă-’i se făcu milă și’i 
dete cinci parale. Flașneta tăcuse. Copila 
se apropia de frate’so umilită, pe jumătate 
mort!, și cu ună glas! leșinată, întindendă 
în întuneric! pumnul!, în care stringea 
gologanul!, ea suspina: „numai.... cinci 
parale!...“

Micul! Giustino îșl năbuși în piept! 
ună oftată, tăcu și opintindu-se din răs
puteri, îșl ridicâ în spate marea lui music!. 
Nicl-odată nu i-se păruse grea ca’n săra aceea.

— încât! moșul! le-a dat’o, — și ei au 
plecată cu musica și nu s’au mai dusă pe 
acolo nicl-odată. Acu șădă la o femei! bă
trână, departe, departe, tocmai la margi
nea orașului. Umblă tot! diua cu pâne și 
■cu gologani...

Acestea mi-le-a spusă micul! Giustino, 
•c’o naivitate adorabilă și ’ntr’o românescă, 
pe care el! o vorbia fărmăcătoru de stricată.

Eu am întâlnită adese-orl pe acești 
sărmani copil. El! într’ună surtucă largă, 
fără colore și cu buzunările spintecate, 
purtându-șl anevoe musica ’n spate, — ea, 
într’o rochiță scurtă din petici, și c’ună 
baiderașă de lână vechiu, pe care Giustino 
’Ll! înfășor! în fiă-care dimineță, de două 
ori în prejurulă gâtului, ’i’lu încrucișeză 
peste peptă și ’i’lă înodă la spate, frumos!, 
■ca să nu răcâscă, — ș’amendoi merg!, așa 
■triști și perpeliți, mititeii de ei, copilul! 
înainte și soriora după elă, ș’amendoi îșl 
târăsc! piciorele în nisce ciobote mari și 
grele, pline vecinie! pe din afară și pe 
din lăuntru de noroiul! bălhoceloru de 
prin mahalale.

Se odihnesc! pe la respântil.... Gius



Pagina 6 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 63—1895

Oile se împărecheză de regulă 
cam la unv anu și jumătate, în tom
na anului alu doilea. Decă voimu 
se vindemu mieii, atunci căutămu 
berbeci negri, pe cari îi slobocjimu 
la ci prin Septemvre, ca se fete 
mai de timpuriu, cam prin Fauru, 
fiind-că atunci suntii mai căutați; 
de regulă se slobodă berbecii pe la 
mijloculu lui Octomvre (14 Octom- 
vre, la cuv. Paraschiva seu Vinerea 
mare, său cum se mai cjice), ca se 
tete prin Martie, când nu se mai 
simte frigulO așa de tare. Totu cam 
la 25—30 de oi trebue unu berbece.

Oilepârtă pană la tătare aprdpe 
cinci luni de c|ile. Mieii se lasă desugu 
câte două luni, apoi se alegu și se 
pascu deosebită de oile fătate. Miei- 
loru de prăsilă le strică tare pășu- 
natulu pe rouă, brumă seu prin lo
curi umede și apătâse, de aceea tre
bue feriți de asemenea locuri.

La doue săptămâni după tătare 
ae reteză cocile mieiloru, lăsându-se 
numai ca de trei—patru degete de 
lungi, ca să nu-’și murdărescă de ele 
ugerulă și lâna, când voru fi mari 
și suntă ploi multe; totu la două 
săptămâni se jugănescu și berbecii, 
cari se lasă pentru îngrășată. Peste 
vară berbecii trebue să se pască 
deosebită de oi.

Nutrețulă celă mai priinciosu 
ală oiloră, ca și alu mieiiloru, este 
celă de pe șăsurile mai ridicate, de 
pe dăluri și munți. De-asemenea și 
tenulu de șesurl. lunci și locuri mai 
ridicate, este mai bunu și mai sănă- 
tosu pentru oi, ca celu de pe lo
curile umede și rogozose, din care 
potă căpăta ușoră și călbeză.

In economiile mai mici, e bine 
decă se face ierna în mijloculu cur
ții seu grădinei o iesle cu gratii, în 
care să se pună nutrețulă oiloru; 
ca să nu sa calce eu pici orele, căci 
în casulu acesta nu-lă prea mă
nâncă. De mare însemnătate pentru 
oi este și sarea, care li-se dă mai 
cu semă amestecată cu tărîțe și făi
nă. Oiloru trebue să li-se dea sare 
totă la 10—15 41!0 odată.

Folosulu oiloru în economia 
casnică este cu multă mai mare, ca 
alu celorlalte animale domestice ; ele 
ne dau lapte din care se face cașu 
și brânză; ne dau lână, din care se 
pregătescă vestminte căldurose de 
iernă; ne dau miei cu carnea loru cea 
iragodă și gustosă; ne dau unu gunoiu 
caldă și bună pentru îngrășarea pă
mântului, er la urmă ne lasă carnea, 
pielea și seulu.

Ca tote animalele domestice, 
așa și oile suntu espuse la mai mul

te băle. Cea mai însemnată este căl
beză. Acesta o capătă oile păscendu 
pe locurile umede, băltăseși rogăzâse 
pe unde se află depuse ouăle unoru in
secte numite cerearia. Acestea se stre- 
coră cu ierbaîn stomacul oilor de unde 
ajungă în ficată, în care se desvăltă 
și crescu pănă ce-’lu mancă și stri
că de tetă, după care ăia trebue se 
se prăpădescă. Oile călbejite suntu 
triste, stau cu capulă plecată, rămână 
de turmă, se culcă și se scolă ade
se ori, beu multă apă și nu prea 
mănâncă, ochii le suntu turburi, pie
lea gălbiniă, începă a se cufuri și 
mai pe urmă slobodă gușă.

De călbeză se vindecă oile forte 
cu greu, seu nici de cum. Se reco
mandă tărîțe de grâu cu funingine, 
apă de vară, prafu de ăse, ameste
cată cu pelinu și vitriolu de ieru. 
De altcum, cumpărându cine-va oi 
călbejite, le păte duce îndărătu ven- 
detorului în timpu de două luni, și 
acesta e silită a-le primi și a întăr- 
ce prețulă loru.

Căpierea se ivesce mai cu semă 
la oile tinere și constă dintr’unu 
verme numită tenia cenurus, care a- 
jungendu în trupulu oiloru, se trage 
cu sângele în creerl, unde desvol- 
tându-se și crescândă, apasă și mă
nâncă creerulă pănă ce trebue să 
pieră și ăia atacată. Formarea aces
tui verme se întâmplă așa, că vara, 
când e caldu și belescu asemenea 
oi, capulse aruncă la câni cari mâncân- 
du-lu mănâncă și vermele numit. Aces
ta ajunge în stomaculă câniloru, se 
putredesce acolo și ese cu balegile 
afară, der ouăle lui nu putrecjuscu, 
ci rămânendă acățate pe ierbă, vină 
păscute cu acesta erăși în stomaculă 
oiloră, de unde cu ajutorulă circu- 
lațiunei sângelui se sue din nou la 
creeii, unde se desvoltă, pănă ce ver
mele se face desăvârșită.

Ode atacate de acestu verme 
suntă supărate, nu mănâncă, ră
mână de turmă, se învârtescă ade
se-ori și apoi cadă amețite la pă- 
mentă ; ele nu se potă vindeca alt
cum, decâtă tăindu-se pielea și ere- 
pându-se puțină osulă între cărne 
și apoi scoțându-se numitulu verme. 
De sine se înțelege, că acesta o 
potă face numai ciobani pricepători, 
cari au mai făcut’o, seu au văzută 
pe alții făcându-o.

Rîia se păte vindeca ungându-se 
oile bolnave cu petroleu (gază), spă- 
lându-se cu leșiă de vară și tăbacă, 
seu ungându-se cu uleu de inu și 
creosot, cari se potă căpăta dela 
farmaciă.

Caprele domestice se tragă dela

cele sălbatice, cari pănă astăcji mai 
trăescu în turme mari prin munții 
Persiei; ele suntă nisce animale 
fărte istețe și voiose; le place pă- 
șunatulu pe locurile ridicate și pă- 
durăse, de unde potă rupe mugurii 
și fruncțele tufeloră, seule potă beli 
scărța loră. Din causa acesta trebue 
ferite de capre grădinile cu pomi, 
căci ajungândă în ele, potă face 
mari stricăciuni.

Caprele domestice se țină pen
tru laptele și ietjil, ce-i fată în totă 
anulă. Laptele de capră se recoman
dă mai alesă pentru cei ce păti- 
mescă de tubereulosă (oftică). Car
nea iecțiloru e fărte gustosă: a ca- 
preloră însă nu este așa bună. Pe- 
rulă capreloră, fiind fărte aspru, nu 
se prea întrebuiețeză pe la noi ; în 
Asia se află însănisce capre numite An
gora și Cașmir, cari au lână lungă 
pănă în pământă și mole ca măta
sea, din care se facă nisce șaluri și 
țesături fărte scumpe, numite per- 
sesci și turcesc!,

Bivolulu. Târdiu după îmblăncți- 
rea celorlalte animale, a fostă îm
blânzită și cunoscută și în Europa 
bivolulu, care îșl trage originea din 
India, unde pănă astăflî se mai află 
în stare sălbatică, pe țărmurii rîului 
Ganges.

Bivolulu este ună animală tare, 
puternică și bună la jugujare frunte 
boltită, cărne late și trase îndărătă, 
colărea lui în deobște e negră.

Laptele de bivoliță e mai bună, 
mai grasă, mai nutritoră și dă smân
tână și untu mai multă, ca celu de 
vaci. Atâtu bivolulu, câtă și bivo
lița suntu tare simțitori la frigulă 
și căldura prea mare. însușirea acea
sta vine de-acolo, că perulu loru 
fiind negru, vera absărbe tare căl
dura, de aceea trebue să se bage 
în apă seu noroiu, când li-e prea 
caldă, er iârna, când e gerulă celă 
mare, li-e mai frigă ca la celelalte 
vite, fiind-că au părulă fărte rară.

Carnea de bivolă și de bivoliță 
nu este așa fragedă, ea cea de bou 
și vacă, fiind-că ea este mai tare, 
mai alburia și nu are nici gustă 
așa bună, cu deosebire, decă vitele 
au fostă și cam bătrâne.

I. Georgescu.

Tergufii de rîmătorî din Steinbruch.
La 26 Martie n. 1895

Starea rîmătorilorăa fosta de 
130.264 oapete, la 2 7 Martie au întratu 
1838 oapete și au eșitG 1075 râmânendO la 
27 Martie ună numără de 130.228 oapete.

Se notâză marfa: ungurescă veche 
grea dela 45.— cr. pănă la 46.— er

marfă ungurescă tinerii grea dela 
48.— or. pănă la 49.— cr., de m i j 1 o o 0 dela 
46.— or. pănă la 47.— or. ușdră dela 
46.— or. nană la 47.— cr.

Marfă țărănâscă grea dela 45. */ 2 pănă 
la 46 — cr. de mijlooti dela 45.— or. 
pănă la 46y2 or. ușoră dela 45.— or. 
pănă la 45 — cr.

Mărfii sârbdscă, grea dela 45.— or.. 
pănă la 46 — cr. Transito, mij 1 ooiă grea 
dela 45.— or. pănă la 46 — or. transito 
ușoră dela 44.— or. pănă la 45.— or.

Porcii îngrășațl de unii ană dela —.—• 
or. păuă la — or., îngrășațl ou ououruză 
dela — cr. pană la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— cr. la pănă — or..

OâlendLariil'â. septsmaneL
MARTIE are 31 dile. GERMENAR'.

ț>ilele Călend. Ini. v. Călend. Gregor.

Dnm. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâni.

19 6 M. Hrisa și Dar.
20 Ssfți uciși înmun.
21 Păr. Iacob
22 S. m. Văsillu păr.
23 C.Nic.și2000înv.
24 In. bu. v.și c. Zah.
25 -ț- Bunavestire

31 Fraugott
1 April. Hugo
2 Francisc
3 Richare
4 Isidor
5 Vicențiu Ferd.
6 Celestin

PrețiiHie cerealeer dm piața Brașov^
Din 29 Martie st. n. 1895
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Grâu mestecată .
I frumosă
' mijlooiă
1 frumo3ă 
f mijlooiu

_ y r frumosă 
OvSsQ (mijlociu 
Cuouruză
Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de ină . 
Sămânță de cânepă 
Cartofi .... 
Măzfiriche . . .
Carnea 
Carnea 
Carnea 
Sâu de 
Său de

de vită- . .
de porcă 
de berbece 
vită prtspătă 
vită topită
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4
3
3
3
3
3
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5
6
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5
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33
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CțirsulA pțeief Brașovu.
Din 30 Martie 1895.

Bancnote rom. Dump. 9.66 Vend. 9.69
Argint român, Cump. 9.60 Vând. 9.65
Napoleon-d’ori Camp. 9.67 Veni. 9.74
Galbeni Cnmp. 5.74 Vecd. 5 85
Ruble rusesci Cump. 1.30 Vând. —.—
Mărci germane Cump. 59 40 Vând. —.—
Scris, tone. Albina 5°/0 100.75 Vând. 101.75-

Amândoi se îndreptară spre casă. La colță 
se opriră. Fetița întră și cumpără ună corn, 
începuse o ploie măruntă. Picăturile se 
întețiau și le împroșcau obrazulă din ce în 
ce mai repedi. Intrară sub ună gangă. 
Fetița duse cornulă la gură și vru să muște, 
der i se păru pre mică, și-lă întinse întregă 
frate-so, rugându-lă să-lă mănânce elă totă, 
pentru-că ei nu ’i-e fome. — Giustino și 
elă se jura, că nu ’i-e fome pe locă și o 
ruga să mănânce numai ea. Sfîrșiră prin 
a-lă rupe în două. Și cum molfăiau așa, 
încetă, îi podidi plânsulă; uc}I leorcă și 
rebegiți de frigă, ei se îmbrățișară, și tre- 
murândă în întunericulă rece și mortă, se 
strîngeau, se înghesuiau unulă într’altulă, 
ca să se încăldâscă. Lacrimile sărate li-se 
amestecau cu ultima îmbucătură. Rămaseră 
așa câte-va minute. Ochii îi usturau și le 
ardeau în capă. Iși înghițiau saliva, ce le 
umplea gura c’ună gustă de leșie. Templele 
grele li-se bateau, și junghiuri ascuțite îi 
tăiau, ca nisce cioburi de sticlă, prin tote 
încheeturile. Și 5 inimele amândurora se 
strîngeau, reci și leșuite, ca într’o amorțelă 
de veci.

Der ploia nu mai contenia, și ei tre- 
buiră se plece. Prin smârcurile mocirlose

ale ulițeloră pustii și fără felinare, mergeau 
încetă, trudiți și desnădăjduițl, ascultân- 
du-și fleșcăitulă oioboteloră mari și grele: 
Giustino înainte, sfâșiată de gândulă, că 
sufere soriora lui; Rosalba în urmă, mun
cită de chinuia, că n’are destulă putere, 
ca să ducă, și ea, musica în spate.

Dumnedeu fusese pre neîndurată cu 
ei în diua aceea.1

Josă pe o rogojină, lângă vatra rece, 
cu hainele leorcă pe dânșii, rupțl de obo- 
selă, lihniți de fome și stârciți de frigă, se 
culcară se dormă. Se sgârciră unulă lângă 
altulă sub ună țolă prăfuită și-și suflau în 
pumni, ca să-și desghețe degetele. De-afa- 
ră se audiau plioscăindă picături mai mari 
și mai dese. Vântulă hâțina ușa și feres- 
trile, și’n besna odăii se audia regulată, 
suindă și coborîndă, sforăitulă babii, care 
dormia dusă pe-ună pătucenă îngustă de 
scânduri. Copiii, multă vreme, rămaseră 
deștepți. In capulă loră țiuiau cântecele 
flașnetei, ca nisce glasuri triste, ce se jă- 
liau a fomete, a morte și a desnădăjduire. 
Din țimpă în timpă tresăreau, ca pe spas
muri, — și fiă-care se uitase pe sine, pen
tru a-se gândi la durerea celui-laltă, de 
multă suferiau și câtă erau de bătrâni,

bieții copilași — atâtă de mici ș’atâtă de 
nenorociți!.....................................................

Când se deșteptară a doua di, îșl 
simțiră obrajii înecați într’o lumină caldă. 
Sorele svîrlise ună smocă de raze pe că- 
pătâiulă loră. Ei se sculară veseli, întăriți, 
și porniră de-acasă plini de speranță și de 
curagiu.

Era o di frumosă, care le dădea viâță. 
Albastrulă cerului, căldura sdrelui, deștep
tau într’înșii amintirea dulce a fărmăcăto- 
rei loră țări. Câți-va copii se jucau într’o 
curte.

Giustino, voiosă și plină de încredere, 
îșl așeejă flașneta în portă și cântă. 0 ser- 
vițiire îi aduse trei gologani. Erau fericiți. 
Mâncară pe fugă brânză de ună bană și 
pane de doi, și ochii loră se sorbiau, umed! 
și sclipitori de bucuriă.

La colțulă stradei, într’ună mică mai- 
dană, se întâlniră cu vr’o patru copii de 
sema loră, cari se jucau. Ei au înțelesă 
îndată, că erau buni prietini, deși se 
vedeau atunci pentru întâia oră. Cu ce să 
încâpă?... învoiala se făcu iute.

Baba orba! Baba orba! strigă voioși 
cu toții, sărindă, bătendă din palme și sver-

lindă căciulele ’n susă. Ună copilă își des- 
nodâ ună testemelă dela gâtă. Giustino- 
îșl aședâ musica de-o parte și se lăsa să-’lă 
lege peste ochi. Mica Rosalba privia ne
bună de bucuriă. Ei uitaseră fomea, frigulă. 
și suferințele de ieri. In câsulă acela nu 
mai erau străini, orfani, săraci și’n isbe- 
liștea nenorociriloră.

Și cum treceam pe-acolo, gândin- 
du-mă la năcazurile mele, mă simții de-o- 
dată cuprinsă pe la spate de două mâni, 
mititele și slabe, ș’ună glasă nebunatică 
strigă: „te-am prinsă!“ Der simții îndată, 
că sunt ceva mai mare, decâtă ceea-ce 
voia elă să prindă, și cum îșl ducea ma
nile la legătură, ca să ’și-o ridice de pe 
ochi, copii năvăliră spre elă rîdendă și 
țipându’i: „Nu te desface!.... Nu te des
face !....“

Și eu am stată privindu’i, pănă ce 
’și-au isprăvită joculă. Apoi am plecată în
cetă, cu Giustino și ou Rosalba, — și cum 
mergeamă așa cu dânșii, Giustino îmi în
șira păsurile loră, c’o adorabilă naivitate- 
și într’o românescă fărmăcătoră de stri
cată.



Nr. 63—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 7

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 27 Martie n. 1895.
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Prețulâ. pel
100 ohilogr.

dela | pănă

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

80
80
80
80
80
80

7.05
7.10
7.05
7.05
7.15

7.10 
7.In
7.10
7.10
7.20

Semințe veohî 
ori nonâ floinlă

y
3 M
CQ tnO g,

Prațulii pcî
100 chiîgr.

dela pană

Săcarâ
Orzil
Orz A 
Orzu 
Ovfisîi 
Oucurusa 
Cucuruzii 
Cucuruzâ 
Hirișcâ

nutreții 
da vinars 
de bere

bănăț. 
alții soiu

n
n

70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.95
6.25
6.60
7.20
6.65

6.05
6 55
6.90
8 20
6.85

Nu se mai oferă
îai viață, nici-odată, ocassa

ca numai 43 /I te se
11. i.faiw wJi ■ cumpere

IO 
bucăți 
14.25

Atelierfi non de pălării și căciuli
HSrasovii, strada OrfaaiSoru Kr. 3.

1

Proprietari: Dr. Awirel BfflaîreșâiaiîBss. 
MM TCSDOllSabiltt: Sregoriia S^aioru.

Elodnotediv, S o i u 1 fi
Oursulii

dela păn£>

Sem. de trif. Luțernă ungur. 38.- 46.—
— francesă —»—

— ' w"“
H rosiă 56.— 64.—

Oleu de rap. rafinați! duplu - —
c» Oleu de in —
i Uns. de porc dela Pesta 48.60 49.-
£c dala țără — —
O Slănină sventată 41.— 41.50

JJ afumată 47.- 48.-
Său — —.—

§ Prune din Bosnia iu buțl 9.75 10.-T—1 din Serbia în saci 9.75 10.-C0 Lictarti slavonii nou 17.- 18.—
•JS bănătenesciî _ ,— -
u Nuci din Ungaria
o u Gogoși ungurescl 

serbesel
Miere brută ____

galbină strecurată _
Ceară de Rosenau _ _
Spirts brută —

11 Drojdiuțe de spirt

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

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

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

2 nasturi de 
manjete, aură 

double, giloșate, cu mehanismă patentată.
1 acti cu broștf pentru dame forte fru

moșii, fasonii de Parisu.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aurtt.
T6te aceste 10 obiecte practice costă 

la olaltă numai ffl. 4.85 er. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

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

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

Se pote cumpera dela unica firmă de 
ciasornice

G60,2—6
Alfred Fischer,

Wien I. Adlergasse 12.
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cum și tote bolele, cat are de ale ca
nalului de respirație, gâtlejii, plămâni, 
greutate de respirație, Astma, flegmă, tuse 
măgărescă, răgușelă, gădilitură la gâtu, 
începută de tuberculosă, se potă depărta 
mai bine și mai ușorii cu întrebuințarea 
renumitului și după prescripția medicală 
preparată și recomandată Ceaiu Sfânt. 
George pachetă â 50 cr. și prafulă care 
aparține ceaiului prafu Sf. George, cutia 
â 50 cr. împreună cu prescrierea între
buințării. Succesu se simte după câte-va 
dile. Mai puțină de 2 pachete nu se tri
met. La trimitere cu posta 20 cr. mai 
multă pentru pachetare și espediată.

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

Să se trimită prețu înainte cu man
dată poștală.

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

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

Ună medicamentă forte bună 
și probată ca sigură contra bd- 
leloră de stomacu, cu deosebire 
contra indigesțiunei, lipsei de ape- 

Htu, duruielii, sgârciuriloru, colicei, arsurii,
constipației etc. Sticle cu Cir. și fi ffl. 

& ea*.  Prospectă gratis.
Ca mijlocă de primulă rangă s’a do

vedită de mai mulțl ani la bolnavi de 
nervi Elixirulfi de nervi a lui Dr. Lfeber 
marca înreg. -f- și ancora. Să se ceră 
prospectulă. Se prepară după prescripție 
medicală oficioșii legalisată în farmacia 
M. Fanta, Praga.

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

Depou principală
Farmacia Salvator

Presburgîi.
In farmaciile din Brașovu Ed. Kug

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

Jncuragiați pe adeverați industriași!“

I.

Am ondre a aduce la cunoscința on. publică, că 
infam deschișii 

o croitorie bărbătescă 
iu Brașovii, sta’ada l¥r. 6, etag-iiiSii
unde se confecțioDeză ori-ce felu de haine după siste- 
murile cele mai nouă.

După o praxă mai îndelungată în străinătate și în 
șcdla de croială din Budapesta, ine punu în posiție a co
respunde cerințeloru onor, publică, atâta prin croitulu meu 
după moda cea mai nouă, câtă și printr’o lucrare consci- 
ențiosă, fină și promptă, pe lângă preturi moderate.

Rogu pe on. publ. a me incuragia cu cercetare câtă 
mai numSrdse, asigurândulu. că îl voi mulțumi în tdta 
privința

2-3

cu totă stima:
GEORGE BOTĂ, 

croitorii bărtuălescu, 
in Brașovîi strada Porți Nr. 6. etagiulii I.
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Am ondre a aduce la cunoscința onorat, publieu, că cu
x începutul lianei Martie am deschișii

unt atelieru nou ie pălării și căciuli
pentru bărbați și copii.

m Noulu meu depositu este bogată asortată cu
pălării din cele mai moderne, mai solide și mai cu 

j atâtu în privința calității mărfei, câtă și a 
if-) moderate; depositulă meu concureză cu ori care altă depo- 
0 situ de pălării dela noi.

i Dispună tot odată și de unu depositu bine asortată de
felurite câlindlre forte fine și moderne, apoi pălării de celă 
mai nou fasonă francesu, germanii și vienezu.

Cilindrele cumpărate dela mine se calcă cu ferul gratuitu. 
Primescă tot-odată 01’1-ce reparaturi, ce cadă în specia- 

t' litatea pălăriiloră, esecutându le promptă bine și ieftină.
Cu deosebire recomandă binevoitdrei atențiuni a on. d-nii 

X preoți asortimentulu meu bogată de pălăria preoțesca atâtu 
părose, câtă și linse, precum și căciuli preoțesc», perbse, 

X iârte bune și frumose.
Pentru sesonnlă de veră voi ave și unîa «lepositu de 

(|jj pălării de paie, asupra căruia de pe acum îmi permită a 
X Ve atrage atențiunea.

Rugându-mă de sprijinulu D-Vbstră multă prețuită, suntă
■tt,

cu distinsă stimă

Vasile Meșotă,
j'ț) fost conducătorii timpii de 10 ani în magazinulii
X 3 de pălării alii d-lui Gr. Ollinger.

totă felulă de 
gustă, așa că 
prețuriloru

©
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©
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noue mașini fabrică nbstră. întrebuințându

Avemă ondrea a recomanda on. publică pentru

Sesonnlu de primăvară și vară 
fabricatele uostre dlin lâ^ă curată, recunos
cute ca solide, și anume:

s,ț®£e de rocwl și confecționate
în CheviottL și Eammgarn, Stofe Cheviotă din lână 
veritabilă, Cheviotă din Scoția.

Stofe de pardeswHi
Stofe de walfofiwe în Tricota și Kammgarn. 

Diferite postavul*!  și stofe dbrstite, de ca
litate bună și fdrte trainice, pentru săteni și economi.

E®ledwî,ă pentru bărbați, asortimentă bogată.
^iapoifiie de vară (așa numite Minister) moi, 

flexibile și trainice, din lână englezescă.
și pâsle de podhaj, mare asorti

mente.
De 6re-ce amu mărită și completată cu cele mai 

bune și 
numai lână curată, putemu lifera mărfuri bu
ne și solide, și corespunde pretensiuniloră în pri
vința modei și gustului.

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

Wilhelm Scherg &, Cie.

TkTarea Descoperire a "Veacului \ 
ELIXIRUL GODWEÂU este singurul leac | 

{fără nici o primejdie) in contra Neputinței . Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc. î

UMTIMER1REA SI PRELUNGIREA VIETEI_________________________ J 9____________________

Administrația JSJL1I2ZIKXTJL.XJI GOÎJÎPJKAU la PARIS*  7, r. Saint-Lazare. 
BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\C< ginite ELIXIRUL GODINEAU fi Ia BUCUREȘTI, Ia Iile IAMFIBE8CU, droghiit; 
if la JAȘl, la D.D. Frați KOBT'E’A, farmaaifli.

la Galați: STALSK), farmacist; la Ploieștii la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulH D, J. WERNER, farmacist; la TuScea, farmacia la „M1NERVA.11

z
la I

AQunorJ 
(inserțiimi și reclame)

Simtă a se adresa subscrise, 
adrasimstratiiml. Bus casuSă pu
blicării uram asiiKCÎii mas mult

de odată se face scădemeistu, 
care cresce cu câfiu publicarea 
se face mas de multe-orî.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei/
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Mezzanin și etagiu I.

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

Stofe curatu de
Mousseline de lână, Dessins splendid . 
Kamnigarn Nouveaute, lata duplu 
Kamnigarn ray<5 Nouveantd lata duplu 
Crepe Nouveaute raye
Nouveaute raye
Nouveaute lignette
Pepita moderne,
Kamnigarn raye exclusive 
Cheviotine
Kammgarn carre speciality 
Kamnigarn raye anglais 
Haute Nouveaute rayd

Metru -.58
-.88
-.88

1.
1.50

i
4

I
♦

4
♦

4

.70 «
4

,-»

a.

vențare cele mai none și exquisit de frumose stofe moderate, assortments
P. T. publică a visita magazia, unde suntă espuse spre vedere BiSlltilMC de KiOUVitâțl

♦
. 120 cm. lată per metru fl. 2.15 ? . , ,. „ „

~ -- j Brocate de mătasa, frumsețe splendidă și exquisită 
per metru...................................fi,

ț Taffetas cliind, Dessins splendide . . per metru 
J Taffetas rayd broche (Haute Nouveate) „ 
ț Pepita stofe curată de mătasă . . . . „ 
g Stofe curată de mătasă, cu vărgl splendide 
j Sicilienne uni, în tote colorile .... per

' 1 • Sicilienne fațonne, în tote colorile . . ,,
ț Pongis chinois Dessins splendide . . „ 
J Foulard de mătasă Dessins frumosă . ,, 
t Bengaline rayd colorile cele mai moderne 
$ Mătasă crudă cu Dessin.............................. „

Stofe curatu de lână:
Haute Nouveaute carre, . .
Raye pointu în mătase . . .
Haute Nouveaute franțuzescu
Haute Nouveaute Parisienne .
Haute Nouveautd în mătase. .

sensaționala,

Stofe de mătase
2.15
2.25
2.55
2.80

120
120
120 
120

Stofe de s i» ă. 1 a t îi 2
Pique uni în tote colorile, nu-șl lasă fața, per metru 
Mousseline indian Dessins splendid, nu-șl lasă fața,

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

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

cr.
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3.00,
2.50,
3.—
1.20
1.20
1.20
1.35
1.10 

-.45
—.98
i.25,

4.-
2.85

0.4 O
Asortiment» Iioreiatl în cele mai noue stofe de lână, duplu latti â 30, 31, 40, 5~ cr. etc. 

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

rit® rii de a cumpăra veritabilă

rachiu de drasdâi | 
din vinii de Romania (products destilată curată) 1 JLi- 
trw CF. Binevoescă a se adresa la subscrisă firmă.

Totu acolo Be capetă: ®Iiv®vîti£ veritabilu de Sir- Si 
soia șl racliio ciiratw de tescovmă diai strogori.

Calitatea curată a produsului se garanteză. f||
5^ Ven^torilorîi li-se acordă rabatu corespun^etor. U

Cu tbtă stima: y

Michael ii Roth, 
Sîea»®wli« faJn’iciâ de lâl&er 
Brașovu, Tlrguitt Caîloru Nr. 2.

O
B

654,3 -3.

Am onbre a aduce la cunoscința puelică, că cu cpua de 
astăc]I am deschis® 'tb Brașov Ea casa mea pro
prie, Calea gârei BSr. 41 
unu deposits de bere, 

sub conducerea Dommloru

^og'r.âi dc Szănto.
Acestu deposits principală va conține tote spe

cialitățile de bere, ce produc berăria din Schwe
chat și Steinbrnch în butoie și butelii, calitatea cea 
moi bonă și prospetă.

Vendarea cu prețurile originale.
Numai acelea butelii cu bere, a căror dopuri 

și vignete vor fi provecțute cu marca ală
turată, suntă a se considera ca productulu meu.

Telephon IVr.

t

■

□ I

679,1 3îczj U,plu,"a uu *pj]  
B recunoșcință Iznj

Sibiiu 1881. Sj 
ÎS

Si
gi
I11 g p
ifi
I
I

I
l
tei liî

rgint dela [fi
Bucureșci I?. j

1894. LJS

Cu totă stima: O
Dreher. g

Subscrisulu croitoru aducă la cunoscința On. publicu 
română, că fiindă stabilită de presantă aici, sunt la dispo- 
sițiunea On. publicu la ori ce felu de comande, ce cadă în 
branșa mea.

Primescu ori-ce haine civile pentru bărbați, precum și 
uniforme pentru militari și studențl, haine pentru preoți și călugări, 
tot ielulu de îmbrăcăminte pentru serviciulă bisericei, efeptu- 
indu le cu prețuri moderate și după cea mai nouă modă. La 
cas de trebuință pot servi cu mu«tre fine și frumose, dela cele 
mai renumite fabrici, cu prețuri reduse.

Fiindă decorată, pentru desteritatea, ce am câștigat’o 
în decursulă timpului, în meseria mea, dela ExposițiUnea Ro
mână din Sibiiu (1881) cu medalie de bronză, er în timpulu 
din urmă (1894) cu medalie de argintă dela ExposițiUnea 
din BUCUreSCl, speră, că voiu avea., ca măestru română, spri- 
jinulu și încrederea publicului română.

Rugâudu-me pentru o cercetare câtă mal numerosă, ră
mână la disposiția On. publică

cu stima
ioanO biou, croitoru

Strada Mare, lângă gimnasiulfl românii.

cunoscința

Ou totă stima:
IOOT VITEZ.

Bocanda de dejun, delicatese și băcănie 

IBrașov,. Tevgul Inului 84.

Avisu amatori lorii de bere!
Subscrisul^ ’mi permit a aduce la 

onoratului public, că
am depasitaa din berea

cea de resume universalii dan fabrica lui

care o recomandă și o trimite în casa fie-căruia cu prețurile următore:

Bere
11

11

11

11

11

a5 sticla
și

de Steiribrnch (Lager) • •
Mărțișorti....................

duplă • • •
Coronă........................
Boch negră................
Schwechat de Mărțișorti •
se1 s®e®tesee eu a® er. și tatu în

15

11

11

?1

11

prețul» acesta se

1 sticlă cr.
11 11 18

£><
£

11 11 19 w

11

11

11

19

19 15

n

o 
czi 
rî; 
o

11 99 «O 51
p?

Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.
«


