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La mârtea Mitropolitului Bucovinei.
Cernăuți, 4/16 Aprilie 1895.

Mare jale și durere s’a revărsat 
dela Nistru Ia Vatra Dornei. Rugi 
cu miros de tămâiă se înalță pen
tru sufletul Mitropolitului Silvestru. 
O boia șăgubâță l’a cuprins ca’n pu
ține dile se vină cdsa nemilbsă a 
morții și să-și rîdă de speranțele Bu
covinenilor. La 3 Aprilie 5 ore a. 
m. st. v. înainte de amedl, puterni
cul stejar al bisericei nbstre pică în 
residența sa din Cernăuți.

O, cum pica stâlpii românescl 
unul după altui, pare că ni-i cobit 
a rău! Pădurile țării se răresc și cu 
densele stejarii nâmului nostru, ei, 
fala și puterea ndstră, cari în dtile 
de grea urgiă opriau cu sinul lor 
orl-ce atac, ce ne veni a dela apus 
pentru lege și dela ghețosul nord 
pentru națiă; ei se duc șine lasă ne
mernici pe acest pământ. Ce ni-i as
cuns în pola vremei ? care ni-i ur
sita în acesta țărișoră scăldată și în
grășată cu sângele strămoșilor noștri?

A murit Mitrooolitul Silvestru 1

din Bucovina, a murit nu de bătrâ
nețe, căci s’a născut la 14Noemvre 
1818 și-i Mitropolit dela 12 Martie 
1880, ci a murit de supărare. De su
părare, c’a vecjut și înțeles, că ser
viciile, cele-a adusei imperiuluihabs- 
burgic au fost nebăgate în sămă. El 
a fost acela, care a tăcut atent pe 
guvernul din Viena, că episcopul ru- 
tân Hacman cocheteză la Petersburg. 
El în multe ronduri a arătat guver
nului, că politica, ce-o face prote
giând pe Ruteni, e greșită. Chiar pre
ședintelui de acum i-a spus, că abia 
când va /? el în cosciug, guvernul își 
va face cum voesce, adecă să ma
nevreze cu fondul religionar cum va. 
voi, ca să-l sleescă mai curând și 
sleit fiind, ortodoxismul să-și iâe adio 
din țeră.

S’a luptat pentru lege și națiă 
și a murit sărac. Sărac, că n’a voit 

să fiă trădător de națiă ca alții, cari 
au fost și pbte vor urma. I-a trebuit 
un dram de politică și ruble rusesc! 
i-ar fi venit cu sacii, — dăr el n’a 
fost omul! A voit să-l facă pe gu
vernul din Viena se cundscă, că gu
vernul din Cernăuți singur submineză 
imperiul habsburgic, protegiând pe 
Ruteni. Pino a căpătat ordinul S-tei 
Anne dela împăratul tuturor Ruși
lor pentru marele servicii, ce le 
aduse Rusiei, protegiând pe Rutenii 
din Bucovina. Silvestru pentru mai 
mari servicii, ce le aduse Austriei, 
este nebăgat în semă. De ar fi dat 
și el mâna, cu Pino și Pace, ca să 
submineze pe Austria, Austria atunci 
de sigur l’ar fi decorat cu ordine 
mari, căci ar fi avut frică de densul.

•Și așa acest mare prelat a murit 
nedecorat, cu tbte că 15 ani a fost 
Mitropolit în Bucovina și Dalmația 
și a căutat, ca ortodocșii din aceste 
țări să fie supuși fideli împărăției. 
Acum, abia, va vede imperiul habs
burgic în ce încurcală va ajunge, 
că n’a voit nici pic de bună-voință 
se arate Românilor, ci numai Rute
nilor. Și Rutenii nu se rușineză a-și 
cjice unul altuia în sesiunea trecută 
a Dietei, c’au primit ruble rusesc!. 
Președintele țării era de față, a 
audit cu urechile sale și n’a luat cont 
de rublele rusesci, căci rubla’i rublă.

Și așa Rutenii se întăresc cu 
ajutorul guvernului, dau și-o foe de 
patru-ori pe săptămână, er Românii 
au una și apare numai de două-oii. 
In numărul din (jiua de Pasci a- 
nunță, ea că dela 1 Iunie va apără 
o fbiă nbuă română cu titlul „Voința 
poporului?1 Asta nu va fi ciocoescă. 
Ciocoii, afară de aceia, cari se nu
mesc boerl, n’au adus nici un bine 
țării. Unul se cârtă cu preotul, că 
nu i-au ales pe Evrei în consiliul 
comunal și-apoi când a fost vorba 
ca Românii se se lase de rachiu și-a 
aprins preotul paie ’n cap. A fost 
vorba despre acesta și’n „Deșteptarea^ 

din Cernăuți, der numai așa sciți, 
să nu se supere boerul. Dăr cu de- 
aceste nu ne-ajungem scopul—buba 
trebue tăiată la timp se nu iacă 
cangrenă, căci atunci va fi greu de 
amputat.

Nostim s’au arătat boerii noștri 
și la ultima alegere de deputat în 
Camera imperială, voind de a-1 alege 
pe baronul Mustâța și era să dâe 
cinstea pe rușine se nu se fi aflat 
un muritor să-i arate președintelui 
„Concordiei'4, că lucrul stă rău și abia 
atuncia înclinară cei din Curia a 
doua a proprietarilor mari de-a alege 
pe baronul Vasilco, care în scurt 
timp a vorbit mult și bine, chiar 
pbte mai bine și mai mult decât 
toți ceilalți deputațl români la un 
loc. Unde ajungem, când flă-care își 
caută interesul și interesul portă fe
sul, eră națiunea sufere'

Așa stăm de present. Unica spe
ranță ni-a fost Mitropolitul Silvestru, 
dâr ne-a lăsat, s’a dus, ve$end câte 
rele vin dinafară și că mai mari 
rele se nasc dinlăuntru. Așa am 
aflat, că în Cernăuți s’a format o 
clică de trei, un triumvirat, care 
are se împartă parochiile. Programul 
lor sună:

In ciuda tuturor bârfelelor publicate 
prin gazete, noi, Clica de trei:

Considerând că Silvestra a xnurit, pun
gile ni-au ofticit și usul ocupării parochie- 
lor, cum se făcea, nu corespunde timpului 
și nu satisface dorinții nostre;

Considerând, că competeză și preoți 
emerîtațl, der calici, pe lângă cei avuțl și 
de nem mare;

Considerând, că cooperatorii îmbrân
ciți s’au burzuluit;

Considerând supărarea și indignațiunea 
ce a cuprins pe unii pentru prea puțin 
nepotism și simonie, și

Considerând c’am ajuns mai marii dilei: 
botărîm, conform canonelor nostre, ca usul 
de pănă acuma să se uite și’n locul lui să 
se observe următârele regule:

1. Ocuparea parochielor se faoe prin 
bani gata.

2. Cum se’nbolnăvesce un paroch, pof
titorii au a se adresa la firma nostră cu 
oferte grăsuțe, — oferte după mortea res- 
pectivu'ui paroch, nu se consideră.

3. Biroul nostru concesionat și pa
tentat pdrtă titlul: „Biroul elicei de trei“ 
și stă deschis și nbptea.

4. Sediul lui este în Cernăuți, oasa și 
strada o cunosce fie-care.

Dintre competențl cu egale oferte vor 
fi preferiți:

1. Acei, cari sunt din nem mai mare.
2. Acei, cari au două fețe, adecă nu 

sunt nici Români, nici Ruteni.
3. Acei, cari au tradat nația română 

și se sciu căciuli.
4. Aoei, cari vor jura a nu lucra pen

tru binele poporului.
5. Acei, cari se vor rușina a vorbi 

românesce și nu vor cere de pe la postă 
cărți păstaie și alte tipărituri în limba ro
mână, 4r la preceptoriă vor face chitanța 
în limba germană.

6. Aceste regule au devenit lege îna
inte de publicare și în folosul celor inte
resați se ordonă a se ține întocmai, căci la 
din contră vor ave a suferi singuri.

Pe basa acestora se publică con
curs pe :

1. Tereblecea, 2. S-ta Paraschiva din 
Cernăuți și 3. S-tul Dimitrie din Sucâva.

Deorece aceste parochii sunt două 
în orașe, 6r una într’un sat avut, se mai 
cere ca competentul să documenteze :

a) C’a fost pe la Ministrul de culte 
și-a tradat pe aceia, cari au slujit în 
Dumineca Tomii 1894 pentru causa drep
tății în cestiunea Memorandului Românilor 
din Transilvania.

b) Că este bine văcjut la G-uvern, 
pentru-că-i spune ce se vorbesce și decide 
în adunările „Concordiei".

o) Că este ghebos de atâtea căciulirl.
d) Că este predicator bun, după Boiu 

și Hungary, etc. etc. etc.
„Noi clica de treiu.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Suism cuique.
(0 lămurire asupra presentărei lui Iancu 

înaintea Majestății Sale în 1852).
(Fin e.)

Pentru tbte acestea însă Iancul 
nostru îngrijise în scurtul timp de 
40—50 bre, cât mai era înainte de 
sosirea împăratului. Mai mult, el aler
gase peste munte, c’o mai îna
inte, la Clușiu, de unde adusese con- 
fetun, mezelicuri și cărnuri afumate, 
asemenea preparate pentru masa, ce 
o pregătea pentru o spătar ea Majes- 
tății Sale și a suitei strălucite.

Se nu se mire cine-va de acestea, 
nici se între în tentațiune de a nu-le 
crede. Episcopul Șaguna spusese la 
ai săi, că prinsele gubernator 
Schwarzenberg l’a*  fl asigurat, că 
Majestatea Sa va da la Câmpeni 
lui Iancu diplomă de baron, er mie 
de nobilitate. Rog pe părintele Epis
cop Popea și pe directorul și profe
sorul de teologiă loan Hannea, cari 

singuri se mai află în viață din ome
nii episcopului Șaguna de pe acel 
timp, să afirme său desmintă acestea 
scripte ale mele, cari nu le am dela 
isvor, ci dela Dimitrie Moldovan, 
adjunct la districtul din Alba-Iulia.

A doua cji după sosirea mea la 
Câmpeni, piața, său mai bine cjis 
cele două strade ale Câmpenilor, ce 
duc spre Scărișbra, Albac și „Găina14, 
erau pline plinuțe de bmenl, Români 
de totă etatea și condițiunea. Punct 
la 6 ore diminăța, Iancu călare și 
c’un steg în colori naționale româ
nesc! cusute pe un sul lung, pe care 
îl ținea curmeziș peste oblâncul șie- 
lei, trecu printre mulțimea adunată, 
lovind cu capetele sulului când pe 
unul, când pe altul.

Văqănd acăsta cu ochii mei și 
ne mai putând spera de a mă înțe
lege cu colegul de odiniără, am cău
tat și am găsit și eu un cal cu care 
să mă duc la „Găina44 spre întâm
pinarea și salutarea împăratului. Tre
când prin Ponorel și Vidra, când 
suiam delul, ce duce dela Vidra de 
sus la „Găina44, pe la mijlocul dă- 

lului mă întâlnesc cu Iancu. El se 
întorcea dela „Găina44, unde pleca
sem eu. După el mergea un gornic 
(pădurar, vighitor de pădure), care 
avea la gât peste umăr o ploscă de 
lemn, cum sunt celea, ce se fabrică 
la Brașov și prin cetățile săsesc!. 
Convenirea acesta m’a frapat și m’a 
convins, că Iancu era în stare min
tală turburată.

— Da bine, frate! Ce-i asta, 
unde te duc!? Cum vrei să primim 
și salutăm noi pe împăratul? îl în
trebai.

— Cum voiu primi eu pe îm
păratul nu-ț! spun. Der am pus pe 
mamă-mea pe vârful „Găinei44, ca 
să dea împăratului un steg. Er tatăl 
meu, când va trece pe la pbrta nbs- 
tră, îl va primi, închinându-i un pa
har de vin. VecJ.1 de spune împăra
tului acestea.

Pentru-ca cetitorul se-șl facă 
ideiă și să pricepă acesta, trebue să 
scie, că „Găina44 are două părți: 
una e o poiană mare lungă și fru- 
mosă cu livadiă în forma unei me
se oblungl, încungiurată de tote 

părțile cu păduri seculare. De-asu- 
pra acesteia se înalță a doua parte 
a movilei, pleșugă și ca de 150—200 
metri înălțime, care dominâză par
tea de jos. Pe acesta înălțime așe- 
$â Iancu pe mamă-sa, ca să dea 
stâgul la împăratul.

In mijlocul poenei celei mari 
ordonă comisarul Eiseneg a se face 
o filigoriă (foișor), care era desti
nat pentru masa seu prâncțulu 
Majestății Sale împeratului. Dela 
acâstă filigoriă ducea, sâu era desem
nată cu ramuri mic! de cetină, o 
cale pănă în vârful „Găinei44, unde 
era postată și aștepta cu stâgul des- 
vălit mama Iancului.

îndată după sosirea Majestății 
Sale, comisarul Eiseneg cjiae princi
pelui Schwarzenberg: „Der Iancu 
war hier, und ist weggegangen44 
(Iancu a fost aici și s’a depărtat). 
Cuvintele acestea cătrăniră rău pe 
Schwarzenberg. Raportul a fost co
municat apoi cu adjutantul împăra
tului, baronul Grîine. In urma acesta 
veniră îndată, ca doi bălauri, asupra 
mea și mă întrebară, decă e drept
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Da! așa a venit vremea. Ce se 
faci? Dâr nici noi nu-i vom lăsa în 
pace până ce dreptatea nu-șl va re
dobândi locul ei.

CăRtorescu.

-j- Dr. Silvestru Morariu-Anclrievici.
Archiepiscop al Cernăuțului și Mitropotit al 
Bucovinei și Dalmației, Președinte al Sino
dului mitropolitan, Membru al Dietei și al 
Senatului imperial în casa Magnaților etc.

Sărmana nostră biserică din Bucovina a 
rămas ărășl în văduvie — scrie „Deșteptarea*  
din Cernăuți. — Neîndurata morte ni-a luat 
ce am avut mai prețios, ni l-a luat pe 
Inaltpreasfințitul Archiepiscop și Mitropolit 
Dr. Silvestru Morariu-Andrievici. înalt 
Preasfinția Sa a adormit în Domnul Luni 
a doua di de sfintele PascI, la 5 ora dimi- 
neța.

*) Vedl Nrii 63, 64 din „Gazeta Transilva
niei44 1852.

Seim, că acest om mare, o viăță în- 
trăgă a muncit numai pentru binele ob
ștesc! Două lucruri l-au ridicat tare pe 
adormitul în Domnul, în ochii lumii, 
adecă râvna lui neadormită la împlinirea 
datoriei și îndurarea lui cea mare de cei 
sărmani și asupriți. Revna la împlinirea da
toriei îl făcea să stea tot-una cu cartea și 
cu condeiul în mână și să nu-șl mai cruțe 
sănătatea. El pururea și chiar și acuma la 
adânci bătrânețe voia să fiă pildă viă pen
tru alții, făcând cele mai grele slujbe 
preOțescI și archierescl, bună-oră călătoria 
cea grea de astă tomnă la Viena, unde a 
dat la ministeriul de culte cele 12 cereri 
în folosul bisericei din Bucovina, apoi 
serbarea Iordanului și dese liturgii în cap 
de ârnă în biserica seminarului. Indurarea 
de cei sărmani și asupriți îl făcea să-și ție 
mâna totdeuna în pungă și să tot scotă milos
tenii. Asta vor mărturisi-o mai de ales vă
duvele și orfanii, apoi și mulțimea de șco
lari, cari căpătau ajutor în totă luna. De 
altmintrelea nu se va găsi nici o societate 
de binefacere în țâră, care să nu fi avut 
parte de inima cea bună a Inaltpreasfinți
tului Archiereu.

In urma urmelor osteneli cu împlini
rea grelelor Sale datorii, și în urma postu
lui aspru, puterile trupesc! îi mai scăduseră, 
eră pe lângă aceea căpătase înainte de 
două săptămâni boia, căreia îi die influenza. 
Astă bolă rea l’a pus la pat. îngrijirea cea 
bună, ce i-a dat’o doftorul, l’a sculat cu
rând din pat, și Inaltpreasfinția Sa erășl a 
prins a umbla și a lucra, deră boia cea 
haină l-a întors. Umblat-au apoi la Inalt- 
preasfinția Sa doftorii cavalerul I. de 
Volcinschi și G. Onciul, cari cH și noptea 
și-au dat totă silința să i ajute, deră nu 
i-au mai putut ajuta. In Sâmbăta patime- 
lor Inaltpreasfinția Sas’a cerut spovedit, și 
l-a și spovedit părintele Manase Nastasi 
del a biserica catedrală din Cernăuț, âră în 
diua de sfânta înviere a luat sfânta cumi
necătură. Tot în diua sfintei învieri a luat 

rămas bun dela membrii familiei, dându-le 
binecuvântarea părintescă, apoi l-a chie- 
mat ceva mai târdiu pe inspectorul reșe
dinței mitropolitane, D-l Ilie DimitrovicI, 
care e și redactor al „Deșteptării14, și ’i-a 
spus să-i cumpere cele trebuinciose de în
mormântare, de ore-ce vede, că i-se apro
pie ora mor ții.

Noptea spre Luni audend, că bate 
orariul reședinței 2 ore după miedul nop
ții, a dis cătră cei ce sta împrejurul său : 
„La 5 bre voi fi gata.*  Și chiar așa s’a și 
întâmplat.

CRONICA POLITICĂ.
— 8 (20) Aprilie.

Sașii ardeleni îșl fac de cap cu poli
tica lor slugarnică. Acum n’au avut altă 
trâbă, decât se felicite și se voteze încre
dere lui Banffy în congregațiunile dela 
Sibiiu și Brașov. La noi în Brașov s’a ți
nut în acest scop adunarea comitatului 
Joia trecută. La propunerea de-a se tri
mite guvernului Banffy o adresă de felici
tare, Sașii mai toți îșl plecară capul ou 
supunere, așa că de n’ar fi fost Româ
nii și încă câți-va dintre Sașii așa 
numiți „verdl,“ propunerea ar fi fost pri
mită unanim spre rușinea comitatului. Ro
mânii însă au protestat cu hotărîre. 
D-l Dr. A. Mureșianu- a făcut contra-pro- 
punerea, ca adunarea să ia numai ou părere 
de rău la ounoseință numirea cabinetului 
Banffy, în care nu putem ave încredere. 
D-sa a arătat într’o vorbire mai lungă, 
cât de dușmănăse sunt tendințele politice 
ale guvernului față cu naționalitățile. A 
mai vorbit dintre membrii români d. N. P 
Petrescu, sprijinind propunerea d-lui Mu- 
reșianu. Dr, C. Flechtenmacher propuse să se 
ia numai simplu la cunoscință rescrip- 
tele ministeriale, și să nu’i se voteze încre
dere. Maioritatea însă a Sașilor moderați, 
sprijiniți de membrii maghiari a învins cu 
propunerea ei de felicitare, însă învingerea 
morală a fost pe partea minorității.

Pace între China și Japonia.
Alaltăerl s’a încheiat definitiv pacea 

între China și Japonia. Din partea Chinei 
a fost încredințat Li-Hung-Tschang, ca să 
subscrie ultimatul Japoniei. Condițiunile de 
pace sunt acele, cari le publicaserăm erl.

„Frankfurter Zeitung*  anunță din 
Petersburg, că sigur esistă o convenția- 
ruso-francesă cu privire la pașii, ce ar fi 
a-se întreprinde în Asia ostică. Probabil, 
că în curând puterile mari vor fi convocate 
la un congres, la care se vor revida condițiu- 
nile de pace, mai ales pentru-că e vorba 
de renunțare de teritor chinez în favorul 
Japoniei.

In cercurile diplomatice din Berlin 
asemenea domnesce părerea, că convenția 
de pace chinezo-japoneză trebue să fiă re

cunoscută din partea puterilor europene, și 
se pote că în aceea se vor face încă modi
ficări. Germania, la judecarea convenției, 
este mai mult îngrigiată pentru prepon
derența Japoniei în China, în ce privesoe 
politica comercială; totuși ea va respectai 
acțiunea diplomatică a acelor puteri, cari 
sunt interesate din punct de vedere poli
tic și strategic la concesiunile teritoriale 
ale Chinei.

Peste tot, pressa germană e de părere 
că interesele europene vor fi forte jignite 
în China, decă Japonia se va usa de posi- 
ția ei favorisată pentru esploatare. „Vossische 
Zeitung*  (fi00; G& Germania să fiă mai 
atentă, și că ea are alte interese, decât 
de a sprijini pe câți-va industriași, cei mai 
mulțl baroni englesl de bumbac. „Kreuz- 
Zeiiung*  află din Londra, că Anglia nu 
are de gând să facă o presiune asupra 
convenției ruso francese, în favorul Japo
niei. „Berliner Tageblatt*  e informat, că 
Japonia' nu va lăsa de sine Coreea, ci va 
duce și mai departe acolo cârma, și va 
introduce reforme.

Cutremure de păment în Austria 
și Italia.

Nisce mari outremure de pământ s’au 
simțit Sâmbăta spre Dumineca de sf. PascI 
în tot sudul monarchiei, și au fost mai ou 
deosebire violente în Carniol, la Triest și 
pe litoral. La Laibach două persone au 
fost omorîte și mai multe rănite în mod 
grav. In orașele din Garniolia populația 
alarmată stă afară din case. La Viena un 
cutremur, care s’a produs la 11 ore și 30 
minute, a fost ușor și puțin remarcat. Cu
tremurul a ținut între 15 și 26 secunde. 
Pagubele materiale nu sunt prâ conside
rabile. Multe sobe au căclut, edificii au 
crepat. Cutremurile s’au simțit aprope pe 
tote liniile drumului de fer de Sud și mai 
tare la valea Savei. Surpări destul de con
siderabile de pământ s’au produs îu Hras- 
teigg și Sugortava și lângă Trifail.

Iu satul Rodina s’au dărimat case ; 
trei copil au fost omorâțl; părinții lor au 
fost răniți; apoi s’au simțit cutremure și 
în Salzburg, Bczen și Lussimpiocolo. In 
Bosnia și Herțegovina s’au produs niște 
cutremure undulatoril către miecjul nopții 
și cătră 6.45 diminâța; au fost însoțite de 
bubuituri subterane; primul a ținut 10 se
cunde. La Agram și în totă Croația, au 
fost numai câte-va cutremure ușore, cari 
n’au produs nici o stricăciune.

Cutremurile s’au simțit în Italia, la 
Verona, la Bellame, la Padua, Veneția, 
Rovigo, Plaisanoe, Ferrare, Pesare, Made- 
rata,Florența, Sienne, Pavia, Ravena, Reale, 
Udine și Trovese. Sau dărimat câte-va 
cămine. In unele din acesta orașe, cutre
murele au fost destul de tari; multe per
sone înspăimântate au părăsit casele.

In Austria de sus în Carintia, Stiria, 

Carniol și Croația crutremurile au fost mai 
neînsemnate. Nicăirl nu au fost pagube 
simțitore, afară de districtul Stein (Carniol) 
unde sau dărimat numerose edificii; multe 
vite au perit.

SOIRILE B8LE8.$
— 8 (20) Aprilie.

„Atentatul dela Bocsig44. țlilele aces
tea s’a pertraotat în sala festivă a pala
tului justiției din Budapesta, un proces de 
pressă, care ne interesâză de aprope și pe 
noi. Pe bauca aousaților au stat patru ga
zetari unguri, între cari și faimosul depu
tat Horvăth Gyula, redactor șef la cjiarul 
„Magyar Hirlap44. Obiectul acestui proces 
l’a dat calumnia miserabilă, ce a aruncat’o 
numita foiă asupra preotului român loan 
Pop din Bocsig, dicend despre el, că ar fi 
făcut atentat asupra monarchului s&u, când 
Majestatea Sa s’a reîntorsde la manevrele din 
Boroș-Ineu. Două-deol și șâpte de martori 
au fost ohiămațl la acest proces, între alții 
și canonicul Lauran dela Oradea-mare, apoi 
fostul ministru Hieronymi, vioe-comitele 
Aradului Szatmâry, etc. etc. La 3 ore d. 
a. s’a început ascultarea martorilor. Cel din- 
tâiu a fost ascultat canonicul Lauran, care 
prin mărturisirile și purtarea lui — <j’ce ra“ 
portul telefonio al „Dreptății44 — a scan- 
dalisat întreg publicul românesc. Intre al
tele Lauran a <jis, că ar dori să se împace 
partidele și preotul român să-și retragă 
acusa. A vorbit apoi oâte tote despre ca- 
tolioism și patriotism, cjicând, că un bun ca
tolic trebue să fiă și bun „patriot".—Mar
torii cei mai însămnațl au <j13> °ă a fost 
cu neputință săvârșirea unui atentat. După 
sfîrșirea cu martorii, s’au început pledoariile. 
Representantul acusatorului, adecă d-l ad
vocat 1 op din Arad, și-a susținut acusa 
pentru vătămare de onore, cerând tribu
nalului să dea satisfacțiă celui vătămat și 
să pedepsâscă pe culpabili. In urma ver
dictului condamnator al curții cu jurați, 
tribunalul a pedepsit pe: Horvăth Gyula 
ou 7 clile temniță ordinară și 50 fl. amendă; 
pe Fenyo Sândor, redactorul responsabil, cu 
20 4iD arest ordinar și 60 fl. amendă; pe 
Markus Miksa cu 4 cjile arest ordinar și 
40 fl. amendă și pe Kohn Divid cu 3 tj'l0 
arest și 20 fl. amendă.

— O—

Din Sebeșul-săsesc i-se scrie „Revis
tei Orăștiei44, că în săptămâna treoută a 
fost acolo un târg de oi, care a lăsat în 
urma sa amintiri triste. 6menii bătrâni cjic 
că nu-șl aduc aminte să fi fost vre-odată 
un ast-fel de târg. Părechia de oi cu miei 
s’a vândut cu câte 6—9 fl., er mieii se vin
deau bucata cu câte 20—50 cr. Ba lucru 
ne mai pomenit, s’a vândut părechea de 
miei chiar și cu 35 or.

—o —
Esundarea Dunărei în România. Din 

T.-Severin se telegrafieză, că de Duminecă

că Iancu a fost acolo și că s’a de
părtat. Constatând fapta, am răs- 
puns: „ Aber ich bin hier, bitte zu 
befehlen44. Răspunsul acesta însufleți 
pe cei mai mari, ei mă ținură în 
ochi și mă comandară, ca dimpreună 
cu Balint se mergem înaintea îm
păratului.

In dreptul caselor lui Iancu, ta
tăl acestuia sta îmbrăcat, în adevăr, 
în haine de sărbătbre și aștepta pe 
Majestatea Sa dinaintea porții c’un 
pahar plin cu vin. Intorcându-mă 
cătră Majestatea Sa, amețis: „Dieser 
Mann ist der Vater von Iancu44. 
Răspunsul fu: „Fort, fort!44.

Era pe înserate și mai aveam 
a face cale de 1 ’/.2 bre până la Câm
peni, unde am ajuns târețiu cam pe 
la 91/2 bre. Poporațiunea și clerul 
aștepta la capul Câmpenilor, cu arc 
de triumf și frumbse orațiunî, cari 
însă nu s’au putut vede și ține.

După-ce Majestatea Sa întră și 
se așecță în locuința apotecarului Kal- 
cher, principele Schwarzenberg eși 
afară la porta acelei case, unde ne 
aflam cu toții cei ce eșirăm să sa

lutăm pe înaltul ospe. Dând cu ochii 
de mine, Schwarzenberg flise: „Sagen 
Sie der Geistlichkeit, das sie Mor
gen fruh 5 Uhr sich vorstellen soli; 
sagen Sie dasselbe dem Bezirksrichter, 
und sagen Sie auch dem Iancu, dass 
wenn er wunscht, von Se. Majestât 
empfangen zu werden, auch- erscheinen 
soli*.

Etă d-lor dela „Kolozsvâr44, că 
Iancu nu numai n’a fost respins dela 
audiență, ci din contră a fost pof
tit, provocat formal, și încă nu între 
patru ochi, ci în mijlocul stradei, 
așa flicend „in foro publico44. Și 
când s’a întâmplat acesta, erau de 
față protopopii Mihali, Patița, Ab- 
solon, Balint, mai mulți preoți și 
bărbați civili, era de față judecăto
rul Tănase, er la spatele mele era 
însuși Iancu. In urma cuvintelor lui 
Schwarzenberg, m’am întors cătră 
cei din jurul meu și am 4is: „ați 
auflit!44 apoi am luat pe Iancu la o 
parte și l’am întrebat, că ce pbte fi 
causa și cine l’a îndemnat să refuse 
audiența în chipul acesta. In loc de 
răspuns, el mă întrebă, că dusu-s’a 

împăratul să ia stegul dela mamă-sa 
și că beut’a din paharul, care i-l’a 
închinat tată-său; eră eu flicându-i, 
că de unde să scie împăratul despre 
acestea, s’a smânciț. de subsuora mea 
și a plecat fără a 4i°e 1111 cuvânt. 
Er cum că și la „Detunata44 a fost 
provocat tatăl lui Iancu de cătră 
Schwarzenberg, prin mine, ca se se 
presente în Alba-Iulia și din Sibiiu 
au stăruit cei din suita împăratului, 
prin Metropolitul Șuluțiu, ca să se 
presente în Clușiu la Majestatea Sa, 
sunt fapte și încercări, cari se vor 
descoperi din scriptele și scrisorile 
celor de atunci. Eu am mângăerea 
și mulțămirea de-a fi scris și desco
perit acestea atunci, îndată după-ce 
s’au petrecut, ceea ce se va pută 
vedâ, dâcă va căuta și afla cineva 
„ Gazeta Transilvaniei44 din acel 
timp*).  Confrontând cele scrise acum, 
cu cele publicate atunci, se va con
vinge și necredinciosul și rătăcitul 
„Kolozsvăr44, că eu am scris pu
rul adevăr, ceea ce nu pot face 

mincinoșii, cari ori de câte-ori spun 
și istorisesc un lucru, nicl-odată nu-1 
arată în una și aceeași formă, ci 
tot-deuna variază cu spusul și ena- 
ratul minciunei.

Aceste cred, că probeză în des
tul, cumcă „conducătorul bandiților44, 
fratele și amicul meu de bine și su
ferințe, Avram Iancu, nu numai, că 
n’a fost primit ci a fost chiar pro
vocat a se presenta înaintea Majes- 
tății Sale împăratului Francisc Iosif.

Va urma naturalmente întreba
rea, pentru ce n’a vrut Iancu nici- 
decât a se presenta la împăratul?

Acâstă întrebare cred eu, că e 
răspunsă și deslușită prin cele ce 
am spus pănă acum. Cei ce cred, 
că Iancu ar fi fost învitat de Băr- 
nuț să facă acâsta, se înșelă rău. 
N’a fost Iancu om așa de închis, 
atât de egoist, ca să nu comunice 
secretele sale cu cei de un princi
piu, de o credință și de o țîntă cu 
el. Intre aceștia am figurat primo 
loco eu, dela care a cerut el în 
multe rânduri sfat și îndrumări, pe 
cari le-a și urmat. Un lucru așa de
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pănă Lunia trecută Dunărea a crescut ou 
3 metri. Din Ostrov să comuuioă cu 
data de Luni că apele continuă a cresce, 
acoperind tote ostrovele pănă la Călărași. 
La punctul Dervent apa a ajuns la o înăl
țime de 2 metri și a trecut și peste șoseaua 
cea nouă. La Oltenița, Dunărea a inundat 
sămănăturile din jurul orașului; apele au 
ajuns pănă la dig. De Luni pănă Marți la 
ora 11 diminâța apele Dunărei au crescut, 
la Oltenița cu 20 cm. Recolta de rapiță 
de pe moșiile vecine este pe jumătate aco
perită. Administrația a luat măsuri pentru 
apărarea digului. La Turnu-Măgurele Du
nărea debordând, a inundat viile și parte 
din locurile de fânețe. Din Giurgiu se te
legrafică cu data de 4 Aprilie, că comuna 
Gostinu și cătunul Flămânda sunt împre
surate de apă revărsată din Dunăre. Șeful 
looal al regiei a luat măsuri spre a se tri
mite vase în ajutor.

—o —
Bole de vite. In comuna Beșineu 

(Heidendorf) din comitatul Bistriță-Năsăud 
a perit un cal de arsură de splină. La 7 
cai ai escadronului 5 dela regim. 2 de husari 
din Cisnădiă s’au constatat bole de gură. 
In comuna PrihodeștI din comitatul Hune- 
dârei a perit o vită cornută asemenea de 
arsură de splină.

— o —
Cnnuniă. D-l Ioan N. Gâțeiu și d-ra 

ludita B. Tipeiîî se vor cununa Duminecă 
în 16 (28) Apr. c. în biserica Sf. Nicolae 
din Zernescl. — Fiă în câs cu noroc!

Scirî telegrafice.
Budapesta, 20 Apiilie. După 

cum anunță „Gorrespondența ungară", 
la porunca Majestății Sale a monar- 
chului se va înființa în curând în 
Budapesta dignitatea unui nou ma- 
reșalat ungar și se va publica numi
rea contelui Ludovic Apponyi ca 
mareșal de curie ungar.

Budapesta, 20 Aprilie. Nunțiul 
papal Agliardi a făcut eri visită mi
nistrului de culte și petrecu la el 3 
sferturi de oră. Obiectul conversării 
îl formă mai ales politica bisericescă.

Viena, 20 Aprilie. După-ce între 
guvernul austriac și ungar nu s’a 
putut stabili o învoire privitor la 
trecerea administrației liniei ferate 
așa numite de Sud (Siidbahn) în 
mâna statului, pertractările se vor 
continua săptămâna viitâre în Buda
pesta.

Viena, 20 Aprilie. Miniștrii ungu
resc! s’au re’ntors la Budapesta.

Pojlin, 20 Aprilie. Trei persone 
au murit cu simptâme de coleră. 
Intre locuitori domnesce mare con

sternare. Cadavrele celor morț! s’au 
trimis la Budapesta pentru cercetare.

Titel, 20 Aprilie. Valurile Dună
rei rupseră cheul. 30.000 jugere de 
pământ stau sub apă.

Belgrad, 20 Aprilie. Alegerile de 
eri decurseră în liniște. Pănă acuma 
au fost aleși 109 progresiști și 11 libe
rali.

Producțiuni și petreceri.

Producțiunea sodalilor români din Bra
șov. Este o nemerită și norocită hotărîre, 
ce a luat’o societatea sodalilor români de 
aici, de a-șl arangia producțiunile sale îm
preunate cu joc la Crăciun și la Paști, căol 
în aoeste sărbători massa cea mare a pu
blicului este rîvnitore de asemeni petreceri, 
cari le oferă o bună și variată distracția. 
Și acum ca și de altă-dată petrecerea a 
fost de tot reușită. Un public fârte numă- 
ros, de nu mai încăpea în sală. S’a și vă-
c)ut  acâsta în socotâla cassei, care a arătat 
un câștig curat de peste 100 fi.

Tinerii sodall au dovedit la produc
țiunile lor mult zel și sîrguință. Corul lor 
condus de d. Kroupa a făcut cel mai bun 
efect.

Deolamațiunile au fost asemenea viu 
aplaudate, d-l 1. Furnică s’a purtat brav, âr 
d-l llie Savu a declamat cu mult talent și 
haz două anecdote de Speranță. In fine 
s’a jucat o piesă teatrală, în care au debu
tat d-nii: G. Purcărea, N. Balea, G. Loga, 
1. Preșmereanu, 1. Ardeleanu și d-rele Elena 
Puiu și Alexandrina Tocanie. Deeă silințele 
lor n’au reușit mai mult, causa a fost de 
sigur și alegerea nepotrivită a piesei. Co
media „0 nâpte furtunâsă44 de Caragiale nu 
este nici de cum pentru publicul nostru 
de aici.

Acâsta a simțit’o și conducătorul 
producțiunei, căci a redus mult din numita 
comediă. Numai cât prin acâsta s’a slăbit 
efectul întregei representațiunl. Suntem ce-i 
drept săraci de piese mici teatrale potrivite 
pentru asemeni ocasiunl, dâr dâcă nu 
găsim originale, de ce nu s’ar pută traduce 
si looalisa piese bune străine de cătră 
omenii noștri cunoscători și pricepători.

*

Producțiunea cu dans, arangiată de 
tinerimea din Feldioră (lângă Brașov) în 
3 (15) Aprilie c., a avut un succes frumos. 
După o frumosă vorbire de deschidere, 
rostită de d. I. Micu junior, urmă produc
țiunea corului, condus de d-l paroch Micu. 
Coriștii au fost mult lăudațl și aplaudați. 
Cu același succes s’a produs și d-l I. Vlă- 
dăreanu, fiind de-asemenea forte aplaudat.

Urmă dansul, începând cu „Călușurul44, 
care a plăcut mult publicului. Petrecerea 
peste tot a fost animată și frumosă. Ea ar 

fi meritat să fiă altfel cercetată și din 
partea Românilor, cad numărul ospeților 
streini la acâstă petrecere a trecut pe al 
Românilor. La acesta ar fi cbntribuit, după 
cum se (jics, și d-l învățător Taus, care să 
fi mișcat tâte petrile pentru de-a împedeca 
pe popor să ia parte la petrecere. Acâsta, 
dâcă este așa, nu-i pote servi spre onâre 
d-lui Taus, care de-altmintrelea are mari 
merite la întemeiarea corului din Feldioră.

Românii din acâstă comună s’au purtat pănă 
acum forte brav în tote privințele. Dorul de-a 
înainta și de-a se face vrednici de numele 
lor de Român, i-a unit între sine, și cu 
puteri unite au mers mereu înainte, căci 
Dumnezeu ajută celor ce se iubesc unii pe 
alții și trăesc în înțelegere frățâscă. Ar fi 
mare păcat pentru ei, dâcă ar lăsa acum 
să se vîre zizaniile între ei, și în loc de-a 
se sprijini împrumutat, ar începe să se hu- 
lescă și să-și facă rău unii altora. De asta 
să-i ferescă Dumnetjtu pe frații noștri 
din Feldioră, căci îndată ce buna înțele
gere și dragosta frățâscă nu va mai fi 
între ei, binecuvântarea lui Dumnecjeu îi 
va părăsi.

Un prieten al tuturor.

Gestiuni școlare.
Câteva observațiuni asupra conspectului d-lui 

loan Vancu.

In numărul de Dumineoă dela 14 (26) 
August al „Gazetei Transilvaniei14 din 1894 
am cetit apelul datat din Șiria al d-lui Vanou, 
în oare îșl recomandă oolegilor săi opul în
titulat : „ Conspect săptemânariu al materialului 
de invețăment propus in șcdla română po
porală" .

In apel între altele dice : „împărțirea 
e așa făcută, ca să corăspundă tuturor pre- 
tențiunilor didactice, ba chiar împrejurărilor 
locale și temporale în oonformitate fiind cu 
planul de învățământ consistorial și minis
terial".

Ca învățător tinăr, îndată după ce
tirea apelului, am și procurat conspectul 
sus numit dela tipografia diecesană din 
Arad, dâr fruu4ărindu-l pănă la sfârșit, l’am 
aruncat la o margine cu alte hârtii nefolo- 
sitâre, de unde astădl, după odihnă de 7 
luni, ârășl mi-a venit în mâni.

Privindu-1 mai ou de-a măruntul aflu 
într’ensul lucruri, pe cari nu le pot lăsa 
fără de-a face câte-va observațiuni.

Titula cărții este: Conspect........ pro
pus in șcdla română poporală11. Ei bine. Pre
cum arată titlul acesta, și precum se vede 
și în apel, unde dioe..........„în conformitate

Iancul dela Vidra plâcă 
Ca dreptate să ne facă.
Frundă verde crastavete,
Domne ține pe Axente...
Pe dâlu Felâcului
Trece oștea Iancului.
De-alungu Mureșului
Stă oștea Severului.

Brașov, 9/4 1895.
I. Axente Severu.

Rectificare. In foiletonul din Nr. tre
cut al „Gazetei“ de Dumineca s’au strecu
rat câte-va erori de tipar. Așa pe pag. 3 
colâna 2, unde se vorbesce despre marșruta 
ce avea s’o facă împăratul prin Transil
vania, să se cetâscă astfel: Dobra, Deva, 
Săcărâmb, Brad, Abrud, Boșia, Auraria 
(Zlatna), Aiud, Alba-lulia. — La pag. 4 
colona 2 în loc de: „Herr President, 
Axente hat nie Urlaub14 să se cetâscă: „... 
Axent9 hat ein Urlaub". Tot la aceeași 
pagină și colonă în loc de Carcheș să se 
cetâscă Corcheș, în loc de Teor să se ce
tâscă Teoc.

cu planul de învețământ consistorial și minis
terial11, d-l autor și-a plănuit un lucru fârte 
vrednic de laudă; însă treoând dela titlu 
mai departe la cele dinlăuntru, văd, că a 
pierdut direcțiunea, a pierdut drumul, a 

sohimbat planul ales spre a-șl ajunge sco
pul. Să vedetn acâsta:

Conspectul e aloătuit pentru șoolele 
poporale române din Ungaria. D-l autor a 
pierdut însă din vedere, oă șcâlele popo
rale române în Ungaria sunt de 2 carao- 
tere: școlă română poporală comunală, și 
șoâlă română poporală confesională. In șoâla 
română comunală se predau cele presorise 
de planul ministerial, âr în șcâla confesio
nală oele prescrise de planul consistorial.

Ca învățător la o șoolă română co
munală, cetind apelul, m’am buourat, cre
zând, că în conspeotul aoela voi afla și 
planul ministerial împărțit pe săptămâni, 
ceea ce mi-ar fi înlesnit forte lucrarea, dâr 
m’am înșelat tare.

La compunerea oonspeotului, d-l autor 
a avut în vedere numai șcdla confesională cu 
6 clase, sub conducerea numai a unui învăță
tor. Acesta o arată împărțirea materialului, 
pe care nu-1 aduce în legătură din săptă
mână în săptămână, oi din clasă în clasă, 
adecă, ce începe nu continuă în săptămâna 
viitore, ci în clasa următăre tot în aceeași 
săptămână; înoepe propunerea unui lucru 
în cl. II, îl continuă în ol. III și-l ispră- 
vesce în el. IV-a. Tocmai așa face, ca și 
când în ol. II am vorbi despre capul omului, 
în ol. III despre trunohiu, în cl. IV despre 
membre. Am vorbit despre întreg omul, ce 
e drept, dâr ore soie-1 fiesoe-care clasă?

Ore ougetatu-s’a d-l autor, că șcdla 
oonfesională cu 6 clase sub conducerea 
unui învățător la noi sâu că nu esistă, său 
dâcă da, atunci numărul lor e fârte mic; 
tot asemenea și șcâle comunale române.

Sunt școle cu 6 clase regulate, mai 
ales în Bănat, unde comunele sunt forte 
împopulate, der nu ou unul, ci ou 2, 3. 4, 
5, ori chiar 6 învățători, de unde urmâză 
oă un învățător oonduce 2, 3, âr în oele 
mai multe oasurl numai o clasă.

La o asemenea șcălă mă aflu eu, fiind 
sub conducerea mea cl. III și IV. M’am 
apuoat dâră să estrag din conspect dintre 
rubrici materialul claselor III și IV,_ de
care am lipsă, — din tote studiile, împărțit 
pe săptămâni de d-l Vancu. (Trebue să 
spun, că cartea e împărțită orisontal în 6 
părți, despărțind clasele, și vertioal în 16 
părți, despărțind studiile de propunere, cari 
urmâză în rândul următor: Eseroițiile intui
tive, religiunea, scrierea și cetirea, grama
tica eto........... ) Dâr ce să estrag ? Legă
tura între părțile aceluiași studiu din săp
tămână în săptămână, ca-’n palmă! Ca să 
dovedesc acesta, citez aici următârole: din 
geografia în săptămâna a 12 în ol. IV pro
pune : „ZocwnZe și ridicăturile din hotarul co
munei, a cercului și comitatului in genere. _
In săptămâna următâre (13) ține repețirea 
generală e celor propuse în săptămânile 8, 
9, 10, 11 și 12. In săptămâna următore (14-a) 
propune: „ddcă se află in comună numirea 
lor'.

mare importanță mi Far fi comuni
cat și mie, pâte și lui Balint, și s’ar 
fi nevoit a ne îndupleca și pe noi, 
ca se primim sfatul lui Bărnuț, ca 
astfel se fiă mai mare resultatul, 
fiind solidari. Dâcă Bărnuț ar fi fost 
atât de ușurel, încât să dea lui Ian cu 
un astfel de sfat, cred, că mi-ar fi 
scris și mie, care am fost cel 
mai adict discipul al lui, și cu care 
a corespondat până după desființa
rea dietei din Transilvania, ca se 
tac de Balint, care îi și susținea la 
universitatea unde studia. Ca se fi 
voit Iancu a se resbuna pentru es- 
pulsarea sa din partea poliției din 
Viena, or! că ar fi făcut’o îndemnat 
de maghiarona fată a lui Kalcher, 
cu care avea relațiuni amorâse, nu 
o pot crede. Iancu a avut un ca
racter grav și nu a dat nici odată 
semne de om vindicativ și ușurel.

*
Că ce fel de intențiun! și inte

res va fi avut atunci Majestatea Sa 
împăratul și guvernul său, nu sciu. 
Ceea ce sciu însă e, că petrecând 
eu împreună cu Balint, pe Majes

tatea Sa la Sibiiu, a doua c|i după 
sosire, am fost învitați la dejun de 
baronul Hie, adjutantul principelui 
Schwarzenberg, și vorbind de politică, 
acesta ne declară următorele: „Die 
kleine Walachei mussen wir haben"....

Cu acâstă ocasiune îmi puse ba
ronul Hie și mie decorațiunile pe 
piept.

*
Adversarii noștri, cari dela re- 

fusul lui de a se presenta și de-a saluta 
pe Majestatea Sa, pănă la injuriosul 
ordin al ministrului Perczel, au tot 
lăudat pe Iancu, și cari pe la 1876 
— 77 într’o piesă teatrală, ce au ju- 
cat’o prin unele orașe ale Transil
vaniei, l’au chiar apoteosat, ca pe-un 
erou, n’ar trebui să uite, că istoria 
se repețesce, și că cele ce s’au pe
trecut în 1848/49, se pot repeta în 
viitor sub altă formă și între alte 
împrejurări, și că pote să vină tim
pul, _.re, ca și în 49, nu numai 
se ne blasteme și înjure ca acum, 
ci să umble cu pălăria în mână după 
prietinia și ajutorul nostru. Peste 
tot, ei ar trebui să scie, sâu dâcă 

n’au sciut pănă acum, să scie de 
aci înainte, că precum un om pri
vat mai bucuros sufere o bătaiă, de
cât o înjurătură, o blasfemiă — așa 
o națiune.

Generațiunea viitâre va uita 
pâte și nu va mai pomeni maltra
tările de tote (filele ale gendarme- 
riei de astăcjl, sentințele cele trase 
de păr ale tribunalelor și pe cei 
condamnați prin acestea. Der in
juria, ce ni-s’a făcut, confiscându-se 
bagatela sumă, ce a conferit’o mai 
mult „misera plebs contribuens44, și 
oprela, ce s’a făcut cu 15 cJHe arest 
și 100 fi. globă pentru cei ce vor 
cuteza a mai contribui — nu o vor 
uita și ierta decât atunci, când acest 
ordin se va desavua și contramanda. 
„Afanetalta mente repostum judicium Pa- 
ridis. Spreteque injuria formae et genus 
invisum raptique Ganimedis honoris."

Pâte se se stîngă întreg nemul 
românesc și nămul mândrei națiuni 
maghiare — der Muntenii rămași 
pe vîrfurile munților, ca odinioră 
Noe în corabiă, tot vor cânta:
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A cui numire sS se afle în comună? 
Eu nici decum nu pot gâci, că a cui nu
mire voesce d-1 Vanou a propune, de-oreoe 
în săptămâna trecută a repezit și n’a pre
dat nimica nou. Aici și în alte locuri se 
vede forte bine, că d-1 autor aduce cla
sele, ăr nu săptămânile în legătură, căol 
tot în rubrica aceea, de-asupra olasei a IV, 
se află materialul ol. III din săptămâna a
14- a: Isvor,părău, rîu, vale, lac...... In loc de a 
lăsa numirea lor pe săptămâna viitore pen
tru cl. III fără nici o cugetare, o trans
pune în cl. IV tot atunci. Unde e mintea?

Mai departe întreb pe d-1 autor, decă 
în timp de 12 săptămâni (3 luni) cu cl.IV 
numai numele rîurilor, văilor, lacurilor eto. 
din hotarul comunei a ajuns a învăța, când 
va învăța aceea, ce prescrie planul în timp 
de 5 — 6 luni?

D6r să vedem mai departe legătura 
dintre părțile geografiei. In săptămâna a
15- a propune în cl. IV-a : „Aerul atmosferic^, 
6r în săpt. 16-a „arătarea lor pe mapă11. Ce 
să arate pe mapă?Aerul? In săpt. a 17-a: 
„Oficialii acelora in general11. Ai oui oficiali, 
d-le Vancu? — In săpt. 21 propune: „dis
trictul 1 fi II-lea, cu privire la rîurile Un
gariei in special /" Ce vorbe sunt acestea ? 
Care-i districtul I și care-i al II-lea? In 
Ungaria sunt 6 districte, dintre acestea d-1 
Vancu propune 2, pe celelalte le aruncă în 
cenușe, căol nu le mai aflu nicăirl în 
oarte!

*) Abateri dela condițiunea, că acțiu
nile vechi să fie scrise pe proprietarul ac
tual, se pot admite numai la eredil, cari 
vor dovedi, că proprietarul vechiu a răpo
sat, că ei sunt îndreptățiți la ereditare după 
răposatul, că s’au întreprins pașii pentru 
pertractarea lăsământului, dar acâsta nu s’a 
terminat încă. Insă și acâstă escepțiune se 
va pute admite numai pănă la terminul 
fixat pentru insinuarea optării. Astfel de 
acțiuni se vor estrada îndreptățiților numai 
după predarea judecătorăscă a eredității.

**) §. 10. Pentru ratele de acțiuni, 
cari nu s’au numărat la terminul fixat, 
sunt a se plăti iustitutului 5% interese de 
întârziere.

Acționarilor, cari n’au numărat la ter
min vre-o rată, li-se pune, prin publicarea 
numerilor acțiunilor respective în foile so
cietății (§. 4), un termin peremptoriu de 
șese săptămâni, și dâcă nici pănă la espi- 
rarea aceluia nu vor face versămintele ce
rute, atunci sumele plătite de ei mai ua- 
inte cad în folosul institutului, ăr titlurile 
acțiunilor lor se anulăză și sub aceeași nu
meri se emit alte titluri de acțiuni. Anu
larea se publică.

Cu ce sciință pedagogică predă în 
săpt. 10-a în ol. IV-a: „Cercul pretorial fi 
comitatul11, ăr lucrurile de dinaintea nasului, 
precum sunt ridicăturile, rîurile etc., din 
hotarul oomunei, .numai în săptămâna a 
12-a ? Cunăsce d-1 autor principiul: „să 
înaintăm dela lucrul cel simplu la compus, 
dela cel cunoscut la necunoscut, dela cel de 
aprope la cel de departe, dela ușor la 
greu11 ? etc.

Mai luminat îșl arată d-1 Vancu iscu
sința pedagogică la împărțirea matematicei 
(soootei) în cl. IV-a. Deja în săptămâna a 
5-a, când copiii sunt, putem dice, mai nu
mai cu sciinta din cl. IlI-a, adecă ou cu- 
noscința numerilor pănă la 1000, propune: 
„adunarea frânturilor vulgare^, (în săpt. 6-a 
odihnesce la culesul viilor, în săpt. 7-a re- 
pețesce), în săpt. 8-a „subtragerea cu frân
turi în prelegere publică../', în săpt. a 9-a 
și 10-a „îmulțirea cu frânturi*,  în săpt. a 
12-a „divisiunca cu frânturi* . Dela frânturile 
acestea apoi în săptămâna; a 15-a oade, oa 
un măr putred diu verful pomului, la : 
„ocupațiuni din împărțirea cu 2 numeri până 
la 20*.  Puf! D-1 Vancu urmăză peloarcel 
cu aripi de ceră. Voind a se sui în nori, 
cade la pământ și-și frânge capul. Sărmană 
minte, sărmană pedagogia, sărmani șoolarl, 
rău vă mai frânge d-1 Vancu din „sătât- 
Vilâgos" ! Sărmane coleg Vancu, te compă
timesc, că ai pierdut timpul cel scump, ai 
strioat atâta hârtiă pentru așa ceva! Acesta 
este fructul a 9 ani de prază? Mai bine ar 
fi fost, dâcă în timpul acela ai fi zăcut în 
umbră pe ărbă verde cu o oarte pedago
gica în mână; ți-ai fi recreat și trupul și 
sufletul, căci: „s’a scremut muntele și-a năs
cut un șoreoel".

Interesant predă d-1 Vancu și eser- 
cițiile intuitive. Din acestea numai atunci 
ține prelegeri, când are voie bună, când 
nu, nu ține. In săptămâna a 2-a e trist, 
și de aceea le predă numai în clasa I. In 
săpt. a 3-a e mai vesel, se apucă și de cl. 
II; în săpt. a 4-a și mai vesel, se apucă 
și de cl. iii. La oulesul viilor (săpt. 6 a) 
apoi capătă voie bună, oare ține în săptă
mânile 8 și 9. Aici eră se întristeză (doră 
că ce s’a fiert mustui, de s'a înăcrit) și nu 
le mai predă 5 săptămâni în cl. III, 6r în 
a 16-a săptămână ărășl începe, ba în a 17-a 
zelul ’i se ridică la gradul superlativ, și d-1 
Vancu le predă și în cl. IV. Acum îșl ia 
apoi adio dela clasele III și IV pănă so- 
8esoe ărășl a 17-a săptămână a anului vii
tor. Fruncjă. ’n buză.

Afară de acestea, d-1 Vancu mai arată 
și puțină comoditate și nepăsare de oficiu. 
Precum am c|ia ma^ sas> conspectul e făcut 
pentru scălele române poporale, dintre cari 
cele mai multe, putem dice 6 din 8 părți, 
sunt oonfesionale și 90% dintr’aoestea sunt 
a sate. Timpul de prelegeri la acestea 

ține 8 luni (după „Regulament") său 240 
<jile. Din acestea sunt a se subtrsge 32 Du
mineci, 32 Joi (seu 64 de Miercuri și Sâm- 
bete după amăc|), vre-o 20 sărbători mari; 
ou totul == 84 dile. Acăsta nu-i destul 1 In 
săptămâna dintâi a anului, adecă 6 cjile, 
d-1 Vanou le petrece cu „compunerea con- 
scrierii și facerea cțiarului de clasău. Ore nu 
se pote face conscrierea înaintea începerei 
anului de scălă, și nu în 6, ci în 3 cfil®) ^>r 
diarul se pote face și în timpul dintre pre
legeri, diminâța, între orele 11 și 2 la 
la amăc| și după 4 bre sera? In Septemvre, 
Octomvre, când se întâmplă conserierile, 
cjiua e lungă, putem lucra destul, dâcă 
vrem. Urmâză erășl o săptămână de lene- 
vire pentru d-1 Vanou: „culesul de cucuruz 
și de vii*.  Ce e drept, trebue o săptămână, 
ba dor și mai mult, decă la cules de vii 
vom lua satul de-a rândul să probăm mus
tul de bun în totă oasa, precum durere, 
fac încă forte mulțl afară de d-1 Vancu.

Mai târcjiu urmâză feriile Nasoerei de 
7 dile (ar fi destul 4) și feriile Invierei de 
14 4ile, când ar fi destul 6, precum și pres
crie planul soolelor comunale. Să vedem : 
32 Dumineci, 32 Joi, 20 sărbători mari, 6 
cțile culesul viilor, 6 cțile la Crăciun, 12 cțile 
la Paști, la olaltă 108 cțile de lenevit și 132 
cțile de lucru. Nu te-ai cugetat, d-le Vancu, 
că vor fi învățători, cari și în timpul acela 
lucră, când d-ta te odihnescl?

Itnl pare forte rău, d-le Vanou, că sun
tem așa de departe unul de altul, căol 
mi-ar plăce mult să mă conving în personă 
despre resultatul propunerilor d-tale, făcute 
după conspectul acesta.

In fine rog pe acei onorați colegi, 
cari și-au câștigat deja conspectul d-lui 
Vancu, a nu schilăvi mintea fragedă a co
piilor cu el; er pe aceia, cari au fost mai 
isteți, ca mine, și nu l’au cumpărat, îi sfă- 
tuesc, decă le trebuesce maculatură, s’o pro- 
cureze din altă parte, căci cu 1 fl. 55 cr. 
se pot oumpăra 30 kgr., er nu 4 cole, ca 
dela d-1 Vancu.

Erm. Șiiudru.

Prospecf
pentru a 11-a emisiune de acițunî a institutului 
de credit și de economii „Albina*  in Sibiiu.

Adunarea generală din 27 Martie a. 
o. a acționarilor „Albinei", ținând cont de 
progresul îmbucurător al afacerilor institu
tului nostru și de datoriuțele acestuia față 
cu creditorii și deponenții săi, — ou con
clusul Nr. VII. a decis, a pune desvoltării 
institutului și pe viitor o basă mai largă 
și corăspundătore atât prestigiului, ce și l’a 
eluptat, cât și recerințelor timpului, prin 
urcarea capitalului social, deocamdată cu 
suma de fl. 300,000. —, împărțită pe 3000 
acțiuni â fl. 100.

Intru esecutarea acestui conclus di
recțiunea deschide prin acesta subscrip- 
țiunea la a Il-a emisiune de acțiuni a in
stitutului „Albina".

In vederea disposițiunilor §-lui 7 al 
statutelor, adunarea generală a reservat 
acțiunile acestei emisiuni în primul rând 
pentru acționarii de pănă acum ai institu
tului, cari vor avă dreptul ele preferință de 
a subscrie cu prețul nominal de fl. 100 atâtea 
acțiuni nouă, câte acțiuni din prima emisiune 
sunt scrise pe numele lor în cartea acțio
narilor.*')

Insinuarea pentru subscriere au să o 
facă acționarii cel mult pănă la 15 Iunie 
a. c. pe lângă presentarea acțiunilor scrise 
pe numele lor.

Prețul acțiunilor se va răspunde în 
sensul §-lui 9 din statute în 5 rate trimes- 
trale de câte 20%, și anume:

I.
II.

III.
IV.
V.

rata pănă la 1 Iulie 1895;
„ „ „ 1 Octobre 1895;
„ „ „ 1 Ianuariu 1896 ;
„ „ „ 1 Aprilie 1896;
_ „ _ 1 Iulie 1896.

Se pot plăti însă și mai multe rate, 
său prețul întreg de-odată.

Față cu acționarii, cari nu vor plăti
ratele regulat, se va aplica §. 10 din sta
tute.**)

Acțiunile nouă se vor estrada cu da
tul de 1 Iulie 1896 sub numeri identici cu 
ale celor vechi 3000, și vor participa la 
dividenda anului 1896, din care causă după 
ratele ce se vor solvi după 1 Ianuarie 1896, 
sunt a se răspunde și 5% interese dela 
acest termin. Pe anul 1895 acționarii vor 
primi după sumele solvite 5% interese pe 
timpul dela sosirea banilor la casă pănă la 
31 Decembre 1895.

Acțiunile din a Il-a emisiune, cari 
pănă la 15 Iunie a. c. vor rămână neop
tate, se vor reserva tot pentru acționarii 
vechi, însă cu prețul de fl. 200.

Terminul și modalitățile subscrierii 
acestor acțiuni se vor publica la timpul său.

Sibiiu, 8 Aprilie 1895.
„ALBINA"

institut de credit și de economii 
în Sibiiu.

Directorul eșecutiv:
Cosma.

LâfteratuB’ă.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cble, format 
8°. Prețul unui esemplar e : 50 cr. său 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comancele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publicist, Brașov (Brassb) seu 
la administrația „Gazetei Transilvaniei* . 
Domnii abonențl ai „Gazetei" îsl potti 
procura acâstă scriere de-odată cu reînoirea 
abonamentului t’ilunariî la foiă.

*

Lumea Ilustrată. Prin acesta onor, 
cetitori sunt rugați a cere, fiă la librărie, 
fiă la un colportor, să li-se arate broșura 
I-a a revistei Lumea Ilustrată anul al III- 
lea, și în cas de a o găsi pe plac, să bine- 
voiescă său s’o cumpere cu numărul, său 
să se aboneze. Prețul broșurei este un leu, 
un nr. 50 bani. După mărturisirile chiar 
ale publicului, Lumea Ilustrată, prin cuprin
sul ei literar forte bogat și variat și ese- 
cuția ei elegantă și estra-ordinar de lu- 
xosă, este o revistă cât se pote de intere
santă, așa că chiar și personele, cari nu 
cheltuesc nicl-odată bani pentru o carte, o 
fac totuși cu plăcere pentru Lumea Ilustra
tă. Tot d’odată atragem atențiunea cetito
rilor asupra pre interesantului roman Uci- 
gașa de Cari Emil Franzos și rugăm a se 
cere la librării cum și la colportori speci
ali un nr. de probă. In localitățile unde 
nu se află în deposit Lumea Ilustrată, ama
torii sunt rugați a ne înainta 1 leu în 
mărci poștale, și imediat vor primi un nu
măr de probă (1 broșură nr. 1 și nr. 2).

Administrațiunea revistei Lumea Ilustrată, 
BucurescI, Hotel de France.

Gunoiul și piugăritul.
(F i n e.)

. Gunoiul se transporteză de obi
cei atunci, când plugarul nu prea, 
are alte lucruri: primavera și tom
na; n’ar strica inse, decă și peste 
iernă, când e timpul mai mâle, s’ar 
încerca transportarea lui cu sania, 
mai cu seraă pe locurile delose, unde 
cu carul numai cu mare greutate se 
pote transporta. După-ce astfel s’a 

transportat, seu câ se face niece gră
mezi mai mari de pământ, lăsân- 
du-se în starea acesta pănă când se 
pâte împrăscia, seu că îndată se îm
prăștie din car pe loc (agru), eră 
locul 36 ară îndată, ea gunoiul să 
se pâtă amesteca și întrupa cu pă
mântul, pentru a-1 îmbunenăți și în- 
grășa, ca semănăturile de pe el se 
afle tâte cerințele (condițiunile) pen
tru încolțire, vegetare și câcere.

Câtățimea seu cantitatea de gu
noi, ce trebue pusă pe loc, se deo- 
sebesce după soiul pământului. In 
pământurile mai rele se duce gunoi 
mai mult, er în cele mai bune mai 
puțin. S’a adeverit mai departe, că 
pământurile rele, cultivate cu grâu 
seu săcară, abia dau de două pănă 
în trei-ori mai mult rod, decât a 
fost sămânța, pe când gunoite, ele 
pot se dea de cinci pănă în șese-ori 
mai mult, decât a fost semânța. A- 
cesta o sciu și plugarii noștri, de 
aceea îi aucjim adese-orl '•
„decă duci gunoi la loc, Dumnezeu 
îți dă noroc".

Din acestea ne putem esplica 
ușor, pentru-ce nu se pâte purta piu
găritul (agricultura) fără vite, și 
pentru-ce pământurile âmenilor fără 
vite, cari le lucră în parte (părtă- 
șie), se sărăcesc pe încetul de tot 
așa că cu timpul nu mai dau nici 
uu rod.

Pentru-ca se se vadă la ce per- 
deri mari este supus pământul 
prin desele recolte numai în decur
sul unui singur an, vom arăta aci, 
că cartofii (crumpenele), de pilda, 
absorb dintr’un hectar (cam 2 ju- 
găre) 265 chilograme materii nutri- 
tore, cucuruzul 280 chgr., grâul 175 
chgr., fânul natural 300 cbgr., er tri
foiul roșu 320 chgr.

Din acestea se pâte socoti ușor, 
la ce pierderi însămnate de materii 
nutritâre suntu espuse pământurile 
cultivate cu bucate și fânațele, și 
ce ar urma, dâcă ele nu s’ar mai 
îmbunătăți din când în când prin 
gunoire. Prin gunoire dăm îndărăt 
o parte din materiile nutritore, ce 
am fost luat de pe pământ, când 
am cules de pe el bucatele seu fâ
nul.

Gunoiul, vitelor este pe cele 
mai multe locuri fuudamentul și is- 
vorul de bogăția pentru plugărit, 
de-6re ce fără gunoi bucatele așa 
s’ar face de slabe și mărunte, încât 
nici măcar lucrul plugarului nu s’ar 
plăti cum se cade, necum să mai 
aită și ceva dobândă curată după 
lucrul lui.

Pe la noi s’au dedat plugarii 
a întrebuința la gunoitulu pămân
tului numai gunoiul dela vite; 
în alte țări însă, precum e Francia 
și Germania, unde plugăritul stă pe 
o treptă mai înaltă, se mai între- 
buințeză încă și cenușa de prin fa
brici, găinațul pasărilor de casă, ba
legile de tot telul, varul, sarea, po- 
tașa, ghipsul și altele, er acum de 
curând s’a mai descoperit un nou 
gunoi mineral în Francia numit gi- 
siment (un fel de nămol), cu care se 
pâte îngrășa pământul tot așa de 
bine, ca și cu gunoiul vitelor. In ță
rile acelea și culesurile sunt mai 
bogate, ca pe la noi, de-orece pe 
acolo un loc bun de un hectolitru 
semănătură dă dela 10—12 hecto
litre, pe când la noi abia pe jumă
tate.

Să nu se prea mire der pluga
rii noștri, când vor vede ca mâne 
și pe la noi mai îutrebuințându-se 
la gunoitul pământului încă și gu- 
noiuri minerale, ca: sarea, varul, 
cenușa, găinațul și altele, de-âre-ce 
s’a ‘adeverit, că este de ajuns, ca să 
lipsescă una din materiile acestea 
și pământul să nu mai aducă ro- 
duri îmbelșugate, de altă parte nu



Nr. 78—1895 GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 5

trebue să uităm la acest loc nici 
proverbul, care se nimeresce fdrte 
bine și aci: „din sacul, care tot iai 
și nu mai pui nimic, odată dai de 
fund“.

I. Georgescu.

Prăsirea struțului.
Un Europen, care s’a așezat 

în Atrica sud-vestică și se ocupă 
acolo cu prăsirea struților, scrie în 
(Jiarul „I)eutsche Africapost“ (Posta 
africană germană) următorele:

Când am sosit înainte cu șepte 
am la Chougams, am aflat aci și 
în împrejurime, pe la casele colo
niștilor, adese-orî struți, ca animale 
de case. Pentru de-a promova pră
sirea, lăsai se mi-se prindă din ți
nutul Mesere 18 părechi de struți 
tineri sălbatici și începui cu aceștia 
în trei locuri diferite o prăsire ra
țională. Locurile de pășunat, bogate 
de substanțe sărose, mă mântuiră 
de-a cumpăra nutreț scump și ast
fel după doi ani am ajuns se am 
cea d’intâi prăsilă.

Cu începutul lunei August 
struții, cari acum sunt 200 la nu
măr, încep a oua. Bărbătușul 
sapă cu ciocul o gaură în pămân
tul mble, care gaură servesce apoi 
drept cuib. Femeiușcă 6uă în fiă- 
care an de doue-ori câte 15—20 de 
due. Pe aceste apoi seu le clocesce 
ea, seu ele se scot din cuib și se 
așec|ă în cuptorul de clocit, unde 
ele se clocesc pe cale artificială. 
In fiă-care c|i 86 sc°t din cu^ 
câte-va due, pentru de-a fi folosite 
în casă, seu pentru de a fi așecjate 
în cuptorul de clocit. Un ou de 
struț cumpănesce 4 fonțl și e de 
25 de ori mai mare, ca oul de 
găină.

La clocitul buălor se perândă 
regulat bărbătușul și femeiușcă, și 
de regulă acâsta dureză 40 de 4^®- 
Eșit din ou, puiul de struț are 
deja mărimea unei găini mijlocie și 
oferă o priveliște comică cu picid- 
rele lui subțiri, lungi și cu penele 
lui sburlite. Numai după un an 
începu a fi prețidse penele stru
țului.

Tăiatul penelor, mai ales la 
struții cei bătrâni, este adese-ori un 
lucru fdrte periculos. După-ce i-se 
aruncă acestui animal răutăcios 
un sac peste cap, mai ’nainte 
de tdte i-se legă armele cele mai 
perieuldse, picidrele, și apoi i-se taie, 
cu cea mai mare repe4iune, penele 
pănă la piele. De când esistă insti
tutul meu de prăsire, pănă astă4b 
la lucrarea acesta au fostă omorîțî 
11 omeni.

Din penele fiă-cărui struț se pot 
câștiga pe an 120 maree (65 fl.), și 
-decă omenii se vor pune cu mai 
mare diligință pe prăsirea struților, 
atunci în curând Anglia va ave o 
mare concurență pe pieța sa de 
pene.

.Despre scdterea și crescerea puilor.
Ierna cea lungă a împedecat 

nu numai pe econom dela semănat, 
ci și pe nevasta lui dela „punerea 
.SZ4& clocă“, va să 4i°ă dela crescerea 
puilor.

Nu voesc să vorbesc de vr’o 
scotere măestrită, ca de esemplu 
despre mașineria de clocire, folosită 
în ținuturile Hondanului, ci mă voi 
restrînge numai la modul, pe care 
îl folosesc mamele ndstre cu succes 
schimbăcios. Abia sunt vre-o patru 
săptămâni d.e când găinele au înce
put a oua , prin urmare numai acea 
economă pdte pune astă4l sub clocă, 
care a fost destul de dibace pentru 
de a-și sili găinile să ouă și în tim
pul iernei. De sine să înțelege, că 
o asemenea economă se grăbesce 

a-și pune ouăle sub clocă, ca să-i 
iese puii cât mai curând, căci atunci 
în luna lui Novembre pdte să aibă 
puice tinere.

Dintre tdte galițele, puicele sunt 
cele mai prețidse. Lucrul mai greu 
însă este a afla așa de timpuriu 
clocă. De cum-va aflăm totuși clocă, 
ceea ce e o raritate, numai atâtea 
ouă este ertat a pune sub ea, câte 
pdte acoperi deplin, căci ouele cari 
nu sunt bine acoperite, tdte se pră
pădesc.

Economă bună înainte de a-și 
pune găina la clocire, o probeză, că 
dre are aplicare de a cloci, punân- 
du-o pe ouă măestrite. Numai după 
o probă de vre-o câteva 4il0> decă 
ne convingem, că găina arată sem
ne de a cloci, este iertat a pune 
sub ea ouăle, din cari voim să avem 
pui. E un năcaz fdrte mare, de-cum- 
va cloca după-ce clocesce câte-va 
4ile, îșl părăsesce ouăle, cari apoi 
se strică.

Trebue să fiiă econdma cu bă
gare de semă și la etatea cloeei, 
căci găina tînără n’are răbdare să 
clocâscă timp îndelungat; de aceea 
găina trebue să fiă trecută de doi 
ani. Afară de aceea, cloca mai bă
trână, producând căldură mai mare, 
puii vor fi mai în putere și mai să
nătoși.

Este bine, înainte de a pune 
ouăle sub clocă, a-le spăla în apă 
călduță.

Cloca trebue așe4ată la un 
loc liniștit și de jumătate întune
cos, er locul trebue presărat cu fld- 
re de puciosă (eulfure), ca să nu se 
încuibe păduchii. Cloca trebue lă
sată în liniște. Chiar și curățirea 
cuibului numai atunci este iertat a 
se face, când cloca nu clocesce, seu 
când mănâncă. In timpul clocirei, 
precum și față de puii cei golași, 
trebue să purtăm o grije deosebită, 
căci ușor se pdte întâmpla, ca din 
80 de pui, 60 să se prăpădescă, er 
grija bună este îo46o*f  răsplătită.

Băile (scaldele) reci.

Timpul de primăveră este cel 
mai potrivit pentru de-a începe cura 
cu apă, atât de renumită și între
buințată astă4î în tdte părțile. De 
aceea atragem din nou luarea amin
te a cetitorilor noștri asupra minu
natelor povețe ale preotului Kueipp, 
cuprinse în cartea sa „Cura de apă“. 
Preotul Kneipp, care a vindecat ne
numărate bdle de tot soiul numai 
cu ajutorul apei, arată în acestă 
carte a sa, cum sunt de-a se între
buința diferitele soiuri de băi pen
tru ca ele nu numai să nu strice, 
ci să întărescă sănătatea, să împu- 
ternicescă trupul, ba chiar să vin
dece numitele bdle. Despre băile 
de apă rece el dă următdrele po
vețe :

Baia rece se pdte lua în două 
chipuri; seu stai, ori zaci cu corpul 
întreg în apă rece (în putina seu ca
da de scăldat), său că te cufun4* 
în apă numai pănă sub brațe, pentru 
ca apa să nu apese prea tare asu
pra plămânilor. In acest cas partea 
de-supra a corpului se spală repede 
cu mâna seu cu o pânză aspră.

O astfel de baiă trebue să se 
iacă cam întro jumătate de minută, Ia 
nicl-o întâmplare însă omul să nu stea 
în apă mai mult de trei minute.

Cu cât e baia mai scurtă, cu atâtu, 
are urmări mai bune. Cine stă o mi
nută în apa rece, face un lucru mai 
cu minte și mai sigur, ca cel ce stă 
5 minute. Mai ales în timpul verei 
sunt unii, cari stau în apă odată, 
ori chiar și de mai multe-ori în 4>> 
câte-o jumătate de ces și mai mult. 
Celor ce înotă și fac multă mișcare 
în apă, acesta nu le strică tocmai 
așa de mult. Acelora însă, cari stau 
în apă câte-o jumătate de ces, ca 
nisce brdsce țestdse, abia mișcân- 
du-se, nu numai că nu le folosesce 
nimic acestă baiă, der le strică, și 
încă prea adese-cri le strică fdrte 
mult. Astfel de băi obosesc și mo
leșesc pe om, îl sug, și în loc de a-1 
întări, îl consumă.

Scăldutul în apă rece însă, decă 
se face cu socotelă și nu dureză 
nici-odată mai mult ca trei minute, 
preotul Kneipp îl recomandă tutu
ror dmenilor sănătoși atât vara, cât 
și ierna, căci el contribue în mă
sură fdrte mare la păstrarea și în
tărirea sănătății; el curăță pielea, 
pune în mișcare respirația pielei, în- 
vioreză și întăresce întregul orga
nism. Iârna nu pot să trecă ușor 
aceste băi numărul de două la săp
tămână, ba ajunge una și numai la 
8, ori chiar la 14 4d0-

După o clocire de 21 4fle 86 
pdte au4i de sub clocă o ciripire 
discretă. Atunci cu mare băgare de 
semă despoiăm cdja de pe oue și 
scdtem puișorii, seu că așteptăm în
că câte-va dre, ca să iasă puii de 
sine. Puișorii cei mici sunt fdrte 
gingași și trebue scutiți cu mare 
băgare de semă de pldie, frig și al
tele.

Puișorii cei mici în timpu de 
24 de dre nici nu mănâncă, nici 
nu beu nimic, ci trăesc numai din 
gălbinușul oului. Crescerea puilor 
este fiă-căruia cunoscută de ajuns. 
De aceea nu mă voi estinde la es- 
plicări amănunțite, ci voi aminti 
numai momentele principale.

Puișorii în 4'lel0 prime trebue 
nutriți cu o amestecătură din ouă, 
verdețuri și fărîmături de pâne. Pui
șorii de rând din țera ndstră de re
gulă după 3—5 4ile sunt sprinteni, 
ca pescele în apă. Insă așa numiți! 
puișori de „soiu“ stau timp mai în
delungat în letargiă (amorțelă) și 
pretind o îngrijire deosebită. E bine 
a da puișorilor acestora carne fer- 
tă, amestecată cu mâncarea lor 
obicinuită, ca să prindă putere.

Puișorii se îngrașe și se desvoltă 
fdrte tare, decă îi ținem cu un aluat 
pregătit din tărîțe, cartofi și făină 
de cucuruz. Aluatul acesta trebue 
să-l dăm încă de cu seră, ca puii să 
nu fiă împedecați în crescerea lor.

Iu multe ținuturi se aud plân
geri, că găinele se prăpădesc de 
ciumă', causa acestei 'oble însă nJo 
scie aprdpe nimenea. Decă vom 
merge într’o măeriște de galițe, vom 
vede, că suprafața apei din trdea 
galițelor jocă colorile curcubeului. 
Se nu se mire nimenea, că ciuma 

pustiesce între galițe, căci tocmai 
apa, pe care o beu, este cuibul bac- 
cilelor, în acestă apă să află semin- 
ța bdlei. Econdma, care îngrijesce 
ca galițele sale să aibă apă curată 
de beut, nu va ave nici-odată să se 
plângă, că găinile îi pier de ciumă.

Mai au o mare scădere econo- 
mele ndstre, căci îndată ce au o 
găină seu un cocoș frumos și des- 
voltat, se și grăbesc la târg, ca să 
capete bani pe el. Insă uită, că ar 
ave cu mult mai mare câștig, decă ar 
țină astfel de galițe frumose pentru 
prăsire. Cunosc o femeiă, care din 
galițe de rând șl-a nobilitat o tru- 
pină așa de frumdsă, încât nici pen
tru bani scumpi n’ar fi putut cum
păra soiu mai frumos.

Sfătuesc pe cultivătorii de ga
lițe să facă încercări pe basa celor 
spuse de mine. Acuma este timpul, 
și vor vede, că puțina ostenâlă, ce-șl 
vor da, va fi în4ecit răsplătită.

Sibiannl.

Etă ce 4i°e apoi Kneipp despre 
aceste băi:

Un rol important pentru sănă
tate jdcă întărirea corpului în con
tra diferitelor influințe, schimbări 
de temperatură (vreme rea, anotim
puri). Nenorocit omul, care trebue 
să-și apere plămânii, gâtul, capul, 
de ori-ce adiere, de ori-ce vântuleț 
și care tot anul trebue să observe 
în cătrău bate vântul a4i și în că- 
trău mâne. Copacul în natura liberă 
pdte să fiă nepăsător de furtună, de 
liniște, de căldură seu de ger. El 
sufere vânt și pldie, e întărit. Cine 
e sănătos să încerce cu baia ndstră, 
și va fi și el ca copacul cel tare.

Mu Iți sunt greu de convins, că 
spaima și grija ce le pricinuesc 
aplicările de apă rece, nu sunt în
temeiate ; ei au ideia fixă a scdterei 
de căldură din corp. Frigul slăbesce 
și trebue să slăbescă, die ei, decă 
nu urrneză imediat după acestă apli
care simțirea de căldură. Negreșit, 
aprob și eu acestă. Der eu mai afirm, 
că abstrăgând dela mișcarea multă, 
care este strîns legată, după princi- 
piele ndstre, cu ori-ce aplicare de 
apă rece, băile ndstre de apă rece 
nu răpesc naturei căldura, ci mai 
mult o păstreză și o cultivă. In loc 
de ori-ce alt, să pun întrebarea: 
Decă un om slăbit, moleșit prin șe
dere continuă în odaie, care iărna 
nu pdte cuteza să iasă decât în cas 
de extremă necesitate, se fortifică 
de-odată prin băi seu prin spălări 
în așa chip, în cât pdte ieși pe ori 
ce vreme fără frică, și nu simte 
aprope nici frigul cel mai simțitor, 
dre căldura naturală n’a sporit la 
un ast-fel de om? Să fiă tdte aces
tea părere și înșelăciune?

Dau locul aci unui esemplu din 
multe.

Un om, în vârstă peste 60 de 
ani, avea o temă nespusă de apă. 
Când eșia din casă, cea mai mare 
grije a lui era să nu uite cum-va 
vr’una din îmbrăcămintele’i indis
pensabile de lână: se temea de tot 
felul pe răceli. Gâtul acestui domn, 
mai mult deoât capul, trunohiul și 
celelalte membre ale corpului său. 
erau atât de simțitdre, încât abia îi 
mai scia păzi. Atunci am venit eu 
șî l’am sfătuit să ia băi reci com
plecte. Domnul m’a ascultat și re- 
sultatul a fost extraordinar de favo
rabil. Deja după câte-va 411® înce
pu să-și lapede din pieile de lână. 
In cele din urmă se întări pănă în- 
tr’atâta, în cât părăsi tdte îmbro- 
bobodelile și ajunse a face băi 
reci nu numai în odaia încăl4ită, 
ci și în rîu, pănă în luna lui Oc- 
tomvre, și apa de rîu, departe de 
a’i strica îi folosia și mai mult de
cât apa cam stătută din putina de 
baie de casă.

Buna disposiție pentru băile 
reci cere, ca o condițiă esențială, 
ca întreg corpul să fiă cu desșvâr- 
șire cald. Acela der, care e încăl4it 
bine, după-ce a stat mai mult timp 
într’o odaie caldă, sâu după-ce a 
muncit ori a umblat cât-va timp, 
este în buna disposiție cerută.

Cui îi e frig, cine sufere de pi- 
ciore reci, cine tremură, în astfel 
de stare de răcelă să nu ia nici 
odată o baie rece, pănă când nu se 
va încăl4i mai întâiu prin umblare, 
etc.

Și din contră: Cine asudă, cine 
are călduri (vorbesc de bmenl sănă
toși), și este ca și scăldat în cea 
mai mare sud6re, acela să ia liniș
tit baia n6stră întregă.

Chiar și 6meni de astfel liniș
tit! și în tbtă firea se tem grozav 
de a întră în apa rece când sunt 
asudați. Și cu tbte acestea, nimic 
nu e mai nevinovat. Ba eu cutez 
să afirm, după îndelunga esperiență 
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ce am făcut, că: cu cât e sudârea 
mai mare, cu atât mai bună e baia.

Cine ia baia rece, să ae âea- 
brace repede și se stea lungit un 
minut în baia pregătită mai din 
’nainte. Cine va fi fiind asudat se 
șeză în baie, adecă se între în apă 
numai pănă la regiunea stomacului 
și se-șl spele repede și cu putere 
partea superibră a corpului. Apoi 
se se cufunde un moment pănă la 
gât, se iasă imediat din apă și să 
se îmbrace, fără a se șterge, cât va 
putea mai curend. Lucrătorul cu 
mânile seu lucrătorul de câmp ptfte 
se-’și reîncepă imediat lucrul, cei
lalți trebue se facă mișcare (cel pu
țin un sfert de ces), atâta pănă când 
corpul va fi cu desăvârșire uscat 
și-si va fi recăpătat căldura normală.

Orî-ce faci, iubite cetitor, fă cu 
chibzuială și nu trece nici odată 
peste măsura adevărată! Baia întră- 
gă trebue se se ia de obicei cel 
mult de trei or! pe săptămână.

Un cunoscut al meu făcea în 
fiă-care nbpte în timp de 18 ani, 
băi întregi. Eu nu ’i-le-am ordinat, 
der el nu le-a părăsit și n’a fost 
bolnav nici o 6ră în acești 18 ani.

Cine voesce să se întărescă și 
să-și conserve sănătatea, să nu în- 
râr4iă der de a începe să facă baiă 
rece. Poporele, gințile și familiile 
vigurbse au fost în tot-dâuna amici 
ai apei reci. Cu cât vecul nostru 
îmbracă caracterul și numele de 
„epocă moleșită11, cu atât mai mult 
este timpul să ne întorcem la ve
derile și principiile firesc! și sănă- 
tose ale celor vechi (nu la cele ar- 
tificiăse și nenaturale).

Din alte vremuri.

Au trecut și în Anglia dilele adevă
ratului dandism. Dandy în limba englesă. 
însemndză un om galant, care observă mo
da în tote nimicurile ei caprițiose. Regi
mentul al 10-lea de husari avea oficerl nu
mai din familiile cele mai nobile. Despre 
unul dintre acești oficerl vom spune o în
tâmplare, din care cetitorii noștri vor înțe
lege, cum se purtau adevărațil dandy. Lord 
Fitzgerald se plimba într’o di, pe când re
gimentul al 10-a era în garnisonă în Du
blin, pe sub arcadele regale. Din întâm
plare el se apropie de vitrinele unei pră
vălii de mănuși; întră înlăuntru și cere o 
păreche de mănuși de calitatea cea mai. 
fină — se înțelege. I-se aduse mai multe 
feluri și îșl alese o păreche.

— Cât costă? întrebă el pe dama 
bătrână, ce vindea în prăvălie.

— Doi și nouă penel!
— Doi și nouă penel! repeta el, fă

când ochi mari — cât este doi și nouă- 
penel ?

— Trei șilingi, fără trei penel, d-le..
— A, trei șiling, înțeleg!
El scose punga și puse trei șilingi pe 

tejghea. Dama scote restul de trei șilingi 
și-i oferă oficerului. Der fiind-că acesta se 
uită cu mirare la ei, cugetă c’ar fi mai 
bine să-i învălescă într’o hârtie. Așa și 
făcu, și oferi micul pachet oficerului.

— Ce-i acâsta? întrebă el.
— Restul, d-le.
— A înțeleg! es, prea bine. Aveți un. 

servitor la disposițiune ?
— Este în arcade un hamal, sir, să-l 

chem ?
— O, prea multă ostendlă, vă mulțu

mesc.
— Mă rog, nu-i nici o ostenelă! — 

replică vîndătorea, și grăbi, ca să cheme 
pe hamal. Acesta se presentă.

— A, dragul meu, cunoscl d-ta ba- 
racele din Portobelo ?

— Cum să nu le cunosc, sir! Vărul 
meu este husar într’al 10-a regiment la 
Portobelo.

— Prea bine. Etă carta mea. Du 
acest pachet (el arată cu degetul dela mâ
na mânușată hârtia cu cei trei penel) ser
vitorului meu, și poftim și jumătate de co
ronă pentru ostendlă.

Istoria acesta ne reamintesce dandis- 
mul femeilor române din munții Abrudu
lui. Au trecut și dilele de belșug ale Mo
ților noștri. Pe când exploatau ei minele 
din munții Abrudului, femeile bravilor Moți 
se jucau cu galbenii. Etă o întâmplare ana
logă cu a Englesului dandy:

O femeie se duse în târg, ca să-și 
cumpere stofă pentru haine. Intrând într’o 
prăvălie, ceru stofă de care are mai scum
pă. Băiatul din prăvălie, considerându-i 
îmbrăcămintea, îi dete o stofă prostă. Fe
meia o respinse departe cu indignare:

— De aceea să-mi dai — <fise ea — 
arătând stofă într’adevăr fină.

— Ai d-ta atâția bani, ca să o cum
peri ? — întrebă băiatul necredător.

— Ad’o numai încoce; cât costă ?
— Doi galbeni cotul.
— Să-mi tai doi coțl — dise ea arun

când 4 galbeni pe tijghea. Apoi scoțân- 
du-șl cișmele, îșl înfășură cu stofa picidrele,

Pascâie.
Pastile în Rusia. In Rusia toți omenii 

dela oel mai sărac pănă. la cel mai bogat, 
duo la biserică în diua de Pasci un fel de 
boțuri făcute din lapte închegat, le aș6$ă 
pe nisee mese înintea altarului și așteptă 
ea preotul să le bine-cuvinteze. In fiă-care 
boț este înfiptă o luminare său două de 
cdră.

După ce se strigă de trei ori, la cea din- 
tâiu cantare a cocoșilor: Christos a înviat! 
și credincioșii răspund: Adevărat a înviat! 
es preoții cu cădelnițl și cu cruci, de bine- 
cuvintdză boțurile de lapte, ale căror lu
minări sunt aprinse.

La urmă credincioșii îșl iau numai 
luminările, cari au mare preț. Când fulgeră 
și plouă îngrozitor, când se cutremură pă
mântul său se întunecă sorele, ele sunt 
aprinse prin case.

Cei oe n’au fost la biserică în noptea 
de Pasci, oumpără cu 10 seu 20 de ruble 
un căpățel de luminare dela PascI, spre 
a-i servi la ușurarea nevestei lui însărcinată, 
care se chinuie îngrozitor.

Pastile la curtea englesă. La ourtea en- 
glesă e obiceiu vechiu, ca șeful statului 
(rege seu regină) să spele în personă pi
cidrele a 12 cerșitorl din cei mai nenoro
ciți, în Joia săptămânei mari, așa cum a 
făcut Isus cu apostolii sai.

Șambelanii Curței es la răspântii și 
string 12 cerșitorl, cari par a fi mai pră
pădiți; îi duc 'a palat, îi bagă în baie, îi 
spală bine, îi piaptănă și 'îi primenesc; 
apoi îi duc la rege său regină, care-șl su- 
țuică mânecile și-i spală din nou pe toți 
pe picidre, într’un lighian de aur, în asis
tența întregei curți civile și militare.

In cjiua de PascI, acești 12 cerșitorl 
mănâncă la masa regală, conform învăță- 
xurei lui Christos:

„Cel oe se mândresce nu-i cu mine, 
er cel care se umilesoe e fratele meu în 
împărăția cerurilor. “

E de observat însă, că regina de ac}l, 
Victoria, n’a spălat nicl-odată picidrele a 
12 cerșitorl; ea îi aduce în adevăr la palat, 
ii trimite la baie și ordonă să li-se dea pri- 
meneli și haine. Apoi, în loc să-i spele pe 
piciore, le dă câte-un bacșiș și-i trimite 
, e-acasă.

Pastile in Abisinia. Abisienii, deși forte 
buni oreștinl, au păstrat o mulțime de obi
ceiuri arabe în esercițiile religiose. Deo
sebit de chemarea credincioșilor prin clo
pote, paraoliserul se urcă la PascI în tur
nul bisericei și strigă de-acolo :

VenițI de vă închinați învierei lui 
Mașabuna. (Mântuitoru).

Negusul presintă popilor crucea, er 
aceștia o preumblă printre grupele pros
ternate.

OrI-ce bun Abisinian eliberdză la Pasci 
un sclav seu mai mulțl, îi însdră și le face 
o carieră.

Cei mai săraci tot economisesc ceva 
în cursul postului, pentru ca să se potă în
veseli în diua de Pasci.

Un obiceiu trist este, că a doua di 
de Pasci se face o vânătdre în contra pă
gânilor din împrejurimi; cri prinși trebue 
să-și alegă una din două : seu să se facă 
creștini, său să moră.

Obiceiul acesta a mai slăbit acum prin 
intervenirea guvernelor europene.

Negustorii mahometanl fao astfel, ca 
să nu se afle în Abisinia la Pasci și la 
Crăciun.

Pastile în Cansas. In statul Cansas 
din America de Nord se dă drumul la Pasci 
tuturor arestanților. Aceștia de ordinar 
sunt pungași seu hoți, căci cei ce făptuesc 
crime mai mari, sunt uciși. Anul trecut, la 
Pasci, în orașul Popeka, o mulțime de case 
au fost sparte și prădate de arestanțil li
berați în ajun. Ou tote astea obiceiul per
sistă și Șeriful, în raportul de anul acesta, 
îșl dă părerea, că ar trebui să se dea ares
tanților merinde pe trei cjfl0 la eliberare; 
el a deschis de mult o listă de subscripție 
în acest soop.

Hoții în Cansas nu sunt dâr condam
nați la închisore, decât pănă la Pasci, er 
dâoă serbarea asta e prea apropiată, atunci 
pentru înlocuirea lipsei de timp, li-se trage 
o bătae. („Fam.")

Legenda despre Crucea Domnului 
nostru Isus Christos.

In opul unui învățat se află notat, 
că crucea d-lui Isus Christos s’a făcut din- 
tr’un arbore forte minunat; acel arbore 
l’au aflat Iudeii pe dealul Grolgotei în tim
pul când după emigrarea lor îndelungată 
în deșert, au ocupat pământul promis lor 
de Iehova.

Acest arbore era mai mare și mai 
frumos între tcțl ceilalți arbori, cât în totă 
ludea nu i-se afla asemenea.

In mai multe rânduri au voit a’l tăia: 
întâia-oră când s’a fondat Salem; altădată 
a ordonat Solomon, ca să-1 folosdscă la edifi
carea frumosei biserice a Ierusalimului; 
mai târdiu la edificarea bisericei a doua, 
s’au și pus a’l tăia, dâr fiind-că în scorța 
acestui arbore tote uneltele cu care voiau 
a’l tăia se rupeau, și astfel vedând, că nu 
este chip a’l tăia, l’au lăsat și i s’a dat 
numele de neînvins.

Vulgul (poporul) elice, că acest arbore 
a fost arborele vieții, acesta a înfrum- 
sețat raiul, încă înainte de creațiunea 
omului.

Apoi după-ce a venit păcatul în lume, 
și a cutreerat tot universul, ivindu-se un 
viscol înfiorător, grădina raiului, în acest 
timp fiind întinată prin păcatul omului, a 
nimicit totul și arborele vieței fiind detu
nat de un fulger, a câdut în adâncimea 
pământului într’un rîu. De aci înainte până 
la anul diluviului (potopul) arborele vieței 
a fost dus de undele rîului încoce și în
colo, până în oele din urmă a sosit dilu
viul. Diluviul apoi tote le-a asimilat pe 
pământ; dar după ce apele au început a 
scădea, arborele vieții a fost aruncat de 
undele diluviului pe vârful G-olgotei, unde 
apoi cu timpul a început a da rădăcini și 
în fine a cresce, până cu timpul s’a făcut 
mare și frumos.

A^sta a fost sortea acestui trunchiu 
înegnt și bătrân, care din timpii cei mai 
vechi nu a fost atins de nimeni; până ce 
un industriaș tânăr făcu crucea lui Isus 
Nazarinenul din acest arbore minunat, 
necunoscându-i însemnătatea lui, și l’a tăiat

de tot, cu o așa ușurință, ca cum ar fi 
tăiat o nuia de alun.

Etă dâr că arborele vieței în timpul 
creat, a dat viața omenirei, prin mortea 
timporală a celui necreat.

Dr. Elefterescn, 
profesor.

POVEȚE.

Vin din vișine. Vișinele dau un 
vin forte bun, ce are multă asemă
nare cu vinurile de Erlau. Despre 
acest vin putem spune, că el între 
tote vinurile este cel mai bun pen
tru dmenii noștri, pentru-că vișine 
cresc pretutindeni în țeră și rodesc 
une ori așa de mult, că numai la 
vin au un preț însemnat, pe când 
altfel cu venejarea vișinelor nu se 
plătesce nici culesul lor. Vișinele se 
spală mai întâiu, se culeg de pe 
coc}!, apoi se fiecuesc și se tescuesc, 
eră zama stdrsă se măsură cu Y2 
litru și se tornă în poloboc. Pentru 
un vin de tăria I. se adauge la 1 
litru de zamă de vișine y2 litru de 
apă și 30 decagram! de zahar. Acestă 
amestecătură face la olaltă 1.68 li
tri. A vend de umplut de pildă un 
poloboc ca de 105 litri, se socotesce 
de câte-ori încape amestecătura a- 
cesta în poloboc (butoiu). Prin sooo- 
telă aflăm, că amestecătura de 1.68 
litri va încăpea de 621/2 de or!în polo
bocul de 105 litri. Pentru polobo
cul acesta ar trebui așa-dără: 1 li
tru de 62 */ 2 de or! =621/2 litri de 
zamă, l/2 litru de 62l/2 de ori — 
311/2 litri de apă și 30 de decagram! 
de 621/2 de ori = 1875 decagram! 
său 183/4 chilograml de zăhar. Po
lobocul se umple cu zama ast fel di 
răsă, se adauge, ca se ferbă bine, 
vr’un chilogram de stafide și 10 de
cagram! de tireghie, apoi se astupă 
cu dopul bortit. Vinul ferbe fărte 
fărte bine, se limpezesc© în vr’o 
8—10 eeptemânl și capătă o colăre 
frumăsă întunecată roșie, ce semăna 
cu vinul de Erlau. De odată cu po
lobocul se umple și un șip seu o 
balercă de vr’o 10 litri eu zamă di
resă, ca și cea din poloboc. Din și
pul acesta se direge polobocul, după 
ce a încetat ferberea se astupă bine, 
și se lasă pănă în postul mare luna 
Martie seu April. Acuma se slobode 
vinul în șipuri și 8e păstreză mulțl 
ani, întrebuințând la gustare numai 
câte un păhăruț mic seu rărit în 
jumătate cu apă. Vinul se face cu 
atâta mai bun și mai tare, cu cât 
stă mai lung timp De aceea ar fi 
bine a-’l începe abia după vr’o doi 
an!

*
Ceai de viorele. Viorelele (Viola 

adorata,), aceste floricele de primă- 
veră, cari au un miros atât de plă
cut, sunt cunoscute de tot omul. 
După învățăturile preotului Kneipp, 
ele se pot întrebuința și în modul 
următor :

Când copiii sunt apucați de o 
tuse rea, de tușea convulsivă chiar, 
mama să ia o mână de foi de vio
rele, vere}! seu uscate, să le fearbă 
în apă și să dea copilului din două 
în două ceasuri câte 2—3 linguri 
din acest ceaiu. Pot fi întrebuințate 
și rădăcinele, der trebuesc strivite 
înainte de a face ceaiu. Cei adulți 
vindecă orî-ce tuse, bând pe 4*  trei 
cesc! de ceaiu de acesta.

Acest ceaiu alină și tușea celor 
ftisicl și disâlvă flegma. El e bun și 
în contra durerilor de cap și a 
fierbințelilor la cap. Muiem odată o 
cârpă în ceai de viorele și o punem 
la frunte, ba mai bine este să spă 
lăm capul cu acel ceaiu. In contra 
g â 1 c i l o r acest ceaiu este o gar
gară cu efectul sigur. Putem tace 
și comprese la gât, muind cârpa în I 

ceai. Cine are o respireție grea, s& 
bea 4*l Qic 2—3 cesc! de ceai în 
timp de câte va 4*1®-  Foi de viorele 
strivite și legate de-asupra, răcoresc 
și risipesc umflăturile înferbentate; 
fierte în oțet, vindecă podagra.

*
Cum se pole împedeca tinicheaua 

de a rugini? Tinicheaua se pote îm
pedeca de a rugini frecând’o cu slă
nină prâspătă și punend’o într’un 
cuptor să se încingă. Când obiec
tele sunt noue, și decă se trateză în 
felul acesta, se pot lăsa ori cât în 
apă, vor rămâne mereu lucităre și nu 
vor rugini.

MULTE ȘI DE TOATE.
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•și trase cișmele peste ea. Acum să-mi dai 
•stofă pentru o rochie....

*
Un asediu curios.

De o lună e pusă în Birmingham 
(Anglia) o casă în asediu din partea ese- 
cutorilor. Două dame nncăsătorite adecă, 
surorile Smyers, au fost osândite din partea 
judecătorilor să plătâscă 48 fi.

Deorece ele na putură, său nu voiră, 
să-și plătâscă datoria, se trezire cu visita 
a doi esecutorl, împuterniciți din partea 
creditorilor, ca să le esecueze mobilele 
din casă. Surorile înțelegând lucrul, închi
seră esecutorilor usa înaintea nasului, și 
se barioadară.

După legile englezescl, esecutoril numai 
atunci pot întră în casa unui dătoraș, decă 
o permite acâsta, sâu dâcă ei află ușile 
deschise.

Astfel esecutoril stau acum ȘÎ 
nopte la pază, înaintea casei baricadate, 
și așteptă cu paciință momentul, când da
mele asediate, seu din distragere seu din 
nebăgare în semă, vor lăsa ușile deschise 
și ei vor pute întră.

Der surorile Smyers sunt forte pre
caute, și, pentru de-a nu suferi fome, pri
mesc de-a-le mâncărei dela prietini pe fe- 
râstră din catul întâiu. Locuitorii din Bir- 
minghiam sunt forte curioși, cum se va 
fini acâstă luptă interesantă.

*
Espedițiă zoologică in Mexico.

Călătorul svedian Dr. Gustav Eisen 
mai înainte profesor în Upsala, s’a 
întors de curând, însoțit de naturalistul 
Frank Vâslit, la Sau Francisco, din espe- 
dițiunea sa intreprinsa in Mexico și Cali
fornia. Resultatul espedițiunei a fost stră
lucit. Scrutătorii adunară 40,000 de insecte 
paiangenl etc., dintre cari aprâpe 3000 sunt 
nesce soiuri cu totul necunoscute până 
acum. Ei descoperiră și d6uă piscuri de 
munte noue și în California 60 specii noue 
de cărăbuși.

In munții Tepec aflară o mulțime de 
animale ouriose. Astfel Dr. Eisen afla un 
soorpion numai de un țol de lung, a cărui îm
punsătură produce sigur mârte, dâcă nu se 
folosesoe grabnic vr’un mijloc contra muș- 
căturei. Scorpionul acesta se numesce 
Alacran. Locuitorii din acele ținuturi spun, 
că înainte cu câțl-va ani 50 de soldați, 
cari au tăbărît peste ndpte in apropiarea 
unei colonii de astfel de scorpioni, au fost 
atacați de aceștia și au perit pănă la cel 
din urmă om.

Mai departe descoperi Dr. Eisen o 
insectă atât de mică, încât pote trece prin 
urechia acului, dâr care este atât de ve- 
ninâsă, încât mușcătura ei produoe o um
flătură de tot mare. Scriutătoril descoperiră 
apoi un paiangen, lung de doi țoii și cu 
piciârele acoperite cu perl; acesta trăesce 
pe la oolonil, și îșl țese dela arbore la ar
bore rociul, în care prinde mii de fluturi 
și alte insecte.

In internul Mexicului călătorii făcură 
descoperirea, ca Indienii semicivilisațl, de 
ani de dile întrebuințâză oanalurl, prin cari 
conduc apa din munte in ținuturile lor. 
Dr. Eisen aduse cu sine 300 fotografii de 
ale indigenilor din Mexico.

*
Tigru îmblâ dit.

O sooietate de Englesî din Bombay, 
care visitâ într’o cji renumitul templu din 
spelunca din Elephantina.

Găsi într’o nișă întuneoâsă din tem- 
plt un tigru de tot mic. II luară și-l duseră 
dejarte, ca să nu se espună furiei tigroicei, 
caje de sigur trebuia să se întârcă în curând. 
Pinul de tigru, căruia i-se dete totă liber
tatea și nutrement bun, cresou repede și 
se făcu așa de blând și credincios, ca un 
câte. Nu era îndoială, că se îmblâncjise 
depin. Mai pe urmă când se făcu de tot 
maze și, pe lângă totă blândețea lui apa
rentă, începu totuși a deștepta temeri, dete 
din; întâmplare peste o buoată de carne 
crulă, care era încă cu sânge. Pănă atunci 
inse se feriră a-i da carne crudă de anima
le ; în momentul ce atinse ou limba carnea 
sângerată, se cutremură, sfâșiâ și înghiți 
canea cu ochi scântietorl, scose un urlet

înfricoșat și se repecji spre pădurea din 
apropiere și nu se mai întorse înapoi nici
odată. Tigrul se îmblâncfesce ușor, când 
este prins de mic, der totuși nu trebue să 
aibă omul înoredere prea mare în el. Un 
leu îmblâncjit merită mai multă încredere. 
Renumitul Carol James Fox avea un tigru, 
care umbla după densul ca un câne. El 
îl crescuse de pui mic și-l hrănise numai 
ou lapte și cu mâncări de legume. Der 
într’o di, pe oând Fox ședea în camera sa 
de lucru și citea, se apropie tigrul de den
sul și-i linge mâna, ce atârna în jos peste 
răzămătdrea scaunului. înainte sâ-șl dea 
semă cum se întâmplase, tigrul îi trase eu 
limba o bucată de piele de pe mână. Când 
Fox se uita, băgă de sâmă cu spaimă, că 
ochii tigrului scânteiază în mod straniu și 
că setea de sânge se deșteptase în tigru. 
Atunci se ridică binișor de pe scaun și 
fără să-și scotă mâna din gura tigrului îl 
amăgi cu vorbe blânde în camera vecină, 
unde era atârnată în părete o carabină în
cărcată. Oând sâDgele începu să curgă din 
mână mai repede, tigrul începu să tremure 
și ochii îi scânteiau și mai îngrozitor. Din 
fericire Fox avu timpul să apuce carabina 
și să întindă mort la pământ pe tigru prin- 
tr’un glonț trimis tocmai în capul fiarei.

*
Este durere să ora morțiî?

In general 99 la 100 de ființe omenescl deja 
cu multe ore înainte de sosirea morței, sunt 
inconsciente, nu sciu de sine. Cugetarea lim
pede, simpatia, amorul pentru aceia, cari sunt 
scumpi, t6te acestea se șterg, totul dispare. 
Ca și un copilaș, care la nascere nu este 
alt-ceva, decât un mic animală, de ase
menea și învățatul, filosoful, eroul, o- 
mul de stat, ale căror acte seu cuvinte 
vor rămână înscrise în analele timpurilor, 
toți aceștia chiar, nu sunt nimic la ora 
morții, decât nisce animale, cart se stingă. 
Ceea ce este, devine atunci ce era. Este 
morte a.

Oălexxd.axW.'u. septexxiâixei.
APRIL are 30 cjile. PRIER.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 17 Aprilie n. 1895.
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70-72
60-62
62.64
64.66
39.41

75
79

5.85
6.40
6,65
7.10
6.85

5 95
6 60
6.90
8.10
7.10

SoiulProductediv.
dela

Sem, de trif. Luțernii ungur, 
francesă

CDflOJ
O
3o
8T-<
Op.
3—- to 
h 

Ps

Oleu 
Oleu 
Uns.

>> 
de rap. 
de in 
de porc

Slănină

Său
Prune

n
Lictar

n
Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară
Spirt

w

roșiă 
rafinat duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

| pana

46.—38—

4iJ.48.50

41.
47.

40.50
16.—

Nou abonament

Cu 1 Aprilie IMSî» st. v. 
s’a deschis it o u abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețui abonamentului9 
Pentru

ixn. aaa.
șese 113.33.4
trei lnni

Domnii abonenți, cari 
încă, nu și-au reînoitu abonamen
tul, sunt rugați a grăbi cu re- 
înoirea, ca espedarea diarului 
nu sufere întrerupere.

5^ Cu numărul de față 
sistăză espedarea foiei celor 
nu și-au re’noit abonamentul.

S&

se 
ce

Austro-Ungaria:
pe 
pe 
pe

fi. 
fi.
fi.

12 
S
3

Pentru România și străinătate:
io.», a.33.   40 fra.3n.ci
șese lixzxi..................... 20 „
trei luni ..................... IO „

pe
pe 
pe

Abonamente la numerele cu
de Dumineca:

data

pe 
pe

pe 
pe

Pentru Austro - Ungaria:
un an .......................................... 2 fi.
sese lunî ................................. IU.

Pentru România și străinătate:
8 franci 
4

mai
prin

un an ................................
șese lunî .... . .

Abonarea se pote face 
mandate poștale.

ușor

Administrațiunea
„Eîazetei Transilvaniei* 1»

Bursa de BucurescI
din 17 Apri'ie n. 1895.

Valori ■
_

Rentă
Renta

n
nn
n
ji
»
n

Oblig, de Stat (Conv. ruralej.
Oblig. ~ "
Oblig.

jj

»
•j

Scrisuri
fiD
u

Oblig. Soc. de basalt

română perpetuă 1875 
amortisabilă . . . .

n

n
n

n
n

n

_ n

(Impr. 1892 . . . 
din 1893
1894 int. 6 mii. 
(Impr. de 32. ’/2 mii. 
(Impr. de 50 mii.
(Imp. de274m 1890 
(Imp. de 45 m. 1891 
(Im. de 120 iul. 1894

Casei Pensiunilor fr. 800 
comunei

H
a

11
fonciare

H

1883
1834
1.888
1890

BucurescI 
,. din 
îî <iin 
„ din 

> rurale . 
urbane BucurescI

ii
1»

H
Iași . . 
artificial

fr. 12.81Banca Rom. uit. div.
Banca Națion. uit. div. 86.— 
Banca agricolă.......................
Dacia-România uit. div. 35 le- 
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 

îî ,< >> îî 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 n/‘ 
Societ. p. const, de Tramways 
20 franci aur

Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Adminlstrațiunea
„Gazetei Transilvaniei^’.

grea dela 45.— cr. 
marfă ungurâscă 
47.y2 or. pănă la 48.— 
44 — cr. pănă la 45 
46.

Tergulîl de rîmătorl din Steinbruch.
La 15 Aprilie n. 1895

Starea rîmătoriloră a fost de 
141.869 capete, la 16 Aprilie au intrată 
1342 oapete și au eșit 912 rămânendă la- 
17 Aprilie un număr de 142.299 oapete.

Se notâză marfa: nngurescă ve oh e. 
păuă la 45.j/2 or 

tineră grea dela 
cr., de m i j 1 o o dela 
— cr. ușdră dela

or. Dănă la 47.— or.
Marfă țerănâscă grea dela 45.—pănă 

la 45.‘/2 or. de mijloo dela 44.— cr. 
pănă la 45— or. ușoră dela 45.— or. 
pănă la 45,y2 or.

Marfă serbăscă, grea d ela 46.— cr. 
păDă la 46 ]/2 cr. Transito, mij looiă grea 
dela 45.— cr. pănă la 46.— or. transito 
ușâră dela 44.l/2 or. pănă la 45.y2 or.

Porcii îngrășațl de unu ană dela —.— 
or. păuă la — or., îngrășațl ou ououruz 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
cu —.— or. la pănă — or..

a 
» 

n 

îl

1543.
138,--
41).—

150 v 
într. v.
150 v. 
într. v.

Cursul leșurilor private
din 17 Aprilie 1895,

cump. vinde.
Basilica 8.20 8.60
Credit .... 201.50 202 —
Clary 40 fi. m. c. , 58.75 59.75
Navig. pe Dunăre 150,— 160—
Insbruck .... 27.—
Krakau 27.— 28—
Laibach .... 24.- 25—
Buda .... 63 — 64.50Palffy .... 58.75 59.75
Crucea roșie austr. 17.40 18—

dto ung. . 11.70 12.20
dt.o ital. . 13— 13.50Rudolf , - 24.50 — 75

Salm .... 71.50 73 50Salzburg .... 26.50 27.50St. Genois 73— 74—
Stanislau . 42.75 46—
Trieitine 4l/j°/0 100 150—

dto 4°/„ 50 70—
Waldstein ___
gerbescl 3% 43— 44—

dto de 10 franci —- — ___
Banca h. ung. 4"/c 131— 132—

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. fi°/o Paris .... 2’/,%
Avansuri pe efecte 7% Petersburg . .
Casa de Depuneri î'/2 Berlin ....
Londra .... 2°/n Belgia .... 37o
Viena................... 4% Elveția .... 3%

Prețurile cerealeor din piața Brașovu.
Din 19 Aprilie st. n. 1895

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Aprilie 1895.

Vend, 9.67
Vând. 9.64 
Vând.
Vând. —.—
Vând. —
Vând.

Bancnote rom. Cump. 
Argint român, Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Soris. fonc. Albina5°/0

9.65
9.60
9.70
5.75

59.20
—.— Vând. 
—.— Vând.

din Bosnia îu 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

buțl 
saci

9.—
9.-

17.50

—â

Calitatea.
Valuîaa 

trlaoi.

9.50
9.b0

18.—

Kecura sâu

greutatea fi. cr.

1 H. L. cel mai frumos 5 80
H Grâu ■ mijlociu . . 5 40
ÎJ mai slab . 5 —
î? Grâu mestecat 3 80
n „I frumosă 

Săoară Imijlooiă ,
3 80
3 40

•J Orz 1 frumos 
i mijlooiu

4
3

10
50

Oves ( frumos
l mijlociu

2 50
n
n Cucuruz.................... 3 80
» Mălaiu.................... 5 —
H Mazăre.................... 6 —
îî Linte 7 —

Fasole.................... 6 —
Sămânță de in . . 9 50

ii Sămânță de cânepă 5 —
» Cartofi..................... 1 30
î» Măzăriche .... _ _

1 kilă Carnea de vită . . 44
Carnea de porc . , — 48

n Carnea de berbece — —
100 kii. Său de vită prâspăt 23 —

Său de vită topit 33 1

Cursul ia bursa din Viena.
Din 19 Aprilie 1895.

Renta uDg. de aur 4°/0 .... 12:
Renta de cordne ung. 4% ... 9
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4‘/2% . 12;
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 10'
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 12 
Bonuri rurale ungare 4°/0 ... 9!
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 91
Imprum. ung. cu premii .... 161
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 15' 
Renta
Renta 
Renta 
LosurI
Acții de ale Băncei austro ungară. 
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
NapoleondorI...................
Mărci imperiale germane 
London vista .... 
Paris vista....................
Rente de cordne austr. 4°/0 
Note italiene....................

de hârtie austr. . 
de argint austr. . 
de aur austr. . .
din 1860 . . .

<

Proprietar; Ds». Aurel fHureșianu.
Redactor rcSDOnsallil: Gregeriw
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PUBL1CAȚIUNE.
Oficiul orfana], ca autoritate 

pentru moșteniri, aduce la cunos-
< ință publică, că după cererea tutu
ror erecților, respective representan- 
îîlor, și pe temeiul testamentului re- 
posatei Wilhelmina Moser năs •
ută Adam, se va vinde cu licitație 

în 22 Aprilie 1895 la 9 ore a. m., iu 
localitatea oficiului orfana! 
-rășenesc, casa Nr. 15 din Stra
da Vămei, GB. folio 552. top. Nr. 
5683.

Condifiile se pot vedea la ofi-
< iul orfana!.

Brașov, 8 Aprilie 1895.
683,2—2 Oficiul orfanal orășenesc.

Sz. 644«—1894.

HMetmeny.
Brassovărmegye tbrvenyhatosâ- 

ga 1894. evi zărszâmadâsai az âllan- 
'?o vălasztmânynak 1895. evi April 
ho 17-en tartott iileseben az 1886. 
ovi XXI. t. cz. 17. § sa ertelmeben 
liozott hatărozata szerint 15 napi 
k bzszemlere kitetetnek.

Mi is azon megjegyzessel hoza- 
1 ik koztudomăsra, hogy az emlitett 
t-zâmadăsok, mai naptdl kezdbdbleg 
a fenti hatâridbn beiul a vârmegyei 
alispăni hivatalnâl, a hivatalos 6iâk- 
1 an betekinthetbk.

Brasso, 1895 âprilis h6 20-ân.

I
ITu e jucării, 
mi glumă, nu șarlatanie, 
decâtu curatulu adeverii.

Mai pre susîî de orl-ce laudă și ves
tită în totă lumea este

-*s  Colecția nâstră Chicago 
care pentru desfacerea magaziei 

nostre de Galanterie vindemti 

numai cu 3 fi. 50 cr.
Unii orolog:u 

debusuDariiprima 
tuka-remontoir, 

umblă regulată, 
8 ani garanție. 1 
lanțiî Panțer imi
tație d’aurti. 2 bu
ton! pentru man- 
jete, aurii duble 
cu mecanismii pa- 
tentat. 2 butonl 
eleganți pentru 
numai cu 3 fi. 50 cr. Sta Vu kî 
1 țigaretă. 1 bricegii solingeră. 1 toiletă de 
busuriarii cu etui.

Tote 10 piesele numai 3 fi. 5® cr.
Grăbiți cu comandele pănă se mai află 

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

Kommîssîous-W aareniiaus
<ler anierik. Tuka-Uhrenfabrik 

Wteni XI. Tafeor-SlrsssseXX: .
La casil când nu ar conveni se dau 

banii îndăretti.

3—3
CC

I

I

®@© Orele de c^ssă dela 8—I

H

>11

irl
fel) 
râ 

■p 
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L B! H
Ansîro-Uagară. institute de credit și de economi!

'> ^8 —- --------------------  - 4 - - - -r_FILIALA

&

Cec-Conto
la postă
Nr. 505.

>  £j

PrllBSSCS depuneri spre fructificare [fi llBgj 4V
netto, solvindfi însăși darea de interese;

SCOltffl polițe comerciale CU 5120 o J
BCCOrflj i^prumuturi cambiale și cambial-ipotecari JH [j

tecffle

l>r. «Jekei, 
alispân.

Otelul Bucurescî
din Brașovul vechiu se dă 
j&s dela I Qctom-
vre 1895.

Informațiuni se pot capâta la 
eredii lui Fraga» Bra
șovul vechiu, Strada Lungă Nr. 75-

Ănnncmri 
((aserțiuni și reclame)

Siaraftsa a se adresai SMbs©r>âse, 
ssdnainssiratiuMi. Pst casanSu pas- 

ureui a^airacsas mai msaPi 
odată se face scădemesatâ, 

caî’e ci’esce cm câtă puEblâoas'ea 
face ma» de maaOte-oH.

Administrațîunea
„Gazeta Transilvaniei.“

Nu se mai oferă 
in viață iBiCB-®îi5a4ă «easâa 

ca numai <£! A > F te se
pentru W.&svJ vl. cumpere

o colecție splendid-ă d.e
ao a oK

r

1 ciasornicii 
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 inelQ. de 
siguranță și ca
rabină.

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

2 nasturi de 
manjete. auru

double, giloșate, c” melianismil patentatiî.
1 acii cu broști pentru dame forte fru

moșii, fasonîi de Parisă.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aurC.
Tete aceste 10 obiecte practice costă 

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

Comandați iute, pănă se mai află o- 
biec.te, că astfelii de ocasie nu se mai iveș’e.

Trimiteri se efectuezi ori și la cine 
cu rambursă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii înderetu, așa că pentru cum- 
perătorii este eschisii ori și ce Risico.

Se pote cumpera dela unica firmă de 
ciasornice

660,5-6
Alfred Fisclaer, 

Wien I. Adlergasse 12. FI

ooooooo©©a©ooaoo©aooo@o©o©a©oo©a
Am onore a aduce la cunoscința publică, că cu 4iua de © 

O astăzi am deschisă Ssî Brașov la casa mea pro- O 
O prie, 3alea tiarei 41 

g unii deposito de feere^ 
O sub conducerea Domnitorii

•b Acestu deposits principală va conține tote spe- 
$ cialitățjle de bere, ce produc berăria din Schwe- 
J chat și Stembnach în butoie și butelii, calitatea cea 
3> mai bimă și prospetă.

V. ndarea eu prețurile oragioale.
Numai acelea butelii cu bere,a căror dopurî 

și vignete vor fi provecțute cu marca ală- 
•rț/ă, suntu a se considera ca productulu meu.

TeEegsEa®» Wr. fi 94.
Cu totă stima:

O
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credite în cont corrent iV“tegi6's

tICCH împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU 60|0;

■pa și vM ■sde și hârtii de valora
indigene și străine, în specialii de cele românescl;

recwsni ciijioiis . . . . . . . . . . . . ‘
cumperă dela efecte româno:
etecteeză tasffl și pteji
cată te Gomisinno ->«- însărcinări de tacă

r

I

t

escoiiiDîBzâ cajm
J 

j pe piețele din țeră și 
L streinătate,

n sub cele mai ief- 
____ 1 tine condițiunl; 

ÎBClliriffl magazine și iocm libere de depou, pkriui&’ 
sSu strada ®&râi Klr. 45, care, situată nemijlocită lângă 
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acâsta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de statu;

HP1H1DQPP în calitaf0a sa ca representantă principală a so- nfnntn 
llllillUOUO cietății de asigurare EQUITABLE din New-York UlUl LU 

Dfflitrn asioffl pe viejă parti-

Onorabilelor^ administratiuni de fonduri si p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare ie 5°[o ale „Albinei" 
cale ccirerii CEipoaie semesfti-ullu litră nieă o

cEeti-ngere, șâ eaa-i se afflă de veiisȘni’e în cuirgul «ȘiSei n Itairseă 
din ISudapesta, în g»8ese de SO®, I®®® și 9®®® de eoreiae. 
Ceaaajana’eaadîi eaaa-snadle iști jarmeisastalM celoadalSe efecte îaadi- 

g-esae, se gidte susținea eaa totan dceptulia, că 

Scrisurile fonciare „Albina" ie 5°i0 
saaaataa cadă i*eiativaî  cele mai ieftine ^i totodată aaa a i 
productive don efectele cotate Ea laursa din Xludapesta.

Bonitatea absolută a fbnciereloru „Âlbina“ e garantată 
prin valorea celti puțind întreită a ipoteceloru pe ba? a cărora 
se esmitu, prin fonduîu specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
T 19- *

a i • • r

.. ...................................... -.i &
de cassă deSa 8—L SSB

$ o o
foi 
de s

lavlta® la
Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente

Ia

f©iă geesatm familia.
„VATRA“ îndeplinindu tote oondifiunile cerute unei 

ilustrate pentru familii, fiind redactată cu multă îngrijire
unii din cei mai aprețiațl scriitori români, avend totb-deuna 
uniî sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o stimă con
siderabilă de ilustrațiuni splendidă reușite, dintre cari 0 mare 
parte originale, referitore atât la istoria nemului românescu, câtu 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescu RomâDi; este cea lisai res- 
pâmdKtă a’evistă ilustrată și ocaajpă I-aaSss B®cafl îbi 
Ifiterataaca beletristica roESfiâfixă.

„VATRA," apare de 2 ori pe lună, în fascicule întregi, de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosu pe liărtie extra velină.

Pentru Austro-Ungaria:
Costulu abonamentului pe unu anu este ... fi. 12 

„ „ 5, V‘2 » n ■ • • » &
Cei ce dorescă a se abona, suntu rugați se bioevoiesc-ă a 

trimite costulu abonamentului, prin mandatu poștală la librăria 
editore, C. Sfetea, Bucurescî, căci „Vatra11 n <. se trimite de câtu 
celoru cari plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulu I. alu „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fi., luxos legate cu 13 fi., er’ numai schițele cu fi. 1.50.

600,29—30

iii

Tipografia A. Mureșianu, Brașovă.


