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Frățietate la mileniu?
Respuns la Apelul magnatului Dr. Iosif 

Gal și soți.
Brașov, 20 Aprilie v.

Frate Gal!
Te-ai supărat pe foile oposițio- 

nale române, pentru-că nu se pot 
împăca cu chipul, cum se serbâză 
mileniul unguresc și te-ai simțit în
demnat, nu seim prin ce și p entru 
ce, se scrii un apel cătră frații Ro
mân! ca se-i desmenți dela hotărîrea 
lor de-a nu lua parte la serbările 
mileniului și pe noi, gazetarii opo- 
siționall români, să ne faci, vefil 
Domne, de minciună înaintea obștei 
românesc!.

Te-ai adresat ca frate cătră 
trațl și așa și „Gazeta Transilvaniei11, 
cea mai vechia dintre toile națio
nale române, împotriva cărora te 
plângi, vine a-ți răspunde ca la un 
frate.

Se ne ierți, decă cumva nu ți-am 
scris numele întocmai după cum te 
subscri astacți. Noi te cunoscem mai 
de mult, de când erai încă concipist 
la cancelaria aulică a marelui prin
cipat al Transilvaniei și te scriai 
Galu. Acum însă te vedem în apelul, 
ce-1 publici prin foile ungurescl, sub
scris pe unguresce Gali.

Dâr nu ne face de-ocamdată 
nici o durere de cap, cum te seri. 
Ceea ce însă ne bate la ochi este, 
că un fiiu de protopop român, ca 
d-ta, când seri cătră frații români, 
te adresezi numai la foile maghiare 
și n’ai atâta simț de cuviință cătră 
neamul d-tale, ca măcar atunci, când 
vrei se apelezi la el, se trimiți ape
lul d-taie și foilor românesc!.

Țl-am ierta însă și acâstă nebă
gare în semă; ceea ce însă nu-ți pu
tem ierta nici-de-cum este, că după 
tete câte ai văcjut, că s’au petrecut 
de doi-spre-4oce ani încoce, de când 
ai încercat pentru întâia-bră să plan
tezi între noi steagul „Viitorului41, 
al frățietății cu Ungurii, tot mai vii 
încă să ne întrebi, decă suntem străini 
în acestă patria, decă nu e ea și patria 
nostră ?

Așa am crecjut și credem și noi, 
că avem drept egal la patria, în care 
ne-am născut și în care trăim, și că 
suntem fiii ei ca și Maghiarii, cu 
cari împreună o locuim.

Der n’ai vecjut, frate Gal, nu 
te-ai convins încă, pentru sfinții lui 
Dumnezeu, că aici nu-i vorbă de 
ceea ce simțim și credem, noi Ro
mânii, ci numai de ceea ce simt și 
cred Ungurii ?

Nu vecți, că mileniul nu este, 
decât un ospăț mare, la care Ma
ghiarii au chiămat pe toți vecinii, 
pentru ca să le arate, ce simt și ce 
cred ei, și se se fălăscă înaintea lor, 
ce au făcut ei din aceste țări, pe 
cari pretind a-le fi cucerit la veni
rea lor din Asia și pe cari le stă
pânesc astăcji?

Nu! Noi, Românii, pentru totă 
lumea n’am <4-ice, că suntem străini 
în munții și câmpiile străvechi ale 
Ardealului, pe plaiurile Bănatului și 
frumosele ținuturi învecinate ale țerei 
unguresc!. Acesta, frate Gal, dela 

noi n’ai aucțit’o și decă totuși te 
arăți așa de nedumerit, că am pute 
să ne simțim străini în acești munți, 
pe aceste câmpii și plaiuri brăzdate 
cu munca și sudbrea țăranului ro
mân și îngrășate cu sângele viteji
lor, ce cfihi că odinibră luptau cu 
bărbăția neînfrântă, ca să le apere 
împotriva dușmanului comun, cui 
este a se mulțămi acâsta, decă nu 
acelora, cari au dus lucrurile așa 
departe, încât acești bravi și viteji 
Români să fiă tractați ca străini în 
patria lor?

Cine sunt aceia, cari din an în 
an și din c|i în cji, cu cât se cred 
mai tari, cu atât mai tare ne pri
vesc ca popor străin și ne defaimă 
ca națiune și biserică dușmană sta
tului, dâcă nu cei ce au pus la cale 
serbările mileniului?

Ai dreptate când cjicî, că patria 
ac ăsta este și a nbstră și ca nu 
suntem străini în ea. Der ce urmâză 
de aici, după mintea sănătosă ? Ur
mâză, credem, că trebue să fim trac
tați de stăpânire și noi ca fii ade- 
vărați ai patriei, 6r nu ca străini.

Pune ți mâna pe inimă și ne 
răspunde, decă așa se întâmplă, 
ori nu !

Vrei să ne mângâi, spuindu-ne, 
că odinioră nobilimea nbstră s’a bu
curat de aceleași drepturi, ca nobi
limea maghiară, și că atunci, când 
s’a desființat iobăgia, au fost libe
rați de jugul ei și țăranii noștri. 
Vrâi se ne faci să credem, că prin- 
tr’asta s’a făcut egalitatea și că, ne 
mai fiind iobagi, am devenit și noi 
cetățeni tot așa de liberi, ca și ce
tățenii maghiari.

Vorbesc! ca din carte, frate 
Gal. Ca și când ai fi învățat de rost 
tot ce au scris și au vorbit Ma
ghiarii pănă acum despre marile 
binefaceri, de cari grofii și baronii 
lor ne-au făcut părtași. Vorbesc! nu 
ca fiiu de protopop român, ci ca 
magnat unguresc. Crecji ore, că dâcă 
grofii și baronii unguri te-au aflat 
pe d-ta vrednic să șecji alături cu 
ei în camera magnaților, ei au fă- 
cut’o acesta pentru-că voesc să îm- 
părtășescă și pe Români în mod 
egal de libertatea cetățenăscă? Nu 
vrei să recunosc! odată, că dâcă ei 
te-au înălțat la acest rang, n’au fă- 
cut’o nici pentru meritele, ce ți-le-ai 
câștigat ca harnic funcționar și ju
decător, nici pentru a dovedi, că 
Românii sunt cetățeni egal îndrep
tățiți cu ei, ci numai și numai ca 
să te aibă între ei ca pe un vătaf 
al lor, care, ca unicul magnat mi
rean eșit din sînnl poporului român, 
să votezi împreună cu ei legile, ce 
se aduc în contra neamului și a bi- 
sericei d-tale și la ocasiuni să te 
aibă ca să te pună se iai în apărare 
politica lor dușmănbsă și despotică 
față cu Românii, cum faci și în 
apelul despre care vorbim?

Acum te-au pus se le iai în 
apărare din nou intențiunile și sco
purile, în fața mileniului, ce-1 ser
bâză. Te fac să le vorbescl fraților 
Români despre aceea, cât de frumos 
e, când cetățenii unui stat muncesc, 
luptă, se întristeză și se bucură îm

preună pentru interesul comun al 
patriei; se le vorbesc! de interesele 
esistenței și ale desvoltărei statului 
ungar și să le arăți, că decă astăcji 
ei își văd atacate cele mai scumpe 
bunuri naționale, dâcă se văd loviți 
de mbrte nu numai în limba și în 
cultura lor, ci chiar și în libertatea 
lor individuală, decă urgia desna- 
ționalisărei îi prigonesce pănă și la 
vatra casei lor: acestea tbte încă nu 
ar fi o causă de ajuns, ca să se re
tragă cu amăiăciune dela serbările 
mileniului.

Așa-dâră ceri dela frații Români, 
ca să sărute varga, cu care sunt 
bătuți. Și pentru-ce? — Pentru-că 
au contribuit dela început cu patrio
tismul și cu vitejia lor la susținerea 
și apărarea țerilor, cari formâză acjl 
statul ungar și pentru-că și astăcji 
contribue cu sânge și cu avere la 
susținerea și apărarea acestuia!!

Ciudată părere mai ai, frate 
Gal, despre „susținerea și cultivarea 
naționalității române14, decă le vii 
fraților Români cu asemeni neroejii.

Auc|i acolo, Maghiarii conduc 
și guverneză aeji statul numai ei, 
în dietă sunt numai ei, la comitate și 
la tribunale sunt numai ei; pe Ro
mâni nu-i afli decăt în localurile 
perceptorilor de dare, în șirurile ar
matei și pe banca acusaților pentru 
delicte politice. Și totuși Românii 
să fiă cei cu mai mare răspundere 
pentru esistența și susținerea statu
lui ungar și nu Maghiarii; dela Ro
mâni să se ceră tot, și capul pe tip- 
siă, pentru „interesele comune44 ale 
statului, eră Maghiarii, cari au tbtă 
puterea în mâna lor, se n’aibă nici 
o răspundere, nici o îndatorire față 
cu popbrele acestui stat și, prin ur
mare, față cu interesele lui de esis- 
tență!

Mai bine era, 46u> frate mag
nate, decă tăceai, căci atunci cel 
puțin nu ni-ai fi făcut să ne cutre
murăm vec|end, cât de mult, trăind 
în aerul veninos al cercurilor dom
nilor maghiari, ți-s’a stricat simțul 
românesc șl cât de mult au ajuns 
acele cercuri să-ți stăpânâscă sufle
tul de mameluc.

Ferâscă Dumne4eu pe frații 
Români, să ajungă * re-odată în 
acea stare de plâns, ca să caute a 
câștiga pe frații Maghiari printr’o 
ademenea purtare, ca a d-tale și a 
soților d-tale!

Convocare.
In Iunie 1894 ’ml-s’a înmanuat 

ordinațiunea ministrului de interne, 
nr. 321, referitore la organisarea 
partidului nostru cu însărcinarea, ca 
se o aduc la cunoscința tuturor mem
brilor conducători ai partidului național 
român.

Din cause destul de bine cu
noscute publicului românesc n’am 
putut pănă acum satisface acestei 
însărcinări, der mai vârtos din causă, 
că pe timpul, când mi-s’a comunicat 
aceea ordinațiune, eram puși sub 
paza polițiană, prin urmare restrînși 
în libertatea nbstră personală de a 
ne pute întruni, âr cătră finea lunii 

lui Iulie 1894 am fost duși în ten 
nițele statului.

Astă4i însă, încetând deopart 
acele pedeci, âr de altă parte ve 
4end poverile ce 4ilnic se manifest; 
din tbte părțile locuite de Români 
mă văd îndemnat și tot-odată obli 
gat, de a satisface însărcinării mii 
date prin sus atinsa ordinațiune mi 
nisterială, și spre acest scop convo 
pe membrii conducători ai partidului na 
țional român, aici în Sibiiu, la o confe 
rență, pe cțiua de 15 Maiu st. n. a. c

Ținerea acestei conferențe s< 
impune prin situația, în care se afli 
partidul nostru în urma ordinațiuni 
ministeriale, care susține, că adunăr. 
și partide pe durata alegerilor se poî 
organisa pe basa articolului 104 dir 
legea electorală, pe când reuniuni for 
mate pentru o acțiune mai largă și 
nu esclusiv pentru alegeri, se pot 
organisa numai pe basa unor statute 
aprobate de ministrul de interne.

Ordinațiunea acâsta ministerială 
consideră partidul nostru de o reu
niune formată pentru o acțiune mai 
mare, dâr neavend statut, îi in- 
ter4ice funcționarea mai departe. 
Adauge însă ordinațiunea din ces- 
tiune, că liberi sunt conducătorii par
tidului de a continua cu activitatea 
reuniunii lor, dâcă se vor conforma 
condițiunilor cuprinse în circularul 
ministrului de interne nr. 1508/1875, 
adecă, decă vor face statute și vor 
esopera aprobarea lor prin ministrul 
de interne.

Se nasce acum întrebarea, pe 
ce base voim să fiă organisat par
tidul național român?

Dâcă el este organisat conform 
art. 104 din legea electorală, atunci 
de sine cade necesitatea unei orga- 
nisări pe base mai largi.

Dâcă partidul național este a-se 
considera în înțelesul ordinațiunei 
ministeriale, ca o reuniune formată 
pentru o acțiune mai largă, atunci 
conducătorii partidului au dreptul 
de a face statutele prescrise de mi
nistrul de interne și a le subșterne 
spre aprobare.

Prin urmare întrunirea conducăto
rilor partidului național este necesară 
și justificată chiar prin ordinațiunea 
ministerială mai sus citată, care re- 
cunbsce conducătorilor dreptul de-a 
se organisa, ca partid pentru alegeri, 
său ca reuniune pentru acțiuni mai 
mari, care scop nu se pbte ajunge 
decât prin ținerea unei conferențe a 
Conducătorilor partidului, în care aceș
tia vor ave a se declara pentru una 
sâu alta organisare de partid și în 
cașul, când s’ar hotărî organisarea 
unei reuniuni cu o acțiune mai 
largă, atunci vor trebui să facă sta
tutele prescrise prin ordinațiunea 
ministerială mai sus arătată.

Dr. loan Rațiu.

Revista politică.
Retragerea lui Lueger. In 28 c. 

Lueger, care a fost ales acum a 
patra bră primar al Vienei, a avut 
audiență la împăratul. Cu acâstă 
ocasiune monarchul îi spuse lui 
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ueger, că cu tâte că este om har- 
ic și bun patriot, între împrejură- 
le de față nici decum nu-l pote în- 
ri ca primar al Vienei, și de aceea 
l se se retragă de bună voiă. Lue- 
er imediat și abcțise la demnitatea 
l care fu ales de xepresentanții 
rașului Viena, și astfel acum se va 
ice o nouă alegere, la care însă, 
□pă cum se afirmă, totuși numai 
q antisemit va fi ales ca primar.

*
Noi consilieri intimi. Maiestatea 

a monarchul a numit pe următorii 
oi consilieri intimi: pe miniștri un - 
ari Alexandru Erdely, Ladislau Lu- 
ics, Desideriu Perczel, Iuliu Wlassics, 
'rnest Daniel și Ignaț Darânyi; și pe 
îiniștri austriac! Hugo Glanz și Emil 
e Guttenberg.

*
Prințul Ferdinand în Berlin. Săp- 

îmâna trecută a petrecut’o prințul 
erdmtmd al Bulgariei în Paris, unde 
s’au făcut cele mai mari onoruri. 
Jaltăeri Ferdinand a sosit în Ber- 
n; la gară a fost întâmpinat de 
apresentantul împăratului german, 
onte Kanitz, de mai mulți alți dig- 
itarl, de ambasadorul turcesc și co- 
mia bulgară. Dela gară prințul 
ierse la palat, unde fii întâmpinat 
e împăratul Wilhelm, și îndată după 
ceea fu presentat și împărătesei. 
ja prâncjul de curte dat în onârea 
omnitorului bulgar a luat parte, 
ître alții, și prințul Ferdinand al Bo
tanici.

*
Călătoria împăratului Rusiei. Se 

estesce, că împăratul Nicolae al 
lusiei va întreprinde curând după 
erbările încoronării o călătoria, și 
a face visite mai multor curți. La 
nea lui Iunie, se (țice, Țarul va 
isita curtea Vienei. Cât va petrece 
n Viena se va ține o mare revistă 
ailitară, cum s’a ținut în onorea 
mperatului german. In 17 Maifi 
Jecă archiducele Ludovic Victor 
împreună cu două deputațiunl de 
ificeri din regimentele austio-un- 
;are, ca să asiste la serbările de 
ncoronare din Moscva, ca repre- 
entant al Majestății Sale.

*
Nou minister în Francia. Cabine- 

ul Bourgeois, care a fost pănă acum 
a cârmă în Francia, șl-a dat di- 
nisia, deore-ce senatul n’a voit să-i 
roteze încredere, când ministrul ce- 
use credit pentru Madagascar, o in- 
ulă pe care Francia numai de ou
ând o cucerise. Noul cabinet fran- 
;es s’a format în modul următor: 
Meline, presidiu și agricultură ; Derlan 
ustițiă; Banotaux, esterne; Barthou, 

interne; Cochery, finance; generalul 
Billot, resbel; admiralul Besnărd, ma
rină; Bambaud, culte și instrucțiă; 
Boucher, comerciu; Turei, lucrări pu
blice. Noul minister va susțină, ca 
și pană acum, alianța cu Busia.

Sinodele dela Arad și Caransebeș.
In numărul de Dumineoa treoută am 

arătat pe scurt lucrările sinodului archi- 
diecesan din Sibiiu. Acum lăsăm să urmeze 
o sourtă dare de sămă despre luorările si- 
nodelor eparohiale dela Arad și Caran
sebeș.

Sinodul eparchial aradan s’a desohis 
și anul acesta, ca de obiceiii, în Dumineoa 
Tomei și a durat 6 cjile, fiind de față 36 
deputațl.

In ședința I s’au presentat diferitele 
raporturi și acte ; în ședința a II s’a hotă- 
rît a-se aduce adenoă mulțămită credincio
sului Nic. Cristea din Beiuș, care a făcut 
un dar pentru biserică în preț de 20,000 
fi. S’a constatat: oă s’au luat măsurile de 
lipsă pentru despăgubirea protopopilor pen
tru venitele ce le-au pierdut prin introdu
cerea căsătoriei civile; s’a cumpărat casa 
și intravilanul din vecinătatea seminarului 
diecesan din Arad ou 12,500 fi. Paroohiile 
Sobotell, Cioir, Nerău, Cheoheș, Șiria, Sat- 
Chinez, Ghiroda și Mehala și-au îmulțit in 
decursul anului realitățile prin cumpărare 
de pământuri, oase eto. Fondul tipografiei 
diecesane constă din 38,242 fi. 35 or., — 
mai mult cu 2535 fi. 77 or., ca în anul 
trecut. Alumneul din Timișora are o avere 
de 15,692 fi.; anul treout a oheltuit 2680 
fi., venitele 2693. Consistorul a fost însăr
cinat să se silescă a înființa o librăriă pe 
lângă tipografia, cel puțin pentru cărțile 
șoolare și bisericescl.

Cu finea anului 1895 averea totală a 
parochielor din districtul Consistorului ara- 
dan representă o avere de 6.650,012 fi., er 
averea totală a dVcesei 11,067,785 fl.

In ședința Tll-a se referâză despre 
starea despărțirilor ierarchice a Românilor 
de cătră Sârbi în an. 1895. S’a terminat 
despărțirea în comunele Ciacova, Feulao, 
Marghita și St.-Nioolaul-mare.

Starea diferitelor fonduri și funda- 
țiunl la finea anului 1895 se presentă ast
fel : Fondul general 21,347 fl. Fondul in
struct episcopeso 7317 fl. Fondul semina- 
rial diecesan (care în aursul anului a avut 
oheltuell 13,626 fl.) 36,831 fl. Fondul 
pensiunilor învățătoresol 10.985 fl. Fondul 
sinodal congresual 8562 fl. Fundațiunea 
Popoviol-Palfîy 14,560 fl. Fundațiunea Ga- 
vril Faur 7357 fl. Fondul nostru diecesan 
de asigurare contra focului 29,003 fl. Fon
dul gimnasial 7417 fl. Fundațiunea Teodor 
Pap 65,883 fl. Alte fonduri mai nici nu le 
amintim aici.

In ședința IV se refereză asupra ur- 
mătorelor fonduri: Fondul bisericesc cle

rical cu finea anului 1895 este: 409,886 fl. 
Fondul școlar : 47,189 fl. Fondul pensio
nai: 31,192 fl. Fundațiunea „Ballau : 11,376 
fl. Fondul preoțesc 291,031 fl. Deposite: 
69.872 fl. Fondul pentru despărțirea oomu- 
nelor mixte 15,493 fl. eto.

Observăm, că mai ales unele dintre 
fondurile amintite s’au sporit în cursul anu
lui în mod considerabil. Așa d. es. fondul 
bisericesc clerical s’a sporit cu vre-o 8000 
fl. Fondul preoțesc cu vre-o 6000 fl. etc.

In ședința V se hotăresce a-se în
ființa încă în anul acesta în fiă-care paro- 
chiă fonduri siolare. P. S. S. Episcopul face 
cunosout, că din ajutorul statului de 100,000 
fl., pentru anul 1895, guvernul a destinat 
pe sâma protopopilor și preoților din die- 
cesă 7500 fl. Deâre-ce însă guvernul și-a 
ținut șie-șl dreptul, de-a alege personele, 
cărora să li-se împartă aoest sjutor, Con
sistorul a înaintat protest în contra acestui 
amestec.

In ședința VI s’a luat cu plăcere la 
cunoscință protestul Consistorului în con
tra amestecului guvernului în afacerea îm- 
părțirei ajutorului dela stat și s’a hotărît, 
să nu se sufere un asemenea amestec. In 
celelalte ședințe ale sinodului s’a discutat 
cestiunea salarisărei învățătorilor protopo
pilor etc. Protopopilor ee hotăresce a li-se 
da, oa despăgubire pentru perderile sufe
rite prin reformele politice bisericesol, câte 
un salar de 400 fl. la an cu înoepere dela 
I Ianuarie a. c., âr protopopilor din Arad, 
Timișâra, Lipova, Oradea-mare și Beiuș 
câte 500 fl. la an. Pentru acest scop se 
hotăresce urcarea contribuirilor eparchiale 
dela un crucer la doi crucer de suflet etc.

*
Sinodul eparchial din Caransebeș s’a 

deschis în presența a 45 de deputațl. Din 
raportul general ai senatului strîns biseri
cesc se constată, că în diecesa Caransebe- 
beșului sunt 11 protopresbiterate; suflete 
381,655. S’a sporit numărul sufletelor in 
cursul anului ou 4019. Au trecut dela aite 
religiunl la religiunea gr. or. 137, dela gr. 
or. la alte religiunl 24. Parochii rnatre 
316, biserici 330. Parochl 133, adminis
tratori parochiall 209, capelani 42.

Se primesce preliminarul pe 1897 cu 
33.142 fl. venite și tot atâtea cheltuieli.

Se ia la cunoscință raportul Consis
torului în afacerea ajutorului de 7500 fl. 
dat de guvern pentru ajutorarea preoțimei 
pe an. 1895 și sinodul aștâptă dela Con- 
sistor, ca să susțină și în viitor principiul 
autonomiei bisericescl. Tot-odată se în
sărcinezi Consistorul, ca la sinodul viitor 
să facă propunere în privința despăgubirei 
protopopilor pentru perderile suferite prin 
căsătoria civilă.

So61e oonfesionale în dieoesă sunt 
316; școlari însoriși vre-o 32,000; au cer
cetat scola regulat 14,615. Se constată, că 
cercetarea șoolei de repetiția s’a îmbună
tățit cu 6%, der cu tote acestea ea abia 
atinge în present 21.46°/0.

Se însărcinâză Consistorul, ca la vii
torul Sinod să vină cu un proiect pentru 
înființarea de biblioteci parochiale în fiă- 
care comună biserioesoă.

Se decide reaotivarea conferențelor 
învățătoresol. Consistorul va împărți învă
țătorilor și oomisarilor șoolarl instrucțiunea 
din materia, oe vine a se propune în oon- 
ferență. La timpul și locul destinat se vor 
aduna apoi învățătorii fiă-cărui protopres- 
biterat în conferență.

Fiind Consistorul prOvooat de guvern 
să înființeze olassa a IV-a la institutul pe
dagogic și la școla de aplioațiă, se hotă
resce a-se înființa acest curs, de-ooamdată 
numai la pedagogiă.

Pentru întregirea salariilor învățăto- 
resci ar fi lipsă de 1853 fl., dintre cari 
400 fl. se vor acoperi din buget, 1100 fl. 
din interesele fondului școlar, er 353 fl. 
din daruri.

Tote ședințele sinodale au fost pre- 
sidate, atât aiel, cât și la Arad, de P. S. 
S. Lor D-nii episcopl.

Un apeS ciudat.
Foile unguresc!, ce le-am pri

mit astăzi, publică tote la loc de 
frunte în presâra deschiderei esposi- 
ției milenare un apel subscris de 
membrul camerei magnaților Dr. 
Iosif Gâll în numele seu și al deputa- 
ților guvernamental! de naționali
tate română, cari locuesc în Pesta. 
Acest apel adresat „cătră frații Ro
mâni", se cpc®, a’a publicat în fața 
purtării dușmane mileniului a foilor 
române oposiționale. Etă-1:

Apel cătră frații noștri români!
Dâcă aruncăm o reprivire asupra 

trecutului patriei nostre, vedem că una 
din periodele oele mai strălucite a fost 
aceea, oând Românii stau umăr la umăr 
cu Maghiarii și apărau astfel patria și 
creștinismul în contra ataourilor semi-lunei, 
când numeroși nobili români esoelau în 
lupte prin faptele lor viteze, și când nu
meroși luptători români și-au oâștigat no- 
bilitatea prin eroismul lor.

Iubirea cătră patriă, ce se afla în 
primejdia, lega pe fiii ei într’un mănunohiâ, 
și și-’i împintenâ la vitejii admirabile. 
Strămoși noștri români au servit patriei 
în răsboiu cu însuflețire și ou credință 
nestrămutată. Ei se înălțară astfel pănă la 
cele mai înalte posturi și îșl câștigară 
merite neperitore. Ore aoum patria nu 
este și a nostră? Suntem noi străini 
în ea?

Da, patria este și a nâstră, noi nu 
suntem străini în ea. Nobilimea nostră s’a 
bucurat de aoelea-șl drepturi ca și cealaltă 
nobilime, și când nduăle idei de libertate, 
egalitate și frățietate proclamate în numele 
umanității au pus capăt privilegiilor, au

FOILETONUL .GAZ. TRANS.“

Jucuțăul (Executorul de dare).
Am veZut în vieța mea mulț! 

5meni urîțl poporului, der ca jucu
țăul nici unul. Nu-i vorbă, și era 
aegru, der mai negru decât un cor- 
;urar, și era hând de să nu-l visezi, 
că cacjl în spăriat. Der nu pentru 
acestea nu le era la omeni drag de 
al, ci pentru năravul, cu care-și 
purta slujba.

Și nu era modru să-i fiă cum
va drag de el, că jucuțăul, unde se 
ivia, era ca ciuma cea rea, ba mai 
rea chiar decât colera, că ciuma și 
colera, decă întră într’o casă ce-i 
drept, seceră la cei âmeni, cari și 
fără de aceea tot c'o mârte-s datori 
der cei ce rămân, rămân barem! cu 
ce le trebue, nu duc lipsă, nu mor 
de târne; der jucuțăul unde întră, e 
vai și amar de acea casă, că el n’are 
milă, el nu cunosce pe nimeni — 
după cum și el însu-și o spune; — 

el ia tot ce află, ia hainele de pe 
pat și remân copiii zgriburind, ia 
mălaiul din podiși remân copiii flă
mânzi, duce căpruța văduvei și vă
cuța săracului și rămâne casa fără 
dulceță chiar și ferestrile dela casă 
le duce și le vinde cu doba: drum, 
drum, drum! Cine dă mai mult?

Vai, și ce fac âmenii cu el, cu 
deosebire femeile, der lui ce-i pasă? 
Să capete os de ros, ca dulăul, apoi 
latră, latră, latră, dela portă la pârtă, 
dela fum la fum, dela ușă la ușă, 
mai rău decât cel mai rău țigan.

Și vai de nasul lui, câte mai 
rabdă; unde se ivesce află ușile în
cuiate, ca de frica ciumii, și âmenii 
ascunși. Decă vede el ce-i și cum, 
se pune a răscoli prin poiata vite
lor; de-i gâlă și aceea, merge la 
cotețul porcilor, dă-’n depta, cată ’n 
stânga, pănă află ceva, pe ce să 
potă pune mâna; un lanț, o săcure, 
o haină, ceva trebue el să afle. 
Atunci esă muerea casei, de unde 
este ascunsă, — de regulă se face, 
că vine dela moră ori din vecini, 

— și începe: D’apoi ce-i, domnule, 
doră nu ni-i face de rușine pentru 
două pițule, nu mă zălogi, că mâne 
le duc, Zeu le duc, domnule.

Der jucuțăului nici că-i pasă, 
iese cu zălogul și împinge pe mu
iere de o parte. Atunci se îngrâșă 
zama; muierea începe : Și Zeu> dom
nule, nu glumescl; Da lasă zălogul, 
că merg la cumătră, împrumut pi- 
țulele și le duc, că dâră cum am 
plătit cel mai mult, nu m’oiQ lăsa 
zălogită pentru câțl-va creițarl. Der 
jucuțăul merge fudul, cu scrisorile 
subsuâră, cu creionul după ureche, 
sbierând: A fost vreme să plătesc!, 
acum ești zălogită, de nu scoți ză
logul pănă mâne îl vând la tobă!

Păn’ aci tot „domnule4* i-a Z’s 
muierea, der aci ’și schimbă vorba: 
„Lasă zălogul, hoheriule, că te toc 
în cap ; și se repede muierea la el. 
Ulița se adună, unii rîd, alții fac 
sămn muienei să nu lase zălogul, 
nime nu prinde parte jucuțăului, nu
mai juratul satului, care-i cu el. El 
se zvârcolesce, înjură, o împinge, ea 

nu se dă, der în fine îmbrâncită și 
de jurat, trebue să se ostâie.

Atunci apoi să auZi înjurături: 
Mâncate ar mă-ta ’mpuțit, hoherule 
și țiganule, și clanetașule, că numai 
să prinZl câni ești bun, der nu să 
porți scrisori în mână, că și cine 
te-a pus e un hoț ca și tine, nespă- 
latule, flămândule, golanule...

El strigă în gura mare: auZițl, 
âmeni buni, mi-a Z’s tâlhar. Er 
omenii rîd: N’am auZit nimic, dom
nule, dâră nu ți-i pune mintea cu o 
muiere slabă? Er alții flueră după 
el ca după Țigani.

Și multe și er multe pățesce, 
vai de capul lui jucuțău, der e în
vățat cu ele, nici că-’i pasă, parcă-i 
Zic muerile „bogdaproste" așa merge 
de fălos dela o casă la alta, la cei 
ce-s datori cu ceva.

Colo la casa cea din baltă, 
care însă-i ridicată ca de un stângin 
bun de-asupra bălții , a pățit rău 
bietul jucuțău, mai amu-îs trei ani. 
Treba a fost așa, că gazda casei 
nu era acasă, er muierea chiar 
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fost liberați în urma măsurilor înțelepte 
ale legislației nostre și iobagii noștri și au 
devenit cetățeni tot așa de liberi, ca ioba
gii altor naționalități.

După-oe timpul privileg'elor a încetat 
atât pentru indivicjl, cât și pentru classe 
și uațiunl întregi, cetățenii liberi pretu- 
tutindinl au nizuifc a se întruni într’un 
stat mai puternio și a câștiga garanța li
bertății și a sigurității de drept generală, 
dedre-ce într’asta vedâu chezeșia pentru 
viitdrea lor desvoltare.

Garanța libertății generale o pdte 
da numai un stat constituțional. Statul 
nostru este un stat constituțional, și aoesta 
este o chezeșiă pentru ca noi să ne putem 
susține și cultiva naționalitatea nostră 
între marginile libertății generale și că 
pretensiunile privitore la influența asupra 
afaoerilor publice și privitore la represen- 
tare pot fi validitate pe temeiul echității 
în conglăsuire cu interesele de esistență și 
de desvoltare ale statului ungar.

împrejurarea, că lupta pentru aceste 
pretensiunl se continuă încă, și că organele 
opiniunei publice ale Ungariei au o posițiă 
mai bruscă, nu este o causă de-ajuns (!!) 
ca să ne amărasoă într’atâta, încât să ne 
retragem mânioși dela sărbarea patriei.

Să aruncăm numai o privire asupra 
altor state, unde nu sunt deosebiri de 
naționalități: ce lupte crâncene de interese 
nu sunt acolo între diferitele elasse! Der 
când o festivitate a patriei, când interese 
comune ale țării sunt pe tapet, orl-ce 
măniă, ori ce amărăciune e lăsată la o 
parte și se unesc toți la sărbarea comună, 
la lupta comună.

Desvoltările și grupările de poporă, 
ce s’au putut vede în timpul mai nou, ne 
arăta tot mai mult, că numai monarchia 
austro-ungară și în acesta statul ungar 
este aoea organisațiune de stat, între mar
ginile căreia putem să ne asigurăm viitorul 
nostru, mână în mână cu desvoltarea liber
tăților publice; pe când, dăoă acest stat 
s’ar nimioi, și noi sm fi înmormântați sub 
ruinele lui. Pe când, der noi dorim des
voltarea naționalității nostre, trebue să ne 
nizuirn de-a nu ne atinge de siguritatea 
acestui asii, de-a nu da dușmanilor sta
tului ungar nici măcar aparința speranței, 
că ei în nisuințele lor de-a distruge statul 
nostru, ar pute conta la concursul nostru. 
Esistență și susținerea statului ungar este 
un interes comun tuturor fiilor patriei; să 
sărbătorim dâr și noi împreună cu frații 
noștri maghiari, să ne nizuirn de-ai câștiga 
din parte-ne tot mai mult prin purtarea 
nostră, atunci de sigur ne vom înțelege 
mai curând unii cu alții decât, decă ne 
vom retrage mânioși

Budăpesta, 30 Aprilie 1896.
J)r. Iosif Gâll, membru al camerei 
magnaților și membri de naționali
tate română ai dietei, cari locuesc în 
Budapesta.

CircuSareBe Archiereiloi*.

A venit poruncă dela stăpânire, 
ca Archiereii noștri se dea circulare 
pentru mileniu și așa verțură în săp
tămâna acesta mai multe circulare 
archierescl lumina cjilei. Despre cir
culara prea de tot servilă și umi
lită a episcopului Gherlei am vor
bit deja.

I. P. S. Metropolitul de Alba- 
Iulia și Făgăraș Dr. Victor Mihâlyi 
precum și Escel. Sa episcopul Ora
diei mari Mihail Pavel a.u comuni
cat pe scurt cleruluii cuprinsul ordi- 
națiunilor ministrulu de culte și 
instrucțiune publică privitore la ser
bare, cerându-le, ca se se confor
meze Jor.

Circularele episcopilor din Arad,, 
și Caransebeș nu ne sunt cunoscute 
încă.

Dintre toți Archiereii noștri, 
până acuma numai Escelența Sa Me
tropolitul gr. or. Miron Romanul a 
dat o circulară mai mare, în care 
își espune și vederile sale asupra în
semnătății mileniului din punct de 
vedere politic și bisericesc.

Cu tdte, că Metropolitul stărue 
ca se se serbeze cu rugăciuni în bi
serici mileniul, cu tăte că se ridică 
contra acelor, despre cari cțice, că 
ar agita poporul în contra mil mului, 
totuși tnu pdte să nu recundscă 
și trista stare, în care se află popo- 
porul, scriind în circulara sa urmă- 
tbrele:

„Este evident și prea natural, că 
aceste festivități particulare împreunate ou 
esposițiunea generală, cari tote la olaltă au 
să fosmeze un jubileu mare milenar, se 
arangeze în partea cea mai însemnată de 
organele publice ale Statului, întru prea 
mărirea rassei maghiare identificate acum 
cu națiunea politică din Ungaria; aceste 
festivități deschid însă și celorlalte popâre 
compacte din patrie cea mai bună ooa- 
siune pentru a se pune pe meditațiunl 
aprofundate asupra situațiunei lor din tre
cut și din present, precum și asupra even
tualităților din viitor, și în ce ohip rassa 
ori națiunea maghiară, întărită prin multe 
alte elemente ce i-s’au prefăout în sânge 
și os, are tot dreptul de a jubila ou însu
flețire pentru sucoesele bărbăției sale; în 
asemenea chip vor fi în drept și celelalte po- 
pore din țâră, ca meditând la festivitățile mi
lenare, se se ocupe din capul locului cât mai 
serios de sorta lor proprie'1.

„Ge privesce în speoial sânta nostră 
biserică ortodoxă națională, ai căreia fii și 
conducători sunt din partea autorităților 
statului nu numai invitați, ci ore-și cum chiar 
constrînșî se participe la festivitățile milenare; 
— nu se pot suprima declarațiunile aucjite 
din tdte părțile loouite de credincioși de ai 

noștri: că pentru ei, și mai ales pentru 
clasa mai inteligentă, este absolut imposibil 
se participe la aceste festivități cu acea căl
dură a inimei, și cu acea liniște a sufletu
lui, cari numai atunci s’ar putea esprima 
in faptă, când nu ni-ar fi înaintea cehilor 
atâtea dovedi din timpurile mai vechi și 
mai nouă despre ignorarea aprdpe totală a 
intereselor nostre de esistență și de pro
gres, și când ti’am vedea abandonate în pa
guba nostră principiile cele mai sublime și 
mai salutare în viâța unui stat: libertatea, 
egalitatea și frățietatea*.

SCIBiLE OILES.i
— 20 Aprilie.

Proteste contra mileniului Comitetul 
ales de congresul naționalităților (Români, 
Șerbi și Slovaci) vara trecută, publică un 
protest în oontra serbărilor mileniului.

— Asemenea țin acjl studenții uni
versitari români, slavi, germani etc. în 
Viena un mare meeting ou soop de a 
protesta conțra mileniului.

—o—
Protestul studenților bucurescenl. 

Studenții universitari din BuourescI au 
ținut în 29 Apr. la Orfeu o mare întru
nire de protestare contra serbărilor mile
nare maghiare. Cu acăetă ocasiune stu
denții au compus următorea moțiune: 
„Sciut este, că în curând Ungurii își vor 
înoepe mult trîmbițatele serbări milenare, 
serbări ce împrospătâză în mintea fraților 
de peste munți tote suferințele întâmpi
nate de ei în curs de seoole. Când sub 
falsa etichetă a civilisațiunei se învită po
porale la aceste serbări, noi Românii sun
tem datori a protesta, căci oivilisația ma
ghiară nu s’a afirmat până astăcjl decât 
ca mijloce de sugrumare a libertăței frați
lor noștri. Românii nu pot participa la 
aceste serbări, căci orl-cât de puternice ar 
fi chiotele de veselie ale Ungurilor, n’ar 
putâ înăbuși plângerile frățescl de a fi 
aucjite. Studenții români simt de-a lor da
torie să protesteze în contra mijlâcelor 
ademenitâre și nedemne de a duce lumea 
la serbările ungurescl și apelâzâ la totl cei 
ce simt românesce a respinge cu indignare 
ideia partioipărei la mileniu. Un singur 
strigăt să se audă ori unde sunt Români; 
nu mergem la mileniu 1“

— o —
Plătește țâră! Compatrioților noștri 

maghiari dia (fl *n 41 1® vin î° minte idei 
tot mai soâlciate, prin cari voiesc să de- 
mustre lumei, că popor mai cult și mai in
genios decât ei nu pote esista în Europa. 
Aruncă banii fără milă, și popdrele Ungă- 
riei trebue să plătescă din sudorea și sân
gele lor. De un timp încâce corifeii jidano- 
maghiarl din Budapesta umblă cu planul 
să tae un canal, oare să împreune Buda
pesta cu marea adriatică, așa ca și Buda
pesta să fiă port de mare. 0 societate a 

făcflt deja și proiectul, cum ar avă să se 
oonstruesoă acest canal, care ar trebui să 
fiă de 100 klm. lung, 60 met. lat și 8 met. 
adânc. Și cu aâtă minte au, îl vor face.

—o—
Un străin despre Români. Celebrul 

profesor de psichiatrie dela universitatea 
din Viena, d. Dr. Benedict, s’a pronunțat 
într’una din prelegerile sale din urmă ast
fel asupra poporul românesc: „Unul din 
cele mai talentate și oapabile între popo
rule tinere este Dațiunea română. Adesea 
m’a pus în uimire agerimea minții și forța 
memoriei Românilor. Aoâstă națiune a a- 
juns în timp de un pătrar de secol acel 
nivel cultural, la oare alte neamuri se află 
în urma unei desvoltărl milenare. Femeile 
Românilor sunt mame și soții eeoelente. 
Nu este un al doilea popor, care să po- 
sâdă atâtea femei de o frumsete răpitore 
ca Românii. Calitățile înalte intelectuale, 
forțele fisice și morale, dimpreună cu spo
rirea rapidă a elementului românesc îi asi- 
gureză aoestui popor un viitor frumos și 
măreț“.

— o —
lmormentarea baronului Hirsch, des

pre a cărui morte anunțaserăm Dumineca 
trecută, s’a săvârșit în 28 Apr. în Paris. 
Imormântarea a fost de tot simplă, cele
brată de un rabin, și n’au asistatat mai 
mult decât 200 persdne. Bancherii jidani, 
în frunte ou Rothschild, au lipsit cu totul, 
dedre-ce ei ureau pe Hirsch, care nu prea 
mergea alăturea cu ei, ba de inulte-orl 
opera oontra lor. N’au fost mai departe 
presente la îmormentare persdne ofioidse și 
militari, cu tote că br. Hirsoh a fost co
mandor al legiunei de ondre. Singur nu
mai prințul Ferdinand al Bulgariei a asis
tat la ceremoniile funebrale. Causa indi
ferentismului, pe care la manifestat Parisul 
față cu miliardarul Hirsch se cjtoe, oă ar fi 
între altele și antisemitismul, oare s’a lățit 
idrte mult în capitala Franciei. Hirsch a 
lăsat după sine o avere de 760 milione 
franoi.

— o —
Ciocnire de rapore. Din Shangai se 

depeșâză următdrele : Două vapore chineze 
s’au ciocnit alaltăerl lângă Wusung. Sunt 
200 de înecați; cea mai mare parte sunt 
Chinezi.

— o—
NECROLOG. In 28 Aprilie n. c. a 

răposat la Turda veteranul cantor și învă
țător în retragere Georgiu Mezei, care peste 
50 de ani a servit ca învățător. El a ră
posat în vârstă de 80 de ani și a lăsat în 
urma sa o familiă forte numărosă și bine 
crescută. ’L jăleso: loan Mezei, jude la cu
ria din Budapesta; Stefan Mezei, paroch 
gr. c. în Petridul de sus, Ana Mezei mă
rit. Cadariu, Nina Mezei mărit. Gaia, 
Georgiu Mezei măcelar în Blașiu, — ca 
fii și fiice; apoi gineri, nurori, număroșl 
nepoți și nepdte, strănepoți și strănepote. 
— Dumnedeu să-l odihnâscă în pace!

făcea pane ’n cuptor, când nimeri 
jucuțăul se ia zălog pentru 5 pi- 
țule, restanță nu sciu din ce dare. 
Era tămna târijiu, ploua ca din 
cofă o ploie rece, amestecată cu 
zăpadă. Re drum era fiece, pe gar
duri și pe grinzae era neua albă- 
sură ca o brumă grosă. Jucățăul 
trecu din drum tot de pe petră pe 
petră pănă ajunse la cele vr-o șepte 
trepte de petră ale casei, unde mu
ierea — cum flic, făcea pane în 
cuptor.

Cuptorul de copt era în tindă, 
și așa ca să nu ’i se crepe pânile, 
ținu ușa tinejii închisă, pănă va băga 
pânile și pănă s’or prinde. Atunci 
jucuțăul bătu în ușa tinejii, ca să-i 
deschidă cine-va.

— Cine-i ? întrebă muierea stând 
cu lopata în mână.

— Eu, jucuțăul deschide ml se 
întru!

— Șecp și așteptă, pănă bag 
pânea!

— Ba deschide, că de nu, stric 
ușa!

— Cercă se văd ce voinicești! 
Și în adevăr, jucuțăul nu glumi, 

împinse de ușă repede și țup ! peste 
un lemn cu amândouă mânile în co
vată cu aluat. Muierea se înfuriâ și 
prinse a-1 blăni cu clescele dela foc, 
cu vătrarul, și cu ce-i cădea în mână, 
strigând: Mi-ai spurcat aluatul, ho- 
heriule, țiganule, nespălatule, hămi- 
situle, clanețașule...

El se ridică repede cu mânile 
pline de aluat și dă să se apere. 
Der muierea mi-1 împinge num’odată, 
și bietul jucuțău se trec}! în balta 
din mijlocul ogrăc|ii, se duse durdu- 
lica peste trepte la vale.

Iți era mai mare dragul a-1 vede: 
cu mânile pline de aluat și peste 
el mocirlă din baltă, la nas ars de 
vătrarul boresei, hainele tâte glod, 
hârtii ca ’n palmă, er creonul plutea 
de-asupra bălții, numai cât nudicea: 
„eu sunt nevinovat, că uite, nu mă 
cufund ; cel vinovat s’a dus mai afund 
ca nime!ff

„Te pârăsc!a răcnia jucuțăul 
ca un taur de bivol. — Pâresce pe 

tată-t’o, hămisitule, că ai vrut să-mi 
mânci aluatul necopt din covată!

Nici n’a mai călcat jucuțăul 
treptele casei aceleia, ci — când 
are ceva de căutat acolo, — stă în 
drum și de-acolo scrie o vită, ori 
un porc, der el nu-șl duce ciolanele 
înlăîntru. Muierea din casa aceea, 
când îl vede apropiindu-se, îi strigă 
de departe, chiar de-i di de sărbă- 
tore — că jucuțăul nici sărbători 
nu are, — să nu vii, că fac pâne 
?n cuptor! Și ămenii rîd, er el își 
mușcă buzele și înjură, apoi merge 
mai departe amenințând: „te-oiu în
văța eu !“ Er muierile-i strigă ’n dos: 
„înveța-i tu pe tată-t’o!“

Dela un om scrisese pentru 
câte-va pițule slănina din pod. Era 
vară, și ca adi era timpul se-i ducă 
slănina. Ce face însă omul ? Se dă 
și merge de-acasă cu toți ai lui la 
lucru lăsându-și numai muierea și 
învețăndu-o ce fel să urmeze. Ră
mânând muierea singură acasă, se 
puse și tot ce era de mâncat și de 
beut cără în pivniță, 6r unelte, ca 

săcure, cuțit, ș. a. le ascunse ase
menea și așteptă la ferestră venirea 
jucuțăului, care din dorî de d* co- 
triera satul.

Călea pe la prândul cel bun 
sosesce jucuțăul cu juratul și la 
casa aceea. Juratul rămase afară, er 
jucuțăul întră înlăîntru : Muiere, 
ți-am scris slănina pentru datoriă 
amu-s cinci dil®, voi banii nu i-ați 
mai dus, amu hai de-mi dă Blănina 
să o duc!“

— „Cu-i îi trebue slănină, dee 
de mâncare la porci!“

— Că să dai slănină!
— Ba io nu!
— Hai, juratule în pod!
Și se urcă jucuțăul cu juratul 

pe scară în pod și hai cătră fundul 
podului, der nu vedură nici o slă
nină. o mâncase vârcolacii. Dau să 
se scobore înjurând — nu-i scară la 
pod, er podul era sus al dracului, 
încep a striga și a ÎDjura, dâr nime 
nu le avu grija.

— La bună m’ai dus, dis® ju- 
râtul cătră jucuțău.
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De ale mileniului.
Maj estate» Sa monarchul a sosit în 29 

Aprilie, 6r Împ6răt6sa Elisabeta alalt&erî, în 
Budapesta, pentru oa sâ asiste la desohi- 
derea serbărilor milenare. Au venit tot
odată mai mulțl archiduci, notabilitățile 
aurții imperiale și representanții statelor 
Btrăine.

*
In Budapesta a produs forte mare 

sensațiă soirea, că guvernul turcesc, la man
datul espres al Sultanului, a interzis pressei 
turcescl, ca se publice raporturi, despre mileniu. 
In urma aodsta <paz>iȘtii turcesol, cari au 
fost invitați la mileniu, au încunoscimțat 
direcțiunea, că nu vor întrebuința invită
rile și biletele, cari li s’au pus la dispo- 
sițiă.

*
țliarele maghiare afirmă, că pănă 

acum s’au însciințat 120 jurnale din străi
nătate, oă vor fi representate la mileniu. 
Intre altele spun, oă redaotorul diarului bu- 
curesoian „Românul*, un fiiu al lui Rosetti, 
va asista în persbnă la serbări, și afară de 
el vor mai fi representate înoă alte 4 <jiare 
din Buouresci.

•
Am fost amintit Dumineca treoută 

despre protestul Serbiei oontra mileniului, 
țlilele trecute ministrul-președinte sârbesc, 
Novacovicl, a trimis o notă oficiosă minis
trului de esterne austriao Goluchowski, în 
care îi espune acestuia, că Serbia nu p6te 
lua parte la serbările milenare, deorece 
Maghiarii au pus și emblema serbescă între 
emblemele acelor țări, despre cari ei afirmă, 
că odinioră au fost supuse Ungariei. Ne- 
fiind aoesta adevărat, Novaooviol reoercâ 
pe Goluohowski, oa să intervină, oa 
emblema serbâscă să fiă ștersă din pro
gram, și în cașul acela Serbia înoă va 
lua parte la serbările milenare. După cum 
se depeșâză însă din Viena, Goluchowski a 
denegat de a interveni la guvernul unguresc 
în acestă cestiune.

Mileniul în comitatul Hunedârei-
Deva, 1 Maia 1896.

D-le Redactor! Mileniul în Deva s’a 
înoeput a<jl în mod forte bătător la ochi. 
Domnii dela judecătoriă, dela comitat și 
dela oelelalte oficii și diregătorii au fost 
forte înspăimântați astăcjl, fiind-că mergând 
înainte de amiacjl la perceptorat să-și ridice 
plățile, li-s’a răspuns, că nu li-se pot da, 
deore-ce încă n’an sosit banii dela Pesta.

Ișl p6te închipui omul’ câtă îngrijire 
și amărăciune a cuprins pe toți și mai cu 
sâmă pe cei, ce sunt avisațl numai la 
plățile lor, ou oe fel de cuvinte au bine
cuvântat pe puternioii de sus dela ocâr- 
muire, cari soiu să facă pompă și să ben- 
chetuescă, dâr la diregătorii din provmciă 
nu se gândesc, cu tote că d6r și aoeștia 
sunt patrioțl. Multe și-’a aucjit mileniul în 

Deva in cjiua de 1 Maifi și multă mâhnire 
ungurâscă s’a vărsat asupra-i.

*

In urma hotărîrei congregației ultime 
de aiol, ca comitatul să țină o ședință fes
tivă, hotărîre, contra oăreia a fost protestat 
d-1 Franoisc Hossu Longin prin cunoscuta 
oontra-propunere. Românii din mai multe 
comune ale comitatului au adresat proteste 
în scris, contra ținerii ședinței festive, la 
vice-șpanatul de aiol.

Acum vice-șpanul a pornit o gonă 
formală în oontra celor oe au subsoris 
aoele proteste și le-au publicat în „Revista 
Orăștiei“. In mai multe cercuri solgăbirăii 
au eșit în comune, au citat pe subsorișl și 
i-au amenințat și terorisat în totă forma, 
cerând să le spună, cine le-a făout protes
tele, și întrebându-i, dâcă sciu ce au sub
scris, decă sciu oe va să 4>oă mileniul și 
oâte alte de tote.

In cjilele trecute a fost în comuna 
Leșnic, unde solgăbirăul Csulai s’a blamat 
strașnic, căci âmenii citați și ascultați au 
recunoscut, că ei înșiși au subscris protestul, 
că sciu ce cuprinde și că nu vrău să sărbăto- 
răscă nici să dea din banii lor pentru acele 
sărbărl. Apoi luând în batjocură pe solgă- 
birău, au declarat, că nu subsoriu protooo- 
lul, ce s’a luat.

Așa se introduce faimosul mileniu în 
comitatul nostru!

Guvernul, Românii și mileniul.
„Pester Correspondent, organul 

semi-oficios al guvernului ungar, pu
blică din incidentul mileniului un 
articol umflat, în care între altele vor
bind despre atitudinea naționalități
lor și în special a Românilor, 4ice în 
modul cel mai ipocrit, când mințind, 
când ademenind, când amenințând 
următorele:

Frații noștri români voiesc să strige 
întregei Europe civilisate protestul lor con
tra serbărei milenare. Ei voiesc să se plângă 
Europei, că în acâsta țâră, pe care au cu- 
cerit’o strămoșii noștri, pe care și-au văr
sat eroii noștri sângele, au susținut’o și în- 
tărit’o între mii de pericole; că în acâstă 
țâră națiunea maghiară nu are dreptul se ser
beze o serbare milenară.

Națiunea maghiară tot-dâuna a fost 
marinimosăț!!) față cu naționalitățile sale, 
ea a lăsat curs liber desvoltărei lor cultu
rale, le-a stimat și apărat credința, limba, 
moravurile și datinele. Prosperarea, pro
gresul și desvoltarea naționalităților din 
Ungaria a fost tot-dâuna asigurată dela 
GarpațI pănă la Adria. (Minciuni infecte!)

Națiunea maghiară tot-dâuna a fost 
gata să se jertfâscăț!!!) pentru naționalități, 
acestea erau tot-dâuna concetățeni, compa- 
trioțl și frați, de câte ori conlucrau la mă
rirea patriei. Dâcă însă frații noștri români 
îșl vor duce în deplinire planul, de-a ne 
acusa înaintea Europei, că noi îi asuprim, 

îi nimicim și ii despoiăm de libertate, atunci 
nu vom mai vedâ în ei frați încăpăținațl, 
amici și cameradl, ci trădători răutăcioși.

Și acel braț tare și puternic, care a 
înființat patria acâsta, care a apărat’o timp 
de 1000 de ani, în Ost contra barbariei, 
în Vest contra cupidității civilisațiunei; 
acel braț puternic și tare, care a luptat și 
resistat cu pericol contra o miiă de duș
mani: acel braț cu tote acestea nu se va 
apăra cu foc și sabiă contra acestei națio
nalități.

Măcar de-ar pătrunde cuvintele aces
tea pănă în ținuturile cele mai sudice ale 
Ardealului, și ar face, ca frații noștri ro
mâni să se convingă, că noi am ave mo
tiv de-a ne supăra și nu de a-le întinde 
drăpta păcii; și de ai conduce acolo, unde 
un monarch mare și prea înalt, o regină 
adorată, întrâga casă domnitore și întrâgă 
Europaț!!!) să plâcă înaintea gloriei și is
toriei strălucite, și admiră națiunea, care a 
rămas tot aceeași, timp de 1000 de ani, 
față cu prietinii și frații, față ou dușmanii 
și rău voitorii ei — atunci și ei (Românii) 
s’ar rădima de brațul puternic, și ar vedâ, 
că și ei îșl au partea lor la mărirea Un
gariei, că nu sunt numai îndreptățiți, dâr 
chiar și îndatorați istoricesce, ca să ia parte 
la serbarea milenară a Ungariei.

Câte vorbe frumâse, și totuși 
palavre și flecuri, ce sboră în vânt!

Din Bucovina.
— Aprilie 1896.

Plecarea Mitropolitului Arcadie la Viena, chiroto- 
nia și instalarea cum va fi.

La 7 Aprilie st. n. a plecat Emi
nența Sa Arohiepisoopul și Mitropolitul 
Aroadie CiupercovicI la Vi°na spre a de
pune în mâuele Majestății Sale jurământul 
de fidelitate și de-a fi chirotonit de cătră 
episcopii eparohiall diu Dalmația în bise
rica stei Treimi din Viena. In suita Mi
tropolitului erau consilierul consistorial Be- 
jan, protopopul catedralei Reus, predicato
rul rutân ProcopovicI și diaconul Boca; 
din familie fiica sa d-na Aglaia Cosoviol 
cu soțul, consilierul tribunalului suprem 
din Lemberg d-1 Cosoviol. In acâstă 4' 
sâra a fost întâmpinat Eminența Sa la 
gara din Lemberg de cătră parochul lo
cal Emanuil Eugenie Vorobchieviol, ezar- 
chul N. DimitrievicI și deputațiunea Ro
mânilor în frunte oe Dr. Procop, căpita
nul M. Urelati, Iacoboviol și alții. Viu miș
cat de acâstă primire într’o țâră străină și 
dușmană țării nostre, Eminența Sa mulță- 
mi și promise parochului, că va veni în 
astă vară la punerea temeliei bisericescl 
ort. or. în centrul Galației.

La 8 Aprilie sâra a fost în Viena, 
unde a fost întâmpinat de cătră episcopii 
din Dalmația, de Dr. I. Zurcan, deputat în 
cameră, Dr. F. Lupu, translator, Dr. On- 
ciul căpitan districtual, Dr. Cozac preotul 
bisericei serbescl cu domnele și mulțl stu- 

dențl universitari. Un șir lung de birje vie- 
nese îi conduse la otelul „Zum oesteri eichi- 
schen Hof*, unde locuia și Silvestru, când 
era în Viena.

La 9 Aprilie făcu CiuperoovicI visită 
ministrului Gautsch, la 10 Aprilie minis
trului de interne contelui Goluohowski, mi
nistrului de justițiă Gleispaoh, ministrului 
Dr. Rittner, presidentului curții de conta
bilitate contelui Hohenwart, cari toți i-au 
răspuns visita. La 11 Aprilie orele 10 a. 
m. comuna bisericâscă serbă, în frunte cu 
secretarul ei Dr. Vurunic, i-a făcut ova- 
țiunl și a rugat, ca biserica sârbâscă din 
Viena să fiă la episcopia din Zara, ceea ce 
a promis Mitropolitul. In acâsta di a pri
mit încă multe alte visite.

La 13 Aprilie a depus jurământul în 
manile Majestății Sale. PresențI, camerie
rul contele Trauttmansdorff și ministrul 
Gautsch. După jurământ a fost primit de 
cătră împăratul în audiență mai lungă.

La 19 Aprilie orele 9 a. m. s’a chi
rotonit de cătră sântul sinod al Mitropoliei 
prin episcopii eparchiall Dr. Gerasim Pe- 
tranovicl din Gattaro și Dr. Nicodim Milaș 
din Zara. Biserica era ticsită de lume, din
tre demnitari mai însemnați erau: consi
lierul ministerial de Spaun în numele mi
nistrului de culte, consulul sârbesc Simiol 
cu secretarul Iorcisics, consilierul curții 
Hammer, senatorul N. de Dumba, deputa
tul imper. Volan, Dr. Zurcan, Vasiloo, con
silierul secț. Mustatza, consilierul tribuna
lului suprem Gianellia și Cosoviol, ginerele 
secretarul minist. HasievicI, căpitanul dis- 
tric. Onciul, Baron Capri, Baron Botușan, 
studențl academici.

După serviciul divin Mitropolitul Ciu
percovicI ținu o cuvântare în limba ro
mână despre însemnătatea și misiunea bi
sericei ortodoxe — și-o fini în limba ger
mană, adresându-se representantului minis
trului d6 Spaun, asigurându-1 despre leali
tatea poporului ortodox din Bucovina. Apoi 
mulțămi episcopilor pentru chirotonie și 
primind grătulațiunl, ședend pe tronul ar- 
chiepiscopesc, împărția fiă-căruia anafora. 
După serviciul devin superiorul bisericei 
grecescl Dr. Spitiotopolos învitâ pe Mitro
politul, episcopii și preoții asistenți la un 
dejun în sala ședințelor, unde ținu un toast 
pentru Mitropolitul Arcadie și Mitropolitul 
îi mulțămi.

Apoi dete Mitropolitul în otelul „Zum 
oester. Hof“ un dineu la orele 12, la care 
au participat: ministrul Gautsch, șeful secț. 
Contele Latour, consilierul Spaun, Mus
tatza, secret, presîdial Hanenschield, epis
copii din Dalmația, senatorul Dumba ca 
representant al comunei grecescl, secret, 
guvern, Dr. Zurunics, representantul co
munei serbescl, toți cari i-am amintit c’au 
asistat la serviciul devin și chirotonie dim- 
preuuă cu preoții din suita Mitropolitului 
și a episcopilor.

Primul toast l’a ridicat Mitropolitul 
pentru împăratul, apoi ministrul Gautsch

— E...! respunse jucuțăul, las’, 
că ne-om coborî noi cum-va, stai 
să mS socot o lâcă.

Și se socotesce, și mai strigă, 
și mai înjură, dâr nu vine nime și 
pace! In pod era o căldură de gân
dea, că s’or topi de cald, prinse a-i 
lovi fomea și mai cu sâmă setea, și 
nime nu venia să-i slobâdă. Atunci 
îi plesi jucuțăului prin cap un gând 
bun. Mă, juratuJe, mă, slobocji-te tu 
încet în jos, că eu te țin de mâni. 
— Și se slobocți juratul încet, încet, 
pănă la brâu, de-i spânzurau pi
ci brele în aer ca a le țiganului în 
nimica, când ca cătană mersese la 
capătul lumii. Der când se mai slo
bod o leacă, huzdup cu fundușul 
de vatra tincții și jucuțăul în cap 
dincolo de el, cu capul spart și în
jurând: de ce m’ai tras, de am că- 
4ut ? — Ba dracul te-a tras, der de 
ce m’ai împins d-ta, de aceea te-a 
bătut Dumne4eu. Și prinde la certă 
și la păruelă, de uită, că unde sunt 
și ce caută.

Intr’un tâi’4iu le vine în minte, 

că ar fi vremea se mârgă. Deci se 
puse jucuțăul și caută o nefrămuță 
de buzunar să-și lege fruntea și se 
plece. Der un așa lucru el n’ave 
numai rar, pbte odată în an, deci 
trase perul pe rană și pălăria pe 
ochi și dă se âsă. Der aci-i alt drac : 
ușa tin4ii închisă cu zăvorul, de nu 
era chip de deschiB, a casei aseme
nea. Bontănesc în ușă cu pumnii, 
cu piciorul... strigă... der pace! nu 
vine nimeni se-i slobâdă.

Aum gândiai, c’or plesni de 
năcaz; juratul pe jucuțeu, jucuțăul 
pe muiere, er muierea habar n’avea, 
ea era nu vede, n’aude. Copii de pe 
ulițe s’adunară la pârta casei, unde 
au4iau larma în tindă, ascultau cât 
ascultau, apoi o tuliau la fugă stri
gând : Acolo-i dracul, au4itula-i cum 
bontănesce.

Căutară bieții prisoner! vre-o 
secure, ori măcar vre-o despicătură 
de lemn, să strice ușa, der gândeai, 
că apa le-a dus, că nu aflară nimic 
deci nu putură strica ușa tin4ii cea 
tare.

Scii ce, 4ice jucuțăul, hai se 
stricăm ușa casei și se intrăm în 
casă, acolo vom afla măcar un vas 
cu apă, decă nu și ceva mâncare, 
de n’om pute chiar eși pe ferestră 
cum-va. — Vom eși pe dracul, răs
punse juratul, că ferestrile sunt cu 
zăbrele de fier. Așa a și fost. Că 
stricară ușa casei cu piciorul, tot 
dădură în ea ca doi cai pănă săli 
din țiținl, și intrară înlăuntru, dâr 
nu aflară chiar nimic de mâncare 
nici barem un vas cu apă. Să esă 
pe ferâstră încă nu puteau, că fe
restrile erau înțepenite bine și pro- 
ve4ute cu grătare de fier. Necasul 
lor ajunse culmea, fâlele lor gân- 
dia, că li s’a spân4urat gura. Deci 
deschiseră unul o ferâstră și altul 
alta și prinseră a striga după tre
cători să vină să-i slobo4ă, dâr aceia 
rar cum erau, — ca vâra când ome
nii sunt la câmp, — se făceau, că 
n’aud cu urechea aceea și-și căutau 
de drum.

Când era cam pe la ojină, nu
mai au4iră ușa tin4ii scârțâind și 

se repe4iră de-odată asupra ei, de 
că4ură unul peste altul la pragul 
casei și năvăliră afară mai fuga de
cât cânii din legătâre. Fugeau mân
când pământul, nu se mai uitau 
înapoi se va4ă, cine i-a slobo4it, ci 
fugeau în ruptul capului la primă- 
riă să bage plânsore în potriva mu- 
ierei cutare. Omenii, cu cari se în- 
tâlniau, le strigau în bătaiă de joc: 
Mai încet, că doră nu arde! Dâr ei 
mergeau mogorojind și înjurând.

Când ajunseră la primăria, acolo 
gol, nici tu notar, nici tu primar, 
nici nime. Erau și ei la câmp, ca 
omenii vâra. Deci îșl luă juratul pă
lăria de pe cap cu mâna stângă, âr 
cu drâpta ’șl făcu cruce și punân- 
du-se cu fața cătră răsărit 4ise: 
„Dâmne Dumne4eule și sfânt răsărit 
de sâre, trăsnesce-me de umblu mai 
mult cu jucuțăul ăsta din casă în 
casă ca Țiganii". — „Amin!" stri
gau omenii, cari treceau p’acolo și-i 
au4iau jurământul. Er jucuțăul mor
măia: „Ce mai trăsnesc! atâta, că 
mâne âr vii cu mine la jucuit"- 
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pentru Mitropolitul și Mitropolitul pentru 
Gautsch, urmând apoi celelalte din partea 
representanților. Și așa s’a gătat. Era însă 
mult mai frumos, când sânțirea s’ar face 
în țâră și nu într’o bisericuță în străinătate!

La 20 Aprilie a fost Mitropolitul erăfi 
in audiență la împăratul.

Pe când în Viena se făceau pregăti
rile pentru chirotonie, în Cernăuți un Co
mitet de 16 inși îșl bătea capul, cum să 
facă primirea Mitropolitului, când va fi in
stalat la 3 Maifi n. c. Spre acest scop vor 
merge la 21 Aprilie (3 Mai ii) delegații pa
tronilor, ai clerului — tot câte-un proto
pop și doi preoți din fiă-care protopopiă 
— și ai mirenilor la frontiera țării la stația 
Sniatin Zaluce. Aici va fi Mitropolitul bine- 
ventat și vor pleca apoi c’un tren separat 
■la Cernăuți. Pe drum, pe unde trece tre
nul, vor fi parochii cu comunele și proce
siuni. La gara din NeproloconțI preoții din 
satele învecinate cu procesiuni și popor. 
La gara din Lujeni protopopul Homiuca 
din Coțman cu preoții din comunele înve
cinate. La gara din Cernăuți îi primesc 
representanții Consistoriului, ai patronilor, 
•diregătoriele c. r., comitetul tării, al capi
talei, delegații celorlalte confesiuni, ai șco- 
lelor, societăților și alte corporațiunl.

Dela gară se va petrece Mitropolitul 
în trăsuri la biserica s-tei Paraschive. Aici 
se va face doxologia. Convoiul va trece prin 
strada și piața capitalei, strada gimnasiu- 
lui, GencovicI, Universității și a reședinței 
la Residență. Pe tot drumul dela gară pănă 
la Reședință vor forma spalir și anume: 
•dela gară pănă la biserica s-tei Paraschive: 
‘corporațiunile, societățile meseriașilor, po- 
porenii din suburbiile capitalei și parochiile 
vecine. In curtea bisericei dela portal 
jpănă la ușa bisericei vor sta procesiunile 
parochiale din Cernăuți de ambe părți. In 
mijlooul curții vor sta preoții funcționari 
îmbrăcațl în ornat, precum și preoții de
legați din țâră. In naosul bisericei represen- 
t an ții diregătorielor, ai școlelor și ai altor 
corporațiunl. Pe corul bisericei societatea 
Armonia va cânta responsoriile. Cât loc li
ber va fi în biserică este reservat pentru 
dame. Tote alte persone rămân afară.

Lela biserica s-tei Paraschive pănă 
la piața capitalei vor fi școlarii, începând 
cu școla primară. Pe piața capitală vor 
sta postate școlele de copile. Pe strada 
templului și a residenței vor sta aceia, cari 
au stat dela gară pănă la s-ta Paraschivă. 
'La portalul palatului Residenței preposiții 
-seminariului cu alumnii vor saluta pe Mi
tropolit, âr corul seminarial va cânta im
nul festiv și-l vor conduce pănă la Vesti
bule. Aici un patron bisericesc va da Mi
tropolitului pâne și sare. Doi membri ai 
comitetului festiv vor conduce pe Mitro
polit la treptele cele mari, er representanții 
clerului regular de-aicl în capela archie- 
râscă. In sala de marmoră va primi apoi 
felicitări.

S’a format și-un comitet, care în sera 

instălării va da o serată cu dans pentru 
„Asihd de studenți rcmânîu în localul So
cietății filarmonice. Damele în toaletă de 
bal, domnii în negru. Așa s’a proiectat.

Călătoresc».

Despre somn.

Somnul este o condițiune ne- 
aperată a sănetății. Tâte ființele 
viețuitâre, de la vegetale și pănă la 
om, sunt supuse la marea lege a 
veghiării și a somnului. Prin somn 
corpul repausâză, recâștigă pierderile 
făcute în timpul cailei.

Prin somn căpătăm în tote 4*’ 
lele fericirea renașterei și a trecerei 
în tâtă dimineța dintr’un stat al ne
ființei în altul de înviere. Cine vo- 
iesce a alunga somnul, său a-1 scurta 
de tot, acela îșî scurtă vieța. Un 
mare filosof a 4*8 : »luați dela om spe
ranța și somnul, și va fi cea mai neferi
cită ftință pe lume“. Cine veghieză 
mult, trebue se ddrmă mult, pentru 
a pute repara pierderea puterilor în 
măsură cuvenită. Trebuința somnu
lui se simte ca și trebuința de ali- 
mentațiune (nutremânt), și când nu 
este satisfăcut, produce cele mai 
grave băle și în cele din urmă chiar 
morte.

In China pedepsesc pe hoți și 
pe criminali cu oprirea dela somn, 
pănă ce cad morți. Forbes descrie 
cașul unui comerciant, care omorîse 
pe soția sa; acesta a fost osândit 
de a muri prin oprirea dela somn. 
Noue-spre-c|ece (țhe a suferit tortura 
grozavă; în a opta 4i el s’a rugat 
să-i tae capul, seu să-l spânzure, seu 
să-1 ardă de viu, mai bine decât să-l 
tortureze așa crud; călăii lui nu s^au 
înduplecat, și la a nouă-spre-cjecea 
cji el a murit de slăbiciune într’o 
stare grozavă.

Așa-der cu bună dreptate și ade
văr cjicea celebrul medic Huffland: 
„ Lipsa somnului consumă iute forțele in
teriore și exterior e, nimic nu este în 
„stare de a conduce la betrânețe înainte 
„de timp, ca somnul și în unele cașuri 
„chiar mortea vine mai de timpuriu din 
causa lipsei de somnu.

Veghierea continuă legă la olaltă 
tote căușele de a scurta vieța, adecă 
continua risipire a puterilor vieței 
tocesce organele și grăbesce consu
mația.

Der cu tâte acestea să nu cre
dem, că un prea luDg somn ar fi 
un mijloc de conservare a vieței. 
Somnul prea mult îngrașă totă se- 
creațiunea, face pe om buhăit (um
flat), slăbesce mintea și trândăvesce 
corpul.

Un om petrece în general mai 
mult de un pătrar din viâța sa dur- 
mind. Omul, după un somn bun, se 
simte restaurat și întărit; er petre
când o nopte fără a durmi, simte 
o piriotâlă, obosela și slăbiciune în 
tot corpul său.

Sufletul voește a fi tot-dâuna în 
lucrare, acesta este natura lui, un 
neîncetat repaos este neînvoit cu 
densa. Decă somnul nu ar fi repaos 
al trupului, și un remediu după os
teneli am crede, că el stă în contra 
naturei, căci ne ridică întrebuințarea 
simțurilor și ne lipsesce de tâtă lu
crarea.

In privința somnului vom lua 
în considerațiune locul, timpul cui- 
cărei, timpul cât trebue a dormi și 
posițiunea ce trebue s’o avem în aș
ternut.

Camera de dormit se fiă înaltă 
și largă, deschi4ându-se ferestrele în 
fiă-care 4* 2—3 bre dimineța și sera 
înainte de culcare. Este fârte stri- 
căcios sănătăței de a dormi în ca
mere de curând spălate, văruite, seu 
unde se uscă și se calcă rufele. Nâp- 
tea să se depărteze din camera de 
culcare tâte florile și ori-ce lucru, 
ce are miros. (51a de nopte (țucalul) 
să nu se pună sub pat și luminarea 
să nu ardă prea mult; în cameră să 
nu fiă prea cald și ierna mai bine 
este a dormi într’o cameră rece ne- 
încăl4ită și numai atunci, când este 
forte frig, pote să se facă puțin foc.

Saltelele (străjacele) cu pae sunt 
mult mai bune ca cele cu puf, mai 
cu semă pentru persânele tinere, 
fiind-că înfierbântă, moleșesce și slă
besce corpul. Filosoful Kant 4i°oa, 
că: „așternutul este cuibul botelor1,1. Fi
losoful Atal iubea un așternut, care 
se-1 înghioldescă. Seneca 4ice: „Cât 
„sunt de bătrân, am un așternut, în 
„care urmă seu semn de trupul meu 
„nu se pâte vede, și deosebit de 
„acesta stau prea puțină vreme în 
„pat«.

Patul trebue să fiă ținut într’o 
curățeniă esemplară.

In ceea ce privesce posiția cor
pului în timpul somnului, trebue ca 
capul să fiă tot-deuna mai sus așe- 
4at; mai cu osebire cei sângeroși, 
decă vor dormi cu capul mai jos; 
li-se vor produce dureri de cap, îne- 
căciune, palpitațiunl și chiar dambla 
(guta). Dormirea cu fața în sus aduce 
visuri grele, er pe partea stângă în- 
greuneză circulațiunea sângelui prin 
apăsarea ficatului asupra celorlalte 
vișcere, și inima se împedecă în 
funcțiunea ei. Din contră, dormirea 
pe partea dreptă este cea mai bună 
și folositore.

Tote legăturele strînse, scufele 

și camișonele de nopte trebue pără
site; cu tote acestea sunt multe din 
domnișârele nâstre de astă4l, cari 
dorm cu corsetul și cu mănuV pe 
mâni, ca să fiă subțiri și dentate. 
Dormirea cu gura căscată produce 
horcăituri și visuri grele.

Timpul culcărei trebue potrivi* 
cu împrejurările, clima, etatea și iro
dul de traiu ; cu tote acest 'a nu tre
bue să se întâr4iă mai mult de 11 
ore sera. Sactorius 4h că somnul 
cel mai bine făcetor este dela 11 ore 
noptea pănă la 6 ore dimineța. Copiii 
pot durmi mai mult, mai cu semă 
copiii mici pănă la etatea de doi ani.

înaintea culcărei să nu mâncl 
mâncări grele și mai ales făinâse, 
ori pdme multe, seu să fi beut multă 
bere ori vin, și nici să te culci cu 
stomacul încărcat, ci trebue să trecă 
cel puțin trei bre dela masă pănă 
la timpul culcărei.

In așternut să nu cetesci, căci 
se pun creerii în lucrare tocmai în 
timpul când trebue se se odihnâscă; 
decă acesta s’a făcut învăț, să se 
alâgă cărți, ale căror materii conțin 
subiecte mai sc-iințifice; cu tâte aces
tea noi susținem, că este forte rău 
a ceti în timpul culcărei, căci pu
nem sufletul în lucrare tocmai în 
acel moment, când trebuesc tote de
părtate dela el, ca să se repauseze. 
Nu este tot una a dormi pisicește, 
ci omul trebue se dârmă și spiritual.

Să lăpădăm odată cu hainele și 
tâte grijele și greutățile 4ilei, și nici 
una să nu merga cu noi în pat.

Durata somnului, adecă timpul 
cât trebue să dârmă o persână, de
pinde dela etatea și constituția omu
lui. Tinerii trebue să dârmă mai 
mult decât bătrânii, asemenea și cei 
slabi și în convalescență trebue să 
dormă mai mult. Insă se va avâ de 
normă acesta: nu dormi mai mult de 
7—8 ore și nici mai puțin de 5 seu 6 
bre. Șoâla din Salerine 4i°ea:

„Sex dormisse horas sufficit, juve- 
nique, senique,

„Octo damus pigris, novem de ste- 
mate natis“.

Adecă, șese <5re a dormi este 
destul pentru tineri și bătrâni, opt 
dăm celor leneși, nouă celor de viță 
mare.

Toți, cari au ajuns adânci bă
trânețe, au avut de regdlă a se culca 
de timpuriu și a se scula de dimi- 
nâță. Marele Victor Hugo flicea:

„Lever ă six, dinez ă dix, 
„Souper ă six, Coucher ă dix 
„Fait vivre l’homme dix fois dix11. 
Adecă: scolă-te la șese, prâa- 

4ește la flece, cineză la șese, culcă- 
te la 4ece, și vei trăi ani de flsee 
ori dece.

— „Ba mere-a tată-t’o, der eu sciu 
că nu!“

Și juratul s’a ținut de vorbă; 
cu jucuțăul prin sat n’a mai umblat 
nici o minută, ba la sfîrșitul lunii 
și din jurățiă s’a lăsat. Er când a 
scăpat și a făcut cruce și a flis: 
Mulțămescu-ți, Dâmne, c’am scăpat 
și de asta, plătită să fiă tâtă poro- 
dița mea cu mine, să nu mai âmble 
și ei cu jucuțăul, mai bine latre cu 
cânii la stână.

Dâr jucuțăul voi oii sub ce 
preț să bage în năcas pe muierea 
.aceea, care-i închise’n casă, înse no
tarul îi spuse numai două trei vorbe 
și se ogoiă.

Acum, ca și acu-s doue-4eci de 
ani, jucuțăul e tot jucuțău, cu deo
sebirea, că acum e mai bătrânit în 
trăgături, mai împietrit la inimă, 
mai fără milă cătră âmenl, decât o 
pisică cătră șârecl, din care pricină 

.atâta-1 și iubesc âmenii de tare, ca 
șârecii pe pisică. .

— Der en stați... trag clopo
te, âre cine-a murit?

— „Jucuțăul e mort!u răsuna 
din gură ’n gură...

— Bine că l’a luat dr.... 4icea 
o femeiă...

— Să 1 fi luat când era prunc 
mic! — adăugea alta!

— „Der tăceți", răspunse un 
moșneg, „jucuțăul nu mâre îd veci!“ 
A crepat un câne, der ne vine al
tul! De 30 de ani încâce nu-i om 
în țera asta, care să nu fi fost nici
odată mușcat de câni de aceștia, la 
care le 4ice jucu-căței.

I. P. R.

In numărul nostru din Dumineca tre
cută. am descris deschiderea și diua primă 
a serbărilor grecescl așa numite: jocurile 
olimpice, arangiate în apropiarea Atenei. 
Illtă acum ce s’a petrecut în a doua di:

înainte de amedl avu loc concurența 
de urcare pe frânghie: au învins grecii An- 
dricopulos și Xenakis. După amâdl, aler 
garea pe jos dela Marathon la Atena (40 

kilometri). Pe cursa acâsta se puseseră 
speranțele întregel națiuni: victoria tre
buia să fiă a urmașilor luptătorilor dela 
Marathon, decă nu voiau să trecă drept 
rassă degenerată și nedâmnă de străbuni. 
Se scie, că alergarea acâsta vrea să fiă o 
reminiscență a admirabilei alergări săvâr
șită de mesagerii victoriei dela Marathon. 
Emoțiunea a fost deci enormă, de nedescris 
nu numai în Atena, ci și în totă Grecia. 
Nu mai era vorba de o victorie într’o con
curență, ci de o cestiune națională.

Printre alergători se aflau acum fai
mosul Flack din Australia, învingătorul 
în alergarea de 1500 metri, și nu mai puțin 
faimosul Blake din Boston; și acâsta irita 
și mai mult spiritele.

Cu mult înainte de amâdl tot orașul 
era în piciore. La orele 2 imensul Stadion 
era plin; tote locurile și locșorele ocupate. 
Priveliștea acestui Stadion reînviat și plin 
de viața era și mai grandiosă de cât în 
diua inaugurării. Trebue să fi fost aci și 
pe colinele dimprejur cel puțin 100.000 
de omeni, populația Atenei îndoită. Și nu 
mai ^ra curiositatea și așteptarea care 
adunase atâta lume, ci înălțarea sufletului 

unui popor ÎDtreg în spre dealurile tre
cutului său.

Alergătorii din Marathon plecaseră 
exat la orele 2. Erau 18 concurențl printre 
cari cel din Australia, Americanul, doi 
Francezi, un Ungur și un German. Punc
tul final era așezat în Stadion, câțl-ya 
pași lângă tronul regal. O salvă de tunuri 
trebuiau să anunțe sosirea învingătorului.

In restimp se făcu alergarea de 100 
metri, câștigă T. E. Burke din Boston. 
Apoi Clark învinse la săritura în înălțime 
(sărise 1 m. 81 cen). In alergarea cu obsta
cole câștigă Americanul T. P. Curtis, 
începu acum săritura peste bețe, la care 
luară parte Americani și Greci.

Se apropie ora cinei. In fiă-ce mo
ment putea să sosâscă învingătorul dela 
Marathon. Jocurile fură întrerupte, căci spec
tatorii nu-șî mai putură stăpâni iritația. 
O așa de mare emoțiune la un popor în
treg, o așa sdruncinare bolnăviciosă a 
organismului național, din pricina unei 
idei abstracte, a unui ideal depărtat, nu 
s’a mai vădut din vremurile antice la nici 
un popor modern. Zeul Pan apăruse de-o 
dată în Stadion. Se vedea frica panică,
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Vesley Țice: „Devreme în pat, 
și erășî de vreme în sus, face pe 
om sănătos, bogat și. înțelept".

Sunt mulțî 6menî, cari caută a 
face fliua ndpte și ndptea c|lua- 4i" 
cend, că este tot una a dormi șepte 
6re c£iu.a, ori ndptea. Acestă ideiă 
însă este cea mai greșită, căci nu
mai două 6re de somn înainte de 
miecjul nopții este mai folositor pen
tru corp, decât patru 6re după mie
dul nopței său 4’ua-

Aceia der, cari fac cjiua ndpte 
și noptea cji, pierd tocmai cea mai 
frumdsă și mai potrivită vreme spre 
lucru. Noi ne simțim după un somn 
regulat, dimineța tot-deuna mai mari 
de cât sera, noi avem dimineța mai 
multă putere și vioiciune; er sera 
o oboselă și o silă. Dimineța se vede 
tătă natura mai grațiosă, mai vidiă 
și spiritul omului este dimineța în 
întregă sa curățeniă, energiă. și vioi
ciune.

Nici-odată nu gustă omul sim
țirea propriei sale stime mai curat 
și mai perfect, decât într'o dimineța 
frumdsă. Cine se lipsesce a nu gusta 
dimineța, acela se lipsesce și de ti- 
nerețele sale.

Prof. Dr. Elefterescn.
(Va urma)

Cum capătă omul rac în stomac? 
Răspundem la acăstă întrebare cu 
doctorul în medicină Wedel, care 
în cercetările sale despre bălele de 
stomac cfice-: Căușele, din cari se 
nasee racul în stomacul omului, sunt 
peste tot forte greu de constatat. 
La unele familii se pare, că acestă 
bolă este erecjită dela tată la fiiu 
etc. etc.

Tatăl lui Napoleon I., soru-sa, 
ba chiar el însu-și, au murit cu toții 
din causa acestei băle periculăse. 
Bărbații mor în mai mare număr 
de rac de stomac, decât femeile. 
Acestă bălă seceră jertfe mai ales 
între omenii dela 40 — 60 de ani ; 
înainte de 40 de ani mor puțini, er 
înainte de 30 de ani fărte rari; der 
totuși de aci se păte vede, că nici 
o etate nu este cruțată.

In unele cașuri este cu totul 
imposibil, ca medicul se cunăscă 
acăstă bălă, pe cât timp bolnavul 
trăesce. Cel atacat de rac slăbesce, 
se uscă pană la os, încât de multe- 
orr se întâmplă, că bolnavul fără 
cea mai mică văetătură adărme pen
tru veci. Astfel de caBurî se ivesc

frica eșecului. Veștile cele mai diferite 
apărură și se propagară cu iuțela și efec
tul unui fulger: că Francezul Lermusiaux 
ar fi în fruntea tuturor ; că cel mai bun 
alergător grec ar fi al doilea; că ar fi 
cădut.. Vibrațiunile unui uragan agitară 
valurile de omeni..

Se audl un bubuit de tun ; aprope 
să nu se audă, așa de mare era sgomotul, 
care se ridica din Stadion în aer. Sosia! 
Toți se ridicară tremurând și priviră în 
spre intrare. Se făcu o mișare. Prințul 
moștenitor și prințul George alergară, ur
mați de arbitri, membrii comisiunei și 
lictorl, în spre intrarea Stadionului.

Sosia, sosia! Era costumul alb albas
tru al alergătorilor greci. Der se scia acesta 
fără a vede cu proprii ochi; se scia din 
bătăile inimei din acel corp imens al 
mulțimei: a triumfai un Grec! a triumfat 
Grecia! a triumfat victoria cea mai su
perbă, cea mai classică a mesagerilor vic
torioși din Marathon și cu acâsta ’și-ă re
cucerit vechea splendore... Și sub țipătul 
care isbucni din 100,000 de gâtlegiurl se 
cutremura pământul se cutremurară munții 
divini dimprejur. Se aruncară pălăriile în 
aer, brațele se agitară, fâlfăiau batistele, 
stegurile, bastonele, umbrelele; și plâng
eau, plângeau toți, cu oftaturi adânci, unul 
în brațele celuilalt. Se deslănțuise uraga
nul entusiasmului, fi ă-care simția în sine 
măreția triumfului.

mai des în etatea dela 60 de ani 
în sus, când bolnavul începe se-și 
pierdă pofta de mâncare, și să ca
pete o față palidă cenușiă, fără de-a 
simți ÎDsă dureri. Semnele, prin cari 
se pot cunăsce bolnavii atacați de 
rac, sunt următorele:

'Omul îșî pierde pofta de mân
care, stomacul îi mistuesce greu, 
simte dureri în părțile stomacului, 
apoi mai târejiu încep a se umfla 
unele părți ale stomacului, așa, că 
decă se pipăe cu degetul, se păte 
simți în locul, unde bolnavul are 
durere, un punct tare, o umflătură. 
Umflătura variezădela mărimea unui 
ou de porumb pănă la mărimea pum
nului.

Pănă acum singura scăpare de 
acestă bălă era mărtea. In timpurile 
mai nouă Inse medicii se încercă a 
vindeca băla prin operația.

B o 1 e I e viilor.
(Urmare).

Filoxera, seu filoxera vastatrix (puș
ti itdre), este o gongă așa de mică,, încât 
cu ochii slobodl abia se pote zări. Trupul 
ei e rotund (oval), colorea galbină, are șese 
picidre, două cornițe pipăitore și o țeve 
sugătore, înarmată cu trei perișori aspri și 
găunoși, pe cari îi împlântă în rădăcina 
viței de viiă, din care apoi suge pe înce
tul tot mustul din ea, pănă când mai în
tâii! îngălbinesce, se umflă, se otrăvesce și 
mai pe urmă se uscă de tot.

Ca tote gongele (insectele), așa și filo
xera se prăsesce din ouă, într’un mod în
spăimântător, deorece dintr’o singură mue- 
rușcă se pot prăsi, în decursul unei veri, 
oâte-va milione de ouă, pe cari le depune 
sub scorța vițelor de viiă, din cari apoi 
primăvara, după ce dă căldura, es tot atâ
tea filoxere tinere.

In modul de prăsire și viețuire, filo
xera are multă asemănare cu furnicile, de- 
orece ca și acestea, se pare a fi și ea de 
trei clase: bărbătușl, muerușe și lucrătore. 
Precum bărbătușii și muerușele furnicilor 
au aripi, sborS, se împărechâză și după 
aceea se trag în pământ, unde îșî depun 
ouăle (sacii) lor, din cari apoi primăvara 
es furnici din tote trei clasele, așa se pare 
că fac și bărbătușii și muerușele filoxerei, 
deorece s'a constatat, că și bărbătușii și 
muerușele au aripi, pot sbura în depărtări 
forte mari, se împărecheză și tomna, când 
simt, că li-se apropiă timpul peirei, se trag

Prințul moștenitor și prințul George 
conduseră pe vitezul învingător, care abia 
se mai ținea pe picidre, pănă la tronul re
gal. Regele se ridică și-și scose chipiul. In 
fața întregei lumi cei doi prinți și mai 
mulțî generali sărutară pe învingător. O 
domnă din Smyrna îi trimise un ceasornic 
de argint, soția consilierului Bachmetiew, 
de la ambasada rusă, îi dădu o sticlă de 
argint pentru cognac. D. Syngros îi dărui 
pe loc 25.000 de drachme.

Pe o tablă se însemnă recordul: 40 
de kilometri în 2 ore, 55 de minute și 20 
de secunde. Pe catart se arboră stindardul 
grecesc. Și aclamațiunile din Stadion con-, 
tinuară și după-ce plecă învingătorul. Po
rumbițe albe, purtând ramuri de măslin și 
stegurl, fură slobodite. Mai mult nu se 
putea jubila.

Ișl pote orl-cine imagina impresia, ce 
a produs acestă victoriă mult așteptată, 
când va afla, că pe lângă numărosele da
ruri în bani, ce s’au dat învingătorului, un 
laptagiu a luat obligațiunea de a-i da totă 
viâța gratis lapte, un cafegiu i-a oferit 
cafea fără plată, un bărbier îl va rade gra
tis totă vieț.a, un birtaș îi dă dejunul și 
prândul și un dantist vrea să-i scotă gra
tis ori câți dinți...

învingătorul se numește Spiridon Luis', 
e de 24 de ani și născut la Amarusion, în 
Attica.

în pământ, unde-șl depun ouăle sub scorța 
rădăcinilor de viiă.

Ouăle, pe cari le depun muerușele, se 
numesc ouă de iârnă, deorece ele iernâză 
în pământ. Din acestea se desvoltă apoi 
primăvara de căldură, precum am dis și 
mai sus, parte gonge, cari sug mustul din 
rădăcini, parte bărbătușl și muerușe, cari 
se suie pe vițe în sus și sug mustul aces
tora, pănă când fac aripi și le vine timpul 
peirei.

De aci îșî pote esplica ori și cine, 
cât de tare se pote înmulți și lăți filoxera; 
se pote lăți, sburând ea singură, seu fiind 
aruncată de vânt, pe altă viță, în altă viiă, 
în altă comună, seu chiar în altă țâră. Tim
pul, când ea îșî depune ouăle, e, pe cum 
am dis și mai sus, tomna în lunile lui Sep- 
temvre și Octomvre.

Semnele, ce le arată vițele de viiă 
molipsite de filoxeră sunt următorele: frun- 
dele încep a se îngălbini și a se aduna mai 
întâi îi într’un loc, apoi tot pâlcurl-pâlcurl, 
pănă ce se întind peste viia întregă; mlă- 
dițele încep a se sbârci și mai pe urmă a 
se usca cu totul; pe vițe se pot vede icl- 
colea, ca nisce puncte galbine, ouăle, seu 
chiar filoxera însa-șl, eră rădăcinile scose 
din pământ sunt umflate, de colore albă- 
verdiă și semănă cu lujerii crumpenelor 
crescute în pivniță, cari se îngroșă pe în
cetul, ca cotorul unei pene de găină, pe 
când rădăcinile vițelor sănătose nu sunt 
mai grose decât un fir de ață și au colore 
întunecată.

îndată ce vedem semnele de mai sus 
și presupunem, că cutare viiă ar fi atacată 
de filoxeră, însciințăm primăria comunală, 
care raporteză apoi mai departe pănă la 
ministrul de interne. Acesta are puterea 
de a închide viile molipsite, ca să nu se 
mai potă lăți din acelea și pe alte locuri 
filoxera.

Pentru a ne păzi de filoxeră, e bine 
ca să nu aducem vițe de viiă din alte lo
curi, să nu aducem nici vițe de cele uscate, 
sape seu alte unelte, cu cari lucrăm în 
viiă; ba nu e bine, ca nici noi înși-ne să 
umblăm prin vii molipsite și apoi îndată 
să mergem în ale nostre, deorece un ou 
lipit de încălțămintea seu vestmintele nos
tre, e de ajuns pentru înmulțirea ei în viia 
întregă.

Pentru stârpirea filoxerei din viile mo
lipsite s’au cercat fel și fel de mijloce, dâr 
pănă astădl nu s’a aflat nici unul, prin 
care să se potă stârpi cu succes, er vițele 
să rămână sănătose, deși stăpânirea fran- 
cesă a pus ca premii o jumătate milion 
florini pentru un asemenea aflător. S’a cer
cat pe multe locuri cu argăselă din scorță 
de stejar, cu leșiă de puciosă și carbon, 
cu slobodirea apei pe timpul iernii la ră
dăcinile vițelor de viiă și altele, — dâr 
tote încercările acestea au adus viierilor 
mai multă cheltuelă, decât dobândă.

Mai bine este, ca vițele bântuite de 
filoxeră să se scotă, să se ardă și să se pă- 
răsescă locul acela de viiă pe un timp anu
mit și să se cultive cu alte sămănăturl; să 
se aducă și răsădescă vițe americane, de 
cari acum împarte de geba și stăpânirea 
nostră pe locurile molipsite; să se sădâscă 
▼iile în pământurile năsipose; să se alto- 
escă vița americană, care are rădăcini mai 
puternice ca ale nostre, prin ce s’a adeve
rit, că nu se mai molipsesce de filoxeră, 
precum nu se molipsesc copiii altoițl de 
bubat.

In scurt, trebue căutate tote mijlocele, 
cari credem a fi mai bune pentru sterpirea 
filoxerei, precum și acelea, ca pe unde încă 
nu s’a ivit, să nu o importăm de pe airea.

^Va urma,)

L i t e r a iaa r ă.
Edgar Poe, Nuvele estra-ordinare (Nr. 

19 Biblioteca de Popularisare, editura Sa
mi tea, Craiova) un volum de 112 pagine, 
30 bani; legat elegant 60 bani.

Este incontestabil, că decă celelalte 
volume ale acestei meritose publicații po
pulare sunt importante de cugetare, nici 
unul însă nu întrece pe acesta în ciudățenia 
conținutului. Cea mai bizară imaginațiă cele 
mai poradoxale deducții trase cu o logică 
uimitore din nisce premise psihologice ade

vărate. Și ce e mai • atrăgător este încătu
șarea nervosă, încordarea continuă, în care 
te ține cetirea acestor nuvele eșițe din 
creerul acestui geniu, așa de unic, așa de- 
curios, așa de original.

*
In Institutul de editură Italian și Ignat' 

Samitca din Craiova a început să apară re
numita operă a lui Louis Kuhne: Noua. 
Sciință de vindecare, basată pe unitatea 
bolelor și vindecarea lor fără doctorii și 
fără operații, — 1 volum de peste 500 
pagine în 10 fascicule, costând fiă-care fas
ciculă câte 50 bani (25 cr.). Operă tradusă 
pănă acum în 17 limbi moderne.

Este cunoscută tendința marilor re
formatori ai sciinței de vindecare, de a-se 
depărta de procedeul fals al scolei medi
cale moderne, acela de a înbuiba corpul 
cu medicamente, cari sfîrșesc prin a nimici 
încetul cu încetul, întregul organism. D 1. 
Kuhne este singurul, care a isbutit să în
temeieze în mod riguros-sciințific un metod 
de vindecarea bolelor, fără doctorii și fără 
operații. întregă lucrare a d-lui Kuhne,, 
fiind întemeiată pe legile nestrămutate ale- 
naturei, e cât se pote de simplă și de na
turală. Ea îngăduie fiă-cărui om de e de
veni propriul său medic. Folosele, ce-a 
adus acâstă lucrare, în cașurile de bolă 
cele mai grele, precum și scrisorile entu- 
siaste, ce i-se adresâză d-lui Kuhne de 
cătră toți aceia, cari încercă tratamentul 
său, e o dovadă sigură e eficacitatea nou
lui metod de a vindec a bolele, fără doc
torii și fără operații, — metod, care a să
vârșit adevărate minuni.

▼

„Fire de toitu, cuprincjend 35 de' 
poesii scrise de cunoscutul nostru post. 
George Coșbuc. O carte elegantă, ou un es- 
terior plăcut și tipar frumos, cuprimje-'id 
vre-o 180 pagine. La urmă se află și o notă; 
ou text în prosă de vre-o 7 pag. Poesnie' 
d-lui Coșbuo sunt mult mai cunoscute și 
aprețiate din partea publicului, decât să- 
mai aibă lipsă de recomandare. Un esem- 
plar din acest volum costă 1 fl. și se află 
de vendare la librăria editdre C. Sfetea diu 
Bucurescl, se pote însă procura și prin li
brăria Ciurcu din Brașov.

I$oș Tema Bădiceanu.
(Vestitul caraghios al Mocanilor din Săoelef,. 

Biîdiceanu trece pe Țigani frontiera.
In Ardeal era într’un timp mare lipsă, 

de bucate. Mai mulțî Țigani se hotărîseră 
să trecă in România la muncă. Pașapdrte- 
nu puteau căpăta. Ei se înțeleg cu Bădi
ceanu, ca să-i trâcă granița. Bădiceanu se m- 
voiesce, luând dela fiă-care câte cinci sfanții 
(husoșl) plătiți înainte.

Bădiceanu le dă porunoă Țiganilor, ca- 
după sfințitul sorelui să fiă cu toții gata, 
de drum, căci are să-i plece. Săra se apro
piă și Bădiceanu îi pornesce, trecendu-i pe- 
la curmătura de sub petrile Țiganilor. Când 
au trecut p’aci, Țiganii se uitau în sus și 
diceau: „Retnâneți sănelose, petrilor, căci scie 
Dumnezeu când ne vom mai vede!u încă de 
atunci acele pietri și-au căpătat numirea: 
de ^petrile țiganilor*.

De aici Bădiceanu slobode pe Țigani 
în valea Gârcinului, apoi îi urcă pe delul. 
Ursului pănă la Țelfă. Țiganii nu sciau 
botă pe unde îi purta Bădiceanu, căci era. 
nor și o nopte forte întuneeosă. Dela Țelfă 
îi slobode pe valea Zarapei erășî în Gârcin 
și-i conduce când pe un del, când pe altul,, 
pănă-i oboses.ee de abia mai puteau gâfăi, 
lăsându-i pe coma delului Llopișul de de
asupra satului de unde se vedea Mora Ure- 
zului din capul Satulungului. Aici le spune 
Bădiceanu: — „Am trecut granița. Suntem 
între satele Brebu și Teșila. De aici vă las, 
căci puteți merge și singuri. Eu trebuie 
să mă înapoez acasă pănă nu răsare sârele, 
ca să nu mă întâlnâscă con trașii. Voi pănă- 
la diuă vă puteți și odihni!“

Bădiceanu, dicend acestea, se întorce 
acasă, unde ajunge în câte-va minute.. Ți
ganii, de obosiți ce erau, cum se așâc}& 
jos îndată și adorm. Când se lumină de 
diuă, elice cel ce se. scolă mai întâi: So 
Brebos mo! So Teșilos! er dilpă ce se deș
teptă toți și se mai frecă la ochi dice al-

)

oboses.ee
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tul: „So mora Urezului!11 fire-ai fi fost al dra
cului Bădiceane, că ne-ai adus de-asup'a sa
tului !

Țiganii a doua di se duo la Bădiceanu 
•să le înapoeze banii. Bădiceanu însă îșl bă- 
tea joc de ei zgâmăindu-le ochii și dicân- 
du-le: Na bani, țigane! Țiganii, după ce 
vădură, că cu buna nu-șl pot scote banii 
dela Bădiceanu, se duc de-1 pârăsc la pro
visorul. (Provisorul era un funcționar în
semnat în Săcele, având a supraveghia atât 
asupra celor administrative, cât și a celor 
■criminale). Provisorul îi citeză pe toți la 
Ouriă. In urma citațiunei, la diua hotărîtă 
•se presenteză toți dimpreună cu Bădiceanu. 
Provisorul, după ce cerceteză causa cu de- 
amăruntul se întorce spre Bădiceanu și-i 
4ice : Da bine, măi omule, bre de ce nu 
te lași de apucăturile tale și să le dai bună 
pace omenilor ? — Apoi de Măria ta! cum 
era să-i treo eu granița împărătăscă și se 
■mă fac călcător de lege! Ei m’au îmbiat 
cu bani să-i preumblu și eu i-am preum
blat, ca să le fac poftă de mâncare. Acum 
îmi cer banii îndărăt. Ore mai au ei vr’un 
drept asupra banilor?

Provisorul, ne mai putând ține rîsul, 
■se preâmbla prin sală. Când întorcea spa
tele, Bădiceanu punea degetul la ochi și-i 
zgâmăia spre Țigani. Țiganii sar toți cu 
gurile de-odată ! Maria ta ! și acum ne face!..

— Ce vi face mâi? îi întrebă provi
sorul.

— Ne face !... (der nu cutezau să arete 
cum).

Bădiceanu sta smirna. Ce vă fac eu 
măi pițigoilor? — VedI Măria ta, cum bar- 
zaonii chiar și în fața Măriei tale să legă 
de mine.

Judecătorul vedea bine tote câte se 
petreceau la spatele lui din oglinda cea 
mare, ce era în fundul salei. El pune mâna 
p’un baston și începe să-i măsore pe Ți
gani, slobodindu-i tot pe câte unul pe ușe 
afară...

Bâdicesnu rade pe stăpânul seu George 
Popa.

Pe acele timpuri nu se pomenea de 
bărbier prin Săcele. Omenii se râdeau unii 
pe alții. Fruntașul O. Popa, avend lipsă 
de bărbierit, chiămâ pe Toma Bădiceanu, 
ca să-l radă. Bădiceanu vine și se apucă de 
lucru. După ce-1 rade pe partea dreptă, 
dice cătră stăpânul său: luoru naibii! Am 
uitat să-i spun ceva Stanchii, când am ple
cat d’acasă. — Și cu acestea ese pe ușă 
lăsând pe George Popa p’o parte ras și 
pe cealaltă neras. Fruntașul George Popa 
a trebuit să aștepte pe mocălitul de Bă- 
dicean legat la fălci până sera, deorece 
Bădiceanu plecase în pădure după o crosniă 
•de lemne și alt bărbier, ca să-l radă și pe 
cealaltă parte nu aflase în tot satul.

Bădiceanu se alege cu oile din târla lui 
G. Popa.

Bădiceanu cu glumele lui uita de mul- 
te-orl pe stăpânul său G. Popa. Acesta era 
un om iute de fire și când se supăra îl 
■silea pe Bădiceanu să-și alâgă oile dintr’ale 
ui și să le ducă într’altă parte. Până Bă- 
dioeanu îșl alegea oele 40—50 de oițe din 
două-trei mii de oi ale stăpânu-său, lui G. 
'Popa îi trecea mănia și-l primia erășl cu 
-oile îutr’ale lui. Acesta s’a repetat de mai 
multe ori. Odată însă Bădiceanu n’a voit 
a-șl mai alege oile, răspunzând stăpânului 
său: Der pănă când să mă tot aleg eu din 
■oile d-tale? Mai alegeți și d-ta din ale 
mele! Eu pănă acuma le-am întins destul 
de picidre; ian mai întinde-ți-le și D-ta!

Adunate din gura poporului

de Domețiu Dogariu.

Intrate:

„ALBINA” institut de credit și de economii.
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Aprilie 1896.

Numărar ou 1 Aprilie 1896 fl. 8,276.85
Depuneri spre fructificare . n 175,636.64
Cambii răscumpărate. . n 125,302.40
Conturi curente .... n 34,336.25
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... n 10,303.10
împrumuturi pe producte . n 1,140.-
Monetă.............................. n 5,183.96
Comis8iunl, cupăne și efeote n 88 066.95
Interese și provisiunl . w 16,302.64
Diverse.............................. 4,637.61
Rimesse............................. n 2,729.17
Devise............................. fi 72,000.—
Bănci.................................. 7? 521,334.82

fi. 1,065,250.39
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 145,967,79
Cambii escomptate . . n 161,084.58
Conto curent .................... r 17,714.89
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..... n 21.738,—
împrumuturi pe producte . n 1,500.-
Monetă.............................. 71 5,706.27
ComisiunI, cupone și efeote T 62,166.48
Interese și provisiunl . . Tl 943.05
Spese și salare.................... 71 1,927.74
Diverse.............................. n 4,330.49
Rimesse............................. 1,951.42
Devise .............................. 71 72,000.—
Bănol.................................. 71 562,598 04
Numărar în 31 Aprilie 1896 7? 5,621.64

fi. 1.065,250.39
Brașov, 30 Aprilie 1896.

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
diligent, adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

din 29 Aprilie n. 1896.
B ursa de BuourescT
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Rentă română perpetuă 1875 5% Ați.- Oct, ioo ’/.
Renta amortisabilă .... 57o 1) 11 98?/s

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% lan.--Iul. 99.>/4
„ „ din 1893 5% 11 1» 99-7.
„ „ 1894 int. 6 mil. 57o Ajr.-Oct. 95 7i
„ „ (Impr. de 32.’/2 mil. *7o lan.-lulie 86.’/,
„ „ (Impr. de 50 mil. i"/„ 11 11 86.7,
„ „ (Imp. de274 m. 1890 ±7. 11 11 87.-
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 11 11 86.’/,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 47o D 11 86?/,

Oblig, de Stat (Conv. ruralej. 6°/o Mai-Nov. 102 3/4
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 3C0 10 286—
Oblig, comunei Bucurescl 1883 5°/° lan.—Ini. 97—

„ ,, ,. din 1884 5% Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5% Iun.-Dec. —
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov. 973 /<

Scrisuri fonciare rurale . . . 5“/o lan.-lulie 93.7s
„ „ urbane BucurescI «7o 101—
» ii ii n 57n n n 89 l/t
n ii ii Iași • n 11 D 82.’/,

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o
V.N.

11 D • -

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v — .—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1553.
Banca agricolă.......................... bOO 150 v. 202.-
Dacia-Bomânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 393—
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 n 11 430.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 325.--
Soc. Rom. de Oonstr. uit. div.151. 250 187.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 100. -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ , „ „ 2em. u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1000 —
Seciet. p. const, de Tramways
20 franci aur

20( ’> ii
20.05

NapoleondorI.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.75
London vista....................................120.10
Paris vista...................................... 47.70

Cursul pieței brașov.
Din 2 Maid 1896.

Banonote rom. Oamp. 9.50 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.52 Vend. 9.54V2
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 1.27 Vend.
Măroi germane Cump. 58.30 Vend. ___ • __—
Lire tureesoi Cump. 10.60 Vend. • ”””
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Calendarul septemânei.
APRIL. are 30 dile. PRIER.

l?ilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2%
Avansuri pe efecte «7o Petersburg . . 47?/o
Casa de Depuneri 5’/2 Berlin .... 37o
Londra .... 27n Belgia .... 37o
Viena..................... 57o Elveția .... 3’/a7o

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

21 8. m. loan Teod.
22 C. p. T. Siceot
23 I Sf. ni. George
24 S. Sava și Elis.
25 ț S. ap. Marcu
26 S. m. Vasiliu
27 S. S. frat. D-lui

3 Aflarea sf. ț

4 Florian
5 Piu V., Goth.
6 loan d. Herm.
7 Stanislav
8 Arch. Michail
9 S. p. Georg. N.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 29 Aprilie n. 1896.

Soiul

Semințe îl
1 -

Prețul per
100 ohilogî.

dela | piinâ

Grâu Bănățenesc 80 7.— 7.10
Grâu dela Tisa 80 7.05 7.15
Grâu de Pesta 80 7— 7.10
Grâu de Alba.regala 80 7.90 7—
Grâu de Bâcska 80 7.— 7.10
Grâu ung. de nord 80

i *- ® S Prețul per
0emințe vechi ooiul 100 ohilgr.

ori noufi d s0 a. dela, pănă,

Săcară 70-72 6.35 6 40
Orz nutreț 60-62 4.50 4 70
Orz de vinars 62.64 5.10 5 70
Orz de bere 64.66 —.— —.—
Ovăs 89.41 6.15 6.50
Cucuruz bănăț. 75 .—
Cucuruz alții soiu 78 .— .—
Cucuruz — .— .—
Hirișcă n — —.— —.—

Produotodiv.

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșiă 
rafinat duplu

Cursul la bursa alin Viena.
Din 1 Maia 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.10
Renta de oordne ung. 4% • • . 99.05
tmpr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 123.59
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/o 100.90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.— 
Bonuri rurale oroate-siavone. . . 97.25

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 1 Maiu st. n. 1896.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 5 50
1» Grâu mijlooiu . . 5 20
5 1 Grâu mai slab , . 4 60
>1 Grâu mesteoat . . 3 40
n Săcară frumăsă . . 3 60
5J Săcară mijlooiâ . . 3 40
19 Orz frumos . • 3 20
11 Orz mijlociu . . . 3 —
5» Ovăs frumos . 2 50
il Ovăs mijlociu 2 40
n Cucuruz .... 3 30
11 Măiaiu.................... 5
) j Mazăre.................... 6 —
H Liote.................... 8 _ -
ÎJ Fasole.................... 6 —
51 Sămânță de in . . 7 60
>1 Sămânță de câneDă 5 30

Cartofi .... — 801
11 Măzăriche .... _ _

1 kil& Carnea de vită . . — 48
11 Carnea de pore . . — 52
11 Carnea de berbeoe . — _

100 kil. Său de vită prospăt, 21 —
51 Său de vită topit . 32 -1

Proprietar : Oi% IlfiMî’eșâatraM.
Redactor responsabil Greguriu

a 
05
bC O
3□
o 
o

P.
•a— o J- 
cu

11
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină
I»

Său 
Prune

Lictar

Nuci
Gogoși

n
Mier»

ÎJ
CearS 
Spirt

n

dela Posta 
dela țâră 
avântată 
afumată

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

buțl 
saci

(hlTHUl

dela până

27.— 35.—
— —. —
—.__ —
26.- 28.-
—.— —.—
—. - —.—
53.50 54.-
—.... —
44.50 45.—
50.- 51.—
—, —.—
11.25 11.50
11.- 11.25
14.- 14.50
12.— 18.—

—.-

-.-

Se capătă pretutindeni. - ^2 Chilo 25 cr..

Ce e

; ceasta e o cafea adeverată pentru 
familie si sănătate, care prin 

modul de fabricațiune a lui Kathreiner 
are plăcutul gust de cafea de boane și 
numai prin acăsta, fără de celelalte 
avantagii, se deosebește acestă cafea de 
maltă de toate celelalte producte.

Cafeaua - Kathreiner este cel mai 
gustos, sănătos și Ieftin surogat la 
cafeaua de boane. E un product curat al 
naturei în boane întregi și se usează cu 
mare avantagiu in locul celei măcinate, 

sunt pentre publicul cumpărător necontro-

din 29 Aprilie 1896
uozup. vinde.

Basilica 7.— 7.30
Credit .... 203.50 204.50
Clary 40 fl. m. c. , 5o.50 59.50
Navig. pe Dunăre . 139.- 143—
Insbruck .... 28.— 29—
Krakau .... 25.50 26.50
Laibach .... 22.25 23.25
Buda .... 63.50 6’4.—
Palfîy .... 60.75 61.25
Crucea roșie austr. 18.25 18.75

dto ung. . 10.30 10.90
dto ital. 12.— 12.40

Rudolf .... 25.— 26—
Salm .... 69.25 69.50
Salzburg .... 27— 28—
St. Genois 71.50 72.50
Stanislau .... 43— 45.—
Trieitine 100 m. c. 147.— 151—

dto 4°/n 50 70.— 74—
Waldstein 61 — 63—
Serbescl 3% 33.75 34.-

dto de 10 franci ,_ _ ,_
Banca h. ung. 4% 121.50 122.50

m locul acelor surogate pentre cafea, cari 
labile, și cari prin cercetări oficiose sau dovedit adese de falsificate prin adausuri 
străine. începând cu o terțialitate, se pote amesteca mai târziu cafea de boane cu 
cafea Kathreiner, si astfel pe lângă efectul neprețuit asupra sănătății, dobândești si 
un câștig în fiecare gospodărie.

Cafeaua Kathreiner este recomandată de cei mai renumiți medici și zilnic se 
dovedește ca un bun mijloc de consumat în institute publice și în sute de mii de familii. 
Și >puxă< adecă fără adaus de cafea de boane, cafeaua Kathreiner este cel mai excelent 
mijloc de întărire precum și cel mai sănătos, ușor de consumat și totodată o beutură 
gustosă.

Nici O gospodină consciențiosă sau mamă, nici un iubitoriu de 
cafea in genere, se nu intârzie, ca pentru propria sănătate să se folosească de cafeaua 
de maltă Kneipp. Numai se fie cu luare aminte la netrebnicile 
imitațiuni, prin 
să considere la 
cu numele

PrGCautiun©! în interesul propriu nu lăsați se fiți 
momiți! Veritabilul „Kathreiner” nu poate și nu-i permis 
se se vendă cumpenit, sau în altfel de pachetagiu.

cari publicul mereu este expus inșelăciunei și 
cumpărare marca de pe pachetele originale albe
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BOOOOOOOOOOOO-OOO® 
o De venire | 

0 o casă de petră cu grădină o 
0 sub Tîmpa Nr. 17 este de 0 
G venslare cu un preț de 2600 fi. 0 
a — iDiormațium se pot căpăta Y 

în strada Porții Nr. 10, în bol- q 
0 te D-lui Săbădeanu. i_3 q
BOOOOOOOOOOOOOOOS

Se caută
2 învățăcei în etate de 12 până 
la 14 ani de naționalitate română, 
cari se primesc numai decât în pră
vălia subscrișilor

GEORGE ALEEA C-ie.
Satulung (Hoszufalu com. Brașov).

N sa m a ■ fi. B 

costă nou inventatu! 
aparat fie fotografia „EDISON" 

Cel mai sigur, simplu 
și ieftin din tote siste
mele pănă acum inven
tate.

„JEjSâswn44 dă ga
ranta cea mai mare pen
tru sigura funcționare și 
resultat forte bun. Ori și 
cine pote cu acest aparat

fără a avea cunosciințe prealabile, a scote 
fotografii escelente. Este eschisă orî și 
ce nesuccedere

Cu Bi«SâsOiB 44 se pot lua foto
grafii la moment, este dăr forte potrivit 
pentru Turiști, Pictori iubitori de 
natură. Aparatul care se pote desface, 
cu casetă elegantă, plate pentru uscat 
cernela de copie, cameră obscură, ma
șină de copiat și tote utensiliile fotogra
fice costă complet împreună, cu esplicărl 
lesne de înțeles, S'i. fi».

Prospecte franco, afacere specială 
pentru aparate fotografice.

Alfred Fischer.
WIEB, I. Adlergasee 12.

750,2-6'. Espedare en ranibursă.

GAZETA TRANSILVANIEI

are efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
ori și ce insecte, de aceea îl laudă milidne de cumpărători; și e forte 
caulat. Semnele sunt: 1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.“ 

fin pup lip UPUflQm ■ în ,$|-iișovu: La Domnii 7. L. el A. Hesshatmcr, 
Du dkd UU VullIldlU. Heinrich Zine, Dintil’ie Erimios nepoții, Emil Por, 

Karl Irk, Franz Kdcmen farmacist, Julius Muller, Curul Schuster farmacist, Tcuisch 
et Tar tier, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Suoeessorul Anton Zeriff, Julius 
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekclius farmacist, Victor Both 
farmacist. Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Gcisbergcr, 
Fritz Ciekely, K. Zerbes. — în Făgăraș: La Domnii: "Richard (Hein farmaoist, 
M. A. Grăscr, 1. larosch, Heinrich Schul, Alexander Hch-rcr, Jacob Flcisig, — 
în Cohalni: La Domnii: Ernst Wolff", Eduard Victor Aidas.

j Ludwig Gosswem ? 

j se recomandă ca tinichigiu ;
> la zidiri și de Galanterie- C 

Instaldză apaducturl, tele- £ 
phone prin case și odăi. C 

Locuința; Brașovul vechili, stra- * 
da lungă Nr. 53 în casa proprie. / 
— Telephon 61. £

971,2-5 f

se mas ©fer*ă 
în viață nicî-odată ocasia 
ca numai 

pentru
o colecție splendidă de 

io
bucăți
fi. 3.50

■g 3 se se
cumpere

t lciasornicde
busunar Prima 

i. 3.50 Anker - Bemon - 
toir umblă pre
cis, si cu garan
ție de 3 ani.

1 lanț imita
ție d’aur pancer.

2 inele imi
tație d’aur cel 
mai nou fason, și 
cu similibriliant 
imit, și rubine.

2 nasturi de 
manjete, de aur 
imit., cu meha- 
nism patentat.

1 ac cu broș pentru dame forte 
frumos.

3 nasturi pentru Chemisete imit, 
d’aur.

Tote aceste 10 obiecte practice 
costă la olaltă numai ffl. cr.,
împreună cu ceasornicul.

Trimiteri se efectueză cu ram
bursa.

Cui 
îndărăt.

I
1
I !
i 
j.

î nu-i convine primesce banii

660,2—6.
ASfred Fischer,

Vien I. Adlergasse 12.

Deja săptămâna wiitore
Haiti

ilare si smirna9
Tragere pricipală

LOTERIEI DE CL UNG;
Cel mai mare câștig în cas 

favorabil 

1000000 
e 6 r 6 h e.

25007 câștiguri = 6284000 corone.

Fețurile lfifistiraSoi*:
pentru % 1/2 1/4 1/1(1 1/2n

fii. ®®.- 3®.— fi5.— fi.— 3.-

Pentru porto și lista de tragere 25 cr.

Sânt de vendare las

Corone
1 premie de 600000
1 câștig 400000
1 •• 300000
1 ✓/ M 200000
1 100000
2 M M 40000
2 5? M 20000
5 jy X 10000

10 V 8000
34 n V 6000

100 M V 2000
200 •J X 1000

2650 «•//
200

22000 M- 150

Adresa de Telegrame: L0TT0HEINZE BUDAPEST. Servăten piatz 3».

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


