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Serbările dela Moscva și Francesii.
Nimic n’a atras așa de mult pri

virile poporelor europene în săptă- 
mâna acăsta, ca serbările de înco
ronare din Moscva. Nici că s’a mai 
pomenit pănă ac]i o mai strălucită 
și mai pomposă încoronare a unui 
Țar.

Rusia, care domnesce asupra 
unei poporațiunl de peste o sută de 
milione, și care, afară de Europa, 
se estinde peste teritorii nemărginite 
în Asia, pănă la fermii Mărei-paci- 
fice, este o putere a lumei, care toc
mai prin aceea, că acjl este mai im- 
punătdre ca odinioră, a atras, cum 
dice o foiă germană, în giurul tro
nului Țarului pe representanții tu
turor statelor europene. Nici unul 
din aceste state însă nu a arătat 
atâta însuflețire pentru puternicul 
Țar și împărăția sa, ca Francia.

Trimișii francesl, în frunte cu 
ambasadorul trances și cu șeful sta
tului major general al armatei fran- 
cese, au fost anume însărcinați, se 
nu cruțe nimic pentru a representa 
Francia la încoronare cu totă pompa 
și strălucirea. Republica francesă a 
voit se nu fiă întrecută de nimeni 
în dovedile de simpatiă și de admi- 
rațiune pentru Țarul Nicolae II. 
Atât representanții ei dela Moscva, 
cât și poporațiunea din totă Francia 
au demonstrat cu ocasia încoronărei 
din nou în chipul cel mai vădit pen
tru frățietatea franceso-rusescă.

Se înțelege de sine, că orl-ce 
demonstrațiă de felul acesta are un 
ascuțiș îndreptat în contra Germa
niei. Președintele republicei, Faure, 
arată Țarului sincerile urări spre fe
ricirea lui și gloria Rusiei din par
tea întregei Francie, ăr Țarul îi răs

punde, că era sigur de viuele sim
patii ale Franciei și e fericit văȚend, 
că ea simte din inimă cu el în aceste 
momente solemne. Asemeni tele
grame de felicitare a schimbat Ța
rul și cu capetele încoronate, der 
nici uneia nu ’i se dă atâta Impor
tanță, ca asigurărilor dintre el și că
petenia Franciei.

Sunt ore aceste asigurări, atât 
de căldurose, tot-odată și sincere? 
— Cu acestă întrebare se frămentă 
mult foile germane, cărora, firesce, 
le sunt fărte neplăcute și antipatice 
aceste drăgostiri înrie Francesl și 
Ruși. Si pe când în Francia mai 
puțini se vor găsi, cari se nu jure, 
că adi cel mai binevoitor amic al 
Franciei este Țarul Rusiei, în Ger
mania cei mai mulți ar fi gata a-se 
remăși pe ori și ce, că Rușii să fo
losesc de însuflețirea francesă numai 
ca se lege Francia de Rusia și să-și 
ducă astfel mai ușor la sfîrșit pla
nurile politicei lor esteribre și finan
ciare, eră Francesii se aruncă orbiș 
în brațele Rușilor în deșerta spe
ranță, că aceștia le vor ajuta odată 
să-șî resbuue contra Germaniei.

Cu tătăr acestă credință, Ger
manii nu pot ascunde neliniștea, 
ce-i cuprinde în fața acelor dulci 
îmbrățișări dintre imperiul Țarilor 
și republica francesă. De ocamdată, 
cum dau se se cunoscă foile din 
Germania, aici domnesce credința 
și speranța, că și Nicolae II va fi 
părtinitor și apărător sincer al pă- 
cei, ca tatăl seu.

Dăr acest împărat, care are o 
putere atât de grozavă, ca stăpâni- 
tor absolut, este încă tîner, numai 
de 28 de ani. Cine scie cu ce gân
duri și sentimente îl va afla (jiua de 
mâne? Cine scie, dăcă manifesta

țiile de simpatiă și de frățietate 
ruso-francesă nu vor avă odată și 
urmări seriose și forte amenințătbre 
pentru pacea lumei?

In tot cașul are dreptate acea 
gazetă englezescă, care dice, că îm
păratul Nicolae II este chiămat de 
provedință la un post de cea mai 
grea răspundere din lume, deorece 
pe umerii lui zace sarcina împără
ției în așa măsură, cum nu se po- 
menesce în țările constituționale.

încoronarea Țarului.
A treia <]i de Rosalii s’a făout în 

Kremlinul Moscvei încoronarea împăratu
lui și împărătesei tuturor Rușilor. Oohii 
lumii întregi fiind îndreptați asupra acestui 
mare act, vom da o descriere amănunțită 
a încoronării dela Mosova.

Prima încoronare înregistrată de is
toria Rusiei, e aceea a marelui principe 
al Mosovei Ivan III. (1462—1505), și s’a fă
cut după ceremonialul bizantin, adus la 
Moscva de soția lui Ivan, principesa Sofia, 
nepota ultimului împărat al Bizanțului. 
Legenda pretinde, că primul încoronat a 
fost Vladimir Monomahul (1113 — 1125), 
der ea nu se intemeiăză pe nimic.

In cursul vremilor, ceremonia încoro
nării a suferit multe modificări, ea și-a păs
trat însă caracterul bizantin originar.

In veacul acesta s’au făcut în Rusia 
cinci încoronări: a lui Alexandru I, a lui 
Neculse I, a lui Alexandru II, a lui Ale
xandru III și acum a lui Neculae II.

Actul încoronării se săvîrșesoe în 
Kremlin, cetățuia Mosovei, și anume în 
trei biserici: a înălțării Maicei Domnului 
(Uspenski Sobor) a S-ților Arhangheli (Ar- 
hangeleki Sobor) și a Bunei-VestirI (Bla- 
goveșoenski Sobor) și în marele palat al 

Kremlinului în care se află istorioa sală 
Granovitaja Paiața.

Biserica înălțării Maicei Domnului se 
află în mijlocul Kremlinului. In acestă bi
serică sunt îngropațl aprope toți patriarhii 
Rusiei (au fost c}000 la număr). Relicvia 
oea mai însemnată a ei e o ioonă a Mai- 
oei Domnului, adusă din Constantinopole, 
și care se orede, că a fost făcută de 8-tul 
Luoa. Rama acestei ioone și întreg ico
nostasul represintă bogății incalculabile.

Biserica Arhanghelilor adăpostesce ră
mășițele vechilor Țari. Aci e îngropat Ivan 
cel Groznic. Ca sfîut se cinstesce aci fiiul 
lui Ivan cel Grbzuic, ucis ca copil, Dimi- 
trie făcătorul de minuni.

Biserica Bunei-VestirI e vechia bise
rică a Curții. Aci se cununau Țarii, aci 
botezau copii. Vechia strană a Țarilor se 
păstreză și pănă adi. Pe păreții aoestei bi
serici sunt zugrăviți în loo de sfinți, filo
zofi greci, ca antimergătorl ai lui Chris
tos.

Granovitaja Paiața (zidit 1491) e ve
chea sală de audiență a Țarilor. Bolta 
aoestei săli, josă, se racfimă pe un singur 
stîlp, în jurul oăruia se așăcjă la solemni
tăți cele mai prețiose odore ale tesaurului 
imperial.

Printr’o ferăstră ascunsă d’asupra 
intrării, priveau în vremea veche Țarinele 
și principesele la festivitățile din sală, la 
oari n’aveau pe atunci să ia parte.

La aceste trebue să mai adăogăm 
„Scara roșie“ care duce din palat pe piață 
între catedrale. Soara acăsta a juoat un 
mare rol în istoria Rusiei; pe scara asta 
a fost ucis falsul Dumitru; tot pe ea, la 
1682, Streliții resculațl au uois pe minis
trul Matfeiev, pe prințul Dolgoruki și pe 
unchiul lui Petru cel mare. Soara roșie a 
avut mult timp un aooperiș bogat aurit, 
der aoum e desooperită.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS/

Minte de muiere, și pace!
(F i n e.)

Erau aci Pascile. Tot satul era 
voios. Numai în două case era năcas 
de mbrte; în casa Ferecatului și în 
casa badii George. In casa Fereca
tului era necas, că Măriuca, nevasta 
lui Vasilica, era dusă dela el; prin 
sat lățise lelea Ana vestea, că n’a 
fost modru se mai trăescă fiica ei 
în casa Ferecatului, că toți sunt nisce 
bmenl îndărăvnicl, Ferecatul o purta 
ca pe o slujnică, Frăsina, ca sderă, 
nu o părtinea, er Vasilica, ca băr
bat, o batea, de sta se o omore cu 
bătăile. Omenii, vecji bine, ca bmenii, 
unii credeau, er alții c|iC0au: Seim 
noi, ce p6mă bună e lelea Ana, cu 
ea nici dracul că-i drac și se nu se 
pună în sîmbră.

In casa badii George era și mai 
mare necasul; el zăcea la pat, se 
îmbolnăvise de rușinea, ce i-o făcu 
lelea Ana, cât nici în Vinerea de 
Pasci n'a fost la biserică se se spo- 
vedescă și se se cuminece ca creș

tinii, nici în efiua. A0 Pasci nu putu 
merge la biserică, când chiar și cei 
mai din urmă omeni nu rămân pe 
acasă; ei zăcea dus.

Er lelea Ana cu Măriuca făceau 
chibzueli peste chibzueli, și badea 
George le auȚia din pat și ofta, de 
se înnădușa, neputend Țice nimic. 
Chibzuela lelii Ana era așa, că ea 
va despărți pe Măriuca de tâlharul 
de Vasilica și-și va aduce ginere în 
casă, că și așa George tot bolesce 
și nu-i cine purta huruiala căsii; Mă
riuca, brudîe de minte, cum era, cre
dea, că măsa drept are și bine cjice, 
der după Vasilica încă-i părea rău, 
că ori cum îi era drag ca sufletul, 
der într’o bobotă ea s’a fost dus dela 
el, la sfatul mamei sale, și nu voia 
să mergă îndărăt pănă n’a veni el 
după ea.

Der Vasilica, deși era cu casa 
numai peste drum de a ei, nici ca 
’n batjocură n’a (Țs batăr peste gard: 
Hai, Măriucă, acasă; ba chiar decă 
Țicea unul-altul se o cheme, el răs
pundea: Ba io, c’a da ea eu capul 
de gard, atunci apoi va ave ea de 
ce se boci. De-a fi se fim la olaltă, 
va veni frumușeluc și n’a asculta de 
melița mânesa; de unde nu, — lar

gă-i lumea, ducă-se câte Țile a cres
cut, că și io mi-oiă mai afla, ce mi-a 
fi împărțită.

Badea George gemea în pat, 
mintenl îl apucau înădușell și tușă, 
cu mâncarea nime nu-1 îmbulzia prea 
tare, der și când îl îmbia, nu putea 
mânca mai nimic, și cât mânca, îi 
sta ’n rânză și-i făcea și mai mari 
dureri. Nici nu putea se-i fiă mai 
bine, când de dimineța pănă sera 
auȚia pe lelea Ana, cum bătea din 
gură ca o meliță: Te despart, draga 
mamii, și-mi aduc ginere ’n casă, 
care se facă cum Țic eu, că a mea-i 
casa și moșia, nu a boleacului ăs
tuia !

La trei săptămâni după Pasci 
badea George închise ochii pe veciă. 
înainte de mbrte a chiămat la sine 
pe fiu-s’o Niculae cu pe nevasta lui 
și cuscrii lui, morarul cu morărița, 
și pe Ferecatul cu lelea Frăsina, și pe 
Vasilica și pe Măriuca. De față era 
și lelea Ana, — ea se bocea, drag 
Domne, după bărbat, de gândeai, că 
piere lumea.

Și numai atâta putu Țice badea 
George: Eu mă stîng dragii mei, ier- 
tați-me de v’am greșit ceva, ca ier

tat să merg înaintea lui Dumnecjeu. 
Tu, Măriucă, mergi la bărbat, c’a fi 
bine. Și învățați și pe puiu de șerpe, 
ca să nu facă gâlcevă din ni
mica... Toți au Țis: DumneȚeu să-l 
ierte!

Și l’a iertat DumneȚeu pe veci, 
a murit, l’au îngropat, l’au jălit, der 
lelea Ana nu lăsă pe fată se mergă 
la bărbat: Vie el aci, de vră să te 
aibă muiere, că are tot ce i cere 
inima, der eu slujnică la Ferecatul 
nu te las. Te despart mai bine și-mi 
aduc ginere în casă pe cine voiă 
voi eu, că la bine cine n’a trage? 
Și Măriuca creițh, 00 lăsă, se-o 
pbrte măsa de nas, în loc să fi as
cultat de tată-s’o, care cu glas de 
limbă de mbrte i-a fost lăsat, ca ea 
se mărgă la bărbat.

Văcjend Ferecatul, că nu-i vine 
nora, trimise pe Vasilica la părin
tele să-i spună așa: Părinte, sunt cu
nunat după lege cu Măriuca Anii 
lui George, ea-i dusă din postul-mare 
la măsa, fi bun adună curatorii și-o 
chiamă înainte să mărturisescă: vre 
să vină înapoi, ori vră se se des
partă de mine, după cum se laudă 
măsa? De vre să vină, nu-mi âmble 
cu marafeturi, că-i vremea lucrului,
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In cele din urmă trei cjile înainte de 
încoronare, părechea imperială stă retrasă 
în palatul Alexandru din paroul Nescup- 
cini, pe malul Mosovei. împăratul și împă- 
rătăsa posteso în aceste c|ile, nemâncând 
decât legume și pescl, pentru ca să se 
p6tă spovedi și împărtăși la încoronare.

In aceste (file se sfințesoe la arsenal 
noul drapel al imperiului, făcut din mă
tase grea de eolârea aurului vechili, pe 
care e cusut vulturul cu două capete în- 
cunjurat de armoariile imperiului. Datele 
principale din istoria rusescă sunt însem
nate pe steag.

Tot în aoeste 4il0> trupe de orainiol 
călări, îmbrăcațl în bogate costume și în
soțiți de detașamente de cavalerie, eu- 
trieră orașul și vestesc cp113- Ș* ceasul în
coronării.

In ajunul marei cjile, părechea impe
rială se mută în marele palat din Kreml și 
face rugăciuni în oapela de casă a vechi
lor Țari.

In diua încoronării, des-de diminâță, 
înaltul cler al întregului imperiu se adună 
în biserica înălțării Maicei Domnului. La 
7 ceasuri 21 de tunuri anunță, din turnul 
tainic al zidului Kremlinului, începutul fes
tivităților.

Majestățile Lor intră mai întâifi în 
sala Andrei, sala tronului, și se așâdă un 
minut pe tronuri. Apoi se ridioă și trec 
prin lungul șir de săli ale palatului, în cari 
demnitarii înalțl ai Statului formeză spa
lier, îndreptându-se spre, scara roșie, unde-i 
aștăptă un baldachin purtat de 16 adju 
tanți generali; sub baldachin, împăratul 
și împărătâsa sunt însoțiți de câte doi 
asistenți-, conform unui vechiti obiceifl, după 
care Țarii de demult nu se arătau nici
odată în public decât sprijiniți de doi bo
ieri. MM. LL. sunt precedate de înaltii 
funcționari, cari duc insigniile imperiului: 
cordna oea mare și cea mică, sceptrul, mă
rul imperiului, mantiele de încoronare, sa
bia imperiului, pecetea imperiului, stegul 
imperiului și lanțul de diamante al or
dinului Sfîntului Andrei.

La scara catedralei insigniele impe
riului sunt stropite cu aghiazmă de cătrăun 
arohiepiscop și apoi aședate pe o masă la 
drâptă tronurilor.

Metropolitul Moscvei salută la ușa 
bisericei, pe părechea imperială, care să
rută crucea și e stropită cu aghiazmă. Sub 
cupola cea mare a bisericei, între cei 4 
stîlpî, oarl o suportă, se ridioă o estradă 
înaltă, la care duc două-spre-cjece scări. 
Pe acâstă estradă, sub un baldachin, sunt 
așezate cele două tronuri: al lui Mihail 
Feodorovicl, primul Romanov, pentru Ța
rul, și al lui Alexei MihailovicI, al doilea 
Romanov, pentru Impârătâsa. Amândouă 
tronurile sunt aooperite cu nenumărate 
pietre scumpe. Pe scările estradei stau 

crainici, ofioerl ai oavaleriei de gardă și 
funoționarl înalțl.

După-oe părechea imperială s’a așe- 
dat pe tronuri, unul din metropolițl urcă 
treptele și ține cătră Țar o cuvântare oe- 
rându-i să mărturisâscă în public oredința 
bisericei ortodoxe. După ce face acesta, 
Țarul se ridică, doi metropolițl îi pun 
mantia încoronărei pe umeri, și îi atârnă 
cordonul S-tului Andrei, apoi însu-șl ia 
corona, și-o pune pe cap, ia sceptrul în 
mâna drâptă și mărul imperiului în mâna 
stângă și se reașeză pe tron.

O scurtă pausă. împăratul strigă pe 
împărătâsa, care îngenunohiâză înaintea lui, 
îșl ia oordna de pe cap, atinge ou ea frun
tea împărătesei, apoi îi așe4ă pe oap co- 
râna cea mică. Metropoliții îmbracă pe îm
părătâsa cu mantia încoronărei.

In totă vremea, în biserică se înto- 
nâză oântărl bisericescl.

MM. LL. se așâză din nou. Un preot 
cetesc® întregul titlu al împăratului, 1,600 
de clopcte sună în acest moment și se 
trag 101 lovituri pe tun. Toți cei din bi
serică se închină de trei ori cătră părechea 
imperială.

După oe membrii familiei felicită pe 
MM. LL., împăratul îngenunchiâ și spune 
o rugăciune, urmată de altă rugăciune 
spusă de un metropolit. Toți cei de față 
îngenunchâză.

împăratul descinge apoi sabia, coboră 
treptele urmat de împărătâsă și se duce 
la ușa din mijloc a altarului (ușa Țarului). 
Aoi un metropolit miruesce pe Țar pe 
frunte, pe ochi, pe nări, pe buze, pe ureohl, 
pe fața și pe dosul mânilor; pe împără
tâsă o miruesce numai pe frunte. Apoi 
împăratul ia cuminecătura după datina preo- 
țâsoă, âr împărătâsa după datina laică. Pă
rechea imperială se urcă din nou pe tron 
și cei de față se închină ârășl de trei ori 
cătră oei încoronați și uușl.

împăratul și împărătâsa părăseso apoi 
biserica, intră sub baldachin și, pe o punte 
anume făcută, se duc în biserioa Arhan
ghelilor și în aceea a Bunei-VestirI, unde 
se rogă câte-va minute. La întrarea în 
aceste biserici, Țarul depune corona, soep- 
trul și mărul imperiului, pe cari le ia din 
nou la eșire.

Dela Buna-Vestire, cortegiul se în- 
drâptă spre scară roșie, de pe a căreia ul
timă trâptă de sus MM. LL., după un 
vechi obioeih, se înohină de trei ori spre 
popor. In sala Andrei, părechea imperială 
depune insigniele încoronării și se retrage 
spre a odihni puțin.

*
După cc s’a terminat ceremonia înco

ronărei Țarului Nicolae II și a Țarinei în 
chipul cum este descrisă mai sus a urmat 
prândul.

Prâncțul festiv îl luară Majestățile Lor 
în palatul Granowitaja. Părechea impe

rială percurse calea dela Kreml pănă la 
Granowitaja în procesiune și în omă
tul de încoronare. Ajunși în sala pala
tului, Majestățile Lor uroară tronul unde 
sub un baldachin era așternută o masă eu 
trei tăcâmurl, numai pentru împăratul, Im- 
părătâsa și împărătâsa mamă. La un semn 
dat de împăratul, ministrul de finance 
predete împ.ărăteselor medaliele bătute 
din incidentul încoronărei, cari se împăr- 
țiră apoi și altor persone asistente. Prân
zul fu binecuvântat de Metropolitul din 
Mosova. In deoursul prânzului marele pă- 
păharnio ridică, între salve de tunuri, un 
toast în sănătatea Țarului, a familiei sale, 
a clerului și poporului.

După finirea prânzului Țarul îșl puse 
ârășl corâna pe cap și întrâgă proce
siunea pleca îndărăt la Kreml, unde Majes
tățile se retraseră în odăile lor, âr perso- 
nele invitate la curte se așeZară la prân- 
clul așternut în corturile din curtea 
Kremlului.

Pe piața „roșiă" a Kremlului se pu
tea vedâ un amestec admirabil de popore. 
Lângă representanții Rusiei și Poloniei 
îmbrăoațl în haine negre și roșie, steteau 
KirghișI cu cușmele lor de piele, Batumi 
ou turbane, TnrcomanI armați cu iatagane 
și pumnale, Tauri și Grusl, Tartari și 
CaucasianI în haine bogate și împodobite 
ou pietri soumpe; apoi Ostjaol și SiberianI 
ou blanele lor soumpe; Chinezi și Co- 
reanl în vestminte de mătase. Represen
tanții aprope ai tuturor poporelor de pe 
două continente au luat parte la ceremo
niile încoronărei puternicului Țar.

Manifestul Țarului.

Etă oe se dice în manifestul, ce l’a 
dat Țarul Nicolae II ou prilegiul înco
ronării :

„Cu ocasia încoronării nostre și a 
funoțiunei ce am primit prin grația lui 
DumneJeu, rugăm cu sinceritate pe Dum- 
necfeu să binecuvânteze domnia nostră pen
tru binele mult iubitei nostre patrii și 
pentru oa să ne susție în îndeplinirea do
rinței nâstre sfinte, de a desvolta în mod 
credincios în patria nostră credința, bunele 
moravuri și operile de oivilisațiune“.

„Reounosoând, că toți supușii uoștrii 
credincioși trebue să se buoure la acâstă 
serbare comemorativă, mai cu deosebire 
în ceea ce privesce pe aceia oarl au fost 
loviți fiă din propria lor greșală, fiă din 
uitarea datoriilor lor, urmăm sfaturile ini- 
mei nostre și decretăm o amenstie pentru 
aceia oarl sunt în întârziere cu plata dă
rilor lor în Rusia europână și în Polonia. 
Darea de pământ se reduce la jumătate pe 
timp de 10 ani. Se șterg amenchl0 sân da
toriile cătră stat. Se amnestiază aceia cari 
sujer condamnațiuni pentru greșeli ușore, 
afară de furt, faliment fraudulos, uzură eto.

Exilații din Siberia pot alege după 
12 ani dela sosirea lor acolo un domilioifi 
într’un ținut afară din Siberia, apoi după 
alțl 10 ani se vor putea stabili unde vor 
voi, afară de Petersburg și oapitalele ținu
turilor.

Făcătorii de rele internați în Siberia 
sâu în ținuturile depărtate sunt amnestiațl 
iertânduli-se a treia parte a pedepsei lor; 
același lucru și pentru condamnații la 
munca silnică. Munca silnică pe vieță se re
duce la 20 de ani.

Ministrul de interne și acela al jus
tiției sunt însărcinat! să propue reducerile 
de pedepse, afară de amnestie, în favârea 
prisor urilor politici, cari sunt demni de 
aceste reduceri. Vor presents de asemenea 
un raport în privința restituirei dreptu
rilor civile exilaților, cari au o conduită 
minunată.

Crimele politice, cari nu sunt prescrise 
de lege, nu se vor mai pedepsi dâcă dela 
comiterea lor au trecut deja 15 ani.

Participanții la răsoâla din Polonia, 
oarl n’au comis orime de drept comun, 
vor depune jurământ de credință și se 
vor întorce în patria lor. In timp de 3 
ani vor fi puși sub supravegherea poli
ției."

10 Maiu în Bucuresci.
Etă după „Monit. Ofic." cum 

s’a serbat aniversarea încoronării în 
capitala României :

Vineri, 10 Maiii st. v. 21 tunuri, trase 
îu revărsatului zorilor, au vestit Capitalei 
a 80-a aniversară a suirei pe Tron a M. S. 
Regelui și a 15-a a încoronărei.

La ârele 10y4, 101 tunuri anunță por
nirea dela Palat la Mitropolie a M. M. L. L. 
Regelui și Reginei, într’o trăsură de gală, 
înhămată ou 4 oai, și esoortațl de un nu- 
măros stat-major, de adjutanții regali și de 
divisionul de gendarml. Micul principe 
Carol și mica prinoipesa Elisabeta au ur
mat. trăsura regală pănă în dreptul palatu
lui justiției.

In tot lungul stradelor erau așeejate 
trupele din garnisonă, sub comanda d-lui 
general de divisie Arion, comandantul cor
pului II de armată; âr pe ambele laturi 
ale bulevardului Elisabeta, elevii scolelor 
superiâre și secundare din oapitală. Pe 
strade, la ferestre și pe balcâne, împodo
bite ou stâgurl, covore și ghirlande de ver- 
dâță, o numărosă mulțime saluta ou respeot 
pe Majestățile Lor.

La orele 10y2, Regele și Regina a- 
jung la Mefropolie, unde sunt întâmpinați, 
la întrarea în biserică, de I. P. S. S. Me- 
tropolitul Primat, înoongiurat de înaltul 
cler, oare presentă M. S. Regelui Crucea 
și Evanghelia, apoi de d-nii miniștri, de 
înaltele corporațiunl și funoționarl ai Sta
tului, generali etc.

de unde nu, — dee-mi scrisore de 
despărțăniă, se mi caut de cap.

Și se duse Vasilica la părintele 
și-i spusă, ca de pe carte, tot neca- 
sul, și-i spuse și din ce le veni pri
cina, și părintele îl mângâia așa: 
„Fătul meu, eu v’am legat de-olaltă 
ca se nu vă desleg, der de n’a fi 
rânduită dela Dumnec|eu ca să fiți 
laolaltă bărbat și muiere, după cum 
v’ați legat înaintea altarului, lumea-i 
mare, tu-țl vei căpăta muiere și ea 
■bărbat, care cum va fi vrednic".

îndată a treia cji chiămă părin
tele curatorii laolaltă și le spuse, că 
uite ce-i și cum cu Vasilica Fere
catului.

— „Decă-Țl seim, părinte și scie 
tot satul" grăi curatorul primar.

— „Apoi bine că sciți, acum o 
se vină și ei îndată înainte și vom 
chibzui, dăr i-om pute împăca, în 
păcate, că-i rușine se stee ei ca cei 
rătăciți: unu ’ntr’o parte, altu ’n- 
tr’alta".

—. „Vom cerca, părinte, și pace 
era lesne de făcut, ba nici gâlceva 
nu se făcea, de mergea Ana unde 
s’a dus bietul George, bărbatu-s’o, 

der pănă-i ea vie — pace în casa 
copiilor ei nu va fi, că gura și ne; 
ravul ei a băgat și pe bietul George 
sub gliă. Dumnezeu se-1 odinâscă și 
mâie pe unde a ’nsera“.

Așa grăi un curator. Atunci vă
zură, că întră și fetul (crâsnicul) cu 
cei împricinițl. Mai ’nainte mergea 
badea Ferecatul povestind cu fetul, 
după ei mergea Vasilica, er hăt îna
poi venia încet, de numai cât clătea, 
lelea Ana, învățând pe Măriuca ce 
să Țică, și bătându-i perele să plângă 
când va plânge și ea, ca și cum 
n’ar fi avut vreme destulă.

Ajungând acasă la preotul, unde 
erau curatorii adunați, preotul le 
ținu o cuvântare înțeleptă, ca să chib- 
zuescă bine ce fac, că nu-i lucru de 
glumă a judeca o trebă atât de gin
gașă, apoi începu cu întrebările. Mai 
întâiu întrebă pe Vasilica:

— „Spune, fătul meu, de ce 
ți-ai alungat nevasta, cu care te-am 
cununat înaintea altarului?" Er Va
silica răspunse așa:

— „Domnule părinte și cinstiți 
curatori bisericescl! Eu muierea nu 
mi-am alungat’o, că n’am luat’o s’o 

alung, ci am luat’o să țin casă cu 
ea și se trăesc cu ea în bine și în 
rău, dâr măsa a făcut tdtă neînțe
legerea și gâlceava ce-i între noi, 
măsa a celuit’o acasă. Eu, de vre 
ea, și acum o primesc, și me leg, că 
din partea mea cuvânt legănat n’a 
aucji; der apoi și ea să fiă cum se 
cade și să nu asculte de sfaturile 
mâneBa, că n’or duce-o la bună; decă 
însă nu-i place și nu-i place de mine 
și de casa mea, atunci sîlă nu-i fac, 
îi dau drept să se mărite după cine 
a vre, er ea să-mi dea drept să iau 
pe cine m’a îndrepta DumneȚeu, că 
fără muiere nu pot fi“.

Curatorii clătiau din cap în chip, 
că drept a grăit, și că dbră și ei 
sunt de aceea părere. Er preotul grăi:

— „Spune dumniata, Măriucă, 
de ce ți-ai lăsat casa și bărbatul și 
te-ai dus fără pic de pricină la mama 
dumitale, Je care te-ai fost despărțit 
pe vecia, când ai dat mâna cu Va
silica? Nu-țl aduci dumniata aminte, 
cum am cetit când v’am cununat: 
c’a lăsa omul pe tatăl său și pe mu- 
măsa, și se va lipi de muierea sa, 
și vor fi amândoi un. trup?"

— „Așa vrem și noi, domnule 
părinte și cinstiți curatori", Țise le
lea Ana de după ușă, „ca să lase 
Vasilica pe tatăl său și pe mamăsa 
și se vină la noi; atuncia-i scriptura 
deplin, și fata mea n’a fi de batjo
cură la ni me".

— „O, ho!" grăi părintele, „pe 
d-ta lele Ană nu te-a întrebat nime 
nimic, deci fi bună taci; să-mi spună 
Măriuca: De ce te-ai dus dela Va
silica?"

Er ea prinse a se boci, că o 
tot boldea lelea Ană, er de-acasă și 
de pe drum o învățase, că să prindă 
a se boci când va boldi-o. Prinse 
deci a se boci Măriuca și tot bocin- 
du-se a borborosi: „Că... nu m’așl fi 
dus, dâr... m’a tras de păr și a Țis, 
că mama nu are ce căuta la noi, 
și... nu m’a lăsat se pun stativile 
la mama, er la ei nu se vede bine 
’n casă la țăsut..."

— „Uitați-vă, dragii mei", Țise 
părintele, „eu văd de aci, că tătă 
neînțelegerea vbstră vine dintr’o ni
mica 'ntregă, nu âmblațl cu de-aceste, 
că numai vă faceți de vorbă la omeni 
și de păcat înaintea lui DumneȚeu.
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După Te Deum, Regele a primit defila
rea gardei de ondre, compusă din ocompaniă 
din regimentul 1 geniu cu drapel și mu- 
sică, care se afla așezată în curtea Metro- 
poliei. In urmă, Regele încăleca, și însoțit 
de toți d-nii generali, de d-uii atașați mi
litari pe lângă Legaținnile Puterilor străine, 
de adjutanții regali și de o numărdsăsuită 
pornesc spre bulevardul Universității, ur
mat de trăsura, în care se efla M. S. 
Regina.

In momentul când Regele Se apropiă 
de flancul drept al trupelor, d-1 general 
Arion întâmpină pe Suveran și-i înmână 
raportul. M. S. Regina, ajungând în fața 
Universității, Se coborî din trăsură și luâ 
loo în pavilionul într’adins construit, unde 
se aflau D-nii miniștri cu domnule, d-nii 
președinți ai Corpurilor legiuitore și d-nii 
membrii ai corpului diplomatic cu dbmnele. 
D-1 primar al Capitalei a oferit M. S. Re
ginei un frumos buchet de flori. Inalț.ii 
demnitari ai Statului și un forte numeros 
publio de distincțiuDe ocupau tribunele, ri
dicate la drâpta și la stânga statuai lui 
Mihaifi-Viteazu și d’alungul fațadei palatu
lui Universității.

M. S. Regele, încongiurat de numâ- 
rosa Sa suită, Se așâdă înaintea statuei lui 
MihaiQ-Viteazu.

După ce soâlele publice au trecut pe 
d’inanitea Suverannlui, a început defilarea 
armatei, în ordinea următor©:

Comandantul corpului 11 de armată 
cu statul sân major;

Musicele trupelor din paradă ;
Ofioierii din garnisdnă fără trupă și 

oficierii de reservă;
Două oompanii a scâlei de oficieri;
Divisiunea preparatdre a scâlei spe- 

oiale de artilerie și geniu;
Scola militară de administrație;
Scdla de poduri și șosele ;
Comandantul divisiei IV de infanterie 

cu statul său major;
Batalionul Nr. 3 vânători;
Regimentul Mihaiii-Viteazu Nr. 6 (trei 

bataliâne);
Regimentul 4 Ilfov Nr. 21 (trei bata

lion©) ;
Regimentul 5 Ialomița Nr. 23 (un 

betalion;;
Regimentul 1 geniu, (două batalione);
Inspectorul general al artileriei;
Comandantul artileriei corpului II de 

armată ;
Regimentul Nr. 2 cetate (12 oom

panii) ;
Compania luorătorilor arsenalului;
Compania de pompieri;
Regimentul Nr. 2 artilerie (6 baterii, 

din cari una de munte);
Regimentul Nr. 6 artilerie (5 baterii);
Regimentul Nr. 10 artilerie (5 ba

terii) ;
Escadronul Nr. 2 tren (6 secții);
Comandantul brigadei II de roșiori;
Regimentul Nr. 4 roșiori (4 esca- 

drone;
Comandantul brigadei II călărași;
Regimentul Nr. 3 călărași (4 esoa- 

drone);

Divisionul gendarml călări (douâ es- 
oadrone).

Defilarea și ținutat rupelor fiind bună, 
M. S. Regele a binevoit a arăta D-lui co
mandant al corpului II de armată înalta 
Sa mulțumire. '

După săvârșirea defîlărei, Maiestățile 
Lor s’au întors la Palat în mijlocul urale- 
lor entusiaste ale mulțimei, care arunca flori.

La ora 1 p. m., Maiestățile Lor au 
primit felicitările consiliului de miniștrii, 
cu care ocasiuue D. președinte al consiliu
lui a ținut următorea cuvântare:

Sire! România întregă serbeză astădl 
trei-cleci de ani de domniă a Maiestăței 
Vostre, trei-4ecl de ani de consolidare și 
de progres, trei-decl de ani de întărire și 
de înălțare, trei-decl de ani în cari munca 
paclnică a cetățânului și vitejia răsboinică 
a ostașului au luptat pe întrecute pentru 
a asigura viitorul patriei.

Românii se uită cu mândriă spre acești 
trei-decl de ani, binecuvântând diua de 10 
Maitt 1866, în care Maiestatea Vostră ați 
rostit inimosele cuvinte: „Cetățân astăfli, 
„mâne, de va fi nevoiă, soldat, Eu voifi 
„împărtăși cu voi sorta cea bună ca și pe 
„cea rea. Din acest moment totul este co- 
„mun între noi. Credeți în mine, precum 
„Eu cred în voi“.

Asemenea cuvinte, prin cari vieța 
Domnitorului se lega și se identifica cu 
vieța poporului, nu se andise răsunând în 
patria Dostră din timpuri străvechi. Aceste 
cuvinte au fost vestitor© de o domniă fe
ricită și gloriosă, a căreia fapte mari isto
ria le-a înregistrat — înălțarea la loc de 
onore a numelui României și a renumelui 
poporului român.

Incertitudinea în care era învăluit vii
torul nostru a dispărut, și sub umbra sta- 
bilităței, producătore a pacei interne, na
țiunea a reînviat. Lăpădând unul câte unul 
lanțurile ee-i încătușeau mișcările, națiu
nea a căpătat din nou consciința de sine 
și încrederea în sine. Puterile ei vioi s’au 
desvoltat, ea s’a întărit; muncă temeinică 
a dat rode neașteptate.

In acest mers înainte, poporul român 
scie cât datoresce înțelepciunei și preve- 
derei virtuților și vitejiei Regelui său, care 
a stat cârmacii! iscusit și neadormit la lo
cul înalt ce-1 ocupă.

Sire! Să dea A Tot Puternicul ca, în- 
pungiurat de prea grațiosa și prea iubita 
nostră Regină, de Moștenitorul Tronului 
și de Augusta sa familiă, să domniți încă 
mulțl și fericiți ani, mărind gloria Maies
tăței Vostre și a Regatului.

Regele a binevoit a răspunde, mulțu
mind consiliului de miniștri pentru căldu- 
rosele urări, ce îi aduce cu ocasiunea aces
tei dile, în care se împlinesc 30 ani de 
domniă, — urări cari sunt nouă dovedi de 
iubire și de devotament, cu cari țâra în- 
cungiură Tronul.

congresui Lâgeă.
Duminecă și Luni, în sărbătorile Ro- 

saliilor, s’a ținut, precum seim, în Bucu- 
rescl congresul Ligei. A fost o mișcare 
viuă pentru acest congres, căci nemulțu
mirea ou mersul lucrurilor în Ligă și cu 
purtarea comitetului a fost mare. Au și 
fost fârte agitate și chiar furtunos© desba- 
terile în ședințele congresului.

încă la înoeput membrii vechiulu oo- 
mitet, dintre cari, după ce au dimi-
sionat mai de mult d-nii I. G. Grădișteanu 
și M. Balș, er în urmă d-nii Gr. C. Canta- 
cuzino, V. A. Urechiă și censorul Cesianu, 
au lămas numai patru — s’au opus îm
preună cu partisanii lor propunerii de a se 
alege o comisiă verificătdre, care să es- 
ohidă pe acei delegați, cari n’au fost aleși 
în regulă. Cu tâte acestea propunerea s’a 
primit cu 59 contra 48 voturi. D-nii Sâu- 
lesou și Disescu au declarat apoi, că în 
urma acestui vot, comitetul trebue sâ de
misioneze. Mare sgomot și protestări. Pre
ședintele V. A. Urechiă închide ședința.

In ședința a doua s’a cetit raportul 
comisiunei verificătore și s’a constituit con
gresul. D-1 Urechiă a cetit apoi raportul 
său anual, în care, afară de partea istorică, 
a arătat între altele, oă nu era înțelegere 
în comitetul Ligei, și că în timpul din urmă 
mulțl din membrii lui, fiind prea ocupați, 
nu mai veneau la ședințe, așa că activi
tatea Ligei începu să lâncecjescă. In fine 
declară d-1 Urechiă, oă fiind bolnav, șl-a 
dat dimisiunea.

Se alege președinte ad hoc d-1 Stroe 
Belloescu din Bârlad, care propune să se 
voteze mulțămire d-lui V. A. Urechiă.

Se oetesce apoi raportul censorilor 
asupra stării, cassei și se arată, că din 
anul de mai înainte au rămas 11,000 lei 
neîncasați; s’au încassat 40,756 lei; chel
tuieli 47,184 jei; saldo în cassă 4571 lei; 
deposit în bonuri 9500 lei. Prin urmare 
averea de adi a Ligiei este de 14,071 lei. 
In anul premergător s’au fost încassat cu 
100,000 lei mai mult (!)

Acum a urmat discusiunea cea mai 
înfocată asupra cestiunei, dâcă comitetul 
central al Ligei mai posede încrederea 
congresului, ori nu. D-1 G-. C. Dobrescu 
ontică aspru activitatea lui; cetesce o oir- 
cularâ adresată cătră secțiuni, în care se 
cjiee, că dedreoe grațiarea celor condamnați 
în procesul memorandului e privită drept 
începutul unei împăcări cu Ungurii, Liga 
și-a curmat aoțiunea de pănă aoum și a 
întrerupt raporturile cu cjiarele stăine.

Propune să se dea vot de neîncredere 
comitetului Ligei. D-nii Vlădescu, profesor 
universitar, și I. Grădișteanu susținu pro
punerea d-lui Dobrescu. Membrii din co
mitet Delavrancea și Periețianu-Buzău die, 
că moțiunea trebue să se voteze cu două 
treimi a voturilor; biroul și alții susțin,

că majoritatea absolută, adecă jumătate 
plus unul, este de-ajuns. Contra acâsta pro- 
testeză din nou d-nii Periețeanu și Dela
vrancea și părăsesc congresul cu alțl vre-o 
20 membri. Moțiunea de neîncredere se 
pune la vot și se primesce cu 57 voturi! 
contra 10; 4 bile albe.

In urmă vorbesce d-1 Ionel Grădiș
teanu, arătând, că după primirea votului 
de blam, Liga nu mai are comitet. Cere 
să se procedă la alegerea întregului comi
tet. Invoindu-se congresul cu acesta, se 
procede la alegerea comitetului și se aleg 
cu 57—60 de voturi următorii d-nl în co
mitet :

•
Ionel Grădișteanu, deputat; M. Vlă

descu, profesor universitar; C. Disescu, prof, 
universitar ; Dr. Al. Obrejia, prof, univers. ; 
D. Nenițescu, advocat; Dr. Stoicovici, me
dic ; C. Rădulescu-Motru, profesor; D. A. 
Florescu, proprietar; Miculescu, student.

CensorI: d-nii colonel D. Anghelescu, 
Eremiu Popa, și colonel Orleanu.

D-1 I. Grădișteanu mulțumesce pentru 
alegere și propune de-a se alege d-1 V. A. 
Urechiă, președinte de onore al Ligei. Pro
punerea se votâză.

După acesta congresul se închide.
♦

Membrii fostului oomitet nu s’au su
pus pănă acuma hotărîrilor oongresului și 
au publicat un „protest“, în oare dio, că 
votul de neîncredere al congresului trebuia 
adus cu două treimi din numărul membri
lor votanțl ai oongresului, pentru-oă ar fi 
o cestiune personală, care, după statute, 
nu putea fi adus numai cu majoritate ab
solută. Declară tot-odată, că nu vor să re- 
cunoscă legalitatea procederei la alegerea 
întregului comitet și a censorilor, și că ve
chiul comitet a fost ales în 1895 pe timp 
de doi ani, așa că puterile și îndatoririle 
lui trebuiau să înceteze numai în Maitî 
1897.

Congresul însă n’a considerat votul 
de neînoredere ca cestiune personală, ci ca 
un vot adus în contra întregului oomitet 
și a activității lui, care, nefiind aprobată 
de congres, a adus cu sine neapărat ale
gerea unui nou comitet.

Noul comitet a mers deci la localul 
Ligei, ca să ia în primire actele și cassa 
Ligei. Aici au întâlnit pe d-1 Periețeanu- 
Buzău, care a declarat, că n’are mandat 
de-a preda actele și cassa, și s’a depărtat.

Noul comitet însă a procedat la con
stituirea sa, alegând președinte al Ligei pe 
d-1 Ionel G. Grădișteanu, vioe-președinte 
pe d-1 M. Vlădescu, cassier pe d-1 D. Ne
nițescu, secretari pe d-nii: A. D. Florescu 
și Rădulescu-NLotru. Tot-odata comitetul a 
ales o ©omisiune pentru redactarea unui 
manifest, pe care-1 publioăm mai jos.

Eu ași 4ice a9a) ca dumniata Mă- 
riucă se mergi la bărbat, că are 
casă și masă și are agonisită multă, 
nu pOte âmbla prin sabbre. Er d-ta, 
Vasilică, se fi mai îngăduitor cu Mă
riuca, că-i tinărucă, er d-ta ești cap 
de bărbat și trebue se fi mai cu 
minte și mai îngăduitor; ia-o cu fru
mosul și cu binișorul, mai lasă-o și 
pe la măsa diD când în când, și fiți 
ca Omenii și ca creștinii.

— „Așa 4i°em ȘÎ noi“, răspun
seră curatorii.

— „Eu vreu s’o iau înapoi 
răspunse Vasilică, „numai să fiă cu 
trebă bună și să n’asculte de sbcra, 
că n’o duce la bine“.

— „Eu nu-mi mai las tata de 
batjocură la mine, o despart și pace 
și sănătate, ea s’a mărita după cine 
oiu vre eu, 6r Vasilica și-a lua una, 
care se fiă slujnică la tată-s’o și la 
mumă-sa, că Măriuca mea sciu că 
nu i-a fi în veci.!“

— „Er răspun4i domniata", grăi 
părintele, „de ce nu lași pe Măriuca 
să grăăscă? pi domniata, Măriucă, 
ce gând ai, mai mergi la Vasilica, 
ori ba?“

— „Cum a vre mămuca", răs
punse Măriuca.

Preotul și curatorii se încercară 
fel și formă se-i împace, toți s’ar fi 
învoit, der lelea Ana nu voia odată 
cu capul se audă de împăcăciune, 
numai decă Vasilica va lăsa pe ta
tăl seu și pe mumăsa și va veni gi
nere la ea ”n casă ; er Ferecatul și 
Vasilica la una ca asta nu se învoită 
și nu se putură învoi, că Ferecatul 
avea numai un fecior, pe Vasilica, și 
avere aveafrumbsă; afară de aceea 
sciau ce gură bună are lelea Ana, 
deci mai bine ar fi mers în Țera 
Tătarilor, decât se șe4ă în casa ei!

Așa-dâră se depărtară dela casa 
preotului fără altă ispravă, decât că 
lelea Ana a tudumănit, că ea începe 
proces de despărțire.

Și lelea Ana se ținu de vorbă; 
vendu doi boi rămași de badea Ge
orge, merse cu banii la d-1 protopop 
și începu proces de despărțire. Banii, 
ve4i bine, nime nu-i mai desprețu- 
esce atât de tare, se nu pună mâna 
pe ei, când îi sunt de-a îndemână. 
Așa era și d-1 protopop, om ca toți 
dmenii, cu lipsă de bani și cu voiă

buna când vedea, că-i vin de unde 
n’avea nădejde. Primesce banii și în
cepe procesul.

Der lelea Ana i-a spus sfinției 
sale, ca și de-ar mai vinde doi junei 
și 20 de oi, nu-i pasă, numai se-i 
arate la feciorul Ferecatului, că-șl 
desparte fata de el și-i capătă alt 
bărbat, mai ales decât el. La por
nirea procesului, sfinția sa a spus 
lelii Ane, că fără pricină nu se pote 
face despărțirea, și adecă de nu va 
pute adeveri, că Măriuca numai si
lită s’a dus după Vasilica.

Atâta-i fu destul lelii Ane; nu
mai atâta voia se scie, că din ce 
pricină se pot despărți cei cununați, 
și îndată-i plesni prin minte ce răs
puns are să dee:

— „Am silit’o, sfinția ta, am 
silit’o eu și bărbatul meu, fiă iertat, 
că am gândit, că bine facem c’o 
dăm după un fecior bogat, care-i 
singur la părinți, der acum văd, că 
rău am făcut, că nici de o aruncam 
în foc, nu era în loc mai reu decât 
în casa Ferecatului ; bărbatul meu a 
și murit de părere de rău, c’o si-

lit’o, a că4ut biata de ea cum 4^ce 
cântecul:

Am picat în aspru loc
Cum pică lemnul pe focu.

Și de aceste soia multe lelea 
Ana.

Așa făcu sfinția sa scrisorile, și 
adună sobore peste sobbre, și lelea 
Ana tot vindea din vite și înfunda 
bani pentru sobbre, pănă nu mai 
rămase nici cu o ebdă de vită la 
casă. Atunci în urmă, după ce ea 
jură, că atât ea, cât și badea George 
ar fi silit pe Măriuca se mergă după 
Vasilica, căpătă cartea de despărțire, 
și Vasilica, de părere de rău, numai 
decât luă pe cea mai frumăsă fată 
din sat, cu care, între noi fiă 4is,— 
cuvent legănat n’a avut nici el, nici 
părinții lui.

Der sS vedem noi de lelea Ana 
și de Măriuca ei. Ou fală-și bătea 
lelea Ana pieptul și gura: Am des
părțit pe Măriuca de satana, să vă 
arăt, ce bărbat o să-i capăt eu, că 
la bine cine n’a trage? Der Măriuca 
tăcea și plângea de multe-orî, când 
vedea numai peste drum dela ei pe
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Manifestul noului comitet al Ligei.
Noul comitet al Ligei culturale 

publică următorul manifest:

Cătră membrii Ligei.
Congresul „Ligei pentru Unitatea Cul- 

itțrală a Românilor", întrunit în dilele de 
L2 și 13 Maiii a. c., în capitala țârei, ne-a 
ncredințat conducerea Ligei.

Scopurile Ligei sunt clare și în de- 
jbște cunoscute.

Limba și interesele unităței nostre 
julturale sunt adl mai amenințate ca ori 
?ând.

In fața primejdiilor mari și numerose, 
sari pun în pericol însa-șl basa esistenței 
nostre etnice, Liga trebue considerată ca 
o puternică pavăză de apărare a limbei și 
Bulturei Românescl.

Atacurile sistematice ale adversarilor 
noștri comuni, ne impun consolidarea Li
gei, ca ea să potă deveni ast-fel capabilă 
de a răspunde așteptărilor generale.

Profund convinși, că pentru ajunge
rea acestui scop, Liga pentru Unitatea Cul
turală a tuturor Românilor trebue să fiă 
un teren comun de întâlnire și de activi
tate patriotică pentru toți Românii, noi, 
membrii comitetului esecutiv al Ligei, ne 
vom tace o cestiune de consciință și de 
onore din îngrijirea, ca acdstă instituția 
se fiă ferită de fluctuațiile intereselor vre
melnice, fiă ale uuuia, fiă ale altuia din
tre partidele nostre politice.

Scopul senin al Ligei reclamă impe
rios, ca toți câți suntem membrii ei, să ne 
considerăm și se fim numai Români, fără 
deosebire de colore politică, pe câmpul 
de activitate a acestei nobile instituțiunl.

Frații noștri, în afară de hotarele Re
gatului, luptă și sufer pentru apărarea na
ționalități nostre comune. In acestă luptă 
grea, ei așteptă mângâiere și sprijin hotărît 
din partea ndstră. E o datorie patriotică 
pentru noi toți, să răspundem fără șovăire 
așteptărilor lor.

Prima condițiune spre acest sfîrșit 
este ca noi înși-ne, pătrunși de gravitatea 
situației să ne reculegem forțele și să fim 
uniți în gând și sentimente. Pentru cei ce 
au luptat și luptă, pentru cei ce au sufe
rit și sufer pentru drepturile la vieță ale 
nâmului Românescu, nu pote fi mai reală 
mângăere și încurajare decât consciință, că 
noi înși-ne Românii din Regat suntem uniți 
în jurul drapelului Ligei culturale.

Suntem siguri, că toți Românii, cari 
’șl dau pe deplin sema despre necesitatea 
urgentă de a ridica puterea de acțiune și 
prestigiul Ligei, ne vor da tot concursul 
lor în opera de reînsvflețire a acestei in
stituțiunl, a cărei sorte e constantă preo- 
cupațiune a tuturor, cari departe de focul 
luptelor nostre politice nu cer decât ca 

Liga se prospere și se fiă pentru toți Românii 
un sanctuar al iubirei de neam și de țâră.

Pătrunși de greaua sarcină, pe care 
congresul ne-a încredințat’o, snntem ferm 
hotărîțl a ne-o îndeplini în consciință și în 
orl-ce împrejurări.

Bucuresol, 16 Maiii 1896.
Ioan C. Grădișteanu, Colonel V. Obe- 
deanu, C. G. Disescn, M. Vlădescu, Go-' 
Ionel ,D. Anghelescn, Dr. Al. Obrejia, 
Eremia Popa, Dr. N. D. Stalcovici, D. 
S. Nenițescu, C. Rădnlescu-M.otru, A. Ii1. 
Florescu, V. Al. Mieulescn.

— 18 (30) Maiii.

A 19-a aniversare a tragerii primu
lui tun. Brigada 2-a de artilerie română a 
sărbătorit alaltăerl la casarma Malmaison 
în Bucuresol a 19-a aniversară a tragerei 
primului tun de cătră armata română în 
răsboiul independenței. Regimentele 2, 6 
și 10 așecjate fiă-care în liniă de bătaie, 
formau un careu mare, în interiorul căruia 
se aflau două tunuri, cari au făcut campa
nia, întreg corpul ofițeresc al brigadni și 
preotul ou asistenții săi, oarl au cântat un 
Te Deum. După terminarea oeremoniei, 
trupa a stat la masă în ourtea anteriâră a 
oasarmei Malmaison. O bandă de lăutari a 
cântat arii naționale și în urmă soldații 
s’au pus la danț. Serbarea a durat pănă la 
ârele 3 p. m. La 12 ore a fost banohetul 
oficerilor întregei brigăcjl la marele hotel 
Bulevard.

—o—
Mortea unui general renumit. Din 

Chambăry se anunță, că generarul conte 
Menabrea a murit în 28 c. acolo. Contele 
Ludovio-Frederic Menabrea, marchiz de Val- 
dora, general și om de stat italian, fost 
ministru, membru al Academiei de sciințe 
din Turin, s’a distins mai ou deosebire în 
timpul răsboiului pentru independență, apoi 
la Palistro și Solferino. El a mai conaus 
operațiile militare la Anoona, Capua și 
Gaeta. In 1866 a semnat ca plenipotențiar 
al Italiei tratatul, din Praga, și două luni 
mai târziu, când Veneția fu unită cu re
gatul Italiei, generarul Manabrea a predat 
regelui Victor Emanuel istorioa ooronă de 
fier. Un an în urmă fu însăroinat să for
meze oabinetul și avu doi ani președinția 
consiliului. Generarul a mai fost apoi în 
diferite rînduri ministru.

—o—
Ce glume frumdse fac milenarii noș

tri. Se soie, că Regele și Regina României 
întorcendu-se din Abazzia, s’au oprit în 
Budapesta, unde au cercetat și atelierul 
piotorului maghiar Munkacsy. Mai târcjiu 
întră în atelier și fostul ministru-președinte 

maghiar Coloman Tisza cu pălăria în cap, 
fără să cunâscă pe înalțir âspețl, pe când 
M. Sa, cu memoria-i ageră, l’a recunosouc 
la moment. De inoidentul acesta se folo- 
sesoe (jiarul umoristic maghiar „Ustokds" 
din Budapesta în Nr. 18 dela 3 Maid ort. 
și sub frasa: „Fălos îmi place maghiarul*4 
aduce un tablou înfățișând atelierul picto
rului Munkacsy. Acesta și Tisza țin urmă
torul discurs: — „Servus Miska!“ —(Pic
torul perplex, șoptind) „Servus, der vedl 
numai"... — „Ciue-i ăsta?" — „Regie va
lah!" — «No; și ăsta e ceva!" — De-o 
parte a celor doi milenari vedl pe Regele 
României tremurând de spaimă, pe cap cu 
0 oăoiulă mare, plecată pe câfă, er Regina 
cu o față de tot spăriată. Minunate glume 
mai fao papricașii milenarii „oi vi lisați". 
Păoat, oă pe Tisza nu i-au posat cu pălăria 
peste urechi cum a intrat în atelier. Numai 
cișmele lungi cu tureol și pipa în gură i-au 
lipsit, ca portretul să fiă desăvârșit!

— o—
Pentru editorii de cărți românesc!. 

D-l Ion Pop Reteganul, escelentul nostru 
scriitor poporal, caută editor pentru urmă- 
torele opuri ale d-sale : 1) Povești (60) adu
nate din popor; 2) Povestiri (40) originale 
ale autorului și 3) Novele (20) traduse. 
Opul dintâiQ. ar da 25—30 oble de tipar, 
al doilea 15—20, er la treilea 10 — 15 oole. 
A se adresa la autorul în Reteag (Retteg, 
Transilvania). Sunt rugate tote redacțiunile 
foilor române de aici și de dincolo a re
produce acest anunț.

—o—
Numiri. „Mouit. Ofic." publică decre

tul regal, prin care d-l Tr. G. Djuvara este 
numit ministru-plenipotențiar al României 
la Constantinopol. — Tot-odată publică 
foia oficială și decretul prin care d-l Neron 
Lupașcu este numit prefect al județului 
Văsluiu.

Metropolitul din Blașiu pentru «silul 
studenților bucovineni. Cetim în „Gazeta 
Bucovinei" următârele: „La oolectele ini
țiate pantru asilul de studențl români la 
Cernăuți a participat în mod mărinimos și 
înalt Prea Sânțitul metropolit Dr. Victor 
Mihalyi din Blașiu, împreună cu capitolul 
metropolitan de-acolo. Acestă faptă fru
mosă a făout în Buoovina cea mai plăcută 
impresie și, ca un semn de iubire frățâscă, 
va încuragia mult aid."

—o—
Sașii îndrăgiți de mileniu. Nu e 

destul, că țeranii sași din Noul săsesc, 
corn. Sibiiu, în frunte cu preotul lor Theil 
și ou primarul Konnerth au mers mai 
săptămânile trecute cu mare alaiu la Bu
dapesta, și s’au arătat de comedia jidanilor 
adunați la espositia milenară, — acum Sașii 
din PetrișI, de lângă Bistrița, nevoind a 
rămâne îndărătul celor din Nou, au mers 

și ei, 53 la număr, la Budapesta oa să vi- 
siteze esposiția milenară, țiiarele din Bu
dapesta spun că Petrișenii au dus și mu- 
6ioa lor cu sine, care s’a produs la espo- 
ș'țiă, și care are de gând să dea câte-va 
concerte în Budapesta. Se vede, că Sașii 
sunt fârte îndrăgiți de mileniu, căci după 
cum se vede, plâoă acuma comună după 
comună la Budapesta ca să admire „minu
nățiile, milenare". Frumosă iconă: Jidanii 
admirați de Sași!

—o —
Ileneiik își bato joct de Italieni. Re

gele Menelik al Abissiniei îșl bate acum 
joo de Italieni, pe cari i-a bătut atât de 
crânoen la Adua. La pertractările pentru 
estradarea prinsonerilor italieni, voind adeoă 
Menelik să arate cât de neputinoioșl sunt 
comandanții armatei italiano, a pretins ca 
guvernul italian să rescumpere pe fiă-care 
soldat gregar italian cu 1000 taleri, pe fiă- 
care ofioer subaltern cu 10.000 taleri și pe 
fiă-care ofioer din stațul-major cu — un taler.

România, o țeră a viitorului. La 
Stutgart s’a tipărit o interesantă carte nem- 
țescă asupra României. Cartea e întitulată 
„O țeră a viitorului" și e scrisă de d-l 
Berger, oonsul general al României. In ea 
se arată, ce mari înaintări a făout România 
sub domnia Regelui Carol și eât de tare 
s’au îmulțit bogățiile țărei în tote privin
țele, înșirând ou numele mai tote stabili
mentele Industriale ale României, cari în 
timpul din urmă mai ales s’au îmulțit fârte 
tare. Scriitorul neamț profețesoe un mare 
viitor României și-și încheiă cartea sa cu 
cuvintele rostitj de Regele Carol la inau
gurarea podului peste Dunăre: ^Aventul 
scumpei nostre Românii pe calea mărirei și a 
progresului nimeni nu va fi în stare sâ-l Im- 
pedece*.

Musica orășenesc» va ooncerta mâne 
seră, Dumineoă, la otelul „Pomul verde". 
Printre alesele puncte ale programului se 
află și fantasia română „0 nâpte în pă
dure" de Sohipek. începutul la 8 ore. In
trarea 30 or.

— o—
Ospeții, cari Yin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocita apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici mu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, 6r bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la di.

Dr. VUIA, medic de băi,
a sosit la băile Herculane (Mehadia).

Vasilica ei de-odată cu Florica lui 
Siminoc, cu nevasta lui de acum, că 
trăesc bine ca doi porumbi, și mult 
se caia, că a ascultat de masa. Apoi 
er se întărea în fire și șî 4i°ea:

Supărată-s, nu mă las,
Să fac voiă la pismaș.

Apoi se găta frumos și mergea 
la joc, ea fetele cele mari.

*
In vremea aceea sosesce din că- 

tane Pavelu diacului, care cătănise 
opt ani de-a rândul, fusese ceva mai 
mare peste cei mai mici. Pe Pavel 
îl luaseră cătană din școle, er acum 
veni în haine cătunesci cu trei stele 
la grumazi, omenii-i dic0au „domnu 
filer". Peste câteva 4il0 desbrăcă 
hainele cele cu stele și îmbrăcă haine 
diecescl: cioreci cu șinbre, cămașă 
cu crețe, pălăriă mică, pieptar de 
postav vînăt și o zeche de pănură 
sură, dâr croită pe domniă, cu bumbi 
și cu șindre vinete. Ii sta bine lui 
Pavel, pășea ca pe strună, scia multe, 
că dor învățase și prin șcdle și în 
cătane. Illr Dumineca cânta în strană 

lângă tată-s’o. El veni, de venit, 
acasă, că p’acolo îșl împuțise brânza, 
der acasă ce se facă? Tată-s’o mai 
avea o drdiă de copii, mari și mici, 
er moșiă numai o fărîmătură mică, 
că doră dreptă-i dicala:

Că diacu săracu
Când aude olopotu 
Țipă cosa ’n buruene 
Și alârgă la pomene.

Apoi âmblând la pomene, nu se 
prea măresc moșiile, ba și din ce-s 
mici se mai micesc. Așa stând lu
crul, mulți pureci nu putea face Pa
vel pe tatăl seu, ci trebui se se gân- 
descă:

Din ce foc o să trăâscă,
Dâr din greu să nu muncăscă ?

Cunoscea el pe lelea Ana și pe 
Măriuca ei; scia, că lelea Ana are 
moșiă frumosă; aucjise el, că Mă- 
riuca-i despărțită de feciorul Fere
catului, deci îșl gândi: acolo n’ar fi 
reu de mine, că — și de are lelea 
Ana o gură ca o meliță, der eu am 
fost filer, nu ea!

Deci începu a se da la joc cu 

frumosul pe lângă Măriuca, o juca, 
o strîngea, îi chiuia câte ’n lume și 
’n stele și din ceea ’n ceea Măriuca 
uită supărarea după feciorul Fere
catului, dr lelea Ana era fălosă, că 
cel mai învățat fecior din sat îijocă 
fata ’n tot jocul și vine serile la ei 
în povești.

Din ceea ’n ceea, Pavel peți pe 
Măriuca și o luă și se mută la ea 
acasă.

Acum lelea Ana era și mai fă- 
ldsă, totă se adrobia spunând cume- 
trelor: N6, nu era mai bine de ve- 
nia feciorul Ferecatului să șecjă cu 
noi, pănă era ograda plină de vite? 
Etă, tote le-am prăpădit cu despăr
țirea, și tot rni-am căpătat ginere 
pe fruntea feciorilor.

Fiu-s’o Niculae numai rar aba
tea pe la ea, și atunci nu ședea 
mult, că Pavel filerul le băgase găr
găuni în cap, că de aceea abate Ni
culae pe la ei, ca să-i facă parte 
din moșiă, der nu fi se cade, că mo
șia a fost numai a lelii Ane, și deci 
se cade să-o lase tătă fetii. Și lelea 
Ana, fălbsă, îșl bătea pieptul, că 

moșia va fi a aceluia, a cui va vre 
ea, că 409fi,0a a ei a fost.

Văcjend Pavel cum stau lucru
rile, se luă cu binișorul pe lângă 
babă, îi aducea vinars și îl îndulcea 
cu zahăr, er lelea Ana bea pănă se 
tăcea curcă și striga în gura mare, 
că ginere ca al ei nu mai este al
tul pe podul pământului. In nebunia 
ei cea mare se duse Măriuca și cu 
ginere-8’o la oraș și tăcu cărți după 
cum o povățui el, că ea a vândut 
lui Pavel, ginerului ei, tbtă moșia 
și casa pe bani buni, cum a adus 
el din cătane.

Lucrul acesta îl făcu, ca se nu 
scie nime din sat, se nu se nădă- 
escă Niculae și se-șl ceră parte. In
tabulată fiind tbtă moșia pe Pavel, 
îi era ușor să trăescă bine, că merse 
la bănci și împrumută sută după 
sută pănă se sui la vre-o 800 de flo
rini datoria de pe moșiă. In casă 
era pace și voiă bună. Beutură și 
carne aducea Pavel din gros. Ele, 
ca muieri nepricepute, nu sciau de 
unde are el atâția bani. Câte-odată 
$ieea Măriuca cătră măsa: Mamă, 
bre de unde are Pavel ațâța bani, 
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Instalarea și întronisarea solemnă a 
Metropolitului Ciupercovici.
Marți, în 7 (19) Maiu o. s’a sSvîrșit 

în pomposa biserică catedrală din Cernăuți 
instalarea și întronisarea solemnă a noului 
Metropolit buoovinean Arcadie Ciupercovici. 
In decursul săptâmânei acesteia „Gazeta 
Transilvaniei11 a publicat dări de semă 
lungi și amănunțite asupra aoestei serbări 
a fraților noștri buoovinenl și a adus amă
nunțită desoriere a pomposei biserici cate
drale cu minunata ei pictură. Restaurarea 
biserioei a costat la 80,000 fi., fiind ea as- 
tăcjl una dintre cele mai pompose biseriol 
ortodoxe române.

De astă-dată lăsăm să urmeze aci nu
mai pe scurt un raport cel primim din Ră
dăuți asupra instalărei și intronisărei noului 
Metropolit.:

Rădăuți, 10 (22) Maiă.
Duminecă sera în 6/17 Maifi. 1895 s’a 

făcut privighiare de ndpte înaintea unui 
public însemnat; Luni diminăța s’a sânțit 
noua biserioă prin archimandritul Oălinesou 
cu asistență numărosă, fiind de față multă 
lume ; în aceeași 4* sâra a niai urmat o 
privegbiare, âr Marți în 7 (19) MaiQ s’a 
■început utrenia. Chiar de pe-acuma gemea 
biserica de public. Pe la 8 ore săra a ple
cat o deputețiă de preoți și mireni dela 
■catedrală în mai multe trăsuri, pentru-ca 
să aducă pe înalt Prea Sânțitui Arohiepis- 
cop la biserica metropolitană.

In timpul acesta s’a postat pe șoseua 
Ardealului, în fața catedralei, un batalion 
de cătane cu un oomandant voinio în frunte 
.și cu musioa militară alăturea. Biserica era 
frumos împodobită pe dinafară cu steaguri 
în colorile Austriei, ale țării și ale orașu
lui; trioolorul național româneso însă, du
rere, nici pe portalul și ed’fioiul reședinței 
nu l’am văcjut. In ograda catedralei erau 
stelpi înalțl cu ghirlande de brad. Acești 
stelpl împlântați împrejurul ogrădei, pre
cum și cei de-alungul șoselei, erau împodo
biți cu emblemele țărilor austriaoe. Prapo- 
rile erau aședate dela biserică pănă la portă 
șpalir, de-asemenea și miliția forma pe am
bele părți șpalir.

Fiind asț-fel tote gata, veni Arohie- 
.reul în calesă cu patru oai albi ca spuma, 
condus de deputăția amintită. Ți-se părea, 
că vine prorocul Ilie tunând și fulgerând. 
Tote trăsurile veniau treeend pe lângă pa
latul guvernului. Caii se mișcau în pași rit
mici. Ajuns la portal, pe lângă miliția, ce-i 

•făcea onorurile cuvenit1’, s’a sooborît pa- 
■triarchul bisericei nostre jos. Aiol l’au îm
brăcat doi teologi în mantiă și i-au dat 
cârja. De aici, pășind Archiereul înainte, 
binecuvânta pe toți cu cruoea, âră oantorii 
cântau: „Is polla eti, despotaM de 3 ori și 
troparul chramului bisericesc.

Intrând Archiereul în biserică, a îna
intat pănă la ioonostas și s’a închinat la 
ioone. Suindu-se apoi pe amvonul cel cu 
trei trepte din mijlocul bisericei, a fost îm- 
brăoat în ornatele archierescl. ■ Atunol sosi 
oomisarul împărătesc sub sunetul săcălușu- 
rilor și al clopotelor, fiind condus de Ar- 
ohiereu la tronul împărătesc, în partea 
dreaptă. S’a cetit decretul, prin care a fost 
numit el de Majestatea Sa comisar împă
rătesc la actul instalărei; cetirea s’a făcut 
în trei limbi: germâuesce, românesce și 
sloveno-biserioesce. De-asemenea în trei 
limbi s’a oetit dooumentul împărătesc, prin 
care a foBt numit Arcadie Ciupercovici ar- 
chiepiscop și metropolit al Bucovinei și 
Dalmației. Pa timpul oetirei s’a pușoat din 
săcălușurl și s’au tras clopotele. După asta 
a împărtăș’t oomisarul împărăteso, că Ar
cadie a depus jurământul de fidelitate și 
strictă observare a tuturor legilor aus- 
triace și a celor bisericescl în manile Ma
iestății Sale.

S’a oetit apoi decretul sinodal, prin 
care Miron Calinescu a fost numit delegat 
sinodal pentru actul instalărei. Acest de
cret s’a cetit românesce și slavono-biseri- 
oesee. Pe timpul oetirei s’au dat salve cu 
săcălușurile și s’au tras clopotele. Apoi s’a 
cetit Singelia sinodală, prin oare se adeve- 
resoe chirotonia lui Arcadie în arohiepis- 
cop și metropolit, ce s’a săvârșit în bise
rica sfintei Treimi din Viena, prin cei doi 
episcopl din Zara și Cattaro. Aoâstă ce
tire s’a făcut de asemenea în oele două 
limbi.

Acum au luat Calinescu și Reus de 
Mîrza pe Metropolit de mâna drâptă și de 
cea stângă și l’au condus la scaunul archie- 
resc dimpreună cu representanții £metropo- 
liei și ast-fel l’au întronisat. Calinescu i-a 
înaintat apoi crucea, ca semnul și steagul 
creștinismului. Dignitarii biserioesol. îmbră- 
cațl în ornate, au sărutat Archiereului mâna, 
tot-așa și archimandritul de soaun Repta. 
Pe când se întâmplau aoestea, săcălușurile 
nu mai încetau de trăsnit și clopotele sunau 
din gros și fârte armonios, de li-a merge 
vestea pese nouă mări și nouă țări.

In sfârșit s’a început și s. liturgiă, 
funcționând însu-șî Metropolitul. A cântat 
oorul seminarial, dâră și societatea „Ar
monia11. Damele au cântat atât de armo
nios, atât de melodios, de m’au înoântat. 
Ași voi însă, oa aceste darnicele să ne far
mece oât mai des prin oântările lor ânge- 
resol, revărsate de pe buze roși ca cireșele 
și dulci ca mierea.

La 2 ore d. am. s’au predat Metro- 
politului temporaliile în mod solemn, în 
sala festivă a reședinței. După ce s’au luat 
tăte la protocol, și după-oe a primit Metro
politul inventările, sigilul archiepiscopal și 
cheile în sâmă, s’a încheiat festivitatea in
stalărei. Ospetărescu.

Contra mîBeniului.
In ședința oamerei austriaco de alal- 

tăerl, Lueger împreună cu soții săi de prin
cipii făcură următorea propunere: „Așa 
numita sărbare milenară în Ungaria e o 
cestiune, oare pentru statul Austria are cel 
mult o însemnătate dăunăoidsă. Dâcă înse 

(guvernul austriac nu are puterea, de-a com
bate unele pretensiunl maghiare, oarl strică 
legăturilor statului nostru cu străinătatea, 
atunol cel puțin ar avă datorința, de-a ob
serva o atitudine neutrală față ou numita 
serbare, lnoidentele dela universitate, pre
cum și prooederea poliției la singuratioe 
adunări, dovedesc înse, că guvernul voiesce 
sS suprime orl-oe manifestare contra mile
niului maghiar. După ce însă noi vedem în 
premergerea aoâsta o vătămare a dreptu
rilor de stat ale fia-oărui cetățân, și după 
oe suntem de părere, că unui guvern aus- 
triao nu i-ar fi permis să se privâscă ca or
ganul de esecutare al guvernului ungar, 
facem urătorea propunere: guvernul este 
provocat, se sisteze persecuțiile pornite pen
tru demonstrațiunile contra serbărei mile
nare ungare, și să păstreze dreptul flăcăruia 
de a-șl da în mod neatârnător părerea14.

*
Din Miava se soriu următârele: Lo

cuitorii slovaci ai comunei Brezova nu prea 
nutresc mari simpatii pentru Maghiari, și 
deja în cjiua, iu oare s’au plantat pomii 
milenari înaintea școlei evreesol de aoolo, 
au început a arangia demonstrațiunl anti- 
maghiare. Când învățătorul jidan înoepu o 
vorbire „patriotică11 școlarilor, esplicându-le 
însemnătatea mileniului și botezând pe unul 
dintre pomii milenari cu numele „Arpad“, 
deodată, ca la comandă, se audiră strigăte 
de batjocură și înjurături contra Maghia
rilor și contra limbei maghiare, însoțite de 
sbieretele femeilor slovaoe. Săra se con
tinuă demonstrațiunea înaintea oasei comu
nale, o câtă de tineri slovaci începu a în
jura pe Maghiari, mileniul, pe Jidani, și 
cântă poes’i antimaghiare. De atunci în- 
coce, se 4i°e> °ă demonstrațiunile în fiă- 
care sără se repetă. In nâptea dela 19 o. 
fură smulși și nimiciți pomii milenari, să
diți înaintea școlei jidovesol.

SOIRI ULTIME.

BucurescT, 17 (29) Maiu. Metropolitul 
Primat a fost suspendat (?) și înlocuit 
printr’o locotenentă metropolitană, 
compusă din Metropolitul Iosif al 
Moldovei, episcopii Partenie și Ti- 
muș. E vorba de darea în judecată a 
Metropolitului din partea sfântului 
Sinod.

Viena, 29 Maid. In ședința de 
acji a dietei austriaco, Lueger întrebă, 
pe ce basă guvernul austriac spriji- 

nesce serbarea mileniului, care nici 
nu e o serbare a statului ungar, ci 
numai împlinirea unei mii de ani 
dela năvălirea lui Arpad? Vorbi as
pru în contra Ungurilor și a Unga
riei, terminând cu declarațiunea, că 
ori-ce Austriac patriot și naționalist tre- 
l)ue se se ferescă a lua parte, ori a spri
jini mileniul, er despre guvernul aus
triac cjise, că n’a avut drept se re- 
gulariseze pe cei ce au demonstrat 
contra mileniului.

Ministrul instrucțiunei publice 
Gautsch răspunse, că guvernul a fost 
silit se ia posițiă față de demon
stranți, dedre-ce e dator a ținâ și 
mai departe bune raporturi ca Un
garia. — Moțiunea de urgență a lui 
Lueger a fost respinsă.

Despre îmbrăcăminte și lux.

„Fit ex his consuetudo deinde 
natura11. (Quintilian).

După nutrement, a doua lipsă 
neîncungiurată a omului pus în față 
cu natura a fost îmbrăcămintea și 
locuința. La începutul omenimei în 
stadiul primitiv, vedem pe om aco- 
perindu-se cu fruncje de arbori, în 
loc de îmbrăcăminte; al doilea sta
diu de îmbrăcăminte a fost cel pre
gătit din piei de animale. Când a 
ajuns omenirea la prelucrarea lânei 
și a inului pentru îmbrăcăminte, a 
fost ajuns deja la un grad de cul
tură.

Tbte ființele viețuitdre pe supra
fața pământului au îmbrăcămintea 
lor dela natură, numai omul este 
și se naște fără îmbrăcăminte, der 
în scurt timp el se îmbracă cu pielea 
tuturor viețuitorelor.

Omenii în vechime au locuit în 
climele calde și de aceea n’au avut 
trebuință de îmbrăcăminte. Inmul- 
țindu-se înse omenirea și trecând în 
climele mai reci, au simțit trebuința 
îmbrăcămintei.

Materiile, cari se întrebuințeză 
pentru îmbrăcăminte, sunt; inul, bum
bacul, lâna și mătasa.

îmbrăcămintea servesce omului 
spre a-1 apăra contra influenței ex
terne vătămătdre corpului, care din 
natură este forte puțin apărat prin 
sine însu-șl; cu tdte acestea obiceiul, 
fantasia și mai pe sus de tdte moda 
a produs diferite porturi nedemne, 
cari sunt forte vătămătdre sănătăței.

de tot mereu aduce beutură și carne? 
Er baba-i răspundea: Prdstă ești tu, 
dbr bani fac cărturarii, apoi ddr Pa
vel e cărturar, vecji că face un co- 
mințău — capătă 2—3 pițule, face 
un eontrătuș — capătă 2—3 pițule, 
apoi vecji că tot dus prin sat e, și 
când vine, nu vine cu mâna gdlă.

Așa trecură vre-o cinci ani. La 
lucrul câmpului nu-1 vedea nime, 
moșia tdtă 0 da în parte, vite nu 
:ținea mai mult de câte-va gălicidre 
și un porc de Crăciun; o vacă cu 
lapte își cumpără înse, de care grija 
Măriuca și cea babă. Și tdte mer- 
,geau bine. El se scula dimineța, 
mânca, își aprindea țigara și hai în 
sat, de unde nu venia de altă-dată 
>pănă ’n sără, petrecea prin crîșmă 
cu cei câți-va Jidani ce erau în sat, 

;și să juca cu ei în cărți. Der casa lui 
nu ducea lipsa., că erau bani la bancă.

Odată vine Pavel acasă cu o 
tăbliță de tinichea (pleu) cu slove 
de aur și o bate pe stâlpul porții. 
„Ce-i asta, Pavele?“ întrebară mu- 
ieriie. „Ce-i asta?11 răspunse el — 
„ăsta-i lucru mare; uitați-vă, mi-a 
venit chiar dela împărățiă tăblița 

asta să-o bat pe stâlp, ca tot omul 
să scie, că am slujit pe împăratul 
cu credință, și de s’ar întâmpla ci
neva să dee foc la casă, împărăția 
îmi plătesce pentru ea o miiă de 
florini11.

Muierile clătinau din cap: să
raca învățătură, bună-i ea! Ele cre
zură minciuna lui Pavel. Der ade
vărul era altul. El adecă mai cerusă 
două sute de floreni împrumut dela 
bancă, der de acolo i-au răspuns așa: 
800 ți-am dat, der casa nu-țî e asi
gurată în potriva focului; asigureză-o 
și-ți mai dăm 200, dăr apoi nu mai 
mult. Și-și asigură Pavel casa într’o 
miiă de floreni și puse tăblița pe 
stâlpul porții.

*

Era prin postul Crăciunului, chiar 
la sfântul Niculae. Un frig de cre- 
pau și lemnele de frig. Chiar atunci 
era mare bucuriă în casa lui Nicu
lae a lelii Ana, că-i făcuse nevasta 
un copil și voia să-l boteze în cjiua 
de sfântul Niculae, să-i pună nume 
ca la tată-s’o. La botezul micului Ni- 
culiță se duse și lelea Ana și Pavel 

și Măriuca cu tustrei copii, ce-i aveau ; 
puse Pavel pe cei doi mai mărișori 
pe o săniuță și baba-i trase, er pe 
cel mai mic îl duse Măriuca în brațe. 
Pavel mergea ca un haiduc cu su
gara ’n gură și cu bățigașul în mână, 
înapoia lor.

Ospățul botezului ținu mult; 
ierna cjil®!0 sunt ceas scurte, deci 
de pe la ojină se aprinse luminările. 
Preotul merse cdlea pe ’nsărate acasă, 
petrecut de Pavel, care spuse celor
lalți meseni, că îndată vine, numai 
petrece pe părintele: Nime nu-și bă
nuia nici un rău, toți erau cu voiă 
bună. Der e lung drumul, din capul 
din jos al satului, de lângă mbră, 
unde era casa lui Niculae, pănă ’n 
mijlocul satului la casa parochială. 
Pavel însă petrecu pe părintele ome- 
nesce, povestindu-i din cătuniă lu
cruri, de cari numai opșitarii sciu 
povesti. Când fu la pdrta părintelui, 
dete nopte bună și se întorse, der 
— după cum 4*3® cătră părintele — 
m’oiu abate p’acasă, să văd, ce-mi 
fac vituțele.

S’abătu p’acasă. Casa lor era 
pe ulița din dos, deci dela părintele 

apucă calea aceea. Casa Ferecatului 
era numai peste drum de a lor. Se 
uită bine, decă este ori ba lumină 
la Ferecatul, și văzând, că nu-i, se 
mai uită pe drum în sus și ’n jos, 
der nu văcju pe nime, nici că putea 
vede, fiind o bură din cer pănă ’n 
pămefit, încât la 5 pași nu vedea 
omul.

Apoi se duse și întră în casă; 
luă repede în brațe ce-i era mai de-a 
’ndămână: perini și haine de pat, 
și le duse chiar în fundul grădinei 
în omăt. Inturnând pe la grajd, des- 
legă vaca și vițelul și lăsă ușa des
chisă, apoi mai întră odată ’n casă, 
deschise o ladă și er luă din ea în 
brațe și duse în omăt în fundul gră
dinei. Și veni și a treia-6ră. Atunci 
aprinse lumina și mai scociorî prin 
ladă și prin casă după câte ceva și 
er o stinse și dă raita în fundul gră
dinei, cu ce avea în brațe. Apoi 
merse în dosul casei, puse în stra- 
șina cea de pae un toc de lemnușe 
și lângă ele o bucată de escă aprinsă; 
în tus-patru cornufile casei făcu așa, 
și nime nu-1 opri, cu tote că cine-va 
îl vedea, și acel cineva era Vasilica
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Numai acea îmbrăcăminte se 
pbte numi folositore, care apără cor
pul, în mesura însușirilor individuale, 
contra frigului, căldurei, umedelei, și 
altor lucruri vătemătore. In fine mai 
este a se ține semă de bunacuviință, 
ca bmenii se presinte chiar și prin 
hainele lor un exterior plăcut și 
frumos.

- Dintre materiele pentru îmbră
căminte, carî țin mai multă căl
dură, este lâna; inul ține mai puțin 
cald dintre tote, er bumbacul mai 
puțin decât lâna. Cu cât țesătura de 
lână va fi mai rară și mai mole, cu 
atât ține mai bine căldura.

Oolbrea hainelor negre primesce 
mai curând căldura decât celelalte, 
er colorea albă primesce mai târcjiu 
decât tote.

Etatea omului are și ea o mare 
însemnătate în acesta privință. Cu 
cât omul este mai tîner, cu atât pro
duce mai puțină căldură și prin ur
mare se recesce mai curând.

In etatea juneței omul resistă 
mai mbit contra frigului; în etatea 
bărbăției resistă și mai mult, er în 
etatea bătrâneței ajunge ca copiii, 
de nu mai pbte resistă de loc la frig.

Sexul jocă un mare rol în pri
vința necesității căldurei. Ast-fel 
femeile au mai mare trebuință de 
căldură, decât bărbații.

îmbrăcămintea capului. In anti ci
tate la Greci și la Romani capul nu 
se acoperea nicî-odată, decât numai 
în căletoriă, la resbel și la cașuri 
de bblă. Numai pe timpul lui Ca
rol al VIII, regele Franciei, s’a adop
tat obiceiul, de-a se acoperi capul.

Capul trebue mai bine a se ține 
mai răcoros, decât călduros; în cli
mele prea aspre trebue a se între
buința însă căciula. Vara se va în
trebuința pălăria de pae cu borduri 
mari, spre a apăra capul de căldura 
prea mare a sbrelui. Trebue se se 
scie însă, că pălăria se fiă cât se 
pbte de ușoră.

Nbptea, și în casă în timpul cji- 
lei capul trebue să fiă descoperit. 
Bătrânilor însă li-se permite, ba chiar 
se prescrie, ca nbptea în timpul som
nului să pbrte o mică sculă de bum
bac pe cap, care îi apără de recelă.

Părul, acoperemântul natural al 
capului, n’are în genere lipsă de altă 
îngrijire, decât de a se întreține cu
rat prin pieptănate și câte-odată prin 
spălare cu apă rece.

Fața nu are lipsă de a fi aco
perită, decât numai când sunt ge
ruri prea mari, și și atunci numai 
când mergem la câmp.

Gâtul în vechime se purta gol. 
Numai în secolul al XVIII s’a adop
tat cravata. Cravata, spre a nu fi 
vătemătbre, trebue să nu strîngă gâ

tul, să fiă fbrte ușbră și să nu pro
ducă mare căldură, pentru că din 
acestă causă se pbte produce con- 
geBtiune la cap.

Corpul în anticitate, la Romani, 
era îmbrăcat după trebuințele higie- 
nice. Abia sub August s’a Introdus 
cămașa, care pănă atunci nu se în
trebuința și care este de prima ne
cesitate.

Cămașa are de scop a absorbi 
sudbrea corpului și prin acâsta îl 
foresee de iritațiunea și bubele, ce 
s’ar nasce din causa iuțelei sudbrei 
cu contactul hainelor. Cămașa trebue 
se fiă de pândă de in, de cânepă 
seu de bumbac. Ea nu trebue se fiă 
nici prea grosă, ca să nu iriteze pie
lea, nici prea subțire, spre a pute ab- 
sbrbe sudbrea. Cămașa trebue schim
bată cel puțin de două-orl pe săp
tămână, având deosebit o cămașă 
pentru nbpte, spre a nu durmi cu 
cămașa de cj.i, spre a-o lăsa se se 
aeriseze și se se usuce de sudbrea 
absorbită în cursul cțilei-

Brâul (cingetbrea), întrebuințat 
de poporul nostru românesc, este 
fbrte sănătos de purtat, fiind-că apără 
stomacul și pântecele de răceli forte 
rele. Ar fi fbrte higienic și pentru 
bmenii de pe la orașe se porte brâu 
pe sub vestă, chiar de-ar fi subțire 
de mătase, pentru că apără stoma
cul de bble, ca inflamațiuni (umflă
turi) de mațe, de ficat etc.

Hainele țăranului român sunt 
fbrte higienice și conforme cu tre
buințele naturei. Vestmintele, cari 
învelesc organele pieptului, pântece- 
lui, etc., trebue să fiă făcute cu în
grijire, fără a împedeca cât de puțin 
funcționarea organelor.

Pentru femei, sunt fbrte vătă 
mătbre corsetele. Ele sunt causa prin
cipală a bblelor, ce consumă sexul 
iemenin mai mult. Corsetul, care 
strînge pieptul peste tot, stâlcesce 
mamelele (țîțele), împedecă desvol- 
tarea glandelor lăptose, și face pe 
femeile de astădi nedemne de a-șî 
împlini una din cele mai sacre da
torii, acea de mamă nutritore. Afară 
de acestea prin continua apăsaie a 
corsetului pe piept se opresce respi
rația și circulația sângelui prin plă
mâni. De aci provin diferite bble, 
cari ajung a fi necurabile și numai 
singur negrul mormânt le cureză.

îmbrăcămintea trebue se fiă cât 
se pbte de simplă, fără a căde în pa
tima bblei luxului; căci frumseța 
este o podobă a naturei și este dat 
omului dela natură, ca să o iubescă. 
Datoria nbstră este de a întrebuința 
orl-ce mijloc drept, ca prin grațiile 
înfățișărei și purtărei nostre celei 
dinafară se deșteptăm bunăvoința 
privitorilor noștri; pentru că lipsin- 

du-ne găteli străine, adecă pietre 
scumpe și alte obiecte de lux, tre
bue cel puțin curățenia se fiă a nbs
tră, înfrumsețare și ornament.

Cheltuelile făcute pentru trebu
ințele nbstre stricte sunt iertate și 
devin mijlbce de hrană pentru mulțl. 
Se încungiurăm însă abusul și să nu 
sărim peste limitele puterei nbstre. 
Cheltuelile lesne se prefac în risipe, 
când vom sări peste limitele averei 
nostre; urmând însă ast-fel, ne es- 
punem pe noi și pe ai noștri peri
colului de a căde în sărăciă și a pe
trece bătrânețele în suferințe.

Rău este luxul când se face vă
tămător sănătății corpului, căci cor
pul, deși este în sine țerînă, cu tote 
acestea, este un ce sacru, care nu 
trebue se 1 vătemăm și să-l despre
țului, căci Dumnezeu ni-l’a dat ca 
organ al nemuritorului nostru suflet, 
ca să lucrăm cele folositbre în acestă 
lume.

Rău este luxul când pătâză ne
vinovăția inimei nbstre; să nu soco
tim, că valorea nbstră stă în exte
rior, străluciri și podbbe, adecă în 
haine, giuvaericale, în locuințe și pe
treceri pompbse, cu cari voim să 
spăriem pe cunoscuții noștri. Luxul 
este o urîtă și rea patimă, căci prin- 
tr’ânsul ne facem obiectul defăimării 
tuturor bmenilor înțelepți, și ne lip
sim de veselia d^e^or nostre celor 
viitbre.

(Va urma.)
Prof. Or. Elefterescu.

Cultura legumelor.
III.

Ridichile (Raphanu3 sativus) sunt 
de patru feluri: de lună, de vară, 
de tomnă și de iernă. Pentru cul
tura lor se recere un pământ mai 
graB, fraged, puhav și răcoros.

Ridichile nu se prea cultivă sin
gure, cu deosebire cele de tbmnă și 
de iernă, ci mai cu semă printre 
napi și vereje. Sămănatul celor de 
lună se pote face încă din Martie în
cepând, în fiă-care lună, pănă tomna. 
Acestea trebue mereu udate pe timp 
de secetă, căci la cas contrar se coc 
în pământ și se fac tot găunbse.

Ridichile de tomna se pot se
măna din Maiu începând, pănă prin 
Iunie; cele de iărnă prin Iulie și 
August. Lucrul mai însemnat la cul
tura lor este, ca ele să fiă mereu 
săpate, er la sapa din urmă să li-se 
adune și pământ pe lângă rădăcină, 
căci crescând prea mult afară din 
pământ se fac de tot usturbse. Peste 
iernă ridichile se păstreză în pivnițe 
seu în gropi săpate în pământ, de 

unde se scot numai atunci, când 
avem trebuință de ele. Pentru să
mânță se aleg cele mai mari și mai 
frumbse.

Hrean ill (Cochlearia armoracea) 
este de două feluri: selbatic, care cresce- 
și de sine necultivat prin fânațe, și. 
domestic, care se cultivă din rădă
cini său saduri; el iubesce asemenea 
un pământ bun, gras și săpat afund, 
seu chiar rigolat. Primăvara se fac 
straturile, în cari se pun apoi rădă
cinile. Rădăcinile se pun tot cam de 
o jumătate de metru unele de al
tele; ele nu se înplântă drept înjo& 
prin pământ, ci se pun pieziș seu 
mai mult orisontal, așa ca pămân
tul să se vină pe ele de 20 centi
metri de gros.

Straturile se sapă și se curăță 
de buruenă ca și pentru celelalte 
legume, er prin Iulie se trage pă
mântul de pe rădăcinile de hrean și 
se curăță de cele laterale, lăsându- 
se cele grbse tot acolo și acoperin- 
du-se din nou cu pământ, pănă tbmna. 
când se scot și se pun în pivnițe, 
ca și ridichile. Rădăcinile laterale^ 
cari mai cresc pănă tbmna, precum 
și vârfurile celor grbse, se pot între
buința în primăvera viitbre din nou 
la sădit, debrece el se prăsesce nu
mai din saduri.

Sfecla roșia (Beta vulgaris ra
pacea) semănă cu ridichile și se cul
tivă întocmai ca și acestea; ea iu- 
besce pământul gras și mai ușor, dâr 
să nu fiă gunoit prospăt. Sămenatul 
ei se face în cuiburi, în cari se pun 
dela 2—4 fire. Acestea după ce ră
sar și au câte șese frund©, se mai 
răresc pe unde sunt prea dese și s& 
răsădesc pe unde sunt prea rarL 
Peste vară se sapă mai de multe-oriy 
eră peste iernă se păstreză în piv
nițe în năsip, ca și ridichile. La sfe
clele destinate pentru sămânță, nu 
e bine a li-se tăia seu rupe, tbmna.. 
când se scot, frundele din mijloc, 
debrece într’un asemenea cas nu pot> 
produce lujeri pentru sămânță.

Morcovul (Daucus cai'oia) iubesce' 
un pământ bun, gras și ușor, care 
trebue să fiă săpat cel puțin de o 
jumătate de metru afundime, ca să- 
aibă loc să crescă și să-și desvblte 
rădăcinile; el se prăsesce din să
mânță, care se semănă amestecată, 
cu țerînă seu năsip, debrece are da
tina de a se cocoloși, așa încât nu 
se pbte împrăscia potrivit. După ce 
s’a semănat sămânța în straturi, aces
tea se bătucesc puțin, apoi se lasă 
pănă când răsar, atunci se plivesc, 
sapă, răresc și răsădesc, după cum 
se vede trebuința. Peste vară trebue 
udați și săpați adese-ori, decă voim 
să prăsim morcovi buni, mari și groși.

Morcovii încă sunt mai de multe

Ferecatului, care întrebase pe popa, 
că ce pajură de aur a căpătat Pa
vel fileru, de-i la el pe stâlpul pprții. 
Și după ce preotul îi spuse, Fereca
tul numai decât îi gâci gândul, că 
adecă vrea' să-și aprindă casa cea 
vechiă de bârne și acoperită cu pae, 
apoi banca să i o plătescă și cu banii 
să 'trăâacă 4^e albe, er casa să i-o 
facă bmenii de milă și pomană.

In 4iua de sfântul Niculae, după 
ce petrecuse Pavel pe preotul, se 
duse și se uitase la Ferecatul la fe- 
restră și nevădend lumină, credea, 
că aceia dorm. Der nu dormiau, ci 
ședeau în povești pe ’ntunerec, ca 
omul când nJare ceva lucru mare și 
desfăceau cucuruz pentru porcii cei 
din coteț. Când se uită Pavel pe fe- 
restră, Ferecatul chiar se ridicase 
de lângă cotarea cu cucuruz și merse 
să bee apă. Cofa cu apa era sub fe- 
restră, deci aruncându-și ochii, fără 
voia, zări pe Pavel stând în mijlo
cul drumului și uitându-se în tbte 
părțile, apoi apucând spre casa lui, 

care era în mijlocul unei grădini 
fbrte mari.

— „Se eși, mei Vasilică, pân’ 
afară, der ia-țl cojocul și furca cea 
de fier; stăi tu la noi în dosul porții, 
dor vei vede ce face „domnul filer11 
(cum îi di°eau bmenii ’n glumă) se 
nu pățim adl o nepățită".

Vasilica numai decât se nădăi, 
își îmbrăcă cojocul și căciula, apoi 
de după ușă își luă furca cea defier 
și merse la pândă. Prin pbrtă nu 
putea vede pân’ acolo, că bura era 
desă, de puteai tăia cu bricega ’n 
ea, și casa lelii Ană era departe de 
drum. Deci Vasilica se luă și trecu 
drumul încet și pe fole, ca șerpele, 
pănă era la pbrta lui Pavel. Nici 
de-acolo nu vedu nimic, der nu merse 
mai adrbpe, ci stătu aci locului cu 
ochii țintiți la ferestrile casei lui 
Pavel. Când Pavel a aprins o lecă lu
mina, de-a mai scociorît prin ladă, 
a vădut Vasilica limpede, der n’a 
4is nimic. Vădut’a el și când a pus 
ceva în cornurile casei, der er n’a 

dis nimic. Ca fulgerul de iute i-a 
trăsnit prin minte, că în adevăr, Pa
vel vre să dea foc casei, der tot 
atât de iute vedu și aceea, că în 
primejdiă nu e nici un vecin, fiind 
casele fbrte departe unele de altele 
și omătul mare. Deci își gândi: Hai 
drace hai! Și-i dete pace.

Der când dă să esă Pavel afară 
din ogradă și să mârgă la cumnatu- 
s’o, atunci Vasilica îl opresce ’n loc, 
ținându-i furca oblu înaintea ochi
lor: „Stăi, că te împung, ce-ai fă
cut? Du-te și ia focul, ori te împung 
ca pe un șerpe!"

Vorbele aceste le d’se Vasilica 
atât de tare, cât răsună ulița de gura 
lui. Ferecatul într’o săritură fu. afară, 
cu furca de fier în mână și el, și 
strigând pe la ceialalți vecini. Pavel 
sta întie furcile cele de fier înmăr
murit. Cerca să fugă, furca lui Va
silică îl răni la pulpa din jos a pi
ciorului de cădu jos.

Intr’aceea mai sosiră câți-va ve
cini: bărbați, muieri, copii, să ved.ă 

ce e? Vasilica-i striga ’ntr’una: „Du-te- 
și scote focul de unde Fai pus, ca. 
de prinde casa a arde, acolo te arunc 
ca p’un snop".

Der atunci câți erau de față: 
toți cu un glas strigară: „Tulvai foc!"' 
și-și țintiră ochii spre casa lelii Ane„ 
care luase foc din patru părți de
odată. Pe o clipită își pierduse toți 
cumpătul, ca bmenii, cari nu vădu- 
seră așa o întâmplare, că păn’atunci 
nu fusese chiar nici un foc acolo, 
din 1848, când aprinseseră Ungurii 
satul.

Stetură încremeniți o minută, Pa
vel dă repede să se ridice, când ză- 
resce focul, der cade jos, piciorul îi 
sângera rău. Atunci Ferecatul strigă:: 
Muieri, legați care-va piciorul lui Pa
vel, tu Vasilică mergi de slobod! vi
tele din grajd să nu ardă acolo, de 
a lua și grajdul foc. Voi stați și arun
cați omăt, de a’a stinge bine, de nu, 
să nu sară barem! focul în vecini!.

Toți făcură așa. Unii alergară, 
la biserică să tragă clopotele într’o-
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feluri: de vară, timpurii, roșii, cilin
drici, parisiani, holandesi ș. a., de 
tomnă, braunachveig, james, violeți, 
roșii ș. a. ; cei destinat! pentru se
meață se păstrăză în pivnițe în nă- 
sip, de unde se scot primăvara și 
se pun în straturi pentru a face se- 
mență. Morcovii pot ierna și în pă
mânt, decă straturile se acoper cu 
puțin gunoiu ca se nu degere.

L Georgescu.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

Starea semănăturilor în Homânia.
In România soirile privitore la recolta 

anului aotual sunt escelente. La început 
era ore care târnă, oă grâul să nu fi sufe
rit; unele grâne erau cam rari. Tot așa 
erau unele îngrijiri în privința rapiței, cari 
în parte au și suferit. Se p6te dice, că 5°/0 
din semănăturile de rapiță au perit, der 
restul e bun și promite o recoltă bună. Cu
lesul- va începe în ourend.

Fânul e asigurat și abondant în cele 
mai multe locuri. Grâul, secara, orzul sau 
întărit la rădăcină și înfrățesc bine; chiar 
grânele cele rari s’au îmbunătățit. Semănă
turile de cucuruz s’au făcut pe-o mare în
tindere și în condițiunl bune. Unii au în- 
.ceput chiar întâiul prășit (săpat) der în ge
nere, mai ales la săteni, porumbul e cam 
întârtjiat.

Părerea generală este, că România 
va ave o recoltă bună. Trebue numai vr’o 
10 cjiL căldură și o ploiă bună pe la sf'îr- 
„șitul lunei.

Prețurile încă încep a se mișca în 
porturile dunărene. Stocul vechio de ce
reale s’a scurs apr.ope cu totul, cjice „Tim- 
pul“, și s’a început transacțiune pentru 
recolta viitore.

din 27 Maia n. 1896.

Semințe
■S § ■» w
5 â

Prețul peî
100 ohilogjf.

dala j păna

Grâu Bănățenesc 80 6.90 7.—
Grâu dela Tisa 80 6.95 7.05
Grâu de Pesta 80 6.90 7.—
Grâu de Alba .regala 80 6.90 7.—
Grâu de BĂcska 80 7.— 7.10
Grâu ung. do nord / 80 .—

□5 mÎ o o Prețul por
Semințe vechi soiul

d ®5 3J 100 chilei'.
ori nouâ

o a dala pană

Secară 70-72 6.30 6 35
Orz nutreț 60-62 4.40 470
Orz de vinars 62.64 —.— 5.-
Orz da bore 64,66 — —. —
Oves 89.41 6.05 6.35
Cucuruz bănăț. 7b ,—
Cucuruz altă sein 78 .— .—
Cucuruz — .— .—
Hirișcă n — —.— —.—

rso duete di v.

Sem. de trif.
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Târgul de rî maiori din Stainbrueh.
Starea rîmătorilor a fost la 

26 Mai de 9179 oapete, la 27 Maiă au 
Intrat — .— capete și au e-sit 34 capete rămâ
nând la 28 MaiO un număr de 9,144 capete

Se notâză marfa: ungurăscă veche 
grea dela —.— or. până la —.— or. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
—.— cr. pănă la—.— cr., de mijloc dela 
—.— or. până la —.— cr. ușori dala 
—.— or. pănă la —.— cr.

Marfă țerăndscă grea dela —.— pănă 
la —.— cr. de mijloc dela —.— or. 
pănă la —.— or. ușdră dela —.— cr. 
pănă la —.— or.

Oă/lexicLar'Uil se-ptexxiâ,xiei.-
MAI. are 31 dile. FLORAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

H
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

51Slănină
>> 

Seu 
Prune

11
Lictar

Nuci
Gogoși

n 
filiere

Ceară 
Spirt

»

Dam. 
Luni 
Mhl’țl 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

19
20
21
22
23
24
25

S. m. Patriciu 
S. m. Talaleu 
Const, și Elena 
Cuv. m. Vasilie 
Cuv. p. Michail 
Cuv. S. Simeon 
ț Afl. c. sf. Ioan

31 Anghelica
1 Iunie Nicodim
2 Efraim
3 Erasmus
4 f Șina D-lui
5 Bonifrațiu
6 Norbert

dungă, alții cercau în tot chipul se 
stingă focul, der nu era chip, că din 
patru locuri luase casa de-odată foc 
și acoperișul era de paie vechi, er 
păreții de bârne mâncate, de caii și 
.ardeau pârăind. Noroc, că nu se aprin
seră și alte case, mulțămită împre
jurării, că era casa chiar în mijlocul 
grădinei, depărtată de garduri și omă
tul era mare.

Când ajunse lelea Ana acasă, 
frângându-și mânile și Măriuca bo- 
cindu-se, nu mai era chip se se apro
pie cineva de casă, că era ca un 
unic cărbune înflăcărat.

Pe Pavel l’a dus atunci numai 
decât primarul la casa satului, unde 
l’a dat în paza străjilor și a făcut 
arătare la judecătoriă.

Diminâța veniră în sat trei că
ruțe cu domni, unii dela judecătoriă, 
alții dela banca cea de asigurare și 
alții dela banca cea cu banii. Au 
luat protocâle, au dus pe Pavel cu 
ei, și de atunci nu l’a mai vec|ut

utxraul

pana.

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

Liuțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșiă 
rafinat duplu

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

27.— Bo.—
—.— —.—
— —.—
27.- 29.—
... t— —.—
—. ■- —.—
50.50 51.—

46^- 47.—
51.— 52.—
—. ~ —,—
11.— 11.50
10.75 11.25
14.- 14.50
12.50 13.50

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 29 Maiu st. n. 1896.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. cr.

1H. L. Grâul oel mai frumos 5 60
p Grâu mijlociu . . 5 50
>> Grâu mai slab . . 5 —

Grâu mestecat . . 3 40
H Sâcară frumbsă . . 3 60
M Sbcară mijlooiă . . 3 10
î> Orz frumos . . 3
H Orz mijlociu . . . 2 80
31 Ovâs frumos . 2 30
13 Ovâs mijlociu . . 2 20

Cucuruz .... 3 20
1 » Mălaiu.................... 5 —
î) Mazăre.................... 6 20
3 3 Linte.................... 7 —
31 Fasole................... 6 —
31 Sămânță de in . . 7 60
33 Sămânță de cânepă 5 10
n Cartofi .... — 80

1 kilă
Măzăriche .... — —
Carnea de vită . . —. 48

11 Carnea de porc . . — 49
33 Carnea de berbece . — —

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
3J Său de vită topit . ' 32 — 1

nime în sat; banca de asigurare la 
pârît, căci a vrut să-i înșele, și l’au 
judecat la închisbre grea pe trei ani 
de dile. Banca cu banii scâse domni 
dela judecătoriă la fața locului și 
vendură grădina și moșia pentru cele 
800 fi., ce le împrumutase Pavel. 
Grădina o cumpără Ferecatul, că era 
numai peste drum dela casa lui, er 
moșia o cumpără Niculae, feciorul 
lelii Ane. Lelea Ana își frângea mâ
nile și striga în gura mare: Tudu- 
mănesc, că-s a mele, nu le vindeți! 
Der judecătorii îi aiătară scris negru 
pe alb, că ea le-a vândut lui Pavel, 
er el le-a zălogit la bancă.

Acum ce era se facă lelea Ana 
cu Măriuca ei draga mamii?

S’au tras la Niculae, care le 
primi cu bunătate, cu tote că din 
averea părintescă nu căpătase nimic, 
și nu le împută în veci vre-o vorbă, 
nici el, nici muierea lui. Dâr lelea 
Ana tot pâmă bună rămase; decă 
nu putea striga ca odată: „Tot e al 
meu ce-i aici1'1, nu se putea răbda to-

SC0MPTUR1:

Valoxi D
o-
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Ou 
bani 
gata

Bentă română perpetuă 1875 5°/o Apr - Oct. 101 7,
Renta amortisabilă . . . 5% 99.-

» „ (Impr. 1892 . . . 5% Ian.-Iul. 100.—
r „ din 1893 5°/0 100.—
n „ 1894 int. 6 mii. 5°/o Apr,-Oct. 96.
ti „ (Impr. de 32.’/2 mii. n lâ.-iulie 86 y2
J3 „ (Impr. de 50 mii. 47o 33 33 87.’/,
13 „ (imp. de 274 m 1890 4'7o 33 J3 87.7,
n „ (Imp. de45m. 1891 47o 31 31 87.’/,
»♦ „ (Im. de 120 iul. 1894 <t'7o »’ 31 87-74

Oblig. de Stat (Conv. rurale,). S’/o Mai-Noi, LGO ’ ' ,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 287.—
Oblig. comunei BucurescI 1883 50/» laL-iul. 97.—

n „ ,. din 1884 57o Mai-M —
31 „ „ din 1888 57» im,-Dec, —...
•5 „ „ din 1890 57» Hai-Not, 98 —

Scrisuri fonciare rurale . . . 57» lan.-lnlie 93 5/s
ji „ urbane BucurescI 67»
» n j) » 57» V » 89 '/,
55 „ „ Iași . . f-7o 83.-

Oblig. Soc. de basalt artificial 67» 33 33 —. -
V. N.

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1581.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 207.-
Dacia-România uit. div. 35 le; 200 într. v. 407.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lai 200 422.-
8oc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 310 --
Soc. Rom. de Constr uit. div.151. 250 185. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 1G0 105.-
Soc. rom. de petrol î em. u. d. C 200 _ . —

,1 , „ „2 em. u. d. 0 1009 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 301. _
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 , ' 100C —.—
Societ. p. const, de Tramways ■2X 1) 51

‘20 franci aur 20.09

Banca naț. a Rom.
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . . 
V iena.....................

2%
4’/2°/o

37o 
7»e 
7»7>g

57» Paris ....
«7» Petersburg . .
b72 Berlin ....
27» Belgia ....
5°/o Elveția ....

©ursul! ia bursa di» Vâena
Din 29 Maid 1896.

Renta ung. de aur 4°/0 .... 
Renta de corbne ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/l) 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • . .
Bonuri rurale eroate-slavone. . .
Imprum. ung. ou premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Segedia. 
Renta de hârtie austr...................
NapoleondorI..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0. . .
Note italiene..................................

Cursul pâeieă
Din 30 Maih 1896.

FouJard-Seide 60 kr.
bis fl. 3.35 p. 217ef. — japanefifdje, cf?ino 

etc. in ben neueftcn Deffiins unb țfar= 
ben, foroie fdjumtje, rocile unb fatbige 

con 35 fr. bis 
fl. 14.65 p. ZRet. — glaff, geftreift, fdrrierf, 
gemufferf, Damafte etc. (ca 240 uerfeț. <5>ual. 
unb 2000 uerfdjib. Rathen, Deffîns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — IRufter 
umgebenb. Doppeltes Briefporto nad) ber 
Scamei;.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
(k. u. k. Hofl.), BiirieJi.2

bchutzmarke.

122.35
98.80

124.10
101.15
121.70
96.65
97.25

151.50
137.75
101.25

9.52
58.75 

120.-
47.65

100.95
44.50

*

-

3

Scris, fonc. Albina 50/0 100.75 Vând.

Banonote rom. Gump. 9.48 Vând. 9.52
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.50 Vând. 9.52
Galbeni Cump. 5.62 Vând. 5.65
Ruble rusesc! Cump. 126.50 Vând. —.—
Mărci germane Cump. 58.50 Vând.
Lire turcesol Cump. 10.70 Vând.

101.75

cari au efect escelent în. contra tutu
ror boielor de stomach, sunt un sne- 
«SâcaaBfieifiâ jaeaperat «ie lljpsă. 
joenta’w ©iri-ee casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi
rația cu miros greu, venturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
lui cu mâncări și beuturî, limbrici, su
ferințe de splină, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi- 
căt urile Maria-Zeller ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele : „B e z e u g e 
die Echtheit“ cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Fd. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia Carl Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtleff.

Proprietar: Or. Âurel

Redactor iwnsailil Gregarii» R9aior.

tuși ae nu (jică: „Hei, săracă lume, 
când eram io ’n vremea mea, alt
cum purtam găzdușagul, nu ca voi!“ 
Atunci Niculae îi epeea. amărît, der 
cu blândețe: „S’a vecjut, mamă, nu 
te lauda, ca scie satul tot“.

Omenii din sat, când dau în 
vorbă de întâmplarea acesta, 4’° cu 
toți, unul ca altul: Bună pomă-i le
lea Ana! Pe bietul George l’a bă
gat în grăpă cu gura ei, pe fecio- 
ru-s’o cu noru-s’a i-a duduit din casă 
cu gura ei cea bună; fata și-a des- 
parțit’o de omul cel de omeniă, cu 
gura ei; moșia a păpat’o cumințea 
ei cea mare, și acum șede la Nicu
lae, care mai an țăr nu era bun de 
nimica.

Apoi spre încheiare mai 4*c 
omenii așa: Vai de loc, când e mu
ierea mai mare ’n casă! Er bătrânii 
satului 4i° așa: Minte de muiere și 
pace!

Reteag, 1896.
Ion Pop Retegannl.

Sta s© mai

â.î wăală însca-odaftă ©casia 
ca numai >£l O se se

pentru cumpere
o colecție splend.id.ă de 

io 
bu caii 
fi. 3.50

fWllUL

i© - •
’ f-* Dl 111V UO

DUCiițl busunar Prima
1 ciasornic de

1 Anker - Remon - 
toir umblă pre
cis, și 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 olaitii numai fl. 35.50 cr., 
împreună cu ceasornicul.

Trimiteri se efectueză cu ram
bursa.

Oui nu-i convine primesce banii 
îndărăt.

Alfred FiseSaer, 
Vien I. Adlergasse 12.U 660,6—6.

-■_______________
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„VICTORIA'S
* « t»t i V tif

Institut de credit și economii, societate pe acții. 
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții IU. 300.000. Fond de reservă II. ®0.000. 
ty] Depuneri fl. 9QO.OOO. Circulația anuală fi. 12,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol- 
veace 5°/0 interese fără privire la terminul de abcjicere.

Daredevenit după interese încă o solvesce insti- 
tutui separat.

UI După starea cassei, depuneri pănă la fi. 1000 se res-
SJjvJ tituesc îndată la presentarea libelului fără abcți^ere.

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.

912,7-* Direcțiunea institutului.

întemeiată 
la 1887.

„ARDELEANA44
institut de credit și economii societate pe acții.

nil
în conformitate cu prescrisele §-lui 18 din statute, Dom- 

acționarl ai institutului, se învâtâ Sa

adunarea generală estra ordinară,
se va ține în biroul institutului la 30 Iunie a. c. șt. n.

ft
w

H 
ud
Ab J
7? lauui e iar» lubreuuju 

cele mai ‘moderate preturi.

Institut de spălat și călcat
ISrașov, strada OrfaiaîBor Ar. 2T.

Subscrisa are onâre a recomanda On. Public „institutul seu 
de spălat și călcăt“ unde se primesc rufe pentru spă- fi? 
lat și călcat spre cea mai deplină mulțumire a ori și cui, spă- 
latul e fără întrebuințarea varului clorhidric și Cil n?

-- ------------
Primesc angagiament de a spăla și călca la timp Și CU Cea Fnl 

mai mare punctualitate tot felul de albituri, trusouri de țjL 
mirese, perdele și tot felul de articule de modă, dându-le un nS 
lustru briiant și făcendu le albe ca zăpada.

Maria Mitoc»

ce
după prâiiij la 3 ore, cu următorul '

P R O K A Wî
1) Propunerea Direcțiunii, referitore la înmulțirea capita

lului social.
2) Propunerea Direcțiunii, cu privire la întregirea §§-lor 

6 și 51 din statute.

Domnii acționari, cari doresc a lua parte la adunare, sunt 
rugați a depune acțiile la cassa institutului, conform celor nor
mate în §. 20 a statutelor societății.

Oreștie, la 15 Maiâ 1896.

Restaurația in Gradina Heuniunei ie 
Industrie (Gewerl î Verein).

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam

gî&bate fi iigw
pentru

Alifia de casă universală de Fraga
(TEr’ra.g-er ■’CrxLi’versa.l-HaxLssalIoe)

unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută în 
contra tuturoru’inflamațiuniloru, rănilorfl și umflăturiloru.

Acesta se întrebuințeză cu succesă sigură la iuflamațiunl, la stagnaț.iunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasii nea îuțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpuliî ctilă mai scurtă ; la cașuri îuse, unde s’a formată deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulu celă mai scurtă fără dureri.

In cutiore â 25 și 35 cr.

Fiți atenții
De-ore-ce alifia de casă uuiversală de Praga se irvi- 

teză forte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu-

mai atunci veritabilă, decă cutiorcle din me ală galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate în hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provedute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsam pentru aud.
‘ (G-elxdr-Balsazxi)

Celă mai probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon I fi.

SUFERINȚE BE STOMACHU UI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 

loru precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutulă și plăcutulu

Rosa’s
Acesta balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte foiosiotră în contra tuturora greutăților,! de mistuire câr
cei de stomachd, lipsa de apetitd, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acesta balsamu acum ună singură și dovedită ouedi- 
camentu de casă poporn!*.

Sticla ixxare costă 1 fi., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATEblȚl!!!

Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învălită în hârt.iă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceza, și cari suntă provâdute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

Veritabil se pote procura numai în
IDepositta-lvu piiXLcipaAvL al-ix procVuLcStor-ct-lixi

Fa’agswH’j
Farmacia ,Zum schwarzen Adler14 Prag 205—3.

In Budapesta: la farmacia 1. von Torok.
Tote farmaciile din Brasovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 

chia Austro-ungară au deposită din acesta balsamă de vieți.
Toții de acolo se pote avea:

I a ral

Am ondrea a aduce la cunosciința On. public, că am 
luat cu arendă

Grădina Reuniunei Industriale
din Strada IB®rtii•)

și am introdus și iluminația CU Auer și am lestaurat locul de popice, 
îmi voiu da tâtă silința a mulțămi pe On. âspeți cu mân

cări bune și curate. Cost dau și afară din local.
Spre vânzare voiu aduce vinuri naturale curate pentru masă 

și desert, asemenea bere Czellbrâu și bere de Steinbruch și alte 
băuturi recoritore.

Grădina stă la disposițiă reuniunilor și societății pentru 
producțiuni și petreceri. Asemenea salonul cel mare, care este 
fdrte potrivit pentru nunți, se pâte folosi de on. public.

Asigurând prețuri ieftine și serviciu prompt me recomand 
on. public

2—3

cu deosebită stimă:

L&adwâg Tregwhes,
restaurateur.

1,

Antreprise de pompe funebre

Brașov, Strada JPorții Wr. fl2.r

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Comisiune ’și depou de sicriuri de BBietal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriuriloa’ de lemn, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plautlci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de inorți m "stremâtate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la 
8_* E. T u t s e k.

tW” Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei

ă 5 cr. se potd cumpera în 
librăria Nicolae Ciarcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


