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Brașovu, 7 Ianuarie v.
Nu putină mirare trebue că a 

cuprinsă pe mulțl dintre economii 
noștri de pe la sate, când făcen- 
du-și socotela la capetulu anului, 
au afiatu că astăcji li-se cere se 
plătescă o dare aprdpe încjecitu 
mai mare peste anu, decâtu li-se 
cerea de pildă înainte cu douăzeci 
de ani, adecă înainte de a se în
cepe la noi earășl „vileagulii“ un- 
guresciî.

Pe atunci — ne aducemu a- 
minte — se făcea mare svonu cu 
acestu nou ,,vileagu“ (lume) și 
Ungurii, cari cerea se fiă aleși de
putați la dietă, strigau în gura 
mare, că de aici încolo va începe 
o nouă viață mai bună și popo
ralii nu va mai trebui se plătescă 
atâtea biruri grele ca sub Nemți.

Der s’a adeverită și aici, că 
acela care făgăduesce multu, nu 
împlinesce nimicu, și cei ce au 
crezută vorbeloră și făgăduielilor!! 
frumose au trebuită curendă se 
se desamăgescă cumplită.

De douecjeci de ani încoce în 
mai multe rânduri Ungurii au 
alesă deputați la dieta ungurescă, 
der nici unuia nu s’a întorsă acasă 
aducendă alegătoriloră sei vre-o 
ușurare a sarcineloră celoră grele 
și apesătore.

Din contră, de câte ori se fă
cea o nouă alegere și se aduna 
deputăția ungurescă la Peșta, de 
atâtea ori se urcau și dările și 
astfeliu Ungurii se treziră, că tre
bue se plătescă forte scumpă „vi
leagul!^ loră.

Aici însă nu e vorba numai de 
Unguri, cari ce-i dreptă au avută 
și au vremuri mal bune ca noi și 
prin urmare potă se porte mai u- 
șoră povara dăriloru, căci ală loră 
e „vileagulu“; ai loră împartă și 
dările și sciutu este, că „cine îm

parte, parte își face". Der e vorba 
aici de toți locuitorii acestoră țeri, 
între cari ne numerămă și noi cești 
trei milione de Români din Tran
silvania, Bănată și Țera ungurescă 
și după ce noi numai de greutăți 
și îndatoriri avemă parte, cuvine-se 
se ne gândimă și se ne resgândimă 
că ore de unde va fi viindă lucrulă 
acesta, ca după ce de atâta vreme 
amu avută numai pace și liniște 
în țeră, totuși se trebuiască se plă
ti mă înzecită mai multă dare ca 
pe timpulă când domnea pe la noi 
cei cu guleră de aură dela împă- 
rățiă ?

In adeverii că de atunci încdce 
s’au schimbată multă vremurile și 
totă spre mai rău. Veniturile au 
scăzută în aceeași măsură aprope 
în care s’au urcată sarcinele. Multe 
de tote au trebuită să înrîurescă 
asupra stăriloră nâstre, ca se ajun- 
gemă la ună astfelă de traiu ne
căjită și apăsată.

înainte de tote s’au ivită de
odată cu resărirea „vileagului“ 
ungurescă și poftele cele mari și 
nesățiăse de domnire. Și apoi 
este de obște cunoscută, că celă 
ce vrea se facă pe domnulă are 
trebuință de mulțl bani și cheltu- 
iesce multă. Așa s’a întâmplată 
și cu ocârmuitorii noștri unguri, 
cari în îngâmfarea loră de a fi 
stăpâni preste toți cei de altă 
neamă, nu mai scieau cum să 
cheltuiâscă mai curendă milibnele 
din visteria statului, ca se se fă- 
lăscă, că suntă tari și mari, mai- 
muțândă și ei pe alte nații mai 
puternice și mai bogate.

Astfelă s’au zidită palate pom- 
pose și scumpe în Peșta ; s’au chel
tuită cjecî de milione cu cale și 
fără cale, cu folosă și far’ de fo- 
folosă pentru drumuri de leru și 
alte clădiri de tot-feliulă ; s’a în
mulțită numărulă amploiațiloră 

de susă până josă, fiindă acum 
îndoită de mare și avendă cei dela 
cârmă mai mulțl cari să le îm- 
plinescă poruncile; s’au înființată 
nenumărate scole unguresc! cu 
bani grei nu numai între Unguri, 
unde potă fi spre folosă, ci și în
tre cei de altă nemă, unde popo
rală nu sâmte de locă trebuința 
loră ; s’au cheltuită sume orbe pen
tru honvezi ca se potă cfice cei 
dela cârmă că au și ei armata 
loră ungurâscă. Tâte acestea s’au 
făcută nu atâtă cu privire la tre
buințele poporațiunei iară deose
bire, câtă mai multă pentru a 
mulțumi poftele de domnire ale 
neamului ungurescă.

Numai cu jumătate din milid- 
nele ce s’au cheltuită pentru zidiri 
de fală în Peșta și Seghedină 
s ar fi fericită o țâră, de pildă Ar- 
dealulă, decă aceste miliâne se în
trebuințau pentru acoperirea lip- 
suriloră și îmbunătățirea stărei ma
teriale a poporațiunei sale.

Risipa, ce au făcut’o de ani gu
vernele unguresci cu banii din vis
teria statului, a trebuită să fiă cu 
atâtu mai simțitore pentru locui
torii acestoră țări, cu câtă erau 
mai mari jertfele, ce le pretindea 
dela ei interesele monarchiei în a- 
fară, (Jecile și sutele de milione, ce 
s’au cerată și se ceră mereu pen
tru acoperirea cheltuieleloru ocu- 
pațiunei Bosniei și a Herțegovinei 
și pentru pregătirile militare ne
sfârșite.

La alegerile de deputați cei 
dela ocârmuire nu se îngrijeau 
de interesele poporului, ci de 
aceea ca să-și găsescă omeni, care 
se le voteze totă ce ceră. Celă 
mai de căpeteniă lucru ală dietei 
era întotdeauna să încuviințeze 
mai întâiu împrumuturile ce tre
buia se se facă spre a purta sar
cinele mărite pentru armată, apoi 

din ce mai remânea putea să se 
voteze înființarea de scâle ungu
resc! în ținuturile nemaghiare și 
să se acopere diurnele deputați- 
loră.

E vorba că și ministrulă Tisza 
cu ai săi își au stăpâni, cari îi 
țină și pe ei strînsă de chică. Pe 
aceștia trebue să-i mulțumescă ei 
mai întâiu, ca să-și potă apoi face 
mendrele acasă.

Numai așa a putută sta Tisza 
atâta timpă la cârmă, că a sciut 
totdâuna să facă ca dieta să vo
teze ceea ce i-se cerea de cei dela 
Viena.

Cu alte cuvinte, pe Ungurii 
dela putere îi apasă Nemții cu 
politica loră ce o condjice astăzi 
Bismark dela Berlină, ear pe noi 
ne apasă Ungurii pe cari i-au în
călecată Nemții.

Noi popârele nemaghiare sun- 
temă nevoite prin urmare să du- 
cemă în spinare și pe Ungurulă 
și pe Neamțulă și trebue să pur- 
tămă sarcinele, ce ni le pune în 
spinare și unulă și altulă ;și să 
învățămă și nemțesce și ungu- 
resce.

Etă pentru ce trebue astăcjl se 
plătimă dare de cțece ori mai multă, 
decâtă pe vremile când aveamă 
numai stăpânire nemțescă.

Anulu nou în BucurescT.
In cțiua de anulă nou, Regele merse 

la orele IO'7, dimineța. escortată de ună 
escadronă de jandarmi, spre a asista la 
serviciulă divină dela Mitropolie.

Maiestatea Sa, în trăsură de gală, 
străbătu stradele ce conducă la Cate
drală, d’a lungulă cărora se adunase ună 
numărosă publică, salutândă cu dragoste 
pe suveranulă țârei.

Maiestatea Sa, ajungendă la orele 
10 jum. la Mitropolie, trecu mai ânteiu 
pe dinaintea guardei de onore, ce se 
afla aședată în fața bisericei, îi ură ună
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Ședeamă în odaia mea aruncată pe 
o canapea și-’ml fumamă țigareta în 
tignă. Priveamă la fumulă ce se ridica 
în valuri și cu gândulă cutreeramă tim
pulă ce’lu petrecusemă în județulă Ialo
mița și eramă mulțămită în mine de 
tote.

Stamă astfelă și parcă a’șl fi vrută 
se mai rămână o bucată de vreme în 
așteptare, pănă când să se înhame caii, 
și-mi prii a acestă liniște cu atâtă mai 
vertosă, căci vara cu seceta ei îndelun
gată te face lenosă și nimica nu-țl ajută 
decâtă odichna în odaie, fumatulă, ca
feaua și ași putea dice somnulă. De 
tote acestea bunătăți eram sătulă și ’ml 
părea bine când puteamă se mai esă și 
pe afară.

Eram ospe vechiu la coconulă Iancu, 
căci stasemă mai bine de cinci săptă
mâni, eramă dedatl unulă cu altulă și 
astfelă fiecare căutam a ne petrece tim
pulă în bună voiă.

Pe când stamă în odaia mea liniș
tită și-’ml fumamă țigareta, intră deo
dată visitiulă Alexe.

Cu pălăria în drepta, și cu biciulă 

în stânga, îmi dete „bună c}iua“, și ve
selă, cum era elă, îmi spuse că trăsura 
mă așteaptă la scări.

Mă ridicai repede, oăcl îmi plăcea 
să mai esă din odaie. îmi plăcea cu de
osebire astădl, dedrece era o zăpușelă 
omoritore și sciamă că în trăsură mai 
adie ventulă.

„Incătrău o luămă Alexe întrebai 
eu pe când îmbrăcamă mantaua de praf.“

„Apoi... nu scii.... spuneai că să 
mergemă în Baltă! “

Alexe visitiulă era minunată băiată. 
îmi plăcea multă de elă, căci era vor- 
băreță, așa încâtă nici când nu ți s’ar 
fi urîtă în tovărășia lui. Era din partea 
muntelui și schimbase mulțl stăpâni. 
Fusese mai înteiu pe când era de 14 
ani la ună boeră lângă Tergoviște, der 
după ce i-s’a urîtă de stăpânu-său a 
mersă la BucurescI, a stată vr’o doi ani 
la tranvaiu, er acum de vr’o patru ani 
era prin Ialomiță. La coconulă Iancu 
slujea de ună ană și jumătate. Era bă- 
iată deșteptă și pretinosă cu totă lumea 
și ori unde se afla elă era voie bună, 
căci spunea multe de tote și scia glume 
șugubețe încâtă să fi totă rîsă. îmi era 
pretină de vr’o cinci săptămâni, și de- 
aceea se deprinsese cu mine și eu cu 
elă, cu tote acestea scia elă bine ce se 

cuvine și ce nu se cuvine, așa încâtă nu 
te apuca sila de purtarea lui. Acesta 
o potă numi înțelepciune, dedrece avea 
priceperea când se vorbescă, și când să 
tacă, și decă vorbea scia ce să vorbescă 
astfelă că totdeuna îți spunea lucruri 
de le ascultai cu dragă. învățase și ceva 
carte, căci scia scrie și ceti, ceea ce 
îi prinse multă bine, căci la coconulă 
Iancu veneau trei diare, și pe tote le 
cetea mai întâi Alexe.

Era și drăguță băiată. Avea o pri
vire inteligentă, ună nașă subțirelă bine 
făcută, și o mustăcidrăneagră ca păcura 
și subțirică ca spicul grâului. Totdeauna 
se dichisea bine, așa că și fetele din sat 
îlă plăceau și când mergea elă la horă, 
la Domuica la cârciumă, nu mergea de- 
giaba, căci totdeuna în jurulă lui se a- 
dunau cele dintâiu fete și ascultau șăgal
nicele lui vorbe. Soldată nu fusese și 
nici nu avea să fiă. Acesta însă nu’lă 
supăra de loculă locului. Era întregă 
băiatulă pănă ’ntr'ună lucru. Piciorulă 
stângă era strâmbă de totă așa, că nu 
putea fi luată la miliție.

Der și pentru acesta deșteptăciunea 
lui a aflată leacă. Elă șl-a schimbată 
portulă muntenesoă și a îmbrăcată nisce 
pantaloni largi cojenesci, cum se portă 
în Ialomița. Nu a îmbrăcată acești pan

taloni pentru-că i-ar fi plăcută mai mult 
ca ciorecii ce'i avusese, der câtă erau 
de urîțl acești pantaloni croițl largă cam 
cum îi portă și Bulgarii, aveau ună lucru 
potrivită, ună lucru minunată de bună, 
așa că schimbarea portului nu era fără 
noimă. In acești pantaloni largi nu se 
băga de semă, că piciorulă lui este strâmb, 
ceea ce îi făcea buuă slujbă când era 
între fete la horă.

După ce luai cele de lipsă, eșii și 
mă urcaiu în trăsură.

O plesnitură de bici se aucji, ună 
strigătă urmă și noi eramă pe drumă.

„Ai luată tutună ?“ întrebă Alexe și 
se uită la mine cu o față prin care 
ml-arăta, că voiu ave lipsă mare de 
tutună.

„Da de ce‘?“ grăii eu mirându-mă. 
„Nici - odată nu ml-ai pusă întrebarea 
asta!“

„Suntă țînțarl, Domnule<jise elh 
și scutură biciulă pe la urechile cailoră. 
„Trebue să ai tutună, căol altmintrelea 
te bășică țînțarii de ți-se umflă ceafa 
și obrazulă!“

Trecurămă pe lângă cârciuma Dom- 
nichii, unde avea se se facă horă, căci 
era Duminecă, |și băgai de semă, că 
Alexe cam opresce caii ca și cum ar fi 
vrută să zăbovescă puțină. Sări josă
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and bunii și apoi dete ordinii ca, în ve
derea timpului pre trigurosă, trupele sâ 
reintre la casarmâ.

După ce regele intra în biserică, 
unde fu întempinată la intrare de mi- 
tropolitulil primata cu crucea și evan
ghelia, începu liturghia, ce s a oficiatil de 
cătră vicarulii Mitropoliei înconjurați! de 
înaltulă clerti, față fiindă d-nii miniștri, 
președintele Senatului cu mai mulțl 
domni senatori și deputațî, președintele 
și procurorul!! generală ală înaltei curți 
de casațiune, președintele înaltei curți 
de compturl, înalții funcționari ai Statu
lui, primarulu Capitalei cu consiliuli! co
munală și oficerii generali și superiori 
afiațl în garnizonă. După terminarea 

liturgiei, clerulă înălță rugi cătră A Totă 
Puterniculă pentru fericirea Regelui și 
Reginei.

Apoi Regele merse în apartamen- 
tulă mitropolitului primată, unde se aflau 
întrunite tote personele, cari erau față 
la ceremonia religiosă, spre a aduce su
veranului urări de anulă nou.

Mitropolitulă primată ținu, în nu
mele clerului, următdrea cuvântare:

Sire! Ou vrerea Celui pre înaltă, 
în a cărui mână suntă anii și timpurile, 
începemă astă-dl anulă 1889 dela Naș
terea Mântuitorului. Strălucindă în lume 
Lumina cunoscinței, cu răsărirea Sorelui 
dreptății se începu o eră nouă în ome
nire. Suverani, popdre și indivizi, în
suflețiți de puterea Lui cea dătătore de 
vieță, săvârșiră fapte mărețe, și în acestă 
di binecuvântată, toți dela mare pănă la 
mică, din paiață pănă în colibă, se în- 
trecă aducândă unii altora urări veseli- 
tore. Cu atâtă mai multă se cade sâ 
aducemă astă-dl cu toții din inimă urări 
de vieță îndelungată, paclnică și fericită 
Maiestătei vostre, a cărui domnire, ca 
rari altele din istoria nemului nostru, 
prin înțelepciunea cu care v'a îndestrată 
Dumnedeu, este bogată de fapte mari 
pentru întărirea și ridicarea morală și 
materială a Patriei.

De aceea și eu, umilitulă servitoră 
ală altarului lui Dumnecțeu, cu respectă 
depună la treptele tronului Maiestăței 
vostre simțămintele clerului de iubire și 
devotamentă cu urarea ca și anulă 
acesta să se adaugă la anii vieții și ai 
domnirei Maiestății văstre ca ună ană 
bine primită Domnului, ca ună ană 
în care, sub părintesca vdstră domnire, 
pacea, dreptatea, luminarea și buna-voire 
sâ crescă și sâ rodescă pe câmpia româ- 
nescă, căci aceste bunuri întărescă teme
lia stateloră și aducă adevărata fericire 
a poporeloră și a individeloră, er cine 
le apără și le sporesce, lasă urmașiloră 
o amintire neștersă și se ridică la ne
murire.

Binecuventeză Domne pe Regele 
nostru Carolă I! Bine-cuvânteză Domne 
pe soția sa Regina Elisaveta, susțină
torii și de înflorire doritori ai sfintei ; 
nostre biserici! Bine-cuventeză Domne 
România! i

După acestea d. Th. Rosetti, preșe- 
i dintele consiliului de miniștri, în numele 

guvernului, aduse felicitările de anulă 
nou prin următorele cuvinte :

Sire! In numele consiliului de mi
niștri.Jvină a aduce Majestăței Vostre cele 
mai respectuose urări pentru anulă ce 
începe astă-cji- In totă timpulă domniei 
Majestăței Vostre, țera a vădută întă- 
rindu-se posițiunea ei în afară, desvol- 
tându-se în modă simțitoră instituțiunile 
ei interiâre; ea privesce deci orl-ce nou 
ană începută sub înțelepta cârmă a Ma- 
jestății Vostre ca unu ană de bunu augură, 
simțindă bine, că ea are în suveranulă ei 
scutulă celă mai puternică ală instituți- 
uniloră ei, apărătorulă celă mai vigilentă 
ală intereseloră naționale. De aceea nu 
numai guvernulă, Sire, der țera întregă 
ve cjice astădl: la mulțl ani, urândă cu 
respectă și iubire Majestăței Vostre și 
M. S. Reginei, precum și augustei vostre 
familii sănătate și fericire,

Apoi, d. Gr. Lahovari, președinte 
la înalta curte de casațiune, a adusă u- 
rări suveranului din partea acestui înaltă 
corpă, dicendă.

Sire! înalta curte de casațiune și 
de justiție, prin organulă meu, se simte 
ferice, că se pote uni cu totă țera pentru 
a vâ aduce cu respectă felicitațiunl de 
anulă nou. De obicinuită fie-care întră 
într’ună nou ană cu ună sentimentă de 
nesiguranță pentru ună viitoră adesea 
necunoscută. Noi însâ, Românii, Sire, 
așteptămă cu bucurie noulă ană, fiind-că 
scimă că, sub domnia înțeleptă și consti
tuțională a Majestăței vostre, poporală 
română va cântinua a înainta cu pași 
siguri și repedl spre mărire și spre putere.

Sâ trăițl, Sire, împreună cu grațiosa 
și blânda nostră regină, ani mulțl și în
delungați spre fericirea tuturoră.

D. Em. Grădișteană, președintele 
îualtei curți de compturl, în numele acestui 
înaltu corpă, adresa Majestăței salejurmă- 
torele urări :

Sire! Cu ocasia anului nou, înalta 
curte de compturl, prin organulu meu, 
vine a supune cu celă mai adâncă res
pectă devotamentulă sâu cătră tronă, a 
esprima Majestăței văstre și M. s. reginei 
urările cele mai ardinte și felicitări pentru 
fericirea și prosperitatea României.

Sâ trăiască augustulă nostru suve
rană, sâ trăiască augusta nostră suverană 
la mulțl ani!

M. S. Regele, mulțămindă pentru 
tote aceste felicitări, a râspunsă :

„La începutulă anului ântâiulă meu 
gândă se îndrepteză spre scumpulă meu 
poporă, a cărui fericire este în fruntea 
tuturoru dorințeloră și silințeloră mele. 
Rogă pe Dumnedeu, ca se păzescă țera 
nostră în anulă acesta de tote năca
zurile și se’i dăruiască o desvoltare 
liniștită, împăcândă diferitele aspirațiunl. 
Sâ dea cerulă ca speranțele mele și căl- 
durosele urări, ce facă pentru d-v6stră 
și pentru toți Românii fără deosebire, 
sâ fie împlinite. Mulțumindu-vâ din totă 
sufletulă de bunele felicitări si dovecjile 
de dragoste ce Ne aduceți, Reginei și Mie,

Ia reînoirea anului, ve salută dupâ obi- 
ceiulă strămoșiloră dicându-vâ : „La mulțl 
ani și cu Dumnecjeu înainte!14

Cuvintele regelui au fostă primite 
cu repețite strigări: Trăiască MM. S S 
regele și regina !

La orele 12 M. S. regele s'a întorsă 
la Paiață.

SCIRILE DILEL•
Boboteza in Brașovfi. Erl, diua Bote

zului Domnului, s’a făcută sfințirea apei 
la biserica sfântului Nicolae din locă cu 
mare solemnitate. Onorurile militare le-a 
dată o ■nompaniă de soldați din regimen- 
tulădoide infanterie, sub comanda d-lui 
căpitană Ionă Ionașu, cu musica mili
tară. Au asistată la sfințirea apei d-lă 
comandantă de brigadă generală-maioră 
I. Pokay, d-lă comandantă ală reg. de 
inf. colonelă Emil cav. Perin de Wogen- 
burg însoțiți de domnii oficerl de tote 
armeleși instituie semilitare. Aflăm, că co- 
mitetulu parochial ală bisericei'Sf. Neculae 
a hctărîtă sâ dea soldațiloră, cari au 
făcută onorurile, suma de 40 fl.

* * *
Abtțicere. Ședința publică a Socie 

tății de lecturăastudențiloră dela școlele 
române gr. or. din Brașovă, care a fostă 
anunțată pe Duminecă în 8 Ianuarie st. 
v. 1889, nu se va {ine din cause nepre- 
veilute. Spre sciința publicului informat 
deja de ținerea acelei ședințe.

** *
Unii ultimate D-rului BabeșU. Sub 

titlulă acesta „Pester Lloyd44 publică 
următârele: „Cam cu ună ană și jumă
tate mai nainte, profesorulă Dr. Babeșă, 
la invitarea guvernului română, s'a dusă 
în Bucuresci ca sâ întocmescă ună ins- 
titută medicală. Atunci căpătase Babeșă 
dela ministrulă ungurescă de instrucția 
ună concediu de ună ană. După espi- 
rarea acestuia căpătă altulă de o jumă
tate de ană. In luna acesta espiră con- 
cediulă și ministrulă a însciințată pe se- 
natulă universitară, că decă Dr. Babeșă 
nu'șl va începe prelegerile în Ianuarie, 
catedra lui se va considera ca devenită 
vacantă.14

* * +
Distincțiune. D-lă Ales. Farra, fostă 

consulă generală ală României în Buda
pesta, a fostă decorată de M. Sa mo- 
narchulă nostru cu marea cruce a Or
dinului Franciscă Iosifă.

* -
Ingerință ungurescă. Comitetulă fon

dului școlară grănițărescă din Sibiiu a 
numită învățătoră în Cugiră, în loculă 
destituitului Petrișoră, pe teologulă Ata- 
nasie Bologa, der ministrulă ungurescă 
de instrucțiune n’a aprobată numirea și 

a ordonată să fie înlăturată din postă 
și înlocuită provisoriu cu ună învățătoră 
„capabilă.14 — Neputendu-se crede că 
comitetulă școleloră grănițărescl a nuj 
mită ună învățătoră nedestoinică, cu ce 
dreptă ingereză ministrulă ungurescă în 
scolele românescl? Vrea dascală, care 
să fiă uneltă ungurescă?

* * *
Societate ungurescă etnografică. Paul 

Hunfalvy ca președinte și Anton Her
mann ca secretară a adresată ună apelă 
pentru formarea unei societăți etnogra
fice unguresc!. Scopulă ei este între 
altele a studia originea, formarea, des- 
voltarea și amesteculu poporeloră patriei, 
caracterulă loră etnică și antropologică, 
desvoltarea spirituală și modulă vieții. 
Constituirea se va face în 27 Ianuarie 
în localitatea Academiei din Pesta. — 
Acum să vedeți comedia naibii, are sâ 
iasă la ivelă, că și Romanii și Dacii au 
fostă Unguri, adecă ce dicemă ? că de 
când lumea nici n’au fostă p’aci alte 
neamuri decâtă Unguri. Noi ăștia, Ro
mânii, Sașii, Sârbii, Slovacii, ș. a., sun- 
temă niscai Unguri stricați! Ce nu'i e 
cu putință culturii ungurescl.

** 4
Târgulii de iernă in Deva, ce s’a ți

nută în sâptâmâna trecută, a fostă slă
buță în vândarea de mărfuri, bunicelă 
in vândarea de vite. S’au vândută vitele 
cu prețuri bune, părechea de boi cu 
200—300 fl., ba exemplare mai bune 
pănă la 350 fl.

** *
Calea ferată Făgărașii-Sibiin. In șe

dința extra-ordinară a comitetului ad
ministrativă din comitatulu Făgărașului, 
ținută la 15 Ianuarie n. c. în Făgărașă, 
după cum ni-se comunică, s a hotărîtă 
cu unanimitate de voturi construirea căii 
ferate Făgărașă, Sibiiu, îndatorându-se 
și comitatulă a plăti pentru acestă scopu 
22,000 fl. din prsosulă baniloru încassațl 
pentru drumuri. Ni-se comunică tot-odată, 
că cu ocasiunea acesta, comisiunea per
manentă a propusă ca sâ se liciteze din 
nou vechiulă edifiiciu ală spitalului comi
tatului, care la prima licitațiă trecu în 
mâna unui străină din Făgărașă. Propu
nerea acesta s'a primită cu majoritate 
de 74 voturi românescl contra 46 voturi 
ale neromâniloră.

* * *
Biblioteci judecătoresc!. Ministrulă 

ungurescă de justiția a dată o ordina- 
țiune pentru înființarea de biblioteci pe 
la tribunale, cu scopă ca funcționarii sâ 
fiă în curentă cu mișcarea literară juri
dică, punându-li-se la disposițiune ope- 
rile cele nouâ privitore la specialitatea 
loră. Deocamdată s’a avisată suma de

din trăsură și totă într’ună sufletă alerga 
pănă la cârciumă de unde se întorse în 
curândă, cu două pachete de chibrituri 
în mână.

„Am luată chibrituri,14 grăi elă 
seriosă.

„Am vâcjută, Alexe, am vâcjută chi
briturile44, disei eu rî4endă, er elă clă
tina din capă fi cu zimbetuli! pe buze 
începu vorba :

„Apoi de D-ta nu mai pote face 
omulă nici ună pasă, etă-așa, sunt și 
eu omă, și decă 'ml place o fetișcană, 
soiu că nu-i pâcată.

„De unde! Ale tinerețe! valuri!44
După ce’șl aprinse o țigară, făcută 

mai multă pentru zăbavă, se sui în ca
pră și dâdu chiotă cailoră.

Ună prafă ca ună noră rămânea în 
urma ndstră, așa că Alexe degiaba se 
uita înapoi la cârciuma Domnichii, căci 
nu se vedea nimică.

Mergeamă iute. După ună timpă 
-drecare ajunserămă la marginea gârlii, 
a aceea gârlă, care se întinde de-alun- 

gulă Dunării, și slujesce, potă ijice> ca 
ună reservoar pentru inundări.

Trăsura trecu dincolo peste podă, 
âr eu mâ oprii dincoce de gârlă și mâ 
uitamă la nisce dorobanți voinici, cari se 

întorceau dela Călărași, unde fuseseră 

cu schimbulă. Erau trei băețl, care de 
care mai vioiu și mai veselă, și’ml plă
cea unde-i vedeamă glumindă cu neves
tele de lângă marginea gârlei.

In gârlă erau cârduri de gâște ale 
săteniloră, și neastâmpărate rațe umblau 
care încătrău bălăcindu-se și jucându-se 
într’ună. Pescari albi se furișau pe su
prafața gârlii luândă în ciocurile loră 
pescișofi nevinovațl, cari se jucaseră cu 
ceva mai nainte în racjele sorelui în o- 
chiurile și pe marginele gârlei noroiose. 
Mai în josă de podă era ună năvodă 
mare ală arendașului din Vaidomiră, âr 
alăturea vedeai cojanl sprinteni pe cio- 
culă vr’unei bărci aruncândă cu cias- 
maua după pescl.

După ce mâ uitai o bună bucată de 
vreme pe gârlă, mâ îndreptai spre șu- 
bredulă podă, care se clătina ca o măsea 
stricată, și trecui fără ca podarulă sâ-ml 
ceară vama. Mâ socotea că-s boer și dela 
boer nu lua cele cinci parale ce aveau sâ le 
plătescă țâranii când treceau în Baltă. Era 
o nedreptate, der oe să faci, așa este o- 
biceiulă locului, și așa este porunca dela 
arendașulă din Rasa.

Eram în Baltă. Mă șuii în trăsură 
și plecarămă.

„Ei Alexe, atâtea fete frumose și 
tu încă totă flăcău44, începui eu vorba 

cu visitiulă.
Elă nu răspunse nimică, ci clătina 

din capă și rîse. „La ce să încercă să 
mă însoru, vâdă că ac)I nici boerii nu 
se prea însoră44, grăi elă, er mai pe urmă 
<}ise așa cu gura pe jumătate: „s’o pă- 
țescă și eu cum a pățit’o coconulă Cos- 
tică!“

Eu nu am mai întinsă vorba și mă 
uitamă în tote părțile, căci ori încătrău 
îmi roteamă ochii aveam lucruri frumose 
de văzută.

După ce treci gârla peste podă, 
apoi îți trabue celă puțină trei ceasuri 
cu trăsura, să mergi pănă la Dunărei 
pănă la 6ălbaticile păduri de sălcii ce 
suntă pe marginea ei. Balta are mare 
întindere, căci decă pănă la Dunăre îți 
trebue trei ceasuri, apoi în lungulă 
Bălții ai putea merge vreme îndelungată.

Arendașii mai lacomi facă și sămă- 
nături în Baltă și cu deosebire porum
bului, der mai alesă meiului îi priesce 
de minune. Partea cea mai mare a Bălții 
însâ rămâne pentru fână și pentru pă
șune. Aci îșl au omenii vitele, er aren
dașii îșl țină tamaslîouri întregi de vaci, 
mici herghelii de cai și cârduri de oi.

Decă te uiți cătră Dunăre, te isbesce 
în față stufulă bălțiloră nenumărate, pă
durea de pe marginea Dunării și cu de

osebire nemărginitulă șesă coperită cu 
verdeță. Decă îți ridici însâ privirile mai 
susă puțintelă, vedl Silistra cu sclipicio- 
sele ei minarete, vedl desupra ei tăbiile 
turcescl, pe cari d’abia-d’abia le poți cu- 
nosce, căci ele nu’să fâcute ca fortăre
țele apuseniloră, ci suntă ascunse în 
pământă de nu le pre bagi în seină. Dea
supra Silistrei se cjâresce pe ună deală 
înaltă Megidie-tabia, la stânga Arabi- 
tabia lângă ostrovuhl românescă din 
Dobrogea, er în drepta Cuciuc-Mustafa- 
tabia pe celă mai înaltă vârfă, ce astăcțl 
e în posesiunea Bulgariloră.

De astădată nu aveam de gândi! sâ 
cutreeră tdtă Balta. Mergeamă la ta- 
maslîculă de vite.

După ună ceasă și jumătate de o- 
bosâlă și de trudă, căci așa o pățescl 
mergândă cu trăsura prin drumulă glo- 
durosă ală Bălții, ne apropiamă de ta- 
maslîculă viteloră. 0 oireadă de vite 
sta între nisce zăveiji de stufă și ru
megau leneșe scutindu-se de arșița s6- 
relui. Muscele supărăcidse bâjbăiau prin 
tote părțile, er țânțarii nesuferițl um
pleau aerulă. Stoluri de ciore se lăsau 
pe marginea cireijiloră de vite, și în cron- 
cănitulă loră neplăcută se duoeau în 
porumbiștea din apropiere. Mugetulă va- 
oiloră sterpe, sbieretulă vițeiloră și lă- 
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10,000 fl. :ji anume 500 fl. pentru Pesta 
câte 150 fi. pentru provincia.

* *

*) Zăvada se mai numesce și perdea. Are 
doi păreți de stufil. cari se împreună întrunii 
unghiu în partea de unde bate ventulti.

Unt albumfi alt armatei române se 
dice că se va edita în curândfi în 
Lipsea.

* * *
Lucra bunt și folositori. Din Ghi- 

roda primesce „Luminătorulă11 îmbucu- 
rătbrea scire, că poporuliî pricependu fo- 
losulfi, a ascultată de cuvintele preo
tului și ale învățătorului, așa încâtti as
tăzi învățătorulfi Ioachimfi Boncea dă 
regulată Dumineca instrucțiune de repe
tiția unui frumosă numără de adulțl, 
tete și feciori, mai alesă din cetire, 
scriere și calculare, precum și din alte 
cunoscințe practice și trebuinciăse. Forte 
bună și vrednică de a fi urmată e acesta 
esemplu în tete comunele românescl.

* * *
Bole epidemice. Din Giroc se împărtă- 

șesce întristătorea scire, că vărsatulă și 
anghina bântue acolo de mai multă 
timpă în măsură epidemică, anume între 
copii mici. Pănă acuma au murită peste 
200 copii. Suntă case din cari acestă 
boia a secerată câte 3, 4, ba toți copii. 
Acestă epidemiă amenință a trece și în 
comuna învecinată Chișoda. Școlile suntă 
închise. Iu multe cașuri voră fi de vină 
și negrij a, necurățenia și sărăcia, însă 
moră mai cu sâmă acei copii, cari n'au 
fostă oltuițl (vaccinați). Ore și la acestă 
criminală negligență numai sătenii să fie 
de vină? De ce se plătesce cu bani grei 
mediculă cercuală ? Așa-i, decă au ajunsă 
Românii creștini în grija unoră dire- 
gătorl „patriotici11, cărora puțină le pasă 
de binele plugarului română.

Zxă.terxxplă,ri d.i±erite.
Biserică îu flăcări. In noptea dilei 

a treia de Crăciună, după cum i-se scrie 
«Jiarului „Neue fr. Presse“, a arsăîntregă 
mobiliarulă forte bogată ală bisericei 
„Trei Ierarchlu din Iași. Numai moa
cele sf. Paraschive, cari au fostă depuse 
în ună sicriu de argintă, au rămasă ne
vătămate, deși sicriulă în parte s’a to
pită. Foculă s’a escată, după cum se 
crede, din o candelă, care a fostă lăsată 
aprinsă peste nopte. Că în biserică e 
focă, numai dimineța s’a observată, când 
a voită eclisierulă se o deschidă. Atra- 
gemă atențiunea preoțiloră noștri asu
pra cașului acestuia, ca din elă să ia în
vățătură, se nu lase vre-o lumină ori can
delă aprinsă în biserică, ci să fiăcumare 
grijă, ca nu cum-va să se pomenescă 
într’o bună dimineță, că hainele, cărțile 
și totu ce se află în biserică, suntă nu
mai scrumă și cenușă.

Lupi în grajdfi. In Uroiu intrară 
trei lupi în grajdulă lui Samuilă Filipă. 
Lătratulă câniloră îi deteră de golă și 
omenii, înarmați cu lemne, topore, cose 
ș. a. fiindcă în totă sătulă nu e o pușcă, 
se apropiară de grajdă, der nu cutezau 
să se apropie și de lupi, cari nici gândii 
n’a”eau să se retragă. Atunci începură 
omenii să strige în felurite chipuri, ceea 
ce se vede că nu 11-a plăcută lupiloră, 
căci au luat’o la sănătosa.

Sinucidere. Iosefa Hajdu, fata de 
20 ani a arendașului grădinei Gruber 
din Bistrița, s’a otrăvită cu — cyankali. 
Se dice că o dragoste nenorocită a în- 
demnat’o a se sinucide.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciuhl biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 19 Ianuarie. Proiectulu 
de lege privitore la ocrotirea in- 
tereselorti germane în Africa ostică 
pretinde vr’o doue milione.

Hamburgu, 19 Ianuarie. La ce
rerea fiului seu, erășl s’a începută 
procedura pentru pronunțarea cu- 
ratelei contra lui Geffken.

Parisu. 19 Ianuarie. Unu func
ționarii de espedițiă din ministe- 
rulu de resboiu, care a trimișii 
unei personalități germane ca probă 
documente militare, în speranța 
d’a fi recompensatu, a fostu a- 
restatfi. acfî-

Budapesta. 19 Ianuarie. Clu- 
bulu partidului liberală a conti
nuată desbaterea asupra paragra- 
filoru relativi la voluntarii pe ună 
ană. Mai mulțl deputațl au fă
cută propuneri privitbre la folo- 
sitorea limbei statului la esamene. 
Ministru - președinte a declarată 
înse, că acești paragrafl suntă unu 
punctă cardinală ală proiectului. 
N’ar trebui să se facă pretențiuni 
esagerate. Pe lângă starea de 
pănă acum, proiectulă însemneză 
progresă. Partidulă n’are decâtă I 
să hotărescă după propria’i înțe
lepciune, guvemulă va trage con
secințele. Textulu a fostă primită 
dup’acesta neschimbată.

Dreptatea lui Dumnezeu.
(SndTâ)

Umbra-i bună!
Cine nu doresce o țică de umbră, 

când nu mai pote de dogorelă? La 
umbră îșl mână în miecjulă dilei păsto- 
rulu turma, la umbră se aședă de prâncjO 
muncitorii câmpului, umbra o caută că

lătorule obosite de lungule drumului, și 
totă umbra e mângăerea trântorilore ce- 
lore cu chipule de omfi. Căci nici șagă, 
nici rise, între omeni, întocmai ca între 
drăgușele de albine, mulțl trântori sunte, 
a cărore credință e — lenea, speranța — 
puii cei fripți așa numai din senină, iu
birea — hodina la umbră. Trântori, cari:

Câtu-i vâra de frumosă,
Numai prinde mâncău de cosă,
Ci cată umbra de grosă.

Și fiinde umbra așa de bună în po
triva căldurei celei afară din cale, ce să 
dici decă și călugării o îndrăgescă ! Căci 
călugării omeni sunte și ei, ba chiar mai 
omeni, decâte noi ăștl de rendfi, împreu- 
nânde ei blândețea moravuriloră cu is
cusința minții, ce singură face din omfi 
— omfi.

Ai carte — ai parte, rjice Româ- 
nule. Inse naintea lui Dumnedeu îndn- 
ratulO nimenea nu este destule de iscu
sită, fiinde cărările înțelepciunei lui 
multe mai tăinute, decâtă ca minte măr
ginită ca a nostră să le potă pătrunde. 
Deci prea ușoră se pote întâmpla și cu 
celă mai iscusită, să greșescă în una ori 
într’alta, bună oră cum a greșită căln- 
gărulă, despre care am să vă povestescă, 
și care încolea era, cum se dice, dobă de 
carte. Fiți deră cu băgare de semă, 
că pentru omulă cu minte greșala al
tuia e o făcliă, pe care purtând’o înaintea 
sa, vede luminată de ce are să se fe- 
resoă...

într’o vale frumosă sub ună teiu 
cu o umbră grosă, de să o tai cu cuțit 
tulfi, ședea ună călugără bătrână. Albă 
îi era părulfi, și albe mustățile și barba, 
de nici neua prinsă din cădere nu era 
mai albă. Și pe semne îi venia la so- 
cotelă bătrânului la umbra de teiu, căci 
deși venise înainte de amedfi, era acuma 
trecută de multișoră preste vremea prân- 
cfului, totuși par’că nici habară nu avea 
să o pornesoă mai departe. Der nici 
nu-i mirare, deorece era o poznă de căl
dură, câtă n’o încăpea gândulă. Clocotea 
apa în olă de o puneai la sore.

Insă firea asta, se vede, așa e lă
sată, ca totă boia să’șl aibă leculă său. 
Lenea se lecuesce prea bine prin o re
gulă aspră, sărăcia prin sîrguință și cru
țare, eră leculă căldurei e — o umbră 
bună. Și sub teiu era bună umbra, și 
călugărulă se întindea mulțămită pe 
erba puțină cam arsă de radele ferbințl 
ale sorelui.

Josă în vale curgea ună isvorașă 
cu apă curată ca lacrima și rece ca slo- 
iulă de ghiață. Mai departe, de cea lă
ture, se întindeau nisce miriștinl presă
rate cu cruci de grâu înșirate frumosă 
totă una după alta.

De-odată călugărulă tresare. Se uită 
la isvoră, care se vedea bine de sub 
teiu. Lângă isvoră vede ună cală, eră 
în spinarea calului ună domnă. Acuși 
domnulă se coboră, bea, apoi încăle- 
cândă alergă mai departe, căci — elă 
scie — o fi avândfi o trebă grabnică. 
Trebue însă, că domnulă acela nu era 
română, căci decă ar fi fostă română, 
scia fără îndoelă, că graba strică trâba. 
Mulțl omeni, Domne, și-au mâncată no- 
roculă cu graba cea mare!

Așa elă plecându-se să bea, de 
grăbită ce era, nici semă n’a luată, că-i 
alunecase punga. După câteva clipe vine 
ună altă domnă. Se plecă și elă să bea, 
vede punga, o ridică și du-te. Călugă
rulă ședea la umbră și se uita.

Nu peste multă vine ună omă să
racă, amărîtă și năcăjită ca vai de elă. 
Abia aștepta să ajungă la isvoră să se 
mai revenescă puțintelă. Insă nici că 
se plecase spre isvoră, ca cu apa cea 
rece a lui să-șl răcorăscă trupulă slăbită 
de ostenelele drumului și de căldura cea 
mare, — și etă osînda asupra lui. Dom
nulă adecă celă ce îșl perduse punga, 
simțindu-se păgubașă de ea, se înturnase 
să o caute și negăsindă pe altcineva la 
isvoră, decâtă pe amăritulă de omă, 
mi-lă ia la trei parale, că punga și 
punga.

Omulă se codesce în totă forma, că 
nu scie, că nu a vădutfi, că tecă, că 
pungă, der domnulă de unde să-i cretță. 
Omulă se joră pe raiu, pe sufletă și pe 
totă ce mai scumpă avemă, că nu scie 
nimica despre pungă. Nucă în părete. 
Domnulă ținea una: că-i lipsesce punga 
și asta îi era de ajunsă să nu mi-lă slă- 
bescă din sudălml și din amenințări.

Omulă văcjendă, că cu acesta n’o 
să o scotă la cale și mai vădendă, că 
prea se îngroșe gluma, ca celă ce se scie 
deplină nevinovată, o dă și elă pe altă 
strună. Ba pomenesce de lege, de ju
decătoria, căci vedeți, i-se făcuse mare 
nedreptate. Oleu pe focă. Domnulă se 
măniă așa de tare încâtă mi-lă tocă în 
capă.

Călugărulă ședea la umbră și se uita. 
Mai apoi se scolă în piciore și lină și 
încetișoră o pornesce cătră casă. Merge 
o lecă și eră stă și eră merge și eră stă. 
Judecata asta nu-i venia la socotelă 
nici decum. Și cum mergea elă amărîtă 
de nedreptatea, ce i-se făcuse bietului 
omfi, într’ună târziu îșl ridică capulfl în 
susfi și «iice: „Domne, pănă acuma totă 
am credutfi în dreptatea ta, der acum 
mă îndoescă. Miră-te ce dreptate: vine 
ună omă, îșl perde punga, — vine al
tuia, o ridică, — vine în urmă ună omă 
săracă nevinovată ca adl născutulă și

tratulfi dulăilorfi sălbatici nu prea erau 
atrăgătăre, cu tote acestea visitiulă 
Alexe nu așteptă porunca mea, ci pleca 
cu trăsura d’adreptulfi la văcari, lângă 
bordeiulă lorfi de stuffi. înaintea borde
iului vedeamă o zăvadă*)  totă de stuffi, 
er după zăvadă ardea ună focă de tizic, 
și încăltjea fundulfi unei căldări puse pe 
cușba de ferfi, ce era bătută într’ună 
trunchiu de salcie.

Văcarii nepremenițl, cu căciulile loră 
mițose în capă, daseră ocolfi trăsurei 
și stau cu ochii înholbațl asupra nostră. 
Eu nu diceam, nimiefi, er Alexe visitiulă 
intră cu ei în vorbă; îi întrebă despre 
vite, despre viței, îi întrebă decă mai 
au merinde, decă au bolovani de sare, 
decă s’a prăpădită vr’o vită, decă s’au 
întâlnită cu porcarii și decă au vorbită 
cu ei. Ii mai întrebă de hergheliă și 
fluerâ a pagubă când autfi, că ună 
armăsarii s’a înecată în gârlă, și că ună 
mânzfi a fostă sfâșiată de lupi.

Visitiulă Alexe era privită ceva 
mai multă între văcari; acestă lucru iute 
l’am băgată de sâmă. Elfi le dădu și 
ceva porunci și văcarii nu diceau nimic, 
ci tote le luau în semă, ca și cum ar fi 

fostfi spuse din partea coconului Iancu, 
a arendașului.

Pe când stăm astfelfi, treceau vr’o 
trei căruțe, cu rotele mari ca de moră, 
pline cu stufă și vizitiulfi întrebă de ră
vășii pe omeni, er aceștia spunândă că 
suntă învoițl cu boerulă trecură mai 
departe.

Caii noștri erau obosiți. Alexe se 
dădu josă din trăsură, deslegâ șleau
rile, dădu fână oailoră, er trăistile cu 
orză le atârna deocamdată de felinarele 
trăsurei.

După ce mă plimbai puțină prin 
prejurfi, după ce mă uitai la lucrurile, 
ce le aveau văcarii în bordei, mă șuii 
erășl în trăsură să mă odihnescă pe 
jețuri.

Aprinseiu o țigaretă și începui vorba 
cu Alexe.

„Te-am vădută eu Alexe, când tre- 
ceamu pe lângă Domnica, că aruncași 
ochii la fete și parcă mai că ți-ar fi 
plăcută mai multă să rămâi, decâtă să 
vii cu mine în Baltă; nu cumva ai pus 
ochii pe vr’una?u

„Nici vorbă de așa ceva!"
„Ei, glumescfi și eu, cu tote acestea, 

dău de ce nu te ’nsori?u
„Da la ce să mai încercă, să pățescă 

și eu ca coconulă Costică?11

„Cum? Ca Coconulă Costică?“ între
bai eu; „te-am mai audită astătjl odată 
cu vorba acesta!“

„Apoi de! Am fostă și eu vizitiu în 
mai multe părți. Am fostă la coconulă 
Costică în Bărăgană, și și elă a vrută 
odată să se însore și cu tote acestea a 
rămasă neînsurată.

Când spunea Alexe aceste vorbe, 
zimbea și astfelă nu mă mai îndoiamă, 
că trebue să fie o întâmplare hazlie. Elă 
se propti de gâtulă unui cală și cu mâna 
se juca prin coma lui.

„Ei, ean spune, Alexe, căci și așa 
trebue să răsufle caii ?

„Când eramfi vizitiu la coconulă 
Costică, eram și eu mai procopsit ca acuma, 
căci slugă la burlaci totdeuna o scoți 
mai bine la cale. Nu era singură coco- 
î.ulă Costică arendașă, căci mai avea 
ună tovarășă totă de sâma lui și totă 
ne însurată ca și dânsulă. Coco - 
nulă Todorache era mai glumeță, mai 
deșteptă și mai cu minte ca coconulă 
Costică, și așa mi-se părea mie, că dân- 
sulfi conduce tote trebile, er coconulă 
Costică este numai a cincea rotă la 
cară.11

„Ei, ce păcatele Alexe“, clisei eu, 
„căci mi- se prea, că pre cu greu începe 
istorisirea, și ’i dădui să înțelâgă, că așă 

dori să cunoscă și eu întâmplarea cu în- 
surătorea lui Costică. Așa pe departe 
audisemă și eu ceva, der îmi părea 
că vizitiulfi meu scie mai multe și fiind
că de-ocamdată n’aveamă cum să ’ml 
petreefi timpulă, doreamfl să’lă ascultă.

„N’am stată multă la „burlacii mei11, 
căci așa le «jiceamă eu, der totuși în 
patru luni am aucjit multe de tote. Sera, 
când se întorceau dela câmpă, se apucau 
de povești și mai totdâuna eram, și eu 
de față. Să nu te prinejă mirarea, căci 
așa este cum îți spună eu, și de multe- 
ori mă întrebau și pe mine unele lu
cruri, căci așa li-se părea loră, că eu 
sciu multe. Nu’i vorbă, în BucurescI nu 
fusese nici unulă din ei atâta timpă câtă 
am fostfi eu, și adeseori asoultau 
câsuri întregi la câte le spuneamă eu. 
De obicei când stau de vorbă, nu se 
putea să nu amintescă de însurătore.

„Eu am să mă însoră“ dicea Costică, 
er Coconulă Todoraohe, care era mai 
deșteptă și mai șiretă. îi da în bună, îlă 
sfătuia să-’șl cerce mai degrabă noroculfi, 
ca să aibă și ei la casa loră o femee, 
care se le vadă de gospodărie. încercă 
tu, și apoi las’ pe mine, și să vedl că 
decă tu vei face începutulfi, și eu te urmez 
și amândoi vomfi fi omeni între omeni, căci 
uite așa ne nsurațl parcă nici la muncă 
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când la judecata — hopa scapă, drep
tatea cade jertfă. Decă ți în cerii drep
tatea umblă cu capulă spartă, nu mă 
miră, că omenii nu tare se bată după 
raiuu !!

Așa a disă călugărul ă. Elă adecă 
în mintea lui credea, că mai bună drep
tate ar fi făcută elă decătă Dumne4au.

Deră Dumnezeu n’a întârfiiată a-i 
dovedi, că prea s'a pripită, când a cu
getată, așa și trimițându-i ună ângeră, 
îi destăinui judecata cea cu pricina. 
Domnulă dintâiu — t}* 36 ângerulă — a 
meritată să-și percjă punga fiindcă, elă, 
pentru banii unei femei pe care n’o iu
bise niciodată, a omorîtă pe alta, pe care 
o iubea din totă sufletulă. Ală doilea 
întâmpinată fiindă, în drumulu cătră 
maică-sa cea bolnavă, de nisce hoți, a- 
ceștia îi luară totă averea — o pungă 
multă mai grasă decum era ceea ce o 
găsise. Era der cu cale, ca s6 i-se în- 
tăme măcară o parte din avere. Incâtă 
despre omulă celă săracă — mai blăs- 
temată nu este pe fața pământului. Inima 
lui — petră, sufletulă lui — feră sălba
tecă. Așa calică, cum l’ai vădută, patru 
omeni a omorîtă. Apoi scii vorba : „cine 
prin ce păcătuesce, prin aceea se pe- 
depsesce“.

Bărăgană, și crede, că deoă va face cu- 
noscință cu ei și decă’i va plăce și i-se 
va părea, în tomna asta ar face ceva. 
Atâta a fostă destulă. Peste săptămână 
Costică a stată totă pe gânduri. Se 
muncea cu sine, că ore adevărată să fiă 
ce’i spune tovaroșulă său, că ore nu este 
numai o năsdrăvană glumă și fiindcă ves
tea acesta se potrivea cu ceea ce’șl pu
sese elă în gândă, totă mai multă cre
dea, că trebue să fiă adevărată. Elă nu 
mai vorbea cu tovaroșulă său despre 
Aglaia, căci bine că audise ce i-a fostă 
spusă, cu tote acestea se făcea că nu’lă 
dore capulă, și că nu se ocupă cu ast
felă de gânduri. Pe mine însă, de câte- 
orl se afla singură în trăsură, mă întreba 
decă într’adevără d-1 Todorache s’a în
tâlnită cu preotulă dela moșia boerului 
lane, și decă au vorbită ei amândoi ceva 
despre Aglaia. Eu îi spusei, că i-am 
vădută vorbindă, der nu sciu cu adevă
rată ce au vorbită, dedre-ce se fereau 
de mine. Una însă am vă4ută, că coco
nulă Todorache a cinstită pe preotulă cu 
5 lei. De nu era vorba de așa ceva, de 
sigură nu’i da ună a.șa bună bacșișă, 
grăii eu și în clipa aceea am zîmbită 
cum sciu eu să zîmbescă.“

„Cum se vede, tu purtai de nașă pe

Călugărulă sta ca înmărmurită, că 
vedeți îi era rușine de ceea ce mai 
nainte disese.

Acuma înțelese și elă, că tote așa 
suntă bine, precum Dumnedeu sfântulă 
le orânduesce, și scârbindu-se însuși de 
fapta sa o porni mai departe docăindu-se 
și dicândă: „Minunate-să lucrurile tale 
Domne; tote, tote întru înțelepciune 
le-ai făcută 1“

Zelahă, 21 Decemvre 1888.
Ionii Kcevary.

Sentințe.

Omulfi totdeuna doresce aceea, 
ce va ave și aceea ce a avutei, 
deră nicl-odată nu se mulțumesce 
cu aceea ce are în acestd minutu. 
Ela trăesce nencetath cu suvenirea 
seu cu speranța. Trecutulu și vii- 
torulu sunta adevăratele domene 
ale spiritului omenesca.

IhI. Baras ti.*
Suferințele și miseriile sunttî o 

binecuvântare a cerului, după ce 
amu trecută prin ele. Pestaiozzi.

*
Omulă, care nu’șî câștigă pânea 

cu sudorea frunții sale, este adesea 
risipitoră și nemernică.

C. Rosetti.
$

Omulu, ca firea, zîmbesce cu 
serele, se întunecă cu norii, s’a- 
lină cu seninulu, se turbură cu 
furtuna. Fiesce schimbare a na- 
turei are unu resunetu în inima 
sa. Fiesce frunfiă, ce cade îngăl
benită tomna, lasă unu doră în 
sufletu-i întristată. a. odobescu.

*

Vinovatulu împietrită în rele 
fuge chiar și de umbra mustrărei.

Â. Odobescu.*
Totă are simțire în natură; 

totă este într’ensa în armonie; 
totu universulu este ună concertă 
admirabilă, și filosofia nu este 
alta, decâtă studiulu acestei mu
sics dumnecțeescî, care nu pote 
fi înțelesă de omenii rei, cărora 
le lipsesce sentimentulă a o pri- 
Cepe. Pitagora.

*
Avuția din hoție e ca pleva 

pe pămentu;
Ce se spulberă și piere la su

flarea unui ventă.
Avuția din hoție e blăstemu 

dumnefleescă,
Care cade pe urmașii celoră 

ce o dobândescă.
Avuția din hoțiă e ună fieră 

întipărită
Pusă în fruntea criminală unui 

omă nelegiuită.
G. SionO.

Lucrarea pămentulni.
a) Pentru-ce trebue si lucramu pă- 

mentuli ? Cetitorii noștri voră fi audiții, că 
departe, departe peste țâri și mări, se află o 
parte de pământă, care se numesce Ame
rica. Aici se găsescti încă și astădi ți
nuturi mari câtă vedl cu ochii, cari sunt 
acoperite cu ierburi mari, și se numescii 
prerii. Locurile acestea nu suntii locuite 
de omeni și nu le lucră nimenea; pe ele 
să ținti numai animale sălbatice și cu 
deosebire ciurde numărose de bivoli săl
batici.

In America dămă și de păduri seu 
codri mari și uriași, cu arbori bătrâni, 
cari atingă cu vârfurile lorii norii și nu 
cunoscă încă puterea săcurei.

Așa este în America în părțile ne
locuite de omeni, și totil astfelă a fostă 
și în iubita nostră țara înainte de acesta 
cu mii de ani. Locurile, pe care astădi 
se facă bucate bune și frumose, erau a- 
coperite odinioră cu ierburi și păduri 
uriașe, cu lacuri și mocirle.

Când veniră strămoșii noștri, Roma
nii, în părțile jacestea, unde ne aflămă 
noi, începură a lucra pămentulă și a să- 
măna bucate.

Și ei au fostă siliți să facă așa, 
pentru-că în patria nostră suntă numai 
puține plante pământene (indigene), pe 
care le pote omulă mânca. Acestea pu
ține plante pământene nu suntă potri
vite, nici bareml să’șl potolescă omulă 
fomea, necum să se potă omulă nutri 
și hrăni cu ele. Smeura, afinele, fragile 
și văscușorele nostre suntă, ce e dreptă, 
bune de gustare, der nu credă să sa 
afle ciue-va care să se îndestulescă, ca 
să trăiască numai din ele.

Apoi merele și perele sălbatice (de 
oțetă) și porumbelele sciu că nu voră 
fi fostă atunci mai bune decum suntă 
astăzi, și strămoșii noștri încă voră fi 
strînsă din ochi, când le gustau, precum 
facemă și noi astădi.

In tote țările, unde nu crescă de 
sine, seu în stare sălbatică, astfelă de 
plante, pe care omenii le potă întrebu
ința, le potă mânca în stare crudă ca 
pome,seu pregătite într’ună modă ore-care, 
locuitorii au fostă siliți ca să aducă, mai 
cu semă din țări mai căldurose, bucate 
și legume, și acestea să le cultive și pră- 
sescă în modă măestrită.

Decă aruncămă astădi sămențe de 
bucate pe livedl, prin locurile de pășune 
seu în pădure, sămânțele voră încolți și 
răsări, der plantele nu voră crăsce pe 
deplină și nu se voră coce; nu vomă 
vede nici când crescândă grâtr; săcară 
cucuruză, sâu ovăsă pe sub arborii din 
pădure, în erbă pe livedl seu pe locurile 
de pășune. Și de unde vine acesta? 
Lucrulă nu este greu de înțelesă.

Plantele nostre pământene suntă 
copiii pământului nostru și ai vremei ce 
umblă pe la noi, seu cum se mai dice, 
ai climei dela noi, er pământulă și clima 
dela noi suntă părinții planteloră nostre 
pământene. Pământulă și clima dela 
noi se potrivesce pentru plantele nostre 
pământene cu multă mai bine, decâtă 
pentru plantele ătreine, venetice, adecă 
decâtă pentru bucatele nostre, care s’au 
adusă de bună semă din țâri cu climă 
mai căldurosă; de aceea plantele nostre 
pământene copleșescă, înădușescă și ni- 
micescă plantele aduse aicea, plantele 
streine.

Ca să potă cultiva strămoșii noștri 
bucatele și legumele, au fostă siliți, ca 
mai ântâiu să câștige pentru ele loculă 
de lipsă ; au fostă siliți să lăzuiască, 
adecă să taie pădurile și să delăture 
lemnele, seu să le ardă pe loculă, unde 
se aflau, au fostă siliți să nimicescă 
plantele pământene, care cresceau de 

sine prin locurile cu ierburi. Acesta nu 
sâ putea face numai așa, tăindă lemnele 
și cosindă ierburile, pentru-că plantele 
cresceau din nou; ei au fostă siliți ca 
se spargă pămentulă, să-lă scormonescă, 
să-lă sape și are, ca să strice rădăcinile 
planteloră; prin lucrarea acesta plantele 
pământene din locurile acelea s’au us
cată, au putredită și au perită.

Scopulă celă dintâiu, care îlă avemă 
în vedere, cândă lucrămă și astădi pen
tru ântâiașl-dată ună pămentă, este aces
ta : se nimicimil plantele pământene, care 
crescu sălbatice, pentru ca si câștigămă 
loculu de lipsi pentru plantele, care voimă 
si le cultivămu în modă măiestrită.

Până acum cunoscemă cam la 
vre-o 150,000 de deosebite soiuri de 
plante, care suntă respăndite preste pă
mentulă întregă. Soiurile acestea de 
plante crescă în starea loră firescă de 
sine, fără ajutorulă omului, după cum 
putemă vede acesta în fiesce-care ană 
prin pădurile năstre, prin livedl, pe lo
curile de pășune și prin locurile pustii. 
Pe cândă unii arbori trăiescu mii de agi, 
mai cu semă în țările căldurose, pe 
atunci alte plante au vieță forte scurtă, 
se nască și pieră în vre-o câte-va luni 
de veră, seu, ca unii dintre bureți, în 
vre-o câteva dile. — Der soiurile din 
care facă parte atâtă plantele cu vieță 
lungă, câtă și cele cu vieță scurtă, nu 
se stingă, nu pieră cu totulă. Soiulă 
se susține și se străplântă și mai departe, 
mai cu semă prin semânțe ; acestea pică 
la pămentă, multe din ele le mănâncă 
mai cu semă paserile, er altele pieră din 
alte împregiurărl nepriinciose, din pri
cina pământului seu din pricina vremei 
nepriinciose. Propagarea și răspândirea 
planteloră nu este primejduită prin pier
derea acesta, ce o suferă semânțele; 
soiurile de plante nu pieră, nu se stingă, 
fiind-că mama nostră natură, Dumnedeu 
s’a îngrijită, ca semânțele menite pentru 
susținerea soiuriloră să se prăsescă cu 
prisosință mai mare seu mai mică. Din- 
tr’ună grăunte de semență de macă se 
pote nasce o plantă, ună firă de macă, 
care face 20 și mai multe capsule, și în 
fiesce-care capsulă potă fi mai multe 
mii de grăunțe; de semânțe. Decă din 
semânțele acestea vre-o câteva mii voră 
fi mâncate de pasări, er altele voră cade 
pe pământă și voră ajunge într’o astfelă 
de stare, încâtă să nu se potă nasce din 
ele plante nouă, totuși voră mai rămâne 
vre-o câteva semânțe, care voră încolți, 
voră prinde rădăcini, și din ele se voră 
nasce plante tinere, care voră cresce pe 
deplină, se voră coce și voră da rodă. 
Astfelă se susțină soiurile deosebite de 
plante.

nu mai avemă îndemnare. Ei, ce zici tu 
Alexe, grăia atunci așa cu ună zimbetă 
coconulă Todorache, încâtă mi-se părea 
că mă aflamă în vremea poveștiloră. 
Costică se năcăjea, de câte-orl mă adu
cea și pe mine în vorbă, ba uneori iml 
încrunta din sprâncene, și-’ml spunea că 
vizitii nu stau în odaie cu boerii. Eu 
nu mă înpotriveamă, eșiam frumosă pe 
prispă și ascultamă mai departe vorbele 
burlaciloră mei. Nu eram supărată pentru 
astfelă de lucruri, căci tot domnulă Cos
tică, cu altă prilejă, mă întreba și pe 
mine de sfată, și eu vedeamă, că nu 
pentru-că ar fi supărată pe mine iml 
da să înțelegă ca să esă afară, ci mai 
multă pentru că coconulă Todorache mă 
băga și pe mine în vorbă.

Coconulă Costică era mai ffumușelă 
și acesta o simțea elă bine, era mai bună 
de chefuri și mai darnică, cu tote acestea 
mie îmi mai plăcea de domnulă Todo
rache, căci era omă mai ală trebii.

Așa într’o sâră, pe când ne întor- 
ceamă obosiți de pe moșiă, coconulă To
dorache incepu să’lă.năcăjască pe Costică 
cu însurătorea.

„E greu cu vieța asta de burlacă. 
Uite, ne întorcemă obosiți și n’avemă 
nici ună rostă în casă. Să fiă unulă din 
noi însurată, amă fi găsită masa gata> 

amă fi aflată o oca două de vină mai 
bună, der așa mâncă Costică, ce’țl pune 
bucătăresa, grăi Todorache și se uita 
ricjândă la tovaroșulă său. Nu’i vorbă, 
tu te-ai pute insura mai degrabă, că ori 
și cum totă ai mai multe cunoscute, ca 
mine, și n’ai decâtă să casei gura și ori 
care arendașă țl-ar da fata. Bună ar fi și 
fata lui coconulă Manolache, bună ar fi 
și a lui nenea Stană, dâr ce să faci to- 
varoșe, decă nu mai plouă să facemă 
și noi rostă de câteva mii, să ne putemă 
arăta și noi mai galanțl.

„Adecă cum, ce vrei să cficl ? N'așă 
fi eu în stare să țiu casă ? Ce, adecă 
nenea Stană așteptă ună băiată mai 
abitiră decâtă noi“, grăi seriosă coco
nulă Costică.

„Nu vorbescă demine“, adause To
dorache, „noi amă hotărîtă ca tu să te 
însori mai întâiu, prin urmare deocam
dată rămânemă așa.“

Costică, când audea vorbele tovaro- 
șului său, îi crescea inima și credea că 
elă îi vorbesce cu totdinadinsulă, deși eu 
vedeamă destulă de bine, că elă vorbea 
numai în rîsă.

„Ei, ce ai dice tu, când țl-ar da fata 
coconulă lane, greculă din vecini, scii 
tu care, cela cu demoasela Aglaia ,scii tu 
.....are trăsură cu cai albi, șl-apoi ce 

să-ți mai spun de alte lucruri.... le cu- 
noscl ca și mine.“

Costică a fostă cuprinsă de ună 
floră, căci a tresărită puțină și s’a cam 
înroșită. Elă sărmanulă într’adevără se 
ocupa cu gândulă de a cere de nevastă 
pe coconița Aglaia, și’i era năcază, că 
tovaroșulă său a spusă chiar numele ei. 
Eu, când am au4ită de Aglaia, d'abia-ml 
puteamă ține rîsulă, căci de multe-orl, 
când eramă singură cu coconulă Cos
tică, mă întreba așa pe departe, că adecă 
ce 4ică eu de domnișâra Aglaia. Eu să 
înțelege o lăudamă, spuneamă că'i fată 
frumdsă și cu parale și că așa îmi vine 
mie a crede, că va fi a D-tale domnule 
Costică, căci de câte-orl mă uită la 
D-ei și la D-ta, vădă o asemănare mare, 
șl-apoi scii, că cei cari se iubescă, semănă 
unulă cu altulă.

„Bată-te, să te bată Alexe“, începui 
eu și rideamă cu hază, er elă cum vedea 
că’ml place totă mai vorbăreții se făcea.

„Să-ți spună ce s’aîntâmplată odată, 
asta n’am s’o uită în vieța mea. Co
conulă Todorache, șiretulă veni, într’o 
seră cu vestea, că s’a întâlnită cu preo- 
tulă dela moșia boarului lane, și că i-a 
spusă, că boerulă a vorbită cu ună pre- 
tină ală său, că ar mărita fata, pe Aglaia, 
și că și scie elă doi tineri arendași în
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Prisosulă de semențe, despre care 
amil vorbită mai susă, ne mai dă încă 
și o altă deslușire. Omenii potă între
buința o parte însemnată din plantele, 
ce le prăsescă in modă măestrită, ca 
să facă din ele pâne, zămurl, uleiu etc. 
seu le potă întrebuința ca nutreță pen
tru vite, și numai o parte mică din se- 
mențele culese o întrebuințeză de să
mânță seu de prăsilă. Se înțelege de 
sine, că din rodulă planteloră prăsite 
vomă pute întrebuința pentru lipsele 
nostre o parte ou atâtă mai mare, er de 
sămânță va fi de ajunsă o parte cu, atâtă 
mai mică, cu câtă vomă îngriji mai 
bine, ca sămânța sămenată să ajungă 
într’o stare în care pote încolți și pote 
cresce pe deplină. Acesta se întâmplă 
decă lucrămă mai întâiu pământulă, îlă 
facemă țerânosă, și numai după aceea 
sămenămă sămânța și o acoperimă cu 
pământulă țărenosă. Noi lucrămu așaderă 
pămentulu și pentru ca se adăpostimă se- 
mența.

Pe holdele nostre crescă uneori îm
potriva dorinței și voinței nostre anu
mite plante, care suntă multă-puțină 
stricăciose pentru plantele cultivate și 
din pricina acesta se numescă buruiene. 
Pe cele mai multe dintre buruiene nu 
le aflămă niciodată pe livedile și lo
curile nostre de pășune, pe care plan
tele pământene dela noi crescă încă de 
demultă sălbatice ; buruienele acelea așa
deră uu potă fi plante pământene de 
ale nostre. Decă lăsămă d. e. ană ogoră 
nearată, la începută se ivescă pe elă o 
mulțime de buruiene, după vre-o câțl-va 
ani însă buruienele pieră, și în loculă 
loră crescă erășl plantele nostre pămân
tene vechi. De aici putemă vede, că 
cele mai multe dintre buruieni au lipsă 
de pământă lucrată bine, ca și bucatele, 
decă e, ca să nu fiă cupleșite și înădu
șite de plantele nostre pământene. Bu
ruienele așaderă pe la noi nici nu crescă 
într’adevără sălbatice.

Decă lucrulă stă astfelă , atunci de 
unde vină și de unde au venită buruie
nele la noi? A răspunde la întrebarea 
acesta nu este greu. Strămoșii noștri 
fără îndoială au făcută și ei aceeași 
greșelă, pe care o facă încă și acjl mulțl 
dintre plugari: ei n’au curățită și n’au 
alesă bine sămânța.

Sămânța de bucate, pe care au adus’o 
strămoșii noștri din țări mai căldurose, a 
fostă amestecată cu sămânță de buruiene 
pe care sămânându-le împreună în pă
mentă bine lucrată, pe lângă bucate au 
răsărită și buruiene.

Unele dintre buruiene se cocă mai 
curândă decâtă bucatele și sămânța loră 
se scutură și cade pe pământă ; dela al

tele sămânța ajunge în pământă dim
preună cu gunoiulă seu cu sămânța de 
bucate ; astfelă se răspândescă buruienele 
totă mai tare și uneori se ivescă în mă
sură atâtă de mare, încâtă suntemă si
liți, ca sâ" lucrămă și si arămii pământulă 
numai cu scopulu ca si stîrpimu buru
ienele.

Stratulă degdeasupra ală pământului 
care este măruntă și țerînosă și pe care îlă 
lucrămă și îlă arămă cu plugulă, se nu- 
mesce pămentă arabilă seu solă. Pămen- 
tulă arabilă (solulă) s’a născută și se 
nasce încă și astăcji din petri și stânci. 
Aerulă, căldura, gerulu și ploile spargă 
și mărunțescă încetulă cu încetulă pe- 
trile și stâncile și le prefacă în năsipă, 
în pământă și pulbere. Când vină ploi 
mari, apa spală și duce cu sine pămân
tulă născută astfelă de prin locurile de- 
lurose și muntose și îlă așecjă prin f«n- 
dulă lacuriloră seu în locuri adânci în 
formă de nămolă. De aceea dămă pe 
șesurl și prin văi de straturi grose și 
adânci de pămentă, care este bună și 
roditoră nu numai în partea de deasupra, 
oare o arămă, ci până la o adâncime 
însemnată.

Ploile, și cu deosebire povoiele, spală 
și ducă tot-dâuna cu sine pământulă 
țârînosăjși decă din petri și stânci nu 
s’ară nasce mereu pământă nou, ușoră 
s’ar pute întâmpla, după cum se și în
tâmplă în unele locuri, ca apa să ducă 
cu sine totă pământulă țărânosă și să 
rămână numai petri seu stânci.

Decă luămă pământă născută de 
curândă seu pămentă, care se află sub 
stratulă de pământă, pe care îlă arămă, 
și sămănămă în elă sâmențe dela vre-o 
plantă ăre-care, vomă vede că planta nu 
cresce.

Stratulă acesta de pământă, care se 
numesce sub-solă, nu este roditoră. Decă 
însă îlă lăsămă să stea timpă mai în
delungată la aeră, îlă întorcemă și îlă 
facemă țărînosă, pufăiosă, se face rodi
toră fără ca să-lă gunoimă.

Lasub-solu se află tote materiile acelea, 
din cari se nutresce planta, der ele nu 
suntă încă disolvate (topite), și prin ur
mare planta uu le pote primi în sine; 
rădăcinele planteloră sugă seu absorbă 
numai materiile dissolvate seu topite. 
Lăsândă însă subsolulă timpă mai înde
lungată la aeră, materiile nutritore din 
elă se disolvă (topescă), și în starea a- 
cesta planta le pote absorbi. Pământulă 
țărînosă mai primesce și absârbe din 
aeră și alte materii nutritore pentru 
plante și cu deosebire amoniacă.

Amoniaculă îlă cuuosce fiesce-care 
plugară. Când se scote gunoiulă din 
grajdurile cailoră, se simte ună rnirosă 

deosebită, pișcătoră, care ne supără adese
ori și la ochi. Acesta este amoniaculă. 
Spirtulăde salmiacă nu este alt-ceva,decât 
amoniacă dissolvată (topită) în apă. Amo
niacă se nasce totdeuna, când putredescă 
plante și animale, elă este ună felă de 
aeră și de aceea se găsesce totdeuna în 
aerulă ce învăluie pământulă, adecă în 
aerulă atmosferică. Decă vine amonia
culă în atingere cu pământul, pământul 
îlă absorbs și astfelă se face mai rodi
toră fiindcă amoniaculă este și numai 
elă singură de sine nutremântă bună 
pentru plante, er de altă parte dissolvă 
(topesce) și alte materii nutr ore pen
tru plante.

In stratulă de pământă pe care îlă 
arămă, se mai află și alte materii nutri
tore pentru plante, precum rădăcini, mi
riște de plante uscate, buruienile îngro
pate în pămentă și gunoiulă pe care îlă 
ducemă noi anume, ca să îngrășămă pă
mântulă. Tote materiile acestea dau nu
trementă planteloră și facă astfelă pă
mântulă mai roditoră. Der ele dau nu
trementă plantelorlă numai după oe 
putre4®scă și trecă prin unele schimbări. 
Ca să potă însă putrezi și trece prin 
schimbările acelea, au lipsă de aeră. 
Decă pote străbate aerulă mai ușoră și 
mai bine în pămentă, gunoiulă și tote 
rămășițele de plante, ce se află în pă
mântă, voră putred! mai repede și mai 
bine, adecă t6te materiile acelea se voră 
preface mai curând în materii nutritore 
pentru plante.

Din acestea vedemă, că aerulă are 
însemnătate mare pentru înbunătățirea 
pământului și sub înrîurirea lui 86 petrecă 
o mulțime de schimbări în pământă.

Aerulă ia parte la sfărîmarea și mă- 
runțirea petriloră și stânciloră, în care 
se află materii de lipsă pentru plante: 
aerulă dissolvă materiile acestea; împre
ună cu aerulă ajunge amoniaculă în 
pământă, care este nutremântă bună 
pentru plante și care împreună cu aerulă 
face, ca să putrecjescă rămășițele de 
plante și de animale mai cu înlesnire.

Avândă aerulă o însemnătate atâtă 
de mare pentru înbunătățirea pământului, 
trebue să îngrijimă, să se pătruncjă mai 
ușoră în pământă. Aerulă pătrunde în 
pământă cu atâtă mai ușoră, ou câtă 
este pământulă mai țărânosă și mai pu
havă.

De aceea lucrămuși arămăpămentulu 
și pentru-ca si ilufacemă țirinosă și puhavă, 
ca sipotă aerulă inriurimai bine asupra lui.

Suntă și alte împrejurări, cari facă, 
ca aerulă din pămentă să se schimbe și 
reînprospeteze și prin acesta să înrîu- 
reze în modă binefăcătoră asupra pă
mântului.

Când plouă, apa străbate în porii 
(găurelele) pământului (solului) și alungă 
aerulă din ei afară. Incetândă de a mai 
ploua, o parte din apă se străcoră și 
pătrunde mai adâncă în pămentă, er altă 
parte abureză și în loculă ei pătrunde în 
pori aeră prospetă. Aerulă din pămentă 
se mai reînprospeteză încă și în altă 
modă, care semănă încâtva cu respirați- 
unea (resuflarea) omeniloră.

După-ce sfințesce sorele preste nopte, 
pământulă dă dela sine căldura, care a 
primit’o preste di dela sore, și se ră- 
cesce. Răcindu-se pământulă, se râcesce 
și aerulă din porii lui; aerulă rece se 
adună, cuprinde locă mai puțină și se 
face mai desă; și astfelă pătrunde în 
pământă aeră de afară, care încă este 
rece și desă. Dimineța, după-ce răsare 
sârele, pământulă se încăldesce și astfelă 
se încăldesce și aerulă din elă. Aerulă 
caldă se estinde, adecă cuprinde locă 
mai multă, decâtă aerulă rece; în porii 
din pământă nu mai încape totă aerulă 
care a pătrunsă preste ndpte în ei, și 
astfelă o parte din aeră este silită să 
iasă afară. Preste nopte mai cade și rouă. 
In rouă se află însă totdeuna amoniacă 
și pământulă suge amoniaculă-*in  sine. 
In modulă acesta pământulă primesce 
mereu amoniacă din aeră și se îm bună- 
tățesce.

coconulă Costică11, observai eu și mă 
lăsai pe jețulă trăsurei cam la o parte 
și cu mâna îmi netezeamă mustățile oa să 
nu bage de sâmă când îmi va veni să 
rîdfi. Nici nu era altfelă cn putință, de- 
drece trebuia să rîdă de istorisirea lui 
Alexe, cu tote că mă minunamă de di
băcia siretlicuriloră sale, și de chipulă 
cum îșl cunoscea elă stăpânii de odinidră.

Alexe începu să istorisescă mai de
parte, și-i cresea inima unde vedea că eu 
îlă ascultă cu plăcere.

„După ce a băgată de semă coconulă 
Costică, că eu spună cum ar fi vrută 
elă să asculte, băgă mâna în buzunară 
și’ml dădu cinci lei. Luai banii mă uitai 
la ei și’ml părea bine de totă, căci eram 
datoră la cârciumă vre-o trei lei. îmi 
mai rămâneau doi, și atâta totă era des
tulă ca să spună stăpânului meu o min
ciună. Pe mine nu mă costa multă, er 
lui îi făcea bine. începui să istorisescă 
despre întâlnirea coconului Todorache 
cu preotulă dela moșia boerului Iane,și 
o spuneau astfelă, ca elă să creadă, că 
tovaroșulă lui ar ave de gândă să ceră pe 
Aglaia. Acestă lucru nu’i venea la soco- 
telă coconului Costică, acesta am bă- 
gat’o iute de semă, deorece pe când îi 
istorisemă, elă îșl plimba forte repede 
mâna prin pâră și se uita năcăjită la

Plantele îșl întindă rădăcinele prin 
pământă și,de aceea nutrementulă, care’au 
să-lă primescă, trebue să se afle totă în 
pământă. Prin gunoire noi voimă să 
dămă pământului nutremântă nou pentru 
plante. Acestă scopă însă nu ni-lă ajun- 
gemă, decă lăsămă gunoiulă întinsă pe 
pământă, ci numai decă îlă întrupămă 
pământului. Spre acestă scopu erășl trebue 
si lucrămu și si aramă pămentulu.

La întrebarea: pentru-ce trebue si 
lucrămă, si arămă pământulă, putemă răs
punde acum pe scurtă următorele:

Noi lucrămă pământulă:
1) pentru ca să nimicimu și stîrpimă 

plantele pământene, care crescă sălbatice 
prin pădurile, pe livezile și pe locurile 
nostre de pășune și astfelă să câștigămă 
loculă de lipsă pentru plantele ce voimă 
să le cultivămă;

2) pentru-ca să acoperimă sămânța 
cu ună strată subțire de pământă, ca 
să potă încolți după putință tote grăun
țele de sămânță, și ca plantele tinere 
să potă cresce;

3) pentru-ca să nimicimă buruie
nele stricăoidse pentru plantele cul
tivate.

41 pentru-ca să facemă pământulă 
țărînosă și pufăiosă, ca astfelă aerulă 
să potă pătrunde în elă mai cu înlesnire 
și să-lă potă îmbunătăți, și în sfârșită:

mine. Elă credea, căeunuvădă, der s’a 
înșelată amară. Dela ună timpă am su- 
cit’o. Scii ce, cocone Costică? Să punemă 
odată caii la trăsură și să mergemă la 
boerulă lane să faci cunoscință mai de 
aprdpe. Să vedemă apoi îi mai dă mâna 
d-lui Todorache să’șl casce gura. I-a plă
cută acestă vorbă stăpânului meu și s'a 
învoită. Eu însă am spusă și d-lui To
dorache acestă lucru, deorece băgasemă 
de semă, că era numai o glumă.

După o săptămână, vădă, că d-lă 
Costică îmi dă ordin să înham cei mai 
buni patru cai, ce-i avea la grajdă. Eu 
îndată am înțelesă și i-am făcută pe 
placă în tocmai cum îmi șoptise la u- 
reche. Pe când eram înaintea scărei și 
caii stau în neastâmpără, ese din odaie 
d-lă Costică îngrijată, er coconulă Todo
rache veselă cu țigara între degete, făcea 
glume.

„Va să cjică mergi la Călărași? grăi 
Todorache. „Da, ml-e rău, mă ducă la 
ună medică!" adause Costică și se scu
tură odată ca cum l'ar lua frigurile. Co
conulă Todorache rise, căci scia elă bine 
unde merge tovaroșulă său, dâr se făcu 
că nu pricepe. „Să aduci o cutiă detutună“ 
4ise elă, er d-lă Costică se sui în tră
sură.

Pornirămă. Pe drumă d-lă Costică 

era ca cum l’ai duce la o povară grea 
și cu cât se apropia mai multă moșia 
boerului lane, cu atâtă se făcea mai 
pa.idă. Ce să facă sermanulă omă ? în
cepuse ună lucru, nu’lă putea lăsa baltă 
și de aceea eu mânam strașnic de eșiuu a- 
burl din armăsari. Ajunserăm laboerul lane. 
Eu nu mai fusesemă nici odată, dâr au- 
4isemă despre densulă. Un hain la su- 
fletă, și bogată putredă; avea nisoe în
căperi așa încâtă casele stăpâniloră 
mei, le puteai băga în beciurile boerului 
lane. Ml-era milă de stăpânulă meu, și 
mai stamă să-i dau sfatulă să se întârcă. 
Acestă lucru nu’lă făcui, ci fiind-că a- 
junsesemă în sată, trăsei la curte, și 
dupăce întrebai decă’s acasă boerii, des- 
hămai în grajdurile cele nouă ale ooco- 
nului lane, er stăpânul meu, sărmanulă de 
elă avea grea sarcină pe sufletă. îșl dregea 
mereu glasulă și’l vedeam îngrijată; mi
se părea, că trebue să gândescă la chipulă 
cum are să începă vorba. Nu era lucru 
puțină, și d’aceea spună dreptă, că’ml 
venea rău de ceea ce făcuseină, căci eu 
nici când nu văcjusem pe coconulă To
dorache vorbindă cu preotulă din sătulă 
boerului lane. Ii eșiră înainte ai casei, 
er elă, sermanulă meu stăpână, era stân
gaci în t6te. îlă pofti în casă, atâtă bo- 
erulă, cât și cocona lui, âr pe când voia 

să intre, se întâlni față’n față cu d-șora 
Aglaia. Am zărit’o și eu. Era frumosă ală 
dracului așa că nu mă miră, că bietulă 
stăpânulă meu o băgase pe mânecă. Ei 
intrară în odae, er eu alergai la bucătă
rie să mă împacă cu fomea. Boerulă 
lane avea o bucătăresă din Pesta și făcea 
bucate de tot minunate. Intrai în vorbă 
cu ea, căci scia puțin românesce, și spu- 
indu’i câte-va glume s’a mai însuflețită 
și ea. Era o bețivă de frunte, der ce’ml 
pasa mie de slăbiciunea ei. îmi părea 
bine că ’ml-a pusă o masă domnescă, 
cum nu eram obicinuită să o vădă la 
stăpânii mei. Mâneai bine, luai și puțină 
vină, și apoi o întrebai, decă este de multă 
vreme în servițiu la boerulă lane. îmi 
spuse, că nn este așa de multă, der se 
simte bine, și’i place la moșiă. „Da co- 
coniță Aglaia este măritată?11 întrebai 
scurtă pe bucătăresă.

„Nu este măritată, der mi-să pare, 
că are să o mărite cu ună prefectă. 
Așa credă, ou tote, că eu nu sciu, dâr 
vădă că prefectulă vine forte adesea pe 
la noi.

„Da boerii voștri nu se însoră“ ? 
<jise bucătărâsa.

Dădu-i din umări, în semnă adecă 
că nu sciu, și după aceea grăii și eu o 
vorbă. Adecă, pote! Așa mi-se pare oă
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51 pentru-ca să întrapămă pămân
tului gunoiulă, ca să vină în atingere cu 
rădăcinile plantelorfl. (Va urma).

Ținerea viteloru. Cu numele acesta 
a eșită de sub tipării și se află de ven- 
flare la „Institutultl tipografica12 din Si- 
biiu o cărticică de 22 pag. cu prațnlă de 
12 cr. Cuprinsula cărticelei îlă formeză 
o vorbire ce a ținut'o d-lă Eugen 
Brote, președintele „Reuniunei române 
de agricultură din eomitatulă Sibiiu- 
lui“, în adunarea de țeranl agricultori, 
astă-veră în frnmosa comună românescă 
Săliște,de lângă Sibiiu, care adunareafostă 
între Români cea dintâi de feliulă 
acesta.

Economiloră de vite li-se dă în 
acestă cărticică statuia de a ține numai 
vite frumose, căci numai acestea se 
caută la târguri și se vendfi cu preța. 
Spre scopula acesta e de lipsă, ca eco- 
nomula mai ântâiu de tote să grijescă, 
ca vitele deprăsilă (taurula, armăsarula, 
berbecula și altele) să fie frumose și de 
nemă buna. Tote vitele trebuescă bine 
hrănite, cu erbă, decă se pote, spre care 
scopa e de lipsă ca fânațele să se lu
creze și gunoi ască bine și la timpa, er 
decă acesta nu e cu putință, atunci să 
se sâmene napi său sfecle, cari le priescă 
forte bine vitelora și sunta cu sporă ; 
pe una loca de 6 ferdele (6—700 stân- 
jânl pătrațl) se faca 10—15 cară de 
napi, cu cari vitele se potă nutri până 
colo cătră Pascl. Pentru veră este bine 
a se sămena trifoiu, care e una nutreța 
forte buna și să pote cosi și de 4 ori 
într’o veră. Sa mai poftesce apoi ca 
vitele să fie bine grijite și să fie curățite 
și țăsălate mereu, er mâncarea să li-se 
dea regulata — și cu măsură. — Vita, 
care erneză într’una grajda frigurosa, 
mănâncă de 2 ori mai multa ca una, 
care erneză într’una grajda căldurosă.

INDUSTRÎi.

0 cestiune arcjetore.
Vecula, în care trăima, portă nu

mele onorifica de „vecula luminiloră12. 
A fosta reservata acesta nume vecului 
nostru, pentrucă multe și valorose sunt 
progresele, la cari a ajunsa omemmea în 
acesta intervala.

Isvorula tuturora progreseloră este 
școla. Dacă aducema însă în legătură 
durata necurmată a timpului cu posiția 
și cu problemele școlei, că trebue
să dăma espresiune adâncă mirării nos- 
tre: Cum, de a ajunsă acestă vecă aprope 
la incheerea lui și instrucțiunea școlară st 
pereuereze încă, în cea mai mare parte, 
tot în stadiulă ei unilaterală, necompletă, 
precum se află ea in realitate pănă în diua 
de a<țî!

Școla, după întocmirea ei de adl,

nu cultivă pe omulă întregă. Tote obiec
tele ei de învățămentă — limbi, arit
metică, istoria, geografiă etc. — des- 
voltă, agerescă și îmbogățescfl numai 
spiritula. Puterile corpului rămână însă 
nedesvoltate pentru trebuințele vieții 
practice. Mânile — cele mai nobile in
strumente ale corpului, servitorele cele 
mai fidele ale omului — nu capătă de
prinderile corăspundătore cu chemarea 
loră, ca lucrătore pentru agonisirea mij- 
locelora de traiu.

Școla poporală are hotărîta chemare, 
de a pregăti pentru viața practică pe 
fiitorii lucrători, cari compună massa cea 
mare a poporului.

Poporala nostru în partea cea mai 
mare este lucrătorii de pămentă. Elă 
îșl pote agonisi numai rodurl de-ale 
pământului. Pămentula însă produce 
multe plante, forte folositore, chiar si 
fără de a-le îngriji și cultiva omulă. 
Să ne aducema numai aminte, câtă în
tindere de pămentă este acoperită cu 
arbori de tota felula, cu răchițl (mlajă), 
cu papură (speteză), cu pipiriga, cari 
pentru popor nu au nici un preța sau 
cela puțina nu au valorea, care ara tre
bui să o aibă pentru trebuințele vieții 
sale. Multe din aceste producte cuprindă 
locuia de geba și împiedecă pe agri- 
cultoră a-la cultiva așa, după cum pri
cepe el; pe acelea însăși, deși’i stau gata 
spre servițiile sale, nu le folosesce pen- 
tru-că nu scie a le folosi.

In timpula cela lunga ala iernei nu 
are cu ce se ocupa țeranula nostru. 
In acesta timpa ela consumă numai, fără 
a agonisi nici măcar în parte aceea, ce’i 
trebue atunci pentru traiu. De urîta, 
în lipsa lucrului, caută a’șl omorî timpula 
cu petreceri în crîșmă, de unde îșl ia 
începutula traiula rău în familiă și câte 
și mai câte fărădelegi. De se îndoiesce 
cineva despre acesta, îla roga să cerce
teze pușcăriile și să caute după timpula 
păcătuirei acelora nefericiți, cari sunta 
nevoițl, a se sălășlui acolo pentru anu
mite timpuri, scumpe chiar pentru sub- 
sistința și bunăstarea lora și a familiei 
lora. ,

Ore fi-ne-va nouă dată a mai îndura 
timpa îndelungata astfela de neajunsuri?

Pute-voma ore nădăjdui și noi la 
schimbări de îmbunătățire în acestă di
recțiune, după ce poporăle, ce ne în- 
corujră, sunt deja departe înaintea nos- 
tră? Și ore mare greutate se fiă a se 
întregi instrucțiunea școlară prin intro
ducerea lucrăriloră practice, a deprinderii 
mânilora, spre a se pute folosi cu suc- 
cesa la tote trebuințele viâții ?

Cu neputință nu este nimica, căci 
ceea ce nu pote unuia, pota, de sigura, 
mai mulțl împreună.

Caracteristica timpului de față este 
asociarea puteriloră.

Minuni s’au făcuta și să faca prin 
asociațiunl.

Ră<jimata pe aceste ponderosa îm
prejurări, îmi iau voiă prin acesta a 
apela la bunula simtă de aprețiare ala 
tuturora DomnilorO Colegi, Preoți și ala 
întregei nostre inteligințe, să binevo- 
iască a nu pregeta, a oferi binevoi- 
torula Lora sprijină în favorulă lucrului 
de mână sau ala industriei de casă în

școlele poporale și la poporala nostru. 
Grele sunt timpurile și prea maș

tere au fosta și sunta împrejurările, între 
cari a trăita și trăiesce multa cercatulă 
nostru poporă.

Suntemă avisațl numai la puterile 
nostre proprii și, dacă ne voma codi a 
contribui noi din ala nostru pentru noi 
înșine, dela cine ore să așceptăma jertfe 
pentru înaintarea aspirațiuniloră nostre 
de progresa ?

Nu se recera jertfe mari și simțitore.
Să înciripăma o reuniune generală 

română sau mai multe reuniuni în ce - 
curi mai înguste. Fiecare româna de 
buna simța va binevoi a se înscrie ca 
membru ala unei astfel de reuniuni, con- 
tribuinda cu ce păte, — der, în casulă 
cela mai rău, cu solvirea tacsel de mem
bru, — și atunci va pute fi mângâiata 
în sufletula său, că șl-a împlinita o da- 
toriă sfântă față de acestă întreprindere, 
a cărei lipsă ne arde la degete.

„Reuniunea germană pentru lucrulă 
de mână12, după o esistință abia de 8 
ani, a cuprins tăremulă de activitate, 
nu numai între granițele imperiului ger
mana, ci chiar și preste acestea asupra 
stateloră vecine. Congresula acestei re
uniuni din a. tr., ținuta în Munchen, a 
dovedita o admirabilă putere de vieță, 
cu mari și framăse producte ale activi
tății ei. însuși guvernula centrala impe
riala germana a sărit într’ajutorul acestei 
reuniuni, căci Ministrula de interne, d-lă 
Herrfurth, a emisa cu datula de 25 Sep- 
temvre 1888 una ordina circulara pe la 
toți presidenții guvernelora provinciale 
ale Germaniei pentru sprijinirea proble- 
meloră reuniunei amintite spre introdu
cerea lucrului in tote institutele de cres- 
cere. îmi permită a reprodnce aici acesta 
ordina, spre a se vedea în ce termini 
părintescl să esprimă Ministrul în acâstă 
afacere:

„Reuniunea germană pentru lu
crula de mână" — dice domnula Herr
furth — „a cerat sprijinula meu pentru 
promovarea problemelora sale. Eu sa
tisfacă bucurosa dorințeloră acestei reu
niuni, pentrucă esperiențele făcute deja 
pe acesta tărema, au data dovadă, că 
lucrula de mână prin conducerea la lu
crările practice pote deveni una mijloca 
forte eficace ala educațiunei, mai vertosa 
însă în institutele publice de crescere și 
de corecțâune. In multe locuri s’au for
mata deja societăți pentru introducerea 
pretutindinea a lucrului de mână — s’au 
înființata școle de lucru, s’au ținuta cur
suri pentru pregătirea învățătorilora în 
acestă direcțiune. Și eu considera in
strucțiunea lucrului de mână ca una 
obiecta', carele merită sprijinirea orga- 
neloră oficiose pentru folosula cela mare 
ala său. Din acesta motiva am și dis
pusa introducerea lui — între altele — 
și în institutula de crescere și de corec- 
țiune, înființata de curenda în Wabern. 
Dorința mea este, ca lucrula de mână 
să fie de o potrivă îmbrățișată și intro
dusa, nu numai într’alte asemenea in
stitute, precum sunta: asilurl pentru or
fani, institute de orbi etc. etc. ci chiar 
și în cercurile private. Spre scopula acesta 
apeleză, cu tota respectulO la o seriosă 
concluclare a prea Onorat Domniei-Vos- 

tre și sumu nutrită de fiirma speranță, 
cumcă succesele palpabile și atâta de 
îmbucurătore, la cari au ajunsa reuniunea 
susnumită prin întreprinderile sale, voră 
fi întâmpinate eu aceeași atențiune, care 
li se cuvine spre binele și fericirea po
porului. Străduințele acestei reuniuni 
sunt aprobate chiar și în cercurile cele 
mai depărtate; acesta a dovedit-o din 
destula congresula din Magdeburg ținuta 
în Augusta 1887, câtă și cela din Mun
chen, ținut în Sept.anula curentă (1888.)

M'așă bucura mită fiindă încunos- 
cințată la timpula său despre resultatele 
ulteridre pe acesta tăremă.12

Totă jurnalistica germană, împre
ună cu cele mai multe foi ale stateloră 
dimprejură, sprijinescă și imbărbățeză 
necontenită și cu deosebită însuflețire 
acestă importantă întreprindere cultural- 
economică.

Spera, că nu mi se va lua în nume 
de rău, decă îmi permit cu acestă o- 
casiune, a da espresiune dorinței și ra- 
gării mele și a altoră prietini ai între
prinderii des-pomenite, ca prâ onoratele 
RedacțiunI ale foiloră nostre să bine- 
voiască a cugeta asupra cestiunei și 
câșcigându-și convingere dreptă despre 
acesta, să binevoiască a ne sta într’a- 
jutora cu prețuitele Loră deslușiri, sfătuiri 
și încuragierî, căci sciuta este, că o vorbă 
încurăgietore, adresată luptătorului, îl 
oțălesce pe acesta, îi îndoesce puterile 
și-i ușureză învingerea.

îmi iau voiă a ruga cu deosebită 
respectă pe toți Domnii Colegi, Preoți 
și alțl bărbați ai inteleginței nostre, să 
binevoiască a-și esprima pe acestă cale 
prețuitele Domnieloră loră păreri, că în ce 
moda ară afla mai corăspundătoră cu 
împrejurările diferiteloră țenuturi insti
tuirea unei reuniuni de felulă celei amin
tite mai sus. Eu, la timpulă său, îmi 
voiu permite cu plăcere a-ml esprima 
modestele mele vederi în acestă privință.

Brașov, 1/13 Ianuarie v. 1889.
George Molan, învăț.

se va însura.
„Cu coconița Aglaia12? adause bu- 

cătăresă.
Eu am rîsă, er după ce mă mai 

gândii, am continuată vorba „și ce 
adeca, n’ar fi bună coconulă Costică12 ?

„Da spune-mi Alexe", începu bucă- 
tăresa, „de ce a venita stăpânulă tău 
la noi ?“

„Are afaceri12!
Pe când stamă noi aBtfelă în sufra

gerie, audă ună strigătă prin curte; esă 
afară și cândă colo mă întâlnii cu una 
logofăta, care îmi spuse, că d-lă Costică 
a poruncită să înhamă.

Trecusără, ce’i dreptă, două ore, de 
când intrase sermanulă stăpânulă meu 
în odae, și numai elă va fi sciindă câte 
sudori l’a trecuta în acele două ceasuri. 
Mi-era milă de elă.

Soosei trăsură, și începuiu să o 
ștergă dimpreună cu ună răndașă ală 
boerului lane, și apoi alcătuirămă amân
doi lucrurile așa, că îndată amă fostă 
gata. Am trasă la scări și așteptamU 
sosirea stăpânului mău. Intr’aoeea etă-lă 
la scară însoțită de boerl. îșl luă diua 
bună, sărută mâna coconei, dădu mâna 
cu coconița Aglaia, der așa de fără cu
raj ă încâtă mi-era și mie năcaz. Nu-i vor
bă, când vedeamă mâna mititică și albă 

a Aglaiei, pe lângă mâna grosolană a 
stăpânului meu, par’că-ml spunea cineva 
că nu este nici o potrivelă. Coconulă 
Costică dădu bacșișuri în dreptă și în 
stânga, er eu plesnii cailorfl, și pornirăm.

Pe ceră se vedeau nori groși și- 
ml-era groză că are să ne plouă, cu tote 
acestea eu mânamă ca de obiceiu. Co
conulă Costică sta ghemuită în trăsură 
și nu (jicea nici ună cuvântă. După ce 
stătu vr’ună ceasă nefiicândă nimică, îșl 
deschise gura.

„Alexe, scii tu franțuzesce12 ?
„Sciu câte ceva12 cțiseiu eu și mâ- 

naiu mai departe. — Costică er cădii 
pe gânduri și se făcu mută și nu mai 
dicea nimică. Intrasemă în nisce miriști 
ca să apuca mai repede în drumulă cela 
mare și trăsura scutura strașnica, cu tote 
acestea stăpânulă meu nu-mi dicea nimic, 
deși altă-dată m’ar fi înjurata că’i strica 
arcurile trăsurei. Acum tăcea molcomfi 
și se muta dela ună colță ală jețului la 
celalaltă. După ce mai merserămă o bu
cată de vreme stăpânulă meu mă între
ba : „Ce va să tjică, chel bou șapd?u*).

Quel beau chapeau = ce pălării frumăsă.

„E forte lesne de înțelesu", rjisei 
eu. „Nu trebue multă franțuzescă ca să 
pricepi ; e vorba de ună bouu !

Stăpânulă meu, nu mai vru să stea 

cu mine de vorbă ci rămase pe gânduri 
și se cugeta la vorba franțuzescă.

„Cocone Costică12, începuiu eu, „am 
vorbită cu bucătărâsa și ea îmi spunea 
că ună prefectă umblă după coconița 
Aglaia.

Stăpânulă meu îșl îndreptă privirile 
spre mine, și într’ună târdiu grăi: ,tu 
crecjl? Altceva e la mijlocă. Prefectulă 
îi face hotîruri grecului. Și apoi cât 
despre Aglaia. pote să o dea după cine-i 
place, căci mie nu-mi convine. N’așI 
lua-o, dise stăpânulă meu, să mi-o îm
brace în aură. E prea desmățată, și 
scie prea multe. Mie-mi trebue o fată 
mai așecjată.

Dăduiu bice cailoră să eșimă mai 
repede în drumulă cela mare și cum sărea 
trăsura din brușă în brușă, numai ce de 
odată se rupse ună arcă. Mă înjura 
puțină stăpânulă, der la urmă tăcu. Nu 
mai aveamă multă până acasă și de aceea 
mânamă mai domolă. Așa pe la 9 ore 
sera eramă în curte, unde ne aștepta și 
d-lă Todorache.

Să-i fi văcjută pe amândoi și te-ai 
fi prăpădită de rîsă.

Unulă cerea tutunulă, celalaltă se 
uita la arculă trăsurei.

„Tovaroșe, nici să fi mersă la pețită 
n’ai fi putută rape arculă12.

Costică fileu nisce ochi mari și in
tră ,în odae, 6r coconulă Todorache mă 
luă de o parte și mă făcu să i istorisescă 
totă întâmplarea. I-am spusă ce i-am 
spusă, i-am spusă și vorba franțuzescă și 
de atunci se filcuse obiceiu în casă a 
se aminti de arcă și de vorba tranțu- 
zâscă. Așa a pățit’o coconulă Costică, 
și din acea di nu a mai încercată nică- 
irî să pețescă — der nici nu s’a mai 
însurată12, grăi visitiulă Alexe plină de 
mulțămire.

Eu rideamă cu hohotă, căci istori
sirea lui Costică mi-a plăcută.

Vacile mergeau la pășune și clopo
tele răsunau a pustiu. Doi tăurencl se 
împungeau de neastâmpărat! ce erau, 
âr văcarii se așezară la mâncare.

Alexe puse șleaurile la cai, le luă 
traistile cu orză din capete, și pregătea 
lucrurile pentru plecare. Nisce raohiu 
ce’i avea în lădița trăsurei îl dădu vă- 
cariloră er noi plecarămă spre sată.

Cerulă era presărată cu stele; Balta 
era liniștită, brotăceii strigau prin mlaș
tini, liliecii fâlfaiau pe lângă trăsură, er 
luna se arăta pe ceră.

Era linisce în împregiurime și ceva 
tainică în natură. Nu se aucjia nimică 
fără numai nisce înădușite lătrături de 
câni în depărtare. I. C- Panțu.
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Tergulu de rimătorî dela Severino. 
Direcțiunea acestui tergii publică situa- 
țiunea pe dina de 16 Decemvre. După 
acostă situațiune rimătorii intrațl în 
tergd dela 1 Aprilie pănă la 16 Decemvre 
1888 atingu cifra de 14832. Din aceștia 
1565 s’au venduta în interiorultî țării; 
6576 s’au esportatti în Austro-Ungaria; 
47 a foștii uciși, er restuld de 6644 rî- 
mătorl a rămașii în sălașe.

Prețurile sunta în urcare, variindă 
intre 80—85 bani chilogramulă. Sănă
tatea vitelora este escelentă, și este de 
remarcata, că dela 1 Aprilie pănă acum 
nu s'a manifestata nici una casa de 
bolă.

Tergulu de rimătorî din Steinbruch. La 14 
crt n. starea rîmătoriloru a fostă de 93633 
capete, la 15 crt. au întratu 2988 capete și au 
ețitu 642, răinânendu la 15 Ianuarie ună nu
mără de 96.029 capete. — Se noteză: marfă un- 
gwrescă veche, grea dela 48 pănă la 49 cr. — 
marfă unyurCseă tineră grea dela 51 cr. pănă la 
52 cr., —de mijlocii dela 50'^ cr. pănă la 51*/ 2 cr. 
— uford dela 49 cr. pănă la 49 cr. — marfă 
(erănescă grea dela 48 pănă la 50 cr. — de 
mijlocii dela 47 pănă la 48 cr. — ușoră dela 
46 cr. pănă la 47 cr. — Marfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
înse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 

cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă nerbfscă grea dela 48—49 cr. tran
sito mijlociă grea dela 48—49 cr. transito 
ușoră dela 47—48 cr. — Porci îngrășațl de uni 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațî cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășat1 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 40,0.

Trageri la sorți.
Losuri de Milan de 45 lire s’au sor

tata la 2 Ianuarie următorele serii: 515, 
557,572, 672, 733, 773, 1005, 1097, 1184, 
1186, 1282, 1301, 1316, 1461. 1496, 1582, 
1747, 1852, 1870, 2024, 2064, 2270, 2285, 
2521. 2533, 2552, 2647, 3064, 3093, 3310, 
3355, 3593, 3684, 3728, 3775. 3917, 3941, 
4048, 4106, 4267, 4360, 4402, 4407, 4526, 
4544, 4565, 4869, 5056, 5172, 5246,
5335, 5396, 5493. 5547, 5571, 5580, 5583, 
5645, 5686, 5837^ 5907, 5940, 5947, 6085, 
6138, 6368, 6440, 6616, 6949, 7254, 7416, 
7446, 7568, 7606, 7621. 7648, 7663, 7667, 
7724.

Cursulti pieței Brașovsi
din 17 Ianuarie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.22 Vând. 9.24
Arginta românesca - M 9.10 9.15
Napoleon-d’ori - - - )t 9.52 9.55
Lire tnrcescl - - - n 10.80 R 10.88
Imperiali - n 9.80 n 9.88
GalbinI n 5.60 n 5.65
Scris, fonc. „Albinau6e/0 M 10L— n —. -

M U 10 M 98.— M 98.56
Ruble rusescl - - - n 126.— 127.-
Discontula - - - - -8°/n pe ana.

Bursa din BucurescI din 4.16 Iănuarie.
"V" 3.10 zi °//o cump. vinde

Rentâ română perpentuă 1875 95 11 / 2
Renta română amortisabilă . 5°,;, 96 1 ! r
Renta rom (rurale convertite) 95
Oblig, de stata C. F. Române 6%

idem idem . 5“.„
Imprumutula Stern 1864 . 7%
Imprumutulu Openheim 1866 .
Imprumutulu Oraș BucurescI . 5u/n 88

idem idem din 1884 5“ —
Impr. or B cu prime Loz.fr. 20 —
Credit fondam rurala . . . . 7°/o 105 1/

idem idem . . . . 96 /21/
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o 104 .2

idem idem .... 6% 102 1/
idem idem . . . . 5% 94

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5"/n 83 l/2

Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 235
V.N.

Banca Nation, uit. div. 78.15 500 1008
Dacia-România uit. div. 24 lei 200
Naținnala de asig. uit div. 18 iei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250
Soc. Bazalt.Artif.ult.div. lei 27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100
Soc. da Reas. uit. div. 101. aur 200
Liceulu Sf. George lei . . . _
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 —
Societ. de Constr. uit. div. . . -
Societ. de Hârtie uit. div. . . —
Agio în Bursă............................... — 270
Rubla de hârtie.......................... — 267

Banca Națion. a României
Scompt............................................... 6"/0
Avansuri pe efecte..................... 7%
Avansuri pe Lingouri . . . . 7°/o

Cursuln la bursa de Viena
din 16 Ianuarie at. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0.................. 101.35
Renta de hârtiă5°/ft -.......93.70
Împrumutului căilora ferate ungare - 144.60
Amortizarea datoriei ciilorti ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.—
Amortisarea datoriei căilorti ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căilorti terate de

osta ungare (3-a emisiune 1 - - 116.70
Bonuri rurale ungare - - - - - 104.50
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.50
Bonuri rurale Banata-Timișa - - - 104.25
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.25
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.50
Bonuri croato-slavone ----- 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungur es cil ------- 99.60 
împrumutul!! cu premiulii un gureș cil 131.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinului - -- -- -- - 125.75
Renta de hârtii austriacă - - - - 52.45
Renta de argintii austriacă - - - - 83.10
Renta de aura austriacă ----- 111.65 
Losuri din 1860 ................................... 141.90
Acțiunile băncei austro-ungare - - 883.—
Acțiunile băncei de credita ungar. - 312.75 
Acțiunile băncei de credita austr. - 3 L 1.90 
Galbeni împerătescl ------- 5.68
Napoleon-d’ori - -- -- -- - 9.53l| t 
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.12l(s
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 120.56

Editorii și Redactorii responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

Qătză onozații editezi!
„Gazeta Transilvaniei*  întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecjl de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincldecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cțece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei*  a începută se apară de trei ori pe septemână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care 4i, erășl cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci înebee amă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cțieirului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca cjiarulă se-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astădi dela ună cjiară, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă dice ca amă ajunsă la capbtulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astădi când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea fiiaristicei nbstre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română : 
se cere dela noi sS ne încordămă puterile cu îndoită energiă și s6 continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă nouă reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei1,1 nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pbtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în cjiarulă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă adl la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pbte nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unu numiră însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la fbia nbstră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună (Jiară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amă decișii Cft dela anulă BOU 1889 îna
inte s6 mărimii în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și s6 le întocmimu și s6 le 
redactămu astfelu, ca s6 intereseze pe ori și ce cetitoru și s6 se pdtă abona și separată.

Deschidemă der abonamentu la „Gazeta Transilvaniei*,  care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă cțiarulEi, deschidemă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*,  cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a.

Rugămă pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloră loră pentru lățirea „Gazetei Tran
silvaniei*  precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

(Anuncinlfi Âdministrațiunil pe pagina VIII.) Rfida»C^jlUI16aw

ANUNCIU DE DESCHIDERE.
Avemă onore a face cunoscută pre onor, publică precum și onor, noștri protectori și amici, că pentru a satisface multe dorințe 

ale onor, publică amă înființată în casa nbstră nou zidită din Strada Căldărariloru Nr. 537—38 o RESTAURAȚIUNE întocmită cu totu COm- 
fortulli și cu tbtă comoditatea, precum și 0 PIVNIȚĂ CU VâNQARE DE VINURI â la ESZTERHAZY, pe cari le deschidemă:

DUMINECA IN 8|20 IANUAEIU.
Vinurile ce se pună în venejare suntă din pivnițile nbstre de calitate neschimbată de bună cu prețurile originale ale pivniței, câtă 

pentru mâncări escelente și celă mai solidă serviciu garanteză îndelungata praesă și maniera plăcută a d-lui
STEFAN BREZLMAYER

pe care 1'amă angajată ca birtașu.
Odăi pentru societăți separate stau la disposițiă gratisă.
Ca noutate se va servi încependă cu (Țiua. deschiderei în localitățile de restaurațiune

ID2Z: i • f-: ■ Km h-rt i j IZOP-’F. i r
â 9 cr. paharuld.

In fine mai facemă cunoscută, că venerarea de vinuri în pivnița ă la Eszterhâzy din strada Teatrului se continuă ca și pănă 
acum în tote calele dela 8 bre dimineța pănă la 9 bre sera și recomandămă din nou onor, publică consumătoră vinurile nbstre de masă 
și deșertă, curate din Transilvania, cari totdeuna se servescă prbspete dela cepă cu cele mai eftine prețuri.

Rugându-ne pentru binevoitbrea frecuență semnămă cu distinsă stimă

M. Fleischer & Comp.

Loz.fr
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FARMACIA

1 FSERHOFER
VIENA, Singerstrasse Nr. 15

la „G o 1 <1 e n c n R e i c li s a p f e 1“

186.12-10

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale^, merită cu 
totu dreptulu numirea dm urmă, de ore-ce în faptă nu esistă aprope nici o bolă. la care 
nu ar li probată în mii de cașuri efectulfi loru niiraculosă. în cașurile cele mai cerbi- 
cdfie, la cari multe alte medicamente s'au întrebuințată înzadaru, s’a dobenditu cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după unu scurtă timpii deplină însănătoșare. I cutidră cu 
15 pilule 21 cr., I sulu cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulu înainte costă cu espedarea francată 1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 
2 suluri 2 fl. 50 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 su
luri 3 fl. 20 cr. — Mai puțină de unu sulu nu se pote trimite.

Numai acele pilule suntu de considerații ca veritabile, a cărord instrucțiune este 
provfcțlută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculu fiă-cărei cutiore portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii.

Au ineursă o mulțime de scrisori, prin cari consumătorii acestoră pilule mulțămescu 
pentru redobândirea sănătății loru după cele mai diferite și grele bole. OrI-cine a tăcută 
odată încercare, recomandă acestă medicamentă mai departe.

Reproducemu aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămită.

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI11

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

luni
luni
anu

Pentru România și străinătate:
trei luni .
șese luni.
ună ană .

Sr/ilurbacli. 17 Februariu 1SS8.
Onor. Domnule! Respectuosu subsemnatulu 

Ve rugă a mai trimite din nou patru suluri din 
Piiuhie b-r. in adttirii fnrtt folositure ți escelentu pu~ 
tifitâlore de stfupe. Cu înalta stimă

Ifl. Neureiter, medică.

Rrtmche lângă Flodnig. 12 Sept. 1887.
Onor D-lc! D-cțou a voită ca sc ‘mi intre în 

mână Pilulele D-v.. și Ve descriu acuma succe- 
ruIu dobânditu; In patulu de lăudiă (chendeliâ) 
me răcisemu astfeliu. încâtu nu mai puteoiu 
lucra, și așu fi de sigură deja mortă. dâcă nu 
me-ar fi scăpatu pilulele d-vostră admirabile. 
I)-deu se Ve binecuvânteze de mii de ori pentru 
acesta. Am încrederea, că Pilulele D-v ine vor 
însanătoșa de totă, astfel precum ele au folosit 
și altora Theresia Knlfic.

W^tier-Xfustadt. 9 Docemvrie 1887.
Oner. Domnule! Ve esprimu cea mai căldu- 

r<5sâ mulțămire in numele mătușei melc, care 
a suferita cinci ani de catarrh chronic la sto- 
macu. Viăța îi era unu chinu și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primitu o cutidră 
cu escelentele Pilule ale D-v.. purifi. atdre du 
fiânge, și după întrebuințarea loru mai îndelun
gată s'a însănătoșatu. Cu înalta stimă

losefa Weimettl.

lângă Kirchdorf. Austria de susu.
10 IanuHriu 1880.

Onor. Domnule! Binevoiți a'mi trimite cu 
poșta unu sulu cu Pilulele D-tale escelentu pu-

rificătore do sânge. Trebue so Vc esprimu cea 
mai îndeplini recunoștință în privința valorei 
acestora pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturora suferindiloră, unde mi se va da 
ocasiune. Ve împuternicezu. ca despre acesta 
a mea mulțâmită se dispuneți după plăcu în 
publică. Cu înaltă stimă

Theresia Kastner.

Gotttekden f. lângă Koblbach, Silesia-Austr.
8 Octomvrie 1886.

Onor. Domnule! Ve rogu amicabilu a'mi 
trimite unu sulu cu 6 cutiâre Pilule universale 
purificătore de sânge. Numai minunateloru Pl
iuri ale D-v. am se mulțâmescfi, că am scăpată 
de o suferință la stomacu. care m’a chinuită u 
anî. Aceste Piluri nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și Ve esprimu prin acesta mulțumită 
mea cea mai căldurosă.

Cu cea mai înalta stimă. Acra Zwlkl.

Rohrback, 28 Februariu 1886
Onor. Domnule ! In luna lui Noemvre a. tr. 

am comandată la D-ta unu sulu cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observată celu mai bun 
succesu; sufereamu ambii de durere de capă 
violentă și de scaunu neregulată, astufeliu că 
eram deja aprdpe de desperare, cn tdte că sun- 
temă numai de 4ti ani. Și ce so vedi! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat de sufe
rință. Cu stimă.

Anton List.

luni

pe
n
D

pe 
î?
n

trei 
șese 
unu

3
6

12

fl. — 
fl. — 
fl. —

10
20
40

franci
n
n

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

Prafuri (Fiakerpulver) contra catarului, 
răgușelei, tusei etc. 1 cutia 35 cr.. cu 
trimiterea francată 60 cr.

Pomadă de Tanochinîn de I. Pse.rhofer, 
cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea perului. Un bor- 
canu 2 fl.

Plastm universalii de prof. Steudel. la 
rane din lovitură și împunsă, la totă 
felulu de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargfi periodică la pi
ctore, la degetu, la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte 
de acestă soiu, s’a probată 
ori. 1 borcană 50 cr., eu 
francată 75 cr.

Sare universală de curățeniă
Bulrtdi. Unu remediu de casă esce- 
lentă contra tuturora urmăriloră diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gâtă, suferințe haemoroidaJe, constipa- 
țiune etc. 1 pachetft 1 fl.

Esență pentru ochi de Romershausen, 
1 buteliă 2 fl. 50 cr.. ’/j buteliă 1 fl. 
50 cr.

Balsainu contra degerat urci de T. Pser- 
hofer, de mulți ani recunoscută ca celă 
mai sigurii remediu contra suferiiițe- 
loru de degerftturâ de totu ielulă. pre
cum si spre vindecarea raneloru înve
chite etc. 1 borcănelu 40 cr., cu trimi
terea franco 65 cr.

Suculu-Spitzwcgerîch, medicamentă con
tra catarului, răgu.șelei si a tusei etc.
1 sticluță 50 cr.

Aliflă americană conlra rhoumatismului, 
celu mai bunu medicamentă la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri, Ischias 
(bolă de tremuru'j, junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

I’raf fi contra asudării picidreloru, 1 cu
tia 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Ralsamn contra gușiloru, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturilor^ 
la gâtă. 1 fiaconu 40 cr., cu trimiterea 
francată 65 cr.

Essență (le viață, (Picăturide Praga) con
tra stomacului stricată, a mistuire! rele 
și greutăților^ de totă Ielulă. unu re
mediu de casă escelentă. 1 fiaconu 22 cr.

Balsaniu englezescu, 1 sticluță 12 cr., 12 
sticluțe 1 fi. 20 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tote diarele austriaco, și la casu, când unele din aceste 
specii nu s'arU afla în deposits, se voră procura la cerere cu promptitudine și câtă se 
pote de eftinu.

lUT*  Trimiterile prin postă se efectuezi iute, deci se trimite pre- 
țulft înainte, seu cu rambursă.

Trimițendu-se prețulu nainte, (mai bine prin niaudatu poștală) este 
porto poștală cn multă mai eftinu, decâtu la trimiteri cu rambursă.

suferințe 
de multe 
trimiterea

de A. W.

Ori și ce DURERE DE DINȚI
o delătură îndată sticluța „Liton“ probată de 20 de ani în mii 
de casurî, ce se capătă pentru 36 cr. la DEMETER EREMIAS 
NEPOȚII în Brașovu. 217,4-1

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lacră escelenfâ in contra tuturora boleloru de stomachâ.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitil, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosO greu, umflare (venturî), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachu, acrelă, formarea de petră și hăsipti, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune său încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatU și de haemorhoide. — Prețulu unei sticle dinprennă cu pres- 
criereade întrebnințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulU
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntU unu remediu secretU.
sctutunme, porțile conținătore suntu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■VeritaToile se află mai în tote farmaciile.

Avertisment* ! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, servesce învelitorea roșiă provedută cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătatU, că acesta s'a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

"Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz KelZcmen, farmacia la ,.Biserica Albă11, 
farm. I. Goos; farm. Iul. Horiiung; farmacia F. lekelius^ W-we; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert: farm. Fd. Kugler la „Higiea11: fa.m. G. Ieketius în Hoszufalu.

Băile Tușnadă: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldioră: Sftarienburgb farm. Wil. Schneider. Făgărașu: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Srt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, farmBarabăs Fer. 13,52—44

. 2 fl. 

. 1 fl.
50 cr.

anu
șese 
trei luni................................................

Pentru România și străinătate:
8 franci
4 „
2 ” 

Abonamentele se făcu mai ușorfl și mai repede prin 
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoieșcă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei1.

pe 
pe 
pe

pe
Pe 
pe

anu
șese luni . 
trei luni .

LUDWIG GROSZ 
Atelieru teenieu pentru dinți 

fondatd la 1878.

Bmla-Pesta IV., UnRasse 1, Ecke Hatvanergasse. 
Dimineța dela 9—12. După prândtl dela 2—6 ore.

Dinți artificiali, danturi,
și reparaturi cu prețuri modeste și cu deplină garanțiă 

se facă la

8^ A VISU.
Subsemnatulă facă onor, publică cunoscută, că d-lă 

Ioauu Săbădeanu, la care am fostă mai mulți ani anga- 
jatu ca măestru, ’mi-a predată confecționarea de încălță
minte. Lucrându der d’aci înainte pe propria mea socotelă, 
me voiu sili a confecționa încălțăminte bună după modelă
rile cele mai nouă și din materialulu celu mai solidu, 
cu prețuri moderate.

Atelierulu meu se află totu în curtea locuinței d-lui 
I. Săbădeanu. Comande atâtă după mesură câtă și pentru 
ori-ce reparaturi se primescă din bunăvoința d-lui I. Săbă
deanu și în Prăvălia d-lui, Strada Căldărariloru No. 485.

Cu înaltă stimă
C3-eorg,e OTteazvc.,

pantofarii.216,6-4

Tuse nu mai este!
Efectulft surprindătorii alu sucu

lui de ceapă, rațională disolvattt și 
preparată pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de peptă și de gâtă se con
stată în modulă celă mai strălucită 
după întrebuințarea bonboneloru de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă- 
torele deposite :

In Brașovii la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă“ ; Bepoulă 
principal in Kremsier la farm. F. Krizan.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei*  
ă 5 cr. se pottt cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae^Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


