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BRAȘOVU, plaja mart Mr 22.
B«risori netrancute nu se pri 
mescd. 11 anu scrip'u nu fle tc- 

tnmi :u !
Birourile de amciui, 

Brafovu, piața mare Nr. 22.
In aerate mai primescu în Vi eu a 
Rudolf Mosse, HaasensUtn A "Vogler 
(Oto Maas). HunricK Sofia lek, Alois 
Rmidl, Jf.Diaift, A.Oppelik.J. btm- 
uelerg ■ în Budapesta : A. ¥ Gold- 
berger, AuionMetet, EcksdeinRemal; 
in Frankfbrt: O. L, Daube; In Ham

burg : A. Steiner.
Prețul inaerțiunilort : o seria 
garmondu pe o ooldină 6 cr. 
ai 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă ei învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
fieriă 10 or. v. a. s6u 80 hani.

„Gateta- iese în fie-eare tți.

(Zm o j.\^ezzs"C7 -L-j j.vnn>j

Itonamente țemru Ăustio-DHgaiU 
Pe unu aml 12 fi., pe ș£se luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Pentru România șl străinătata 

Pe unii anu 40 franci, pe șăaa 
luni 20 franci, pe trei lwni 

10 franci.
Se enumeră la t6te ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

ADonamentulu pentru Biașoru: 
laadministrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiul*  I.: pe unu anu 
10 fi., pa șise luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu duauju în 
casă: Pe unu anu 12 fi., pe 
ș6se lunî 6 fi., pe tiei luni 3 fi 
Unu esemplaru 6 cr. v. a. său 

15 bani.
Atâtrî abonamentele câtu si 

inserțiunile suntu a se plali 
înainte.

Nr. 12.—Anulu LII. Brașovii, Duminecă 15 (27) Ianuarie 1889.

Brașovd, 14 Ianuarie v.
Vorbeamuîn numerulu trecută 

de Duminecă de greaua povară a 
dăriloru, ce apasă poporulu cum
plită și cari suntă afil încțecitu 
mai mari ca înainte cu 20—30 
de anî.

Decă statulă pretinde dela noi 
ac}! înzecită mai mare dare, tre- 
bue că are și elă înzecită mai 
mari cheltuieli ca mai înainte.

Amu arătată de unde vină 
aceste cheltuieli. Le-a pricinuită 
risipa guvernului ungurescă, care 
vrea se j<5ce pe marele, multele 
datorii ce le-a făcută și le face 
mereu spre a’și împlini poftele și 
a'și acoperi lipsurile și îndatori
rile față cu monarc-hiași cu străi
nătatea.

Intre aceste lipsuri și îndato
riri jocă celu mai însemnată rolă 
pregătirile militare.

Se nasce acum întrebarea, cine 
silesce împărăția se facă atâtea 
cheltueli cu înarmările, ca po- 
porele se nu mai pâtă răsufla cum 
se cade sub greutatea dăriloră?

De câte ori se cere dela dietă 
vr’ună nou împrumută pentru ar
mată, se cțice, că interesele de 
apărare ale monarchiei îlă pre
tindă.

Noi sciinu însă că de douăzeci 
de ani și mai bine monarchia 
nostră se bucură de cea mai adencă 
pace, cine amenință der liniștea ei?

Deocamdată, ni se spune, mo- 
nai'cliia trăiesce în bună înțelegere 
cu tote puterile, der se adauge 
în totdeuna, că nu se scie ce va 
aduce cjiua de mâne.

„Piua de mâne“ nu esprimă 
decâtă neîncrederea, ce domnesce 
între puteri, cari pândescă una 
asupra alteia cu temere și frică.

Causa acestei neîncrederi e 
ușoră de înțelesă. Este pofta de 
cucerire și de îmbogățire pe soco- 
tela altora, este stăruința de a

cupleși pe alții cu puterea, cari 
i-au dată nascere.

Pănă la 1866 statele nu chel
tuiau nicî pe jumătate atâta cu 
înarmările, câtă cheltuescă astăcjl- 
In acelă ană însă mica Prusiă a 
isbutită cu sistemulă său de în- 
narmare generală și cu armele ei 
perfecționate de a învinge pe pu
ternica Austriă.

De atunci tote s’au schimbată. 
Statele mari și mici și-au reorga- 
nisatu armatele după esemplulă 
celei prusiane și și-au cumpărată 
pusei de sistemulă nou.

Curendă după 1866 a urmată 
răsboiulă franco-germană. Și aici 
a isbutită Prusia, care avea ar
mată mai multă și era mai bine 
pregătită.

De atunci statele au începută 
să se întrecă unele pe altele cu 
înarmările și cu mărirea oști- 
riloru loră.

S’a formată convingerea, că 
statulă care va ave cei mai 
mulțl soldați, cea mai bună orga- 
nisare și cele mai bune arme va 
fi biruitoră.

Astfelă s’a născută periodulă 
de față numitu ală militarismului, 
când totă îngrijirea guverneloră 
pare a ave numai ținta de a’și 
înmulți și întări armatele.

După răsboiulă cu Francesii, 
ițise bătrânulă mareșală Moltke, 
că Germania va trebui încă timp 
de 50 ele ani să stea la pândă cu 
mâna pe sabiă.

Era lucru firescă ca cei ce au 
fostă bătuți de armatele germane 
să-și încordeze puterile și să se 
înarmeze și ei așa, ca să potă 
ține peptă cu puternica împără- 
țiă germană.

Era mai alesă de prevăzută, 
că Francesii voră face totă posi- 
bilulă spre a’și mări și întări for
țele militare, căci numai astlelă 
puteu spera, că’șl voră pute răs- 
buna odată pentru desastrele su-

ferite și pentru pierderea Alsației 
și a Lotaringiei.

Dela 1871 înedee Germanii și 
Francesii se înarmeză pe între
cute și celelalte state împreună 
cu ei, căci nici unulă nu este si
gură de ceea ce-lu așteptă.

Și când se armeză statele cele 
mari nu potă remâne îndereptă 
nici statele cele mici, cari se mai 
temă cu dreptă cuventă se nu 
fiă înghițite de cei puternici.

Astfeliu totă grija guverneloră 
mari și mici se îndreptă asupra 
înarmăriloră și nu mai sciu cum 
se sporescă venitele visteriei ca 
se p6tă suporta colosalele chel
tueli.

Tbte statele privescă acțî, cu 
mâna pe sabiă, spre Berlină, unde 
puterniculu cancelară Bismark 
conduce firele politicei, ce au inau
gurate militarismulu prusiană.

Deșteptândă rivalitatea tutu- 
roră stateloră prin victoriile ei 
estraordinare, Germania cu tote 
că șl-a încțecită aprope puterile 
militare a trebuită se se gândescă, 
că pote odată se sară doi seu trei 
asupră-i. De aceea Bismark a cău
tată se se întărescă și prin a- 
lianțe.

Astfelă s’a formată așa numita 
„ligă de pace“ între Germania, 
Austro-Ungaria și Italia. Puterile 
cari n’au intrată în acesta ligă 
suntă dușmane naturale ale ei. 
Ele n’au formată o contra-ligă, 
țină înse în respectă liga de pace 
prin puterea împrejurărilor!!.

In momentulu când Francia 
ar fi atacată de Germania și-ar 
pune în mișcare o.știle sale în con
tra acestei puteri rivale și Rusia, 
care dispune de forțe colosale.

„Liga de pace“ are scopulă de a 
ține în ireu pe Rusia ca și pe Francia, 
De aici vine, că monarchia aus- 
tro-ungară trebue se-șl încorde 
puterile așa de tare, ca se mulță- 
mescă pe aliatulu din Berlină, de 
aci continuele sarcini ce ni-se im-

pună și mărirea îndatoririloră mi
litare prin noua lege militară.

Vede înse orl-ce omă cu minte 
că și aceste înarmări grozave tre
bue se aibă o margine, căci po- 
pdrele în cele din urmă voră îm
brânci sub povara sarcineloră.

De aceea s’a formată convin
gerea că starea de nesuferită creată 
de militarismă în Europa nu se 
va pute sferși decâtă printr’unu 
crâncenă resboiu europenii, de 
cumva nu se voră înțelege pute
rile între sine ca se desarmeze cu 
tbtele, ceea ce pare înse a re
mâne o speranță deșertă.

Revista politică.
Dinăuntru. Au trecută mai multe 

cțile de când se desbate în camera 
deputațiloru unguri din Pesta asu
pra legei celei noue militare, și 
încă totă nu s’a isprăvită desba- 
terea. Se scie că după noua lege, 
tinerii se recruteză la 21 de ani 
de etate, voluntarii pe ună ană 
au se servescă doi ani, decă nu 
depună la sferșitulu anului ânteiu 
esamenulă de oficeră în reservă, 
și acestă esamenă au se-lă depună 
în limba nemțescă; apoi se voră 
recruta în fiecare ană mai mulțl 
tineri (peste o sută de mii) decâtă 
pănă acum, pănă ce se va pute 
ajunge la cifra de 800'000 de 6- 
meni pentru casă de resboiu.

Pricina pentru care se trăgănesc 
atâta timpă desbaterile este, că 
unii deputațl, adecă cei din opo- 
sițiune ori contrari ai guvernului, 
facă gură multă de geaba. Pretind 
unii, anume Kossuthiștii, ca Un
garia se aibă armată ungurescă, 
cu limba de comandă și de ser
viciu ungurescă, și de aceea nu 
vreu se primescă legea cea nouă 
militară, care lasă ca armata co
mună se aibă limba de serviciu 
și de comandă totă cea nemțescă; 
alții se ’mpacă cu armata comună, 
der ceră ca tinerii voluntari un-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."
„Pânea văstră o’mpărțițl, 
„Deră legea strămoșescă, 
„Scumpa lege românescă 
„Neatinsă o păziți.

„Și de cum-va vre-ună dușmanii 
„Ar da semnă de lăcomie, 
„Invățati’lă omenie
„Voi, odrasla lui Traianu!“...

Aste vorbe bărbătescl
Totă creștinulă le învață 
Și unii nemți plină de vieță 
Cresce falnică în Grozesci.

Nu e nemă mai primitoră 
Câte țări străbate ventulă, 
Der ferescă Domnulă sfântulă 
Se te-atingi de legea loră!

Iată însă că’ntr’o di
Volburi negre se ridică,
Și o cetă venetică
Năvălindă, sumeță răcni:

„Nouă mări și nouă țări
„Noi trecut’amă cu grăbire;
„O grozavă pustiire
„Spune-a ndstre lungi cărări.

„Vai de nemulă ce-a ’ncercată 
„Pasultt nostru să'lu oprescă : 
„Spada nostră vitejescă 
„In țărînă l’a culcată.

„Deci și voi îngenunchiațl
„Ici sub arma'nvingătore
„Și cea cruce lucitore
„De pe turnuri dărîmațl!...

Săbii multe zîngănescă, 
Multe strigăte răsună 
Și de larma cea nebună 
Multe inimi se’ngrozescă.

Popa însă pe ai săi
La năcază nu’i părăsesce, 
Ci din graiu elă le grăiesce: 
„Nu vă temeți, dragii mei!“

Și de obște’ncunj urată
Elă de luptă mi-se gată; 
„Susă, Români, cu toți odată, 
„Că nl-e cuibu-amenințată!“

Crucea sfântă’n brațulă stângă 
Și cu lancea’n mâna dreptă 
In dușmani elă se aieptă 
Ca securea într’ună crângă.

Grea e lupta, lupta-i grea, 
Mortea îșl iuțesce pașii ;
Bravă se luptă Românașii, 
Multă de lucru are ea....

Sfântulă sore ostenită
Totă apusulă înroșesce;
Elă se miră, căci zăresce 
Pe celă câmpă ună altă sfințită.

Unde-i nemulă îngâmfată'?
Unde-i ceta îndrăsneță ?.. 
Ca ună visă în dimineță, 
Astfelă ea s’a 'mprăștiată.

** #
Doi voituri, ce-atuncl treceau, 
Pe o stâncă se opriră 
Și isbânda cândă priviră, 
yste vorbe glăsuiau:

„Frate, să nu te’ngrijescl 
„De suflarea românescă, 
„Câtă vreme-o să trăiască
„Popi ca Gheorge din Grozesci! “

(Dintr’o carte veohiă.)
Sandu.

Popa Gheorghe.
(Legendă din istoria națională). 

Popa Gheorghe din Grozesci 
La al tarul ti sfântă slujesce 
Și pe omeni dăscălesce 
Totă cu vorbe creștinesc!.

„Omeni buni, mă ascultați: 
„De acum până’n vecie 
„Toții în pace, cu frăție 
„Pe căi drepte se umblațl.

„Pe lipsita îla miluițl, 
„Și la vetrele străbune 
„Ori ce omă cu gânduri bune 
„Bucuroșii îlu. găzduițl!“...

Cam așa grăesce elă 
Cătră obștea, ce’lii ascultă, 
Ș’apoi fără vorbă multă 
0 mai schimbă și’n ăstăfelă :

„Ajutați, iubiții mei, 
„Pe totu omulă de’nvoială, 
„Er’ cu lupi, ce dau năvală, 
„Fiți în ori ce vreme lei!
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guri se depună esamenulu de ofi- 
ceru in reservă in limba ungurescă. 

Ve<|l bine, că totă vorbăria e 
de geba. Ministrulu Tisza cu par- 
tidulu lui stăruescu se se voteze 
legea așa cum s’a iniațișatu, pen
tru că așa e porunca dela Viena 
și d-lu Tisza, decă nu vrea se cac[ă 
dela putere, trebue se ’mplinescă 
porunca. Și așa se va și vota legea.

Bătătorii la ochi în totă des- 
baterea e, că deputății unguri vor- 
bescu acolo despre Ungaria, ca 
cum ar fi Maghiaria, ca cum n’ar 
fi in Ardealu, Bănatu și Țera un
gurescă decâtu numai Unguri. Apoi 
e bine se nu uite niciodată depu
tății unguri, că in aceste țerl mai 
suntu și Români, ba mai suntu și 
Sași, Șerbi și Slovaci, și aceștia 
n’au nici poftă nici voia să trecă 
drepții Unguri. Românulu română 
vrea se fiă și basta.

Din afară. Tote statele, ca și 
monarchia nostră, au de lucru 
mai multă cu înarmările. Rusia 
îșî sporesce armata și aduce me
reu cătane la granițele monarchiei 
ndstre și ale Germaniei; Franța 
a votată o nouă lege militară, care 
nu mai scutesce de serviciul! mi
litară nici chiar pe seminariști, 
ci toți fără deosebire trebue se 
fiă soldați. Germania e ocupată 
a’șl spori și echipa artileria dela 
granița irancesă ca în timpă de 
resboiu, pentru că artileria fran- 
cesă, dice ea, așa e achipată și e 
mai numerbsă. Totu astfelă în- 
armeză și fortifică mereu Italia, 
Belgia și celelalte state, ca 
și cum ne-amu aștepta la nisce 
întâmplări mari.

In afară din Europa suntă ocu
pați Francesii în Tonchină cu 
stîrpirea hoților! de mare. Au și 
avută trupele francese lupte cu ei 
și le-au ocupată o localitate. Ger
mania e ocupată în Africa orien
tală, ca se stîrpescă comerțul! cu 
Sclavi; acolo ostașii de pe coră
biile germane de resboiu au avut 
grele lupte cu Arabii, cari au a- 
tacată coloniile germane și au o- 
morîtă mai mulțl missionarl ca
tolici ; ocupată mai e Germania 
în Samoa, unde o parte din locui
tori s’au răsculată în contra re
gelui loră, care e susținută de 
Germani. Au fostă chiar lupte între 
Germani și între resculațh A- 
cum e liniște deocamdată. Italienii 
suntă ocupați pe la Suakim la 
Marea Roșiă, unde au avută lupte 
grele cu Sudanezii din sudulă Egi
ptului. Acum se aude că Suda
nezii înainteză asupra Egiptului. 
Decă soirea va fi adevărată, atunci

Englezii cari țină Egiptulă ocupată 
voră avea erășî de lucru.

SCIRILE DILEI.
Veste durerosă. piarele din Bucu- 

rescl ne aducă trista și durerosă scire 
de peste Prută, că marele binefăcătorii 
ală poporului română, d-lă Michailă 
Stroescu, care a oferit guvernului română 
100,OCX) ruble pentru înființarea de școle 
rurale, 50,000 franci Associațiunii mese- 
riașiloră români din Brașovă pentru lă
țirea meseriiloră, a fostă lovită de o 
grea bolă, așa că mai nu mai e nădejde 
de îndreptare. împreună cu nobila sa 
soțiă, d-na Elisa Stroescu, toți Românii 
împărtășescă adenca durere pentru a- 
cestă nenorocire și îșî unescă urările 
loră fierbinți pentru deplina reînsănăto- 
șare a vrednicului și bunului Română 
spre bucuria soției sale, Româncă mo
delă, și a poporului română.

* * * *

este cam ca și strigoii și șede numai 
prin pădure. In fiecare pădure este adecă 
în câte o tufă o nuia grosă, provădută 
cu forte multe rămurele încâlcite ca o 
mătură, și acesta este a mamii-pădurii! 
Unii ochiară confundă, cjicend că ea ar 
fi mama pădurii. Decă cineva cu scire 
ori fără scire duce acasă tufa acesta și 
o pune pe focă, îi aprinde casa și-i 
aduce beteșuguri și vrajbă în casă. — 
Mama pădurii se folosesce și ca nume 
de batjocură feteloră urîte.

*
Fata pădurii. Sub Meseșă, pe unde 

duce drumulă spre Vârmezo (Livadea 
fortăreții) în pădure, e ună isvoră, la 
ună locă frumosă, cu apă bună, plăcută.

Poporulă ascrie fântânei putere vin- 
decătore și înfrumsețătore; ună mită cjice, 
ca acestă isvoru e lucrulă Junouei din 
care ea totă-deauna și-a câștigată pote
rile perdute.

Isvorulă acesta e a unei cfine, căreia-i 
cjice poporulă de aici „Fata pădurei11, 
carea e o fată cunoscută pentru frum- 
seța ei neperitore, tinereța-i neschimbată, 
care ca o Diana Hellas în pădurile ei, așa

Comassarea in Castău-Beriu. Ni-se 
scrie, că ună d-nă advocată română 
născută în Castău, der stăruitoră la o- 
raș, care are unele pământuri de puțin preț 
în liotarulă comunei Castău, precum și 
în hotarulă comunei învecinate Beriu, ce 
nu le pote nici folosi nici vinde, a ce
rută comassarea în acele două comune 
în contra voinței locultoriloră, făcendă 
astfelă presiune asupra loră ca să’i cum
pere pământurile cu prețulă întreită pusă 
de densulă. Comuna Castău neputen- 
du’i primi greua ofertă, căci pretindea 
3000 fi. pentru pământuri de abia 1000 
fi., s’a vâdutu cu comasarea după gâtă, 
nevoindă a’șl retrage advocatulă română 
din vorbă cererea nici după repețite ru- 
gărî ale locuitoriloră. Comuna Beriu 
s’a supusă tuturoră conpițiuniloră celoră 
grele, der pănă acum fără vre-unu fo- 
losă reală.

* * *
Numiri bisericescl. La propunerea 

ministrului ungurescă de culte, Maies
tatea Sa a înaintată pe canoniculă șco
lară Dumitru Coroiană la rangulă de cus
tode, pe canoniculă cancelară Vasilie 
Popă la rangulă de canonică școlară și 
pe canoniculă prebendată Eusebiu Câr
tița la rangulă de canonică cancelaru la 
capitululă gr. cat din Gherla.

* 4 *
Conversiunea ungară. Cei ce posedă 

obligațiuni rurale transilvane ori teme- 
șane (Siebenb. oder Temes-Banater Grun- 
dentlastungs-Obligationen) și voescă a 
le schimba cu cele nouă de 4°/0, cari 
se emită în loculă loră, au să depună 
obligațiunile vechi, pănă la 9 Faură in
clusive , la perceptoratele de dare un
gare. Cei ce nu voră voi să facă pre
schimbarea acesta, la timpulă său voră 
căpăta în numărară de fiecare 100 no

minală fi. 105 v. a. — E de observată 
aci că, pe când obligațiunile 4°/0 care 
se emită acum aducă interese numai 
4.51m, altele, cum suntă de esemplu scri
surile fonciare ale „Albinei11, aducă in
terese 5.076.

* * *
Recrutarea in anulu acesta. După cum 

se anunță oficială, recrutarea în anulă 
acesta se va face după noua lege mili
tară, avendă să tragă sorți și classa a 
patra de etate, adecă cei născuți în 1866. 
Termenulă recrutării atârnă de timpulă 
în care noua lege va fi sancționată de 
Maiestatea Sa. împărțirea contingentului 
recruțiloră avendă ase face după terito
riile corpuriloră de armată, și nu după 
cercurile de întregire ca pănă acum, pre
gătirile de recrutare voră dura vr’o 4 
săptămâni. „Bud. Corr.“ dice că, după 
credința cercuriloră militare mai înalte, 
recrutarea nu se va pute face după 
noua lege.

* * *
Invențiă românescă. Unulă dintre 

cei dinteiu elevi ai scolei militare din 
BucurescI inventând ă ună aparată topo
grafică forte precisă pentru măsurătorea 
unghiuriloră, ministrulă de răsboiu a de
cisă, ca acesta aparată să fie construită 
in streinătate pe socotela ministerului, 
spune „Epoca".

* * *
Biblioteci de maghiarisare. Reuniunea 

ardeleană de maghiarisare, adecă Kultur- 
egyletulă din Clușiu, a adunată 526 
cărți ungurescl, ca să le împrăștie prin 
Ardeală. Foia ungurescă „Kolozsvar" 
spune, că aceste cărți suntu tote de cu
prinsă „originală11, „patriotică11, scrieri 
ce se referescă la cultura materială. 
„Poeți streini, istoriă streină nu au locă 
sub facla luminătăre a Kulturegyletului 
ardeleană ; dintre poeții noștri — adecă 
ungurescl — au locă în acestă panteonu 
mică dată poporului numai superiorită
țile naționale, din istoria nostră'— adecă 
ungurescă — numai mărturiile de sânge 
naționale, patriotice". Așa scrie foia un
gurescă. ScițI ce’nsemneză asta, frațiloră 
Români? Ca să vă otrăviți mintea și 
inima cu poesii ungurescl, care spună, 
că numai Ungurulă e omă; cu istoria 
ungurescă, care spune, că noi suntemă 
venetici și adunături; să nu mai sciți 
cum suntă alte țări și ce se petrece 
p’acolo; cu alte cuvinte, să vă îndope 
mintea și inima cu neadevăruri ungu
rescl, cu scopă ca să vă facă Unguri. 
Să nu primiți în casa vostră astfelă de 
cărți, nici să le cetiți!

* * *
Colonisare de Săcui. Contele ungu

rescă Arved Teleki și I. Csuros avendă de 
gândă să coloniseze 11 familii de Săcui 
cu 40 membri din comuna Leațfalău pe 
proprietățile loră, observămă că aceste 

proprietăți suntă în comitatele Sibiiului, 
Albei și Brașovului. Și sciți cu ce gândă 
o facă ei acesta? Cu gândulă ca acești 
Săcui să facă Unguri din Români! Apoi 
să nu pufnescl de rîsă, Române?

♦ * *
Nebunia maghiarisării. Reuniunea de 

maghiarisare din Verșeță șl-a ținută adu
narea generală sub președința șvabului 
Dr. Karl Seemayer. Reuniunea nu lasă 
nici ună mijlocă nefolosită pentru ca 
să lățescă limba ungurescă; are 3000 
fi. bani, organiseză cursuri de limba un
gurescă și petreceri sociale ungurescl, 
înființeză biblioteci ungurescl ș. a. Acum 
a alesă protectoră pe fișpanulă Verșe- 
țului și Panciovei, Alex. NikolicI de 
Rudna, care de altmintrelea e sârbă. Reu
niunea a dată în schimbă în anulă tre
cută 28 de copii maghiari în familii 
germane și totă ațâți copii germani în 
familii maghiare, ca se învețe unguresce. 
Astfelă bântue nebunia maghiarisării. 
De altmintrelea vedemă și din casulu 
acesta, că pe Români nu’i prindă Un
gurii pe cleiu, cum le-ar fi pofta.

* * *
Doctorii in medicină. D-lă Iosifă 

Farcașă, fiulu d-lui protopopă Ionă 
Farcașă din Secu, a fostă promovată 
doctor în medicină de cătră universitatea 
din Clușiu. Felicitările nostre.

** *
Corn de plugari. Ni-se scrie: „Corulă 

vocală gr. or. alu plugariloră din comu
na F. Gyorăs, comitatulă Bihoru, s’a 
înființată în comuna nostră în tomna 
trecută. D-lă Petru Serbă, preotă-învă- 
țătoră, a umblată prin comună îndem- 
nândă holtei și bărbați ca să vie sera 
la școlă să’nvețe notele, mai cetindu-le 
și câte-o novelă ori poveste frumosă. 
In diua de Crăciună a cântată corulă 
pentru ânteia oră pe 3 voci, și anume 
copii de școlă soprană, cei dela școla 
da Dumineca și Joia tenoră, er holteii 
și bărbații basă. Acesta a însuflețită 
așa de multă poporulă, care n’a mai 
audită cântări în felulă acesta, încâtă 
acuma în totă sera vină la școlă vr’o 
18 holtei și bărbați, pe cănd pănă aci 
numai 10 îuvățasără. Bunulă preotă îi 
învață acum pe patru voci, pregătindu’i 
pentru sfintele sărbători ale Pasciloră. 
Statutele corului s’au predată d-lui pro
topopă ală Beliului ca să-le înainteze 
consistorului din Oradea-mare spre în
tărire. Audindă într’o seră preotulă din 
comuna învecinată F. Totă cum cântă 
corulă, s’a și pusă pe lucru să formeze 
și la densulă în comună coră. In vr’o 
5—6 ani vomă ave fericirea să vedemă 
mai în tote comunele coruri între Ro
mâni11. Ștefană Moțu, economă.

*
Lotăria mică. Dela 1819 pănă la 1888 

lotăria mică a înghițită din agonisela 
biețiloră locuitori din Ardeală, Bănată

BEII.
(Din scrierile inedite ale lui I. P. Reteganulu.

Acelea vremi de tristă aducere a- 
minte, când popărăle sălbatice roiau ca 
muscele golumbace și ca lăcustele din 
pădurile cele întunecate ale Asiei, și tote 
îșî luau drumulă spre Europa călcândă 
mai înteiu scumpa nostră patriă, prădândă 
totă ce le sta în cale, acelea vremi, dică, 
nici pănă acjl n’au eșită cu totulă din 
mintea scumpului nostru poporă, cel atâtă 
de bătută de sorte.

Bătrânii noștri sciu să ne povestescă 
de CuruțI și LobonțI, de CapcânI și Tă
tari, ba chiar și de Răi. Etă cum ne 
povestescă ei:

— Mai de multă, pe ici pe la noi 
veneau Băii, cari mâncau omeni. Când 
veneau acei Răi, atunci omenii se tră
geau la păduri, fiind-că pe atunci erau 
forte multe păduri, lăsându-șl tăte averile 
pradă aceloră Răi, și totă în sînulă co- 
driloră petreceau pănă ce Răii se depăr
tau, când apoi întorcendu-se aflau numai 
urmele. —

Der Răii erau hamișl (vicleni). Ei 

sciau că omenii suntă ascunși prin pă
duri, deci mergeau în marginea pădurei 
și strigau Marie, Todosie, Ioană ! eșițl 
din pădure, că s’au dusă Răii. Unele din 
muieri seu fete, cari purtau numele au
dits, cugetândă și credendă, că le strigă 
ai loră, eșiau din pădure și — Răii, cari 
erau tupilațl în tufe — le prindeau.

Așa au prinsă ei multe fete și ne
veste cu celușagulă, și pe care erau 
grase, le frigeau și le mâncau, er cari 
nu erau destulă de grase, le puneau la 
îngrășare. Prins’au odată Răii trei fete 
frumose și le-au închisă într’ună coteță 
și le hrăniau numai cu sembură de nucă 
ca să se îngrașa mai bine.*)  într’o di, 
când s’au dusă Răulă de acasă, a lăsată 
poruncă muierei sale că, precând să 'în- 
torce, să’i frigă o fată din cele trei. Și 
femeia Răului, vrendă să împlinescă po
runca bărbatus’o, o făcută focă în cup- 
torulă celă cocătoru pănă l’o roșită bine, 
apoi a adusă o fată grasă, din celea trei,

*) Și pe consoții vitezului Pintea dice po
porule, că i-au închisă în Baia-mare și i-au ți
nută,pănă au murită de bătrâni, numai cu sim- 
bure de nucă. I. P. R. 

și i-au poruncită să se așecje pe lopată: 
„CiucI fată pe lopată !“ Der fata se 
făcu năucă, ca și când adecă n’ar pricepe 
cum să ședă, și’i <j’se muierei Răului:

„CiucI d-ta și’ml arată!“
Și muierea Răului s’o aședată pe lo

pată, ca să arete fetei, și s’a făcută 
ghemă pe lopată. Atunci fata prinde iute 
lopata de codă și sverr cu muerea Rău
lui în cuptoră. După aceeă se duse fata 
la ortacile ei și le slobodi, și fugiră 
tote trei câtă văcjură cu ochii, se nu 
mai dea Răii de ele. Când ajunse Răul 
acasă, îșî afla muierea friptă, er fete.... 
ca perl în palmă. —

Acum sciți de când a rămasă (fi- 
cala:

— „CiucI fată pe lopată!11
— „CiucI babă de ml arată?!

din Iclodu, 1. Blașiu.

Locuitorii misterioși ai pădurei 
(din scrierile inedite ale lui I. P. Beteganulu)

Mama pădurii (numită în Retegă și 
giură și mama huciului) este o fată bă
trână și forte primejdiosă — căci pri- 
mejdiose suntă tote fetele bătrâne —care 



și Țera ungurescă 800 milione florini. 
Ore nu era mai bine s6 nu fi jucata 
omenii la loteria, să fi cruțata acești 
bani și să-i fi pusa la casse de economii 
cu dobândă?

** *

ăsta moda de tămăduire nu-la sciu bine).
Unii dica, că șoimanele sunta două 

fete, cari an jucata și au tăiata capula 
lui Iona Botezătorula.

*
Frumușelele și ventosele. Suntu 

nisce Zîn0 A0 pădure, une-orl se văda 
învertindu-se în văzduha și ridicândfl 
paie, prafa și gunoie de pe drumul» ori 
ogorele peste care treca șuerânda. Nu 
este bine să stee omulfi în calea lora, ci 
să scuipe și să le ocolescă. Urmele lor se văd 
adesea în erba călcată și învârtită cerca 
adecă : pănă la vârtej ulfi de ierbă nu 
se vede nici o urmă, și acolo ca unu os- 
trova în ierbă se vede ea încâlcită, că- 
dută, de gândescl că’i călcată; acolo au 
jucata frumușelele. Ele suntfl iubitore 
de joefi și musică, duca bucurosa cu 
sine pe voinicii dicătorl în flueră, și pe 
unii din aceștia’i aduca îndărăta numai 
după ce li-s’auurîta drăgostindu’la. Când 
îla aduca este cu hainele întorse pe 
dosfi.

(Rodna).

Agio în România a scăduta la 2°/0.
** *

Concurși! de frumsețe. Pănă acum 
s’au înscrisa 32 de concurente la con- 
cursula de frumsețe ce va fi la Turma. 
Intre concurentele admise suntă: o Ca- 
sacă, o Suedeză, o Spaniolă, două Un- 
guroice, trei Americane, două Parisiane, 
o Marseilesă, o Lionesă, o Turinesă, o 
Bolognesă, o Neapolitană și două Mila
nese. ** *

Conflict'll cu Papa. Intre Papa și 
între ordinulfi călugărescă Chartreuseanfi 
s’a ivita una conflicta. Causa e urrnă- 
torea: Călugării ChartreuseanI fabrică 
vestitula lichlora numita tota Chartreuse. 
Una consorțiu din Londra a oferita 80 
milione franci ca să li-se vândă lora mo- 
nopolula de a fabrica acestă băutură. 
Ordinula însă refusâ a vinde monopo- 
lula. Papa a trimisa una legata la Gre
noble, ca să stăruiască pe lângă călu
gări a primi ofertulă.

* * *
Palatfl împărătesei! arșii. In palatula 

din Peking ala împăratului chinezesca a 
isbucnita la 19 Ianuarie n. foca, care a 
prefăcuta în cenușe partea cea mai mare 
a edificiului.

**
Diarii de o miiă de ani. Pentru ser

barea esistenței de o miiă de ani a ce
lui mai vechiu diară pe pămentu, anume | 
a (Jarului chineza „Kin-Pan“, înteme
iata în anula 911, se faca deja de acum 
pregătiri. La începută foia apărea nere
gulata, dela 1361 odată pe săptămână, 
dela 1804 apare în tote dilele, și încă în 
trei edițiunl și anume: ediția de dimi- 
neță pe hârtiă galbenă e consacrată in- 
tereselora comerciale, ediția dela amedl 
pe hârtiă albă e consacrată ordinațiu- 
nilorfi oficiale și diferitelorfi noutăți lo
cale, ediția de sera pe hârtiă roșiă e 
consacrată articuliloru de fonda. Ca re
dactori funcționeză trei învățațl, cari 
sunta forte bine plătiți de stată. Deși 
diarulă ocupă cela dinteiu rangă în 
pressa Chinei, totuși abia numără 14,000 
abonați.

* ♦ *
Comunicațiune. Statistica internațio

nală dă amănunte despre iuțela diferi- 
telorh căi ferate. Mai iute mergu tre
nurile pe unele căi ferate francase; pe 
linia Orleans percurge trenulă 1 kilo
metru în 50 secunde; pe linia Lyon în 
52 sec., pe linia de nordă în 53, pe 
linia desudă în 55, pe linia de ostă în 64 
sec. In Anglia pe linia London-Bir

mingham percurge 1 kilom. în 54 sec., 
London Edimburgh și London Manches
ter în 55; London Liverpool în 57 sec. 
Liniile germane cu escepțiune de una 
singură stau îndărătulă celoră englese. 
Căile ferate italiano în privința iuțelei 
stau îndărătulă celoră germane, și cele 
rusescl îndărătulă celoră italiane.

Ceva despre eseentarea legii
m o ix o p o 1 -u. 1 m i xeg’aliiloz'ă.

Cele mai însemnate disposițiuni 
ale legii asupra monopolului re- 
galiiloru voru întră în vigore încă 
dela 1 Februarie st. n. Cu privire 
la acesta ministeriulu de finance 
a adresată cătră tote direcțiunile 
financiare regesc!, cătră percep- 
torate și cătră comisariatele de 
finanțî o ordinațiune anume. In 
sensulu acestei ordinațiuni vân
zarea beuturiloru spirtuose cu me- 
runtulu se pote face numai pe 
basa unei licențe dela deregetoria 
finanțială. (In Ungaria v^nejarea 
în vase (butoie) de peste 50 de 
litrurî este cu totulu liberă, er în 
Ardealu este liberă vânzarea nu
mai în vase de peste 56.59 litri 
conținut!!. ) Spre dobândirea licen
ței de a vinde cu mâruntulG toți 
cârciumarii, băcanii, confetarii, ca
fegii, cultivatorii de vinuri, fa
bricanții de lichioruri suntu obli
gați a-o cere în scrisu la direc
țiunea financiară respectivă celu 
mai târZiu pănă în 15 Februarie 
a. c. Petițiunile trebue să fiă pro- 
veZute cu timbru de 1 fi., er pen
tru fiecare colă mai multu alți 
50 cr. și totodată trebue se se 
alăture și unu timbru de 1 fi. 
pentru licența, ce se va da. Celu 
care cere licența trebue sâ arate 
apriatîl și specificații unde și ce 
feliu de beuturl vrea se vânZă. 
Petentulii seu trebue se fiă cetă
țenii alu statului, seu se aibă unii 
atestată legalii de domiciliare. 
Una și aceeași personă pote primi 
licența pentru mai multe cârciume 
seu prăvălii, trebue înse se nu- 
mescă pentru fiecare câte unu ple- 
nipotențiatu. Licența o dă direc
țiunea financiară pe timpu nedeter
minată; asupra licențeloră date 
se voru purta matricule. Pentru 
vinderea de spirtu denaturată este 
a se cere o licență deosebită. Li
cența nu se pote trece asupra al
tei persone. OrI-ce schimbare de 
locală trebue se se anunțe de cu 
vreme. Organele finanțiare au se 
îngrijescă ca se nu se vândă bău
turi stricăciose sănătății. Taxele 
de licență se fixeză după nume- 

rulă locuitoriloru din orașe și sate 
în trei categorii, și acestea er în 
trei subdespărțăminte. Disposi
țiuni speciale conține instruc
țiunea asupra formării comisiuni- 
loru de demesurare și de reclamare. 
Pentru băuturile vândute se plă- 
tesce darea stabilită în lege, care 
însă este a se da pănă la finea 
anului 1889 de cătră vânZători 
posesoriloru de regalii ce au fostă 
pănă acuma îndreptățiți, seu aren- 
dașiloră loră ; și amendele în bani 
le încasseză în anulă acesta încă 
posesorii de regalii. Aceștia suntă 
îndreptățiți de a se învoi cu vân- 
Zătorii ca să plătescă pentru anulă 
curentă și anumite sume, înpaușală.

Barbariile unorfi gendarmi unguresc!
Ni se comunică următorele despre 

nisce acte de barbariă comise de doi 
gendarmi unguresci cu nisce Români:

Din marginea Câmpiei, Ianuarie 1889.
In decursula anului 1888 păstorii 

de oi ai comunelora Iclandulti mare și 
Iclăndela făcură ore-care negoții cu oile 
proprietarilorti schimbându - le , și mai 
perindă din ele, de sine se înțelege, că 
fură restrinșl a 'le răscumpăra prețuia 
lorii. Intre altele a perita și o oiă a 
jidanului din Iclandulti mare, care dândii 
de ea între oile unui proprietara din 
Vaideiu, numai decâta încunosciință gen- 
darmeria din Mureșa-Ludoșd, de unde 
și veniră doi gendarmi unguri, cari nici 
românesce nu sciu. Sosindu spre diua 
de anula nou, numai decâta îi adunară 
pe omeni din ambele comune încă în 
acea nopte la judele din Iclandula mare 
și’i ferecară în lanțuri strîngendu-le mâ- 
nile pănă ce se roșiră zalele de sânge. 
I bătură cu patula puscei, îi pălmuiră 
pănă când îi năpădiră sângele pe nașa, 
pe gură, pe urechi și pe față, ba unuia 
din comuna Inclăndela a fosta bătuta 
pănă a amețita și căcjenda josa îla bă
tură cu piciorele în coste, în capa și 
pretutindenea ca să se scole din amețelă; 
tota pe acesta îla bătură și în comuna 
Inclăndela, deși îi spunea, că oia pentru 
care îla bate e căpătată ca simbriă.

Judele și jurații destula stârniră pe 
lângă gendarmi se nu’i mai bată atâta 
pe bieții omeni, că 11-e milă, der una 
gendarma le răspunse: Cărați-vă afară 
de aici decă vii milă, că mie nu ml-e 
milă. Femeia unui alta păstora cu ta- 
tăla-său, bătrâna peste 60 ani, s’au dusa 
noptea la preotula locului plângenda că 
pe bărbatula său atâta l’au bătuta gen- 
darmii, câta sângele i-a împroșcata prin 
față și prin urechi. Asemenea bătură 
rău pe una fiu ala unui proprietara din 
Vaideiu și pe unfi păstora din Iclandula 
mare.

O barbariă ce comită gendarmii cu 
Românii noștri din Câmpiă nu s’a mai 
pomenita pote de când e lumea. Eu cela 
puțina așa sciu, că gendarmii au numai 
de a conduce la judecătoriă pe omeni, 
der a’i bate pănă să amețescă, să-i nă- 
pădescă sângele pe față, pe gură și pe 
nașa și a căuta a’i aduce la simțire 
erășl prin bătae, acesta e una barbarisma 
ne mai pomenita în lume. 6re așa să 
aibă instrucțiune a se purta cu Românii 
noștri, cari de multe ori Zică, că cu Ma
ghiarii ore de ce nu se comită așa bar
barii ca cu noi? Pe unuia din comuna 
Iclăndela erășl voiră a-la bate. Der ela 
a avuta curajula de a le dice gendarmi- 
lora după ce a primita o palmă: dom
nule, în mine nu mai da, că’țl iau pușca 
și te omora și apoi omorîți-mă după 
aceea.

Cu acestea au fosta salutați și și-au 
începută Românii noștri din Iclăncjela 
și Iclandula mare „anula nou 1889.“

______ Silviu.

Tota una asemenea actu de ade
vărată sălbătăciă s’a comisa în Cohalm 
în dilele trecute de cătră gendarmula 
Nagy. Petrecenda în birtula Schi, pănă 
spre dimineță o societate, după plecarea 
acesteia birtașula provocă pe țiganii 
lăutari să plece și ei. Gendarmula însă 
s’a opusa și a începută să amenințe pe 
birtașula și pe una protocohsta B. dela 
cărțile funduare, care luase partea bir- 
tașului, apoi scose sabia și începu să lo- 
vescă cu tăișula pe protocolista, rănin- 
du-la în mai multe locuri la capa. B. 
neavenda cu ce să se apere, căută să 
scape cu fuga, gendarmula se luă după 
ela, îla tăia la umărfi adânca, așa că 
protocolistula nu mai putu fugi, ci intra 
într’o odaiă a birtului și isbuti se închidă 
ușa. Aci apoi veni medicula, căci era 
rănita de morte, așa că scăpândfi chiar 
cu vieța cu greu va mai pute munci.

Când vora înceta barbariile unorfi 
astfel Q de gendarmi unguresci?

Corespondența „Gaz. Trans.‘‘

Reteagu, la Boboteză 1889.
[Schimosirea portului — Școla confesională — 

Afacerea comasării.]

Sunt aici din 3 (15) 1. c. și stau 
să privegheza împreună cu mama și cu 
soru-mea la capula scumpului nostru tată 
care e în agonia morții.

AdI în <jiua de Boboteză, pomii tătă 
diua fură burați de susa pănă josa, semnă 
că vora fi pome multe la veră, diefi 
bătrânii.

In dimiueța dilei eu merseiu la bi
serică.

Din biserică eșirăma tota poporula 
cu preotula și cântăreții în frunte la 
vale, la sfințirea apei. Aci avui ocasi-

se scaldă în apa fântânei ce înfrumse- 
țeză. Poporula o vede, o cunosce, celu 
puțina așa crede, și pentru apa isvoru- 
lui ostenesca de departe. Aceeia-i fata 
pădurei dela polele Meseșului, der sunta 
mai multe de tote; rara e sătulă unde 
să nu se afle nime care să-ți potă spune 
ceva de fata pădurei.

*

Ielele și frumușelele sunta Zîne> 
care decă află pe cineva dormindă afară, 
pe pămentula gola, cu deosebire primă- 
vera, îla adorma mai tare și-la drăgos- 
tesc.a pănă-i iau puterile din tota tru- 
pula, ori numai din vr’una membru, d. 
e, din mână, pici ora etc. — Pe cei ată- 
cațl de reomatismă Ielele i’au bolnăvită 
Una eleva — Finerfl — a clasei a II 
dela școla română din Rodna pătimea 
în tomna anului 1887 de una picioru; 
eu îla întrebă ce-i lipsesce ? doră l’a ju- 
lita încălțămintea, on doră s’a lovita ? 
„Nu mi-s’a întemplatanimica, dice elevula, 
nu m’am vătămata la piciorfl, nu m’am 
lovita, numai m’au cășunată odată prin 
ela, și de atunci me dore: m’au aflata 
Ielele dormindu în câmpa și ml-au luata 

puterea din piciora, pătimesca dintre iele. 
Sărbătorea Ielelora este Miercurea, pre
cum apriata se vede din versula urmă- 
torfi :

Luni-i Limei,
Marți-i Macavei, 
Mercurile-sa dintre Iele 
Nu lucru să faca greșele!

Frumușelele se pota și vede din lu
crările lora, d. e. primăvera și vera le 
vedema învertindu-se în formă de sfre- 
dela de vânta și învârtindfl paie și gu- 
noie și colba și aredicându-le susa în 
aera. Despre cineva care âmblă multa 
în căi de ale dragostei, se dice că-la 
părtă frumușelele (Reteagfi) — Ielele au 
putere mare asupra feciorilora, cari dicB 
frumosă în fluera; pe unuia l’au răpită 
cu ele și l’au ținuta la ele 9 luni de 
Zile, pănă s’au săturata de ela, apoi 
l’au lăsata într’o pădure desă. (Rodna).

D-la Ștefana Țarină, înv. în Pance- 
nescl, ne scrie relative la Iele: Pe la 
noi se numescu: Hele frumose și șoima- 
nele. Aceste sunta nouă fete mari, cart 
sboră pe susa dicendu în continuu în 
lăută și’n cimpoi, în fluere și în băndl; 

ele diefi forte frumoșii acolo susa în 
văzduha, pe unde sboră diua noptea, 
firesce mai alesa noptea.

(Pe mine, când eram mica de âm- 
blama la vite pe hotarula Reteagului, 
în partea numită Belșugata, încă mă fă
ceau alți băieți mai mari a crede, că 
auda băndi sunândă în aeru, și adecă 
băndile celoră maestre; eu îmi dau totă 
silința se auda, der nu putui deosebi 
mai multa decâta o șuerătură de venta 
ce sbura peste capula nostru, produsă 
fiindă de curentulu ce-la făcea valea 
Negrilescilora. I. P. R).

Decă 4in®le acestea frecă peste ci
neva, ort bea apă cineva de unde s’au 
scăldată ele, atunci acela nefericita în 
minuta aceea amorțesce, îi slăbesca tote 
puterile și nu se mai pote clăti din a- 
cela loca. Capătă acelu omfl beteșuguri 
grosnice. Una astfela de nefericita se 
pote mântui de beteșuga asa, că la unu 
ană, în diua când se împlinesce anula 
de când a amorțitu, lasă de-lfl duca 
acolo, chiar în acelu loca și trecendQ 
șoimanele preste elu se face sănătosu, 
(ort slobodinda o rotă de pe casă, der 
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uue a privi de aprope totii poporulu 
reteganO de nația românescă. Mă cu
prinse inse o groză de ce vedui. De pe 
porta nimeni n'ar mai 4ice, că acestu 
poporft e română.

In copilăria mea sciu că bărbații 
purtau opinci ori cisme simple, ciorecl 
de pănură făcută la ei în casă, pieptare 
albe de diă, cămeși cu pumnașl de ar- 
niciu și cu guleru. albă simplu, sumane 
lungi pănă la genunchi și sure ori ne
gre, pălării mari cu chichiă potrivită și 
cu mărginile resffânte în susă, er pârulu 
capului îlâ lăsau mare, cei mai tineri 
îlă rătundeau pănă la guleru. — Muierile 
purtau cămeși cusute cu arniciu roșu 
(la care pe aici i dică fitâu) ori mneră, 
tote împestrițate pe la mână, cote și 
umere, cu pieptă cusută în forme,’ er cu 
arniciu roșiu ori mneriu, după cum erau 
muerile mai tinere ori mai bătrâne, din 
dărăptă purtau muierile mai bătrâne zadii 
de lână mnerii alese cu mătăsl multico
lori, dinainte purtau șurțurl de pânză 
țesute cu vreste de bumbacă și arniciu 
roșu ori venătă, în spate purtau pieptare 
și peste ele sumane negre ori cele mai 
avute bundițe scurte, din afară cu piei 
de mielu negru, cu lâna în afară, er din 
lăuntru cu piei de mielă alb cu lâna în- 
lăuntru; atâtu sumanele câtă și bundi- 
țele le purtau mai multu între umeri, 
ca să se vatlă mânecile cămeșiloră cele 
împestrițate cu feliurî și feliurl de flori 
și pene cusute ori țăsute din arniciu. 
Fetele și nevestele mai tinere purtau și 
rochii, der țesute de ele, din pânză în- 
vrăstate cu arniciu roșu ori vânăt. In pi- 
cidre tote muierile cu tinere cu bătrâne 
purtau ciobote negre simple, fără ramă, 
cu călcâiele late și potcovite; să mai 
vede ici colea și câte o muiere încălțată 
cu ciobote roșii. Pe capă purtau muie 
rile năframe negre ori mnerii, er fetele 
umblau în capulă golă, ca să (li-se vadă 
părulă celă frumosă lăsată pe spate și 
împletite în sărbători numai în o codă, 
er în dile de lucru în două code, numai 
rară le vede omulă cu năframe pe capă, 
când era pre frigă, și vera, la lucru, cu 
pălării de paie grose.

Astăcjl nu mai vecjî așa ceva. Băr
bații numai cei bătrâni mai portă părul 
lungă și cămeși cu pumnașii de arniciu 
și cu chiotorl la grumadl. cei mai tineri 
și cu deosebire junii’i ,vedl cu ațâța 
bumbi și împestrițăturl de ață albă, cu 
atâtea năfrăml de mătasă și șaluri la 
grumazi, cu atâtea șinore pe ciorecl și 
cu ciobote încrețite și văcsuite de nu mai 
semănă cu junii de acu’să douăzeci de 
ani. Pieptare totă mai portă, ci pestrițe 
pănă la ridicolă, er pălăriile suntă nu
mai câtă nescai ciuperce ungurescl, der 
cu petele treicolorl românescl, ort pură 
vinete. Sumanele cele bune și largi 
suntă înlocuite cu nescai spențele de 
pănură albă și șinorate, scurte numai 
pănă’n brâu, numite u i o ș e (în sing, 
uioș și huioș). Sumane nu[ mai vedl la 
juni de câtă în dile de lucru când portă 
și opinci er bătrânii tot le mai portă. 
Muierile însă s’au făcută în adevără ri
dicole : Numai una singură o mai vădui 
cu zadii de lână și cu cămașa cusută 
cu arniciu, tote în rochii și cartone, tote 
cu cămeși albe ungurescl, tote cu cisme 
pe ramă cu călcâiă înalte, în locă de 
pieptare de piele de mielă, mai tote 
acestea tinere și fetele cu laibere de rips 
negru și înșinorate cu șinore vinete. In 
locul sumanului de odată tote au spențele 
cele mai bogate și ser torele au căpu- 
turl cumpărate din șatră, âr cele mai 
sărace cu spențele de calmucă.

Preste alțl douâ4ecî de ani următori 
de voră merge lucrurile totă cum merg 
nu vei mai vede pe aici sumane și piep
tare, nu ciorecl și zadii (crătințe), ci nu
mai și numai haine din șatră; apoi se 
nu fi cântată fie ertată Iuliană Grozescu :

Vai, stricată-i lumea tare,
Cum se pdrtă rău ’ml pare!

Biserica din Reteagu este una din 
cele mai frumosă zugrăvite ce le avemă 
de pe la începutulu acestui veacă. Este 
finită acu-să 80 ani și de se conserva 

cu deplină grijă, putea susta încă multe 
sute de ani , așa însă , las’ că-i 
și cam mică pentru poporațiunea de adi, 
der și temeliile par’că suntă slăbite, din 
causă că în inmediata apropiere a fun
damentului se făcură câteva morminte.

Invățătorulă cu tineretulă cântă cân
tările liturgice în coră, der și aci e un 
năcasu, nu cântă unisono cum s’ar căde, 
(că de cântată în 2 ori 4 voci nu se 
pote pretinde, dedrece nici dăscălii, nici 
preoții români uniți din acestea părți 
nu esă din scole preparați pentru așa 
ceva) că nimeni nu-i adună înainte de 
biserică măcară cântările să le mai pro
beze. Afacerile scolei confesionale însă 
stau câtă se pote de rău; poporulă e 
sărăcită prin multele dări și lipse de 
totă soiulă, 5% după dare trebue să-i 
solvescă școlei de stată, er școla română 
confesională se o susțină din repartițiuni. 
In astfelă de împrejurări firesce, învăță- 
toriulă, decă vre să nu moră cu familia 
de fome, trebue să lucre la câmpă ca 
și ori care agronomă, și încă dă laudă 
lui Dumnedeu, că are câteva locurele 
rămase dela părinți și are casa propriă, 
că la din contră ar fi silită a’șl căuta 
esistința altundeva, er șcdla românescă 
să se închidă deocamdată, pănă la alte 
4ile mai bune. Altcum, autoritățile șco- 
leloră conf. gr. cat. de prin acestă ținut 
precum am audită, desvăltă interesulă 
celă mai neînsemnată pentru causa șco- 
leloră loră, din care causă și stau, cea 
mai mare parte, multă mai rău decâtă 
acu’să 20—30 ani, când se înființară ; 
deci, progresulă școleloră române conf. 
gr. cat. din jurulă Beteagului se pote 
numi după merită — regresă- Care-i 
adevărata causă a acestui regresă, caute 
cei competențl, și descopere și spună lu- 
mei, ca lumea să ocolescă căușele cari 
numai la regresă o-ar duce.

Foștii iobagi din Reteagă suntă forte 
întristați pentru causa comasărei, despre 
care raportaiu și în vcra trecută (nrii 
143 și 144 ai „Gazetei11 pro 1888). Acolo 
am fostă descrisă starea lucrului, am 
spusă adecă, că foștii iobagi, micii pose
sori din Reteagă, Români și Unguri, 
după comasarea proiectată vor eși din 
comună — orii în care parte, pe ori care 
drumu, totă numai pe locă boerescă, de 
a mariloră posesori, totă comuna va fi 
încunjurată cu pămentă domnescă, er 
foștii iobagi voră fi în fundulă hotaru
lui cu parțelele loră de pămentă; atunci 
poftimă și trăesce poporule! Poporulă a 
înaintată astăveră, prin advocatulă său 
Dr. Mihali din Deeșă, recursă la tabla 
regescă, der, precum, ’ml spună omenii 
fără vre-ună folosă reală pentru popor; 
acum îmi spună omenii că au înaintată 
recursă la curiă. E de prevă4ută resul- 
tatulă, că doră nu de erl de alaltăerl e 
proverbiulă: Corbu la corbă nu scote 
ochii! Bine ar fi de s’ar tace și popo
rului o leacă de dreptate, der e teamă 
că pentru poporă dreptatea a murită de 
multă.

In reasumată, afacerile în Reteagă, 
din ori care punctă de vedere luate, 
stau prea rău pentru poporă: luxulă se 
încuibeză dândă mână cu beția și cu 
sărăcia; scdla decade, pămentulă celă 
bună trece în mânile domniloră celoră 
mari, chiară și limba se împestrițeză cu 
vorbe ungurescl, căci scola de stată e 
frecventată și de băieți de Română, cari 
ducă de acolo o mulțime de vorbe un
gurescl în familiă, cărora le dau numai 
terminațiunl românescl, d. e. aroizâli, ci- 
naș, hamiș, uișaguri, târșoșag, ș. a. ș. a. 
cari dau limbei năstre o înfățișare bizară. 
Ce-i de făcută?

Ionft Popă Reteganulfl.

Scrisorea unui plugarii.

Amfi primită dela ună plugară 
română din Romosă următărea 
scrisore, pe care o publicămă în- 
tregă, așa precum ni-a trimis’o :

Onorate Domnule Redactoră, bine
voiți a lua în considerare acestă visă și 

a-lă pune în „Gazeta Transilvaniei14 fără 
îndoială:

Ad&rniitulii deșteplu. Intr’o nopte, pe 
când bătea orologiulă trei, m’am pome
nită deodată dintr’ună visă minunată, 
eră visulă așa a fostă:

Ună omu înainte prin visă mi-se 
arată și părea că vorbeamă cu densulă. 
Elă 4icea: „Amară și vaiu ! și erășl 41- 
cea: „Amară și tristă! Greu le este 
plugariloră, ori mai bine 4isă economi- 
loră în timpulă de astădl". Eră eu l’am 
întrebată: „Pentru ce“ ?

Răspunsulă: „Nu vedeți bine, ce 
greutăți mari și multe a adusă timpulă 
cu sine asupra poporului celui mai de 
josă, căci bieții omeni nu mai potă purta 
greutățile de pe ună umără pe altulă, 
ne mai sciindă ce să facă".

Și erășl l’am întrebată: „Ore pen
tru ce“ ?

Răspunsă : „Nu vedeți, că mai marii 
noștri decidă a se pune acele greutăți 
pe noi, negândindu-se, că mai pute-le- 
amă sufetă, ori ba? Cugetulă meu este 
a gândi la acestea, căci eu sciu prea 
bine, că numai vre-o câțl-va ani a fostă 
egală îndreptăoire, pe când astă4l este 
cu totulă schimbată; așa 4icendu m’așl 
bucura și eu, ca să vădă numai două 
seu trei rânduri de litere scrise româ- 
nesce pe cărțile ce ne vină dela dregă- 
torie, ca să potă și eu ceti, însă înza- 
dară, căci nu suntă.

Plugarulă lucră de dimineța pănă 
sera, asudândă și ostenindu-se, pe elă 
cadă tote greutățile când din contră, 
mai marii noștri domnescă și iau sim
briile cele mari și pensiunile cele multe 
care totă de pe spatele plugariloră esă. 
Sudorile ce curgă de pe spatele pluga
riloră 4iua, când este zădufă mare, acelea 
li-le storcă mai marii noștri la răcore. 
Ore n’ar fi mai bine, ca cei cari lucră 
mai multă, adecă plugarii, pe urma că
rora se hrănescă și mai marii noștri, să 
nu fiă îngreunați cu atâtea greutăți ? Ba 
chiar aceea ar fi dreptate adevărată, ca 
să fiă cam de-o potrivă, ca nici mai 
mariloră să nu le fiă prea multă bine, 
și nici plugariloră să nu le fiă prea 
multe greutăți11.

Adevărată este! Dee Dumne4eu, 
ca pe cum ese primă-vera colțulă la 
erbă, așa să răsară și dreptatea la lu
mină".

Insă lumea vorbesce. Las’o să vor- 
bescă!

Au doră gura ne’nțelepțiloră va să 
te împedece să nu grăescl adevărulă? — 
Noi ceremă dreptate, căci numai cu 
dreptatea pote câștiga omulă binele seu 
fericirea.

Rămână de bine-voitoră ală D.-Vdstre : 
Romosu, în 18 Ianuarie 1889.

Vasiliu Vaideanu,
economu, în anuln al& 30-lea alu etății.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulu biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 26 Ianuarie. Vice-ad- 
miralulă Goltz e numita admirală 
comandanții.

Parisu, 26 Ianuarie. E temere 
că în casulu, când s’ar alege ge- 
neralulu Boulanger deputată ală 
Parisului, se va produce o crisă 
politică de mare gravitate.

Bucuresci, 26 Ianuarie. Camera 
a respinsă cu 110 contra . 55 vo
turi propunerea d’a se reînființa 
porturile france Galați și Brăila.

Sentizrte 
despre însemnătatea educațiunei.

Ce este omulă fără educațiune 
și instrucțiune ? închideți tăte șc6- 
lele, alungați toți învățătorii, ar
deți tote mijlâcele de învățământ, 
lăsați micii copilași se crâscă ca 
puii de animale! Care va fi ur

marea? Lumina sciinței se stinge, 
pentru că nu mai este nimenea, 
care s’o întrețină, nimenea, care 
s’o întrebuințeze: geniulu ar
tistului, care aprinde făclia sa la 
lumina soiințeloru, se bolnăvesce, 
pentru-că contimporanii săi nu 
mai au simță pentru creațiunile 
artei sale; ostașulu devine unu 
barbară furiosă, care nu cunosce 
altă sciință, decâtu numai ascu
țișului săbiei sale, și nu cunăsce 
nici o artă decâtu numai arta 
de a omorî ; tronulu regen
tului se clatină, pentru că 
nu-lu mai sprijinescu principiile 
sădite încă de timpuriu în inimile 
supușiloru sei ; legătura familiară 
se destrăbăleză, pentru - că dato- 
rința comună a educațiunei nu o 
mai atrage; puterniculă lanțu alu 
societății omenesc!, care legă fa
milii de familii, tagme de tagme, 
provincii de provincii, se rupe, se 
desface în mii de bucăți; popărele 
se desbină în 6rde cutreierătore de 
barbari; pasiunea nu mai cunosce 
nici o stavilă; vițiulă nu mai cu
nosce nici ună frîu, tinerimea nici 
un îndemn nobil, nici o împinte- 
nare; omulă cade din o treptă a 
culturei în alta to tu mai josu, 
pănă când în fine nu stă decâtu 
numai cu o treptă mai susu de
câtu animalele. Gedike.

*

Ingrijesce-te, ca se aduni înțe
lepciune încă din tinerețe. Ea 
este cea mai durabilă dintre tbte 
bunurile și cei mai buni bani de 
călătoriă în vieță Bias.

*
Educațiunea este și rămâne cea 

mai însemnată afacere a omeni- 
mei și merită a fi considerată cu 
tută de-a dinsulu nu numai acolo, 
unde în genere este vorba despre 
îmbunătățirea neamului omenescu, 
ci și acolo, unde este vorba nu
mai despre înaintarea binelui sta
tului și ală cetățeniloră.

Denzel.
*

Hotărîndă sortea șcbleloru po
porale, liotărîmu totodată și sor
tea patriei. Dr. Stcphani.

*
Crescerea copiiloru și cresce- 

rea poporeloru se află în același 
templu. i. Rank.

*
Educațiunea este cea dinteiu, 

cea mai însemnată și cea mai e- 
sențială afacere a statului și cea 
mai demnă grijă a regentului și 
a consilieriloru sei. wieiand.

*
Cine sventă mocirle, face dru

muri și dă ocasiune la mii de 
ămeni, ca să-și câștige cele trebu- 
inciose; cine cultivă grădini și în- 
ființeză spitalurl, lucră pentru bi- 
nile omenimei, der nu așa de ne
mijlocită ca educătorulu. Acela 
îmbunătățesce starea omului, acesta 
nobiliteză pe omulă însuși.

Salzmann.
*

Educațiunea poporului este 
cheltuiala cea mai rentabilă și 
cruțarea cea mai folosităre.

Bulăy.
*

Nimica nu este mai sfântă de
câtă a conduce pe copii la t6te 
lucrurile cari aducă ceriulă pe pă
mentă și cari ducă spiritele la 
ceriu. W. de TOrkheim.*

In copii stă dinaintea nostră 
totă viitorulă, în care numai privi 
putem, deră pe care nu-lă putemă 
ajunge. Jean Paul.
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[Urmare]

Lucrarea pămentului.
b) PimJEtnlu puhaiu și aratulu.

Plantele crescă și reușescă mai bine 
în pământulă mai puhaiu, decâtă în pă
mântulă tare și înțeleuită. Der și în 
privința acesta, ca în tote lucrurile, ca
lea mijlocii este mai bună și mai potri
vită. Decă pămentultî este îndesată 
înțelenită și tare, rădăcinile planteloră 
străbată numai cu greu în elă și nu se 
potă întinde în drepta și stânga; der 
mai rău este, că aerulă ajunge numai 
cu greu și în măsură mică în pămentă. 
Neputendă însă străbate destulă aeră în 
pămentă, materiile trebuinciose pentru 
nutrirea planteloră nu se potă disolva 
(topi), gunoiulu și rămășițele de plante 
putredescă încâtă și în pămentă ajunge 
prea puțină amoniacă. Urmarea este, 
că plantele nu potă primi nutremântulă 
de lipsă și astfelu nu potă cresce pe 
deplină.

Decă pământulă pe timpulă sămă- 
natului este prea puhaiu și prea porosă, 
adecă în elă se află prea multe locuri 
gole, prea multe găurele, împrejurarea 
acesta încă este vătămătore și păgubi- 
tore pentru plante. Fie-care plugară, 
care a fostă cu băgare de semă, scie 
că uneori bucatele nu reușescă bine, 
nu dau secerișă bogată numai din pri
cină, fiindcă pămentulă a fostă prea pu
havă, prea îniânată. Și ore pentru ce ? 
Rădăcinele cele subțirele ale planteloră 
n’au deschidâturi să primescă nutremen
tulă de lipsă din pămentulă umedă nu
mai, decă vină în atingere nemijlocită 
cu părticelele vertose de pămentă. Fi- 
indă pămentulă prea puhavă, părticelele 
vertose de pămentă, în care se află nu
trementulă planteloră, suntă prea departe 
unele de altele, porii seu găurelele din 
pămentă suntă pre mari, și rădăcinile 
subțirele vină cu jprea puține părticele 
de pămentă în atingere. Din pricina 
acesta ele nu potă primi într'unu timpă 
dată același nutremântă, pe care l’ar 
primi, decă pămentulă ar fi ceva mai 
îndesată, și rădăcinile ar veni cu mai 
multe părticele de pămentă în atingere.

Fiindă pămentulă prea puhavă, forte 
ușoră se pote întâmpla, ca semănăturile 
de tomnă să degere, se înghețe peste 
ernă. Primăvera vedemă une-on, că să- 
mănăturile de tomnă suntă eșite din pă
mentă ; rădăcinile cele de căpeteniă și 
grăunțele de sămânță stau la suprafața 
pământului, și la amândouă vedemă ră
dăcinile albe golașe, lipsite de pămentă. 
Acesta se întâmplă din pricina gerului. 
Să vedemă acum, cum ne putemă tăl
măci împrejurarea acesta? Bărbații în- 
vățatl au dovedită și au arătată, că apa 
este mai desă seu că apa cuprinde locă 
mai puțină la o temperatură de 4° de 
căldură. Decă apa se încăldesce peste 4°, 
se estinde și cuprinde locu mai multă, 
er decă se răcesce sub 4° apa nu se a- 
dună ca alte corpuri, adecă nu cuprinde 
locă mai puțină, ci din contră ea se es
tinde și cuprinde locă mai multă. Decă 
apa îngheață, cuprinde cu a decea parte 
locă mai multă, decâtă la o temperatură 
de 4n, așa că dece litri de apă înghețată 
cuprindă locă de 11 litri, adecă din 10 
litri de apă căpetămă 11 litri de gheță. 
Vrendă cetitorii noștri a se încredința 
despre acesta, n’au decâtă să umple o 
sticlă ou apă și s’o pună afară în geră. 
Apa din sticlă îngheță, se estinde, se 
umflă și sparge sticla.

Tote soiurile de pămentă primescă, 
absorbă în porii său găurelele loră o 
parte mai mareseu mai mică de apă,pe care 
o păstreză în sine ca și buretele, pănă 
pe timpă secetosă și uscată, când apoi 
apa abureză și se ridică în aeră. Mai 
multă apă primesce în sine pămentulă 
năsiposă și pământulă negru grasă și 
puhaiu, seu pămentutu humosăj pămentulă 
vărosă, măruntă, precum și pămentulă 
argilosă și lutosă primesce asemenea 
forte multă apă în sine.

Decă pămentulă este plină de apă 
și îngheță tomna târcjiu seu peste ernă, 
elă se estinde adecă se umflă și cu
prinde cu a decea parte (’/,0) locă mai 
multă decâtă întâiu, și prin acesta pă
mentulă să ridică în susă. Der fiind
că 10 litri de apă dau 11 litri de gheță, 
20 litri de apă 22 litri de gheță, 30 
litri de apă 33 litri de gheță etc. 
pămentulă să estinde, se umflă și se ri
dică cu atâtă mai multă în susă, cu 
câtă se află mai multă apă în elă. Pă
mentulă primesce însă în sine apă cu 
atâtă mai multă, cu câtă are pori seu 
găurele mai multe și mai mari, adecă 
cu câtă este mai puhavă.

De aceea se întâmplă, că pămentulă 
puhavă îngheță cu multă mai tare de- 
câtu celă îndesată.

Pămentulă începe a se desgheța 
mai înteiu dela suprafață, și numai după 
aceea se desgheță încetulă cu încetulă 
straturile de desubtă; stratulă desghețat 
se aședă îndată, der fiind-că rădăcinile 
planteloră să află încă în pămentulă în
ghețată, ele nu se potă aședa împreună 
cu pămentulă, ci se desgolescă, adecă ră
mână golașe, și în urma acesteia plan
tele tinere se restornă, și mai târdiu 
pieră.

Pe câtă de stricăciosă este gerulă 
între asemenea împrejurări pentru plante, 
pe atâtă de folositore și binefecătore 
este înrîurirea lui asupra pământului în
suși ; gerulu înfăneză și face pământulă 
atâtă de puhavă, precum noi n’amă fi 
în stare să-lă facemă, ori câtă de bine 
și de cu grij e l’amă lucra. A.pa străbate 
în găurele cele mai mici din pământă, se 
vâră așa dicândă prin tote țesăturile lui 
și când .îngheță, se estinde, se umflă și 
depărteză și cele mai mici părticele de 
pământă de cătră olaltă. Prin acesta 
pămentulă se frăgedesce atâtă de bine, 
încâtă pământulă lutosă, greu, se face 
totă atâtă de puhavă și ușoră, ca și pă
mântulă năsiposă forte măruntă. De a- 
ceea se întâmplă, că după ernl aspre, 
în care pământulă a înghețată bine, tote 
soiurile de pămentă greu se lucră bine 
și ușoră peste anulă întregă; pe când 
după ernl mai moi, mai căldurose, fără 
geră, pământurile lutose și argilose se 
lucră greu și reu.

Afară de geră mai suntă și alte în- 
rîurințe fîrescl seu înfluințe naturale, care 
facă pămentulă puhavă, și anume nu 
numai pământurile de arătură, ci și li- 
vedile și locurile de pășune. Inrîurințele 
acestea firescl se schimbă și se repeteză 
adese-orl peste ană și suntă : recela și 
căldura, ume4eala (ploile și rouă) și us
căciunea. Tote soiurile de pămentă sunt 
alcătuite din părticele de feliurite materii. 
Peste nopte părticelele se răcesc, se adună, 
cuprindă locă mai puțină, seu cu alte 
cuvinte se contragă; peste di se încăl- 
descă, se umflă, cuprindă locă mai multă, 
adecă se estindă. Der fiindă că părti
celele, din care este alcătuită pământul, 
nu suntă tote de același feliu, ele nu 
se adună și nu se estindă tote deopotrivă, 
ci unele se estindă și se adună mai tare 
er altele mai puțină. Urmarea este, că 
pământulă se mărunțesce și se face pu
havă pănă în cele mai mici părticele și 
țesături.

Totă asemenea înrîurire binefâcătore 
asupra pământului are rouă și ploia mă
runtă; prin umedelă părticelele de pă
mentă se umflă, se estindă, er după-ce 
se svântă, se adună erășl.

In tote soiurile de pămentă, care 
cuprindă înșine multă argilă, părticelele 
se adună atâtă de tare, încâtă pe vreme 
secătosă mai îndelungată sâ nască cre- 
păturl largi și adânci. După ploi *cre-  
păturile dispară, adecă se perdă, fiindcă 
pămentulă se umflă de apa, ce a stră
bătută în elă.

Vedemă, că Dumnecjeu prin mama 
nostră natură, se îngrijesce de pământ, îl 
înfăneză și îlă face puhavă, erna prin 
geră, er vera prin aceea, că îlă răcesce 
și-lă încălcjesce, îlă ume4esce și-lă uscă 
din nou și de repețite ort. In urma a- 
cestora pământulă ajunge fără ajutorulă

nostru într’o stare, care mai bine s’ar 
pute numi stare fragedă firescă, care pen
tru sămănăturile și bucatele nostre este 
de o însâmnătate nespusă de mare.

Pământurile nostre s’ară afla mai 
adese-orl în starea acesta, dâcăn’ar nimi
ci-o ploile. Câtă de tare lovescă picăturile 
cele mari de ploiă, mai cu semă când 
bate vântulă, credă, că multora dintre 
cetitorii noștri li-s’a dată prilej ulă, ca 
s’o sîmță în față și pe mâni. — Este 
sciută de toți, că ploile mart și îndelun
gate bătucescă, îndesă și întărescă pă
mântulă aprope ca și în cale.

Pământurile umbrite de plante cu 
ftun4e late se află mai adese-orl în sta
rea fragedă firescă. Picăturile de pldiă 
nu cadă de-a dreptulă pe pământă, ci 
pe frun4ele planteloră, și de pe acestea 
apa curge lină și încetă pe pămentă. 
Astfelă pământulă nu se pote îndesa și 
starea fragedă firescă se păstreză și nu 
se nimicesce, ca în pământurile golașe 
seu neumbrite.

Der nu numai prin ploi, ci și prin 
lucrare nepotrivită se pote nimici starea 
fragedă firescă a pământului, și anume 
în două feluri. Decă arămă pămentulă 
fragedă, când este umedă, vitele de lu
cru și plugulă îlă îndesă și-lă frământă, 
și pământulă îșl perde frăge4imea, âr 
decă îlă arămă, cândă este evântată, 
pământulă se face pre fragedă, pre pu
havă, și împrejurarea acesta, după cum 
seimă, încă este vătămătore pentru să- 
mănăturl, mai cu sâmă decă sămănămă 
îndată. De obște este sciută, că bucatele 
suntă pe jumătate reușite, decă le sămă
nămă în pământă, care se află în starea 
fragedă firâscă; de aceea să luămă bine 
de semă și să nu stricămă starea acesta 
prin arătură de prisosă.

Pe live4ile și locurile nostre de pă
șune pămentulă se susține în starea fra
gedă, trebuinciosă pentru plantele sălba
tice dela noi, numai prin înrîurințele 
firescl, despre care amă vorbită mai susă; 
pe agri seu pe locurile de arată venimă 
și noi în aj utorulă naturei prin lucrarea 
pământului, adecă prin arătură.

VIEȚA SOCIALA,

Ce trebue se scie o femeiă.
Ceea ce trebue să se silescă o fe- 

meiă a sci înainte de tote este, să placă 
prin amabilitatea spiritului seu și mai 
cu semă prin bunăvoința și prin bună
tatea inimei sale. Este ușoră pentru 
orl-cine să ’nvețe a da prân4urî ele
gante seu a primi visite în modă demn; 
der cunoscința artei de a plăcea și a se 
face iubită atârnă de femei.

Pentru o femeiă bună și înțeleptă, 
a cărei educațiune nu a fostă dela în
cepută dirigeată spre personalitate, acestă 
artă va fi cât se pote de ușoră. Ea va 
înțelege că atâtu în relațiunile cu stre
inii, câtă și în cele familiare, trebue să 
cugete necontenită a mulțămi pe cei cari 
vor fi în jurulă său. Ea se va uita pe 
sine cu voioșiă spre a nu se gândi decât 
a mulțămirea și îndestulirea celorlalți; 

și acestă mic sacrificiu îi va fi recom
pensată prin bunăvoința tuturora.

Cu tote acestea, arta de a fi plăcută 
este anevoiosă și de multe ort chiar 
imposibilă pentru femeia închipuită și 
fantastică, care nu vede în lume de cât 
numai nesce ființe supuse caprițiiloră 
sale și destinate numai pentru binele ei. 
Aceste femei trebue să’șl dea silințe co
losale spre a părea amabile. Eie-care 
surîsă, pe care suntă silite să-lă producă, 
este pentru ele ună pasă făcută pe spini 
și fie-care privire binevoitdre li se pare 
totă așa de penibilă ca și mila pe care 
cu sumețiă o aruncă sărmanului cerșitor.

Nu am intențiunea de a învăța pe 
aceste din urmă femei cum să fiă ama
bile, decă prin educațiune nu au fostă 
pătrunse de ideia, că numai pe ună sin
gură drumă pote ajunge omulă la sco- 
pulă dorită de toți; voiescă a le arăta 
numai, că rolulă celă mai însemnată 

este ală femeii, și că afectațiunea tre
bue să fiă eschisă din inima ei.

Decă în interiorulă familiei precum 
și în societate aveți pentru fiă-care ună 
cuvântă dulce, o privire grațiosă, veți fi 
nu numai iubite și preferate de toți, der 
veți câștiga totodată și amiciția strei- 
niloră.

Care este femeia, care pote ajunge 
totdeuna triumfătore la scopulă său tre- 
cândă prin lume și avândă necontenite 
relațiunl cu familii și cu streini? Negre
șită va fi aceea, care scie să placă și să 
se facă amabilă!

Secretulă acestei teorii întregi nu 
atârnă nici de frumsețe, nici de arta 
toaletei, elă se numesce pură și simplu: 
bunătate. Decă natura nu v’ar fi favo- 
risată nici cu frumsețe, nici cu strălu
cire, totuși partea cea mai mare de afec
țiune în inimele tuturoră va fi a D-vos- 
tră căci spre a fi iubite trebue să scițl 
a iubi d-vostră înse-vă.

Cornelia L...

Din traista cn minciunile.
Der asta-i dracu....!

Ună cioroiu era odată la spove
dania.

„Ce păcate ai făcută, Țigane?“ îlă 
întrebă preotulă.

„De, părinte, ce să facă!... Am fu
rată și eu o bucată de lemnă din curtea 
unui creștină!“

„Ăsta nu e lucru tocmai așa de 
mare1*,  răspunse părintele. „Vei 4ice vre- 
ună „Tatăl nostru1* și te va ierta celă de 
susă!“

„N’ar fi lucru mare, părințele, der 
asta-i dracu, că la capătulă lemnului mai 
era și-o bucată de feră, și cu ferulă te 
puteai ajuta la multe celea!**

Faraonulă pusese mâna cu vr’o două 
trei săptămâni mai nainte pe securea 
(toporulă) vecinu-său.

„Atunci e altceva... Trebue să dai 
lucrulă furată îndărătă, căci altfelă nu 
te va ierta Dumne4eu!“

„Bucurosă l’așă da, părințele; nu
mai de unde?"

„Ce-ai mai păcătuită, Sarsailă?1*
„De, cinstite părinte, ce să păcătu- 

escă!... Am furată și eu ună căpăstru 
de cânepă dela ună gardă!“

„Căpăstru nu e lucru așa de mare, 
vei da de pomană vre-o câte-va groșițe 
pe la săraci, și de bună semă vei fi 
iertată!“

„N’ar fi lucru mare, părințele, der 
astai dracu, că la capătulă căpăstrului 
era o iepă și după iâpă ună mânză, și 
iepa era aprope de-a făta!1*

„Atunci e altă-ceva... Trebue să le 
dai tote îndărătă; căci altfelă e vai de 
sufletulă tău!“

„Da de unde “.
„Apoi ce-ai mai făcută, măi Tarto- 

rule?**
„De, părinte, ce să mai facă!.... 

Apoi ecă-tă am bătută mai când era 
cojoculă mamei, de nu s’a alesă nimica 
de elă. Totă sdrențe l’am făcută!11

„Hainele le poți bate câtă vrei, 
căci nu e nici ună păcată, numai bagă 
de semă să nu le strici, că-i pagubă!“

„Așa ar fi, cinstite părinte, cum 
4icl dumneata, der asta-i dracu, că co- 
jocu, când l’am bătută, era în spate la 
mama și mama țipa, de-’țl lua au4ulă!“

Dada Bogățilă.
Ci-că avea dada avea,
Avea naiba să-lă ia,
O manta de anglie
Petece pe ea o mie;
Pe de cătră sore
O răsuflătore,
Pe de cătră lună
O gaură bună,
Pe de cătră stele
O mi ie de găurele.
Avea dada avea
Doispre4ece cai
Ș’amândoi erau albi.
Ș’avea dada avea,
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Avea și prea avea,
O căruță ferecată
Cu ață de buci legată,
Cu rutele de bostana,
Spițele de măghirană;
Cu butuci
De bulbuci,
Cu obede
De mărfi verde,
Cu rudă de lapte dulce,
Vai Domne, amarii se duce!...
Ci că ’ntr’o di de vară
D’abia eși din ograd ’afară,
Câcd era pela cântătorl 
întorcea pe după tăietori.
Și unde nu’ml ajunse la unii dealtl 

mare, mare, tocma-mi-te câtă unii bobu 
de mazăre.

Aici dada se’ntreba,
Că ce ore-a ’mpedeca,
Impedeca-va caii, ori căruța?...
A ’mpedeca caii, că doră caii ducă 

căruța !... Impedecară caii... Pănă ’n vale, 
când caii peste căruță, când căruța 
peste cai, de gândeai, că totii sdroburl 
se face. Când a fost în vale, mulțămită 
lui Dumnedeu, că n’am pățită nimica ! —

Ș’apoi cjice, c’avea dada avea,
Avea naiba să-lă ia,
Doispredece cai
Ș’amândoi unu orbii,
Unde orbulii călca,
Petra scăpăra,
Balta că seca,
Pescii făceau
O-caca!
Fugi, dado, că te-orîi mânca!...
Dada mai curajiosii
(Că dor elfi e mai bărboșii), 
Mi-s’apropia,
Laba ’șl întindea
Ș’unde mi’țl lua
Si ’n sînii că băga
Doi cu doi
Și cu trei
Și cu patru
Și cu cinci
di cu șese
Și cu șepte
Și cu opta
Se facă nouă.
Ș’acasă decă-i ducea,
Care pe jarfi îlă punea
Picidrele ’șl întindea
Și la gușă se umfla.
Când făcea: pocfi!
Ia-lă dadă, că-i coptfi!
Și unde nu mi-țl mânca dada totă 

doi goi, și unu fără pită!
Sandu.

MULTE SI I)E TOATE.9

„Mamâ-Papâ".
De când cu moda franțuzească, s’a 

introdusă în unele familii și obiceiulă 
rău de a dice mamei: „marnă", er tată
lui : „papd“.

Intr’ună sată din Prahova murise 
boerulă X și era să fiă dusă la gropă. 
Boerulă avea și copii. Ei plângeau și 
țipau în jalea lorfi.

„Papa, papă!*  strigau copiii, er o 
țărancă care se afla prin apropiere a 
fostă cuprinsă de milă, și-i era jale de 
tânguirea copiiloră. Ca să-i mângăiă pe 
copii, sărmana creștină cu lacrămile în 
ochi grăi:

„ — Lăsațl, drăguții mamei, căci bo- 
erului nu-i trebue mâncare, și de aci 
înainte, sciu eu de bună semă, că nu va 
mai „păpâu nicl-odată!

Doctorulu și chirurgulă.
Ună doctoră avea într’ună sată ună 

bolnavă, care zăcuse vr’o două luni de 
dile. Era greu bolnavă și nu mai scia 
ce să’i prescrie. Odată, când visitâ pe 
bolnavulă, a fostă întovărășită de ună 
chirurgă tânără, care încă nu terminase 
studiile. Doctorală se afla la patulă pa
cientului său și nu scia ce se mai dică.

— „Cum te mai simți ?“
— „Totă rău“.
Doctorulă se uită în drepta și în 

stânga și după aceea începu să caute 
pe bolnavulă pe la peptă, îi pipăi apoi 

pulsulă, în fine îi dise să scoță limba 
și grăi:

— „Eu n’am ce să-ți facă. D-ta nu 
te ții de povețele mele. Eu vădă, că ai 
mâncata mere, și merele nu suntă bune 
la boia d-tale și să scii, că pe viitoră 
nici nu te voiu mai cerceta."

Chirargula rămase înmărmurită când 
văcju sciința medicului. Pe când mer
geau spre casă, chirurgulă întrebă pe 
medică ca să-i spună cum de a sciută că 
a mâncată mere.

— Apoi de, n’ai băgată de semă 
că sub pată erau coji de mere ?“

— Chirurgulă rămase mulțumită în 
simplitatea sa.

Odată avendă și elă ună pacientă, 
care se tămăduia greu la o rană, ce o 
avea subțiori, îșl perdu răbdarea. Merse 
la pacientă, se uită sub pată ■' și vădu o 
șea de călărită. Istețulă îșl aduse aminte 
de cojile de mere și grăi:

— „E greu să te vindecă. D-ta ai 
eșită din povețele mele; ai mâncată 
carne de cală.“

— „Ferescă D-deu!“ dicea bolna
vulă în desperarea sa.

— „N’am vădută eu șeua sub pată?“ 
grăi istețulă de chirurgă și plecă.

Dragoste cu focii.
0 Româncă era amorezată într’ună 

Ungură catolică. In scurtă vreme avea 
să fiă cununia. In foculu dragostei loră 
n’avură timpu să hotărască, decă cunu
nia are se se facă după legea nostră, 
ori după legea catolică.

Duminecă era să fiă cununia. Băr- 
batulă făcu tâte pregătirile pentru a se 
face cununia la catolici. Când audi mi- 
resa, care era de legea nostra, se supăra 
focă și-i spuse mirelui, că nu se în- 
voiesce.

Mirele vădendă acestă încurcătură 
se luă cu binele pe lângă miresă, vru 
să o convingă, că nu este nici o deose
bire între catolici și între noi și că toți 
suntemă creștini, o sărută apoi cu focă, 
o privi dreptă în ochi și (jise:

— „Spune-mi, scumpa mea, mă iu- 
bescl ?u

„Mă mai întrebi?u grăi miresa și’șl 
plecă capulă pe sînulă viitorului ei 
bărbată.

— „Ei bine, de ce nu vrei să te 
cununi cu mine la catolicl?“

— „Pentru că decă mă voiu oununa 
la catolici, nu ne mai putemă despărți11 
fu răspunsulă. 

Unu arapu.
într’ună orășelă din provincia venise 

odată ună streină cu o mică menagerie. 
Avea câteva maimuțe aprope jumulite, 
avea câteva păsări, doi trei șerpi și ună 
arapă din Africa. Ca să intri trebuia să 
plătescl cinci creițarî, er deosebită ca să 
vedl arapulă, trebuia să mai plătescl alțl 
cinci creițarî.

Din întâmplare tocmai trecură nisce 
trăsuri cu o familie domnescă. Pănă să 
se odichnescă caii, se duseră boerii la 
menaj eriă.

Proprietarulă menajeriei le arătă 
animalele și luă bani și pentru arapă. 
Spunea, că a fostă cumpărată în Zanzi- 
bară și că este forte interesantă.

Boerii intrară în cabinetulă cu ara
pulă. Ei n’aveau să stea multă pe aco- 
lea și cum se plimbau cu țigara, unulă 
din ei era tocmai să arunce muculă ce-i 
rămăsese.

Arapulă era legată în lanțuri și când 
vădu, că boerulă vrea să arunce țigara 
grăi românesce:

— „Coconașule, măria-ta, săruta-țl-aș 
ochii, dă’ml mie muculă.“

Boerii rămaseră încremeniți: arapu 
era — țigană. Foie-verde.

Poznă studențescă.
In capitala Bp. ună grupă de stu- 

dențlîșl petreceude minune în restaurantul 
X. Restauratorulă era omă ferte simpatică 
și iubită de toți. Cu deosebire unui nu
mără orecare de studențl le permitea a’șl 
petrece totdeuna în dragă voia loră. De

acestă mare libertate nu abusau ei nici
odată. Câte-o glumă originală mai făceau 
din când în când, fără a pricinui prin 
aceea vr’o supărare birtașului. Și-apoi 
chiară feciorulă de casă ală acestuia 
era ună băiatfi tare glumeță și nu se 
supăra nici odată, când era luată u- 
neorî în rîsă pentru petrecere.

Intr’o seră petrecându-șl erășl îm
preună în numitulă restauranta, birta- 
șulă, care se simția mai obosită ca 
altă-dată, îi lăsă a-șl chefui singuri 
avendă a fi serviți de iubitulă loră „Iohan“, 
căci așa se chema feciorulă de casă. 
Aflându-se ei cu totului totă singuri, le 
trăsni prin capă o idee. Unulă se de
părta îndată din mijloculă loră, pentru 
de a se întorce erășl peste câteva mi
nute .

Petrecerea se desfășura mai veselă 
ca totdeuna pănă atunci. Iohan, care 
încă fu luată la chefe în mijloculă loră, 
prinse limbă mai bine ca altădată și îșl 
arăta puterea lui de luptă cu băutura, ce 
se afla din prisosință pe masă, pănă ce 
în urmă Iohan se îmbăta ca ună butucă. 
Ne mai sciindă nimica de sine, îlă luară 
studenții în îngrijirea loră. I-au rasă 
frumosă barba și mustățile, îlă îmbră
cară apoi în rasă călugărescă, de părea, 
că e curată ună frate din ordinulă slu- 
jitoriloră lui Isusă. Pe urmă îlă luară 
pe susă și-lă așe4ară frumosă la porta 
mânăstirei de călugări, ce se afla într’ună 
din stradele vecine.

Cei dintâiu polițiști întâlniți pe strade 
fură încunosciințațl despre figura cea 
negră, ce se afla la intrarea mânăstirei. 
Polițiștii îșl făcură datoria. Merseră la 
fața locului, se convinseră despre ade- 
vără și bătură în porta schitului pănă 
ce se deștepta superiorulă acestuia și, 
cu multă mirare și frică de pedepsa lui 
Dumnecfeu, dispuse a’lă duce înăuntru 
și a’lă îngriji pănă dimineța în casa de 
bolnavi.

A doua di se ordonă cercetare în 
mănăstire. Călugărulă căciută în păcată 
fu deșteptată și întrebată despre pricina 
și modulă acestei păcătuirl diavolescl.

— Cine ești d-ta? fu întrebarea.
Intrebatulă, simțindu-se într’o stare 

neobicinuită și necunoscută, se uitâ la 
haine, se pipăi pe față și răspunse ui
mită:

,NicI eu nu sciu cine suntă“.
— De unde ești? fu întrebarea a 

doua.
„întrebați în restaurantul^ X., decă 

e acolo Iohană ? De nu va fi acolo, apoi 
eu suntă Iohan, dâr de va fi Iohan acolo, 
atunci nu sciu, cine suntă. “

G.

Șaradă.
Marea 'n adânci funduri are albi, fru- 

[moșl mărgăritarl:
Ai tăi dinți mărunți ca dânșii suntă mai 

[albi și mai frumoși:
Rumeni tremură dimineța pe ceră doi

[luceferi clari:
Insă ochii tăi ca dânșii suntă cu multă 

[mai luminoși.
Ah, de moră, să moră scumpă, ângeră 

[admirândă ochii tăi mari! 
Deva, 1888.

Ioană M. NIJă.

Mișcarea literara românesc!
Academia Română are a da în sesi

unea anului 1889 două premiuri, unulă 
de lei 12,000 și altulă de lei 5,000, căr- 
țiloră scrise în limba română, anume: 
marele premiu „Năsturelă Herăscu14 în 
suma de 12,000 lei unei cărți cu con- 
ținutulă de ori-ce natură, care se va 
judeca mai meritosă dintre cele publi
cate dela 1 Ianuarie 1885 pănă la 31 
Decemvre 1888; și ală doilea premeiulă 
Statului „Heliade Rădulescuu în sumă de 
5,000 lei, care se va decerne unei cărți 
cu conținutulă literară, publicată dela 
1 Ianuarie 1887 pănă la 31 Decemvre 
1888. In calele acestea s’a închisă lista 
concurențiloră, între cari „România Li

beră “ spune, că figureză pentru premiulă 
Năsturelă următorele nume: Al. Odo- 
bescu, cu op9rile sale complete editate 
în 3 volume; Alex. D. Xenopolă cu 
„Istoria Româniloru*  din care n’a apă
rată pănă acum decâtă ună singură vo- 
lumă ; G. Sionă: „Amintiri din tinerețe." 
Er pentru premiulă ală doilea s’au pre- 
sintată următărele lucrări: „Anecdotepo
pulare" de Th. Speranță, „Călătorii în 
țdra românescă11 deElena Didia Odorica Se- 
vastosă ; „Nuvele*  de Duilui Zamfirescu ; 
„ Opere dramatice*  de cavalerulă Stamati; 
Manuală de agricultură" de P. S. Aure- 
liană ; „ Cultura omului" de I. Popă; „ Ces- 
tiunea țăranului" de IancovicI; „ Vilma 
cea frumosă", poemă epică; „Românii 
din munții apuseni" de Teofilă Frâncu și 
G. Candrea. Mai suntă încă vr’o două 
trei lucrări. Lucrările vorfi fi distribuite 
pentru studiare și critică între d-nii mem
bri ai comisiunei speciale, instituite în 
sesiunea trecută cu acestă scopă, și în
tre cari suntă d-nii: Iacobă Negruzzi, 
Vasile Alexandrescu Urechie, George Ba- 
riță, P. Poni, Dr. Brâncjă, G. Sionă și 
P. S. Aureliană. Cei din urmă fiindă 
între concurențl, se voră alege alțl doi 
membri în comisiune.

Se vorfi publica în curândfi în edi- 
țiune definitivă: Operele complete ale 
poetului Nicolescu, de Gh. Dem. Teodo- 
rescu.

S’a dată la țipară memoriulă asupra 
Țăranului Română, de Gr. Tocilescu, pre
miată acum câțl-va ani de Academia 
Română. La prima lucrare supusă Aca
demiei, d. Tocilescu a adusă tote nouăle 
date ce documentele descoperite în ul
timii ani i-au adusă la cunoscință.

Se va publica în curândfi conferința 
asupra istorici proprietăței tn țâra româ- 
ndscă de C. Dissescu.

A apărută Călăuza Învățătorului, de 
Păună I. Gilorteanfi, învățătorii. Este 
menită a ajuta tinerilorfi învățători și 
institutori pentru a învăța mai ușorfi 
scrierea și citirea pe copii.

Sub titlulă de „La Chanteuse, roman 
bucarestois*  (Cântăreța, romană bucureș- 
ceanfi), d. Eduard Josephi a publicată o 
colecțiune de nuvele bucurescene. Vo- 
lumulfi este editată de imprimeria Socec 
& Teolu, din Bucurescl.

S’au publicată comentariile cărței 
a treia din Noulfi codice comercială ro
mână, relative la Felimente și Bancrote, 
de Gr. Naăiu. Lucrarea conține espli- 
cațiunea testului română, precum și so- 
luțiunile date în aceste cestiunl dejuris- 
prudență. Ea mai conține o parte de 
legislațiune comparată și arată conflic
tele, la cari pote da nascere legislațiu- 
nile celorlalte țări.

Regina României termină în momen- 
tulă de față o piesă de teatru, o dramă, 
a cărui subiectă este luată dintr’o legen
dă veche popurală. Acestă lucrare e 
făcută în limba română.

S’a pusă sub presă și în curendă 
va apăre „0 ședdtorc*,  poemă în mai 
multe cânturi și în versuri, de I. Necu- 
liță, publicistă din Bucovina. Diversele 
credințe, moravuri și datine populare, 
ce suntă obicinuite la nunțile țărănescl, 
suntă cuprinse în acestă poemă.

Comerciulu de mărfuri ală Serbiei pe 
intâiulă semestru 1888. Din raportulă re
gatului publicată de curândfi se vede, că 
valdrea totală a mărfuriloră negociate 
pe terminulă arătată a fost de 30 de 
milione 74.934 franci, din aceștia marfa 
importată representă o valore de 13 mi
lione 425,023, cea esportată 14,395.654, 
transito 1.643,147, marfa din deposite 
610,469 franci. —Prin urmare bilanțulă 
comercială ală Serbiei în semestrulă a- 
cesta a fostă activă, esportulă a întrecut 
importulă cu 970.631 franci — Statele 
cari s’au împărtășită mai multă la im
portă suntă: Austro-Ungaria cu mărfuri 
în valdre de 8,898.136 franci adecă 
66.28% din întregă importulă, urmeză 
apoi Anglia cu 1,036.675 franci, Româ
nia 587,407, Turcia 584,596, Germania 
536,629, Bulgaria 485,790, Francia 65 
de mii 027, Elveția 47,686, Bosnia-Her- 
țegovina 23,573. celelalte staturi laolaltă 
1,024.023. — Esportulă s’a îndreptată 
mai vârtosă cătră monarchia nostră, a-
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nume din. întregii esportultl Serbiei de 
14,395.654 s au importata aici mărfuri 
in valore de 11,900,500 franci /8'22/3°/0). 
S’a esportatd spre Francia marfă în va
lora de 635.820 franci, spre Turcia de 
531,900, Germania 498,586, Bulgaria de 
309,409, Bosnia și Herțegovina '203.744, 
NordAmerica 181,734, spre tote celealtede 
22,055 franci. — Cei mai însemnați ar- 
ticull de importa și esportti ai regatu
lui sunta următorii la importă: tăbacd 
417,516, țesături de inii 631,491, sare 
1,009.356, fiera lucrata 585.458, metald 
cruda 354,095, piei de bou și de cala 
crude 205,256, materii de argăselă 347 
mii 806, cafea 639,291, zaharil 894,867, 
ureza 216,541, uleu de mâncare 177,423, 
petroleu 222,691, luminări de stearină 
79,835, săpunuri de parfuma 44,551, tor
turi de bumbaca 1,072.570; țesături 
de bumbaca 1,184,806 , pânză de 
saci 157,852, țesături de mătase 220,488, 
hăinăriă și rufăriă 570,825, pălării 278 
mii 677, papuci și cisrne 222,529. — La 
esportii: prune 2,969.164, cereale 2 mili- 
one 692,884, cucuruza 832,335, doge 
218,950. lemne de construcția 139,359, 
boi 928,431, cai 185,935. porci grași 2 
milione 914,800, slabi 905,280, vina 717 
mii 473, piei de die și capră, de miei 
842.375 și funăriă 360.187.

9670/72, 9706'41, 9821/63, 9889/38, 
și 9942 '66. In amortisare s’au trasă ur- 
mătdrele 12 serii: 234, 626, 2403, 2550 
3404, 4448, 4802, 5535, 6070, 8862,
9220 și 9695; tote numerile cuprinse 
în acestea se voră răscumpăra cu 12-5 
franci aură.

Tergulu de rîmăton din Steinbruch. La 20 
•rt n. starea rîmătorilorfi a fostă de 107.083 
capete, la 21 crt. au intrată 668 capete și au 
eșită 854, rămânendă la 21 Ianuarie ună nu
meri! de 106.915 capete. — Se notezi: marfă un- 
gurescd veche, grea dela 49 pini la 50 cr. — 
marfă ungure'scă tineri grea dela 52 cr. pănă la 
52 cr., — de mijlocii dela 51 cr. până la 52 cr. 
— ușord dela 49 cr. pană la 50 cr. — marfă 
[erdnescd grea dela 49 pană la 50 cr. — de 
mijlocii dela 48 pănă la 49 cr. — ușord dela 
46 cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România, 
de Râkomj grea dela 511/, cr. pănă la 52 cr. tran- 
sito mijlocii grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito uțoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 48—49 cr. tran
sito mijlociă grea dela 47—48 cr. transito 
ușoră dela 45—46 cr. — Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4°/0.

CursulO losurilord private din 23 Ian.
cump. vinde

Basilica 8.— 8.25
Credit*  .... 183.75 184.25
Clary 40 fl. m. c. 60.— 61.—
Navig. pe Dunăre . 121.50 122.25
Insbruck .... 27.75 28.25
Keglevich .... 40.— 41.—
Krakau .... 23.50 24.50
Laibach .... 24.— 24.25
Buda .... 61.75 62.50
Pallffy .... 59.70 60.10
Crucea roșie austr. . 19.10 19.40

dto ung. . 12.40 12.70
dto ital. —.— —.—

Rudolf .... 21.50 22.—
Salm .... 63.25 63.75
Salzburg .... 27.50 28.—
St. Genois 65.50 66.—
Stanislau .... 34.— 34.50
Trieitine 100 m. c. 160.— 162.—

dto 4% 50 77.— 79 —
Waldstein 44.50 45 50
Wmdischgrătz . 58.— 59.—
Serbescl 3% 33.30 33 50

dto de 10 franci —.— —.—
Banca h. ung. 4% • 105.— 105.50

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 22 ian. 1889.

Trageri la sorți.
La tragerea din 15 crt. a losurilora 

serbescl pe tăbaca seria 8641/35 a câș
tigată 100,000 franci, er ser. 334/50 10,000 
franci, 500 franci câștigă s. 686/58, 
3856/1,6079'67, 5220/77,6266/63, 6315/20 
6383/24, 7104/59, 7430/89, 8790/46; 100 
franci seria 1559/67, 1786/1, 1805/49, 
2772/6,3186/49, 3532/27,4310/94,5139/56 
5287/57, 5306/32, 5504/57, 5782/19,
6775/10, 7019/88, 7687/80, 8904/79, 
8995/3,9222/19, 9227/15, 9999/73; câte 50 
franci s. 80/42, 226/15, 296/44, 317/30, 
383/82, 452/51, 463/94, 634/80, 654/48, 
670/31, 734/32, 739/96, 753/21, 779/36, 
1038'64, 1039/2,1053/5, 1096/13, 1332/81, 
1416,54, 1491/30, 1530/38, 1565/77, 
1721/88, 1913/70, 1915/49, 2261/85,
2317/11, 2528/62, 2530/16, 2613/61,
2740/53, 2884/33, 2917/58, 2985/27, 
2954/13, 3016/58, 3370/37, 3420/92, 
3665/85, 3758/96, 3809/65, 3934/19, 
3949/90,3976/5, 3983/83,4042/82,4088/59 
4226/11, 4269/36, 4300/4, 4531/67,
4543/48, 4680/98, 4714/87, 4981/71, 
5079/10, 5079/67, 5422/39, 5468/71,
5793/52,5878/7,5989/18, 6120/28, 6212/64 
6348/14, 6450/25, 6455/98, 6625'79, 
6664'80, 6722/23, 6942/21, 7201/21,
7205/75, 7206/79, 7269/55, 7284/29, 
7324/29, 7560/29, 7611/80, 7618/66, 
7991/64, 7997/27, 8038/64, 8041/54,
8109/75, 8142/12, 8167/80, 8369/19, 
8441/1,8774'84,9415/80, 9497'74, 9666/68

Cursulu la bursa de Viena
din 25 Ianuarie st. n. 1889.

Cursulâ pieței
din 24 Ianuarie st.

Brașovrt
n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.23 Vend. 9.24
Arginta românesc*  - n 9.10 a 9.15
Napoleon-d’orI- - - n 9.52 M 9.55
Lire turcescl - - - »i 10.80 r 10.88
Imperiali - - - - n 9.80 M 9.88
Galbinl 5.60 n 5.69
Scris, fonc. „Albina" 6% 101.— M

>, n n 5°/0 98.— M 98.5C
Ruble rusescl - - - n 127.— „ 128.-
Discontulti - - - - 6‘/r-S’/o P« an*.

Renta de aură 4°/0 ------ 101.15
Renta de hârtiă 5°/0................................93.50
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145 50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.—

soiulu

SSminJe
cS
S ®
S W
p ® 
o a

Prețul per
100 chilgr.

dela pănă
Grâu Bănățeneacu — —
Grâu dela Tisa 79 7.40 7 45
Grâu de Pesta 79 7 55 7 40
Grâu de Alba-regală 79 7 40 7.45
Grâu de Bâcska 79 7.40 7.45
Grâu ung. de nord* 79 7.35 7.40

Calitatea 
per Hcct.

Semințe 
vechi ori nene

Prețul per 
100 chilgr.
dela | pănă_

Bursa din BucurescI din 11/23 Iănuarie.
Valori 0/ 1/o | st cubj.

Rentă română perpetuă 1875 5% 96—
Renta română amortisabilă . 5% 96>/,
Renta rom. (rurale convertite) 67o 99>/,
Oblig, de statu C. F. Române G7oidem idem .... 5»/0
împrumutul*  Stern 1864 . . . 7°/oîmprumutul*  Openheim 7866 . 8’/oîmprumutul*  Oraș. BucurescI . 5’/o —

idem idem din 1884 5% —
Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 60—
Credit fonciaril rurali . . . . 7°/0 105.—

idem idem . . . . 57o 96'/,
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7’/0 104'/,

idem idem . . . . 6% 102.—
idem idem . . . . 5°/o 94'/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5% 83'/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 240.—

Banca Nation, uit. div. 78.15
V. N.
500 982—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 261'/,
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 246.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 147.-
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250
Soc. Bazalt. Artif. uit.div. lei 27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div 100
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200
Liceula Sf. George lei . . —
Națion. de Asig. uit. div. 128.35
Societ. de Constr. uit. div. . -
Societ. de Hârtie uit. div. . _
Agio în Bursă....................... _ 2.80
Rubla de hârtie.................. 2.67

Banca Națion. a României
Scompt..................................... 6°/oAvansuri pe efecte .... 7»/oAvansuri pe Lingouri . . . ’“/o

Secară 
Orzu

n
Oves*
Cucuruzu

Nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alt soiu

n

Pruducte div.

Sem. de trif.

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (2-a emisiune) - - 

Amortisarea datoriei căiloră terate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - 115.50

Bonuri rurale ungare ----- 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone.....................104.—
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI.........................  9.541/,
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.121/,
Londra 10 Livres sterlings - - - - 120.70

CD 
£ 
ej 
l-

o 

s

Oleu 
Oleu 
Uns.

rap. 
in
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t»

de
de
de porc

Slănină
»!

Seu
Prune

<D
&

—
-».>■ 
o 
ki

£4

J1
Lictară

Nuci
Gogoși

Miere
» 

Ceară 
Spirtă

70- 72
60.62
62.64
64.66
39.41

75
73

Soiulă

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buți 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

5.50
5.60
6 20
7.35
5.25
4.75
4.70

5 70
5.90
7.—
8.50
5.70
4.80
4 75

Cursulu

dela ] pănă

58. 6b.—

54.—
36.50

6.70
60.50

64.—
37.-

6.75
61.—

51.—
57.—
33.50

51.50
58.—
34.50

29.50
34.— 
115.
16.—
18 50

30.50
35.—
116
16.25
19 — Editorfi și Redactor^ responsabila: 

Dr. Aurel Mureșianu.

(Sătză onozații cetitor i!
„Gazeta Transilvaniei*  întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovecji de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestu organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

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

Răzimatu 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 ițece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei*  a începută să apară de trei ori pe septemână totă cu prețulă de pănă atunci, 
ăr dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care cji, erăși cu același prețu, căci cei 2 fi. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încoce arnă făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cțiarului câtă și în 
întocmirea sa esteribră, pentru care scopă amă isbutită ca cțiarulu șg-șl aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astăcji dela ună cțiarO? mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă <hce că amă ajunsă la capătulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astăcți când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea Ziaristicei nostre 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 se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei*  nu numai se corespundă mâi multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă să pbtă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă se facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în Z’aruih nostru.
Pe lângă programulu, ce l’amă observată pănă ac}! 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 numără însemnată de bărbați cu cunoștințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, 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 ținendu 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 alu trebiloră sale financiare și comerciale.

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună cjiaru 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 se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amu decisă ca dela anulă nou 1889 îna
inte se mărimii în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele ndstre cu data de Duminecă și să le întocmimu și să le 
redactămu astfelă, ca să intereseze pe ori și ce cetitoru și să se pdtă abona și separată.

Deschidemă der abonamentă 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 întregu «Ziarvilii, deschidemă abonamentă separată la numerele 
eu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei*,  cari voră costa pe ană numai 2 fl. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloru lorii pentru lățirea „Gazetei Tranr 
$ilvanieiu precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.

Redacțiunea.

Loz.fr
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FARMACIA

I. PSERHOFER
VIENA, Singerstrasse Nr. 15 1861215

la „G o 1 d e n c n R e i c h s a p f e 1“.
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale", merită cu 

totti dreptulU numirea din urmă, de dre-ce în faptă nu esistă aprope nici o bolă, la care 
nu ar ti probată în mii de cașuri efectulu loru miraculosU. în cașurile cele mai cerbi- 
cose, la cari multe alte medicamente s'au întrebuințată înzadaru. s’a dobenditu cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după ună scurtă timpii deplină insănetoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulă cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursa I fi. 10 cr.

Trimițendu-se prețuia înainte costă cu espedarea francată 1 sulă cu pilule 111. 25 cr., 
2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 ti. 35 cr., 4 suluri 4 ti. 40 cr., 5 suluri 5 fi. 20 cr., 10 su
luri 9 fi. 20 cr. — Jlai puțind de unu sulă nu se pote trimite.

Numai acele pilule suntu de considerată ca veritabile, a căroră instrucțiune este 
provețlută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculă fiă-cărei cutiore portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoru pilule mulțămescă 
pentru redobândirea sănătății loru după cele mai diferite și grele bole. Ori-cine a tăcută 
odată încercare, recomandă acestă medicamenta mai departe.

Reproducemu aci numai câteva dintre multele scrisori de multămită.

ABONAMENTE„GAZETA THAHSILVAHIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-I'ngaria:
luniPe

Pe
n 
r>

ti

trei 
șese luni 
unu

3
6

12anu
Pentru România și străinătate: 

trei luni 
șese luni 
unu anu

10
20
40

fl. -
fl. -
fl. -

franci 

r

Schlierbach, 17 Februariu 1853.
Onor. Domnule! Respectuoșii subsemnatulu 

Ve rugă a mai trimite din nou patru suluri din 
Ptlutele D-r. in admiri fârte folositure fi excelentă pu- 
riji călare de sânge. Cu înaltă stimă

Ig. Heurelter, inedicu.

Hrasehe lângă Flodnig. 12 Sept. 1887.
Onor D-le! D-deu a voitu ca se ’mi intre în 

mână Pilulele D-v., și Ve descriu acuma succe- 
aulfi dobenditu: In patulu de lăucțiă (chendeliă) 
me răcisemu astfeiiu, încâtu nu mai putâmu 
lucra, și așii fi de sigură deja mdrta. docă nu 
me-ar n scăpatu pilulele d-vdstră admirabile. 
D-deu se Vc binecuvânteze de mii do ori pentru 
acesta. Am încrederea, că Pilulele D-v me vor 
însănătoși de totu, astfel precum ele au folosit 
și altora Theresia Knific.

Wiener-Nmistadt, D Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! Ve esprimu cea mai căldu- 

rdsil mulțumire în numele mătușei mele, care 
a euferitiî cinci ani de catarrh chronic la sto
mach. Vi6ța îi era unu chinu și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primitu o cutioră 
cu escelentele Pilule ale D-v.. purifi atdre de 
sânge, și după întrebuințarea loru mai îndelun
gată s’a însănătoșatu. Cu înaltă stimă

losefa Weinzettl.

MitUrtnaersdorf, lângă Kirchdorf. Austria do snsu. 
10 Ianuariu 1886.

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

rificătore de sânge. Trebue se Ve esprimu cea 
mai îndeplină recunoștință în privința vnlorei 
acestoru pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturoru suferindiloru. unde mi se va da 
ocasiune. Ve împuternicezu, ca despre acâsta 
a mea mulțumită se dispuneți după rlacu în 
publica. Cu înaltă, stimă

Tharesia Kastner.

GoUschdorf, lângă Kohlbaoh, Silesia-Austr.
8 Octomvrie 1886.

Onor. Domnule! Ve rogu amicabilu a’mi 
trimite unu sulu cu 6 cutiore Pilule universale 
purificator© dc sânge. Numai minunateloru Pi- 
luri ale D-v. am se mulțămescii, că am scapatu 
de o suferință la stomacu. care m’a chinnitu 5 
ani. Aceste Pilurî nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și Ve esprimu prin acesta mulțumită 
mea cea mai căldurdsă.

Cu cea mai înaltă stimă. Anna Zwikl,

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

am comandată Ia D-ta unu sulă cu Pilule. Eu 
precum și soția mea tun observatu celu mai bun 
succesu: sufereamu ambii de durere de capu 
violentă și de scaunu neregulată, as tufe li u că 
eram deja aprope de desperare, cu tote că sun- 
temu numai de 46 ani. Și ce se vedi! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat de sufe
rință. Cu stimă.

Anton List.

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

Pomadâ de Tanoehînin de I. Pserhofcr, 
cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea perului. Un bor- 
canu 2 fl.

Plastru univrrsalu de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsă, la totiT 
felulu de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargi! periodicii la pi
ctore. la degetu, la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
de acestu soiu, s’a probată de multe 
orî. 1 borcană 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de curățenia de A. JF. 
Bulrich. Unu remediu de casă csce- 
lentu contra tuturoru urmărilor ii diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gâtu, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetă 1 fl.

Esență pentru ochi de Romershausen, 
1 buteliă 2 fl. 50 cr., buteb’ă 1 fl. 
50 cr.

Balsamu contra degerăturei de I. Pser~ 
hofer, de mul ți ani recunoscuta ca celu 
mai sigură remediu contra suferințe- 
loră de degerătură de totu felulu, pre
cum si spre vindecarea raneloră înve
chite etc. 1 borcănelă 40 cr.. cu trimi
terea franco 65 cr.

Suculu-Spitzwegerich, medicamentă con
tra catarului, răgușelei și a tusei etc. 
1 sticluță 50 cr.

Aliflă americană contra rheumatismuluî, 
celă mai bună medicamentă la tote su
ferințele rheum atice, junghiuri, lschias 
(bolă de tremură), junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Prafii contra asudării picioreloru, 1 cu
tia 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Balsamu contra gușiloru, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturii or ii 
la gâtu. 1 flaconu 40 cr., cu trimiterea 
francată 65 cr.

Essențâ de viața, (Picături de Pruga) con
tra. stomacului stricată, aniistuirei rele 
și greutăților!! de totu felulu. ună re
mediu de casă escelentă. 1 flaconă 22 cr.

Balsamu englezesc!!, 1 sticluță 12 cr., 12 
sticluțe 1 fl. 20 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tote diarele austriace, și la casu, când unele din aceste 
specii nu s’ară afla în depositu, se voră procura la cerere cu promptitudine și câtă se 
pote de eftină.

3^? Trimiterile prin postă se efectueză iute, decă se trimite pre
țuia înainte, seu cu rambursă. ‘W

Trimițendu-se prețulu nainte, (mai bine prin mandatai poștalii) este 
porto poștalii cu multu mai eftimi, decâtii la trimiteri cu rambursă.

.2
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Arveresî hirdetmenyi kîvor^t.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkdnyvi hatosăg, kozhirre teszi, hogy 

Țataru Gydrgy es Resnovân Gyorgy volkănyi lakds vegrehajtatonak Skiopu 
Avram alias Sânta vegrehajtâst szenvedo elieni 106 frt. 89 lcr., 73 frt. 14 kr. 
tdkekoveteles es jar. irânti vegrehajtâsi ngy^ben a brassoi kir. torvenyszek te- 
riileten levo, Ujfalu kbzseg batârân fekvo az ujfalusi 771 sz. tkben A-[-a foglalt 
445/2 es 2689 hr. sz. vagy az ujfalusi 129 sz. tkben A-j-a foglalt 390, 391, 
1591 hr. sz. fekvokre es pedig a 445/2 hr. sz. 160 frt. a 2689 hr. sz. fekvore 
6 frt. 50 kr., a 390 es 391 hr. sz. fekvoi e 160 frt. es 1591 hr. sz. fekvore az 
ărverest 2 frt. 50 krban ezennel megâllapitott kikiăltâsi ârban elrendelte, es 
hogy a fennti ingatlanok az 1889 dvi Februar ho 4-ik napjân delelott 9 orakor 
Ujtalu kozseg irodâjâban megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kiki- 
âltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât 
keszp°nzben , vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi novemberho 1-en 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri 
rendelet 8. §-âban kijeldlt ovadekkepes ertekpapirban a kikulddtt kezehez le- 
te’nni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabalyszerii elismervenyt âtszolgâltatni. 

Brassd, 1888 evi November ho 21-en.
A kir. torvenyszek mint telekkdnyvi hatosâg.

AvisU d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea pr^numerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și s6 arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans.“

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
pe 
pe 
pe

anu
șese 
trei

luni................................................
luni................................................
Pentru România si străinătate:

5 . ,

anti
șese luni
trei luni

s
4
>>

2 fl. 
1 fl.
50 cr.

franciPe
Pe
PeAbonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se vom abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei14.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra hituroră bolelorfl de stomachu.

8chutzmarktj.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului. res- 
pirațiunea cu mi roșă greu, umflare (venturi^, răgăelă acră, colică, ca- 
taru de stomachii. acrelă. formarea de petră si năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vom are. durere de capă (decă provine 
dela stomachu). cârcei la stomachă. constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficați! și de haemorhoide. — Prețulu unei sticle dinprennâ cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoitu de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomachu Mariazellcrnu suntu unu remediu secretă. 
Părțile conțiuătdre suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■ferita."bile se află, mai în tote farz^aeiile.

Avertisnientft! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică si se imiteză do 
multe ori. — Ca sentnu, ca simtă veritabile, servesce învfilitdrea roșiă provedută cu 
marca de proteețiune de mai susu, și afara de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, câ aresta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se afla: Brașovu, farmacia Kellemen, farmacia la ..Biserica Aibă *.
farm. 7. Goos; farm. Jul. Hornung: farmacia Jt'kelius*  H’-ue; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la ,,Higiea“ ; fa in. G. Jekcthts în Hoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Aler. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melos, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), faj-m. B77. Schneider. Fâgărașu: farm. r. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. BcdJ , farmBurrtdâs-Ă’er. 13.52—45A V I S U. C

Subseinnatulo făcu onor, publică cunoscutu. că d-lu 
Ioană Săbâdeanu, la care am fostu mai mnlți ani anga
jată ca mâestrn, ’ml-a predată confecționarea de încălță
minte. Lucrându der d’aci înainte pe propria mea socotelă, 
me voiu sili a confecționa încălțăminte bună (lnpe lliodelll- 
rilc cele mai nou6 și din materialnlă celă mai solidă, 
cu prețuri moderate.

Âtelierulu meu se află totu în curtea locuinței d-llli 
1. Sîlbâdeann. Comande atâtu dupe mesură câtu și pentru 
orl-ce reparaturi se primescu din bunăvoința d-lui I. Săbă- 
deanu și în Prăvălia d-lui, Strada C’ăldărariloră No. 4S5. 

Cu înaltă stimă.
G-eorge Olteanu,

pantofaru.216.6—6

N
N
N

Subsemnatulu mă,estT-CL-te32Cxpla,riă (măsari, 
distinsă cn diploma de recunoștință la Esposiția română din 
Sibiiu 1881 pentrn desteritate ca scnlptorâ în lemnti, după o 
practică de mai mulți ani aici, câtu și în regatulă Româ
niei face cunoscută onor, publică, că a deschisă âtelierulu 
seu propriu în Brașovu și esec.ută ori-ce comande de mobile 
și construcțiuni după modelările cele mai moderne și cn 
prețurile cele mai moderate.

Ianco G. ColiK
Sclxeiix. stxacla. fântinel ITe.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


