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Brașovu, 18 Februarie v.

Se arată ore și la noi Româ
nii aceeași interesare de afacerile 
proprie naționale, ce o vedemtila 
contrarii noștri ?

întrebarea acesta, ceamupus’o 
în numerulu de atji septemână, e 
forte ușorii de deslegatu.

N’avemii decâtu se cercetămu 
câți dintre noi cetescu și suntu 
abonați la c|iarele nostre rornânescl 
și apoi se calculămu decă toți la 
olaltă făcu unfi numeri! așa de 
mare, ca se putemu cțice liniștită 
că toți Românii cu cunoscință de 
carte se intereseză în adeveru de 
afacerile loră naționale.

Resultatulu unei asemeni cer
cetări ar fi fără îndoielă forte ne- 
mulțămitoră. Amă găsi pbte că 
nici a ijecea parte dintre aceia 
cari ar trebui se dovedescă inte- 
resarea lorii pe teremulu națională, 
nu aboneză și nu cetescu foi ro
mânesc!.

Fiăcare dintre cetitorii noștri 
pote se facă în cerculă seu o 
mică probă spre a se convinge 
decă adeverii grăimă ori nu. N'are 
decâtu se se uite odată jură îm
prejură ca se potă constata gra- 
dulă de interesă celu părtă 
omenii noștri pentru afacerile pu
blice naționale.

Nu fiicemu, că ici colo nu 
vomă afla nisce escepțiunî fdrte 
lăudabile, der aceste pe lângă 
aceea, că suntă escepțiunî, mai 
suntu și forte rare.

Decă așa stau lucrurile la noi, 
atunci 6re ne mai putemă mira 
că în multe locuri se perde câte 
o causă din cele mai drepte ale 
locuitoriloră români fără ca noi 
ceștialalți se avemă cunoscință 
despre suferințele loră, necum se 
le sărimă întru ajutoră? Ne mai 
putemă mira ore când vedemă, 
că bieții omeni în multe părți se 
semtă cu totulă părăsiți și isolați 
în fața încălcăriloru și violăriloră 

necurmate ale celoru dela putere, 
ne mai sciindă ce se începă?

La contrarii noștri nu vedemă 
aparițiunl de aceste. Ei suntă in
formați despre totu ce se petrece 
în sînulă loră și nu se întemplă 
într’ună colță ală țerii ceva, ca 
se nu resune în celălaltă. Și cine 
mijlocesce acestă grabnică infor
mare decă nu cjiarele loră?

La noi înse în unele ținuturi 
nu pătrundă cu lunile și cu anii 
(fiare române. De unde se afle 
der Românii din aceste ținuturi 
ce se petrece în țeră și ce păreri 
au frații loră din alte părți? De 
unde se scie ei cum se-șl întoc- 
mescă pașii ca se înainteze în 
aceeași direcțiune, împreunându-șî 
puterile loră cu ale celorlalți?

Eată de ce amă (fisă, că spre 
a pute lupta toți din tote părțile 
cu succesu pentru drepturile nâs- 
tre, trebue se dovedimă mai în- 
teiu o viuă interesare de afacerile 
nostre naționale, trebue cu alte 
cuvinte se fimă bine informați 
despre tote câte se petrecă în sî
nulă nostru, ca se scimă cum se 
ne îndreptămă pașii.

Decă n’amu sciut se prețui mă 
pănă acuma îndestulă valorea pres- 
sei nostre naționale, care este cliiă- 
mată a susține legătura spirituală 
între frații de același sânge, atunci 
prigonirile îndreptate contra ei în 
timpul din urmă ne-au dovedită, 
credemu, de ajunsă prețulă ce 
trebue se-1 aibă ea pentru noi.

Contrarii noștri nu dorescă 
nimică mai fierbinte, decâtă ca 
se scadă numerulu aceloru Ro
mâni, cari cetescu foi române și 
se intereseză de afacerile națio
nale române, ȚHarele ungurescl 
au înregistrată cu bucuriă împre
jurarea, că Românii noștri n’au 
făcută nici o manifestațiă când 
cu procesele de pressă ale cjiare- 
loră nostre.

De ce se bucură contrarii noș
tri, decă nu de aceea, că dela pur

tarea ndstră conchidă, că s’a slă
bită interesarea ndstră pentru afa
cerile naționale ?

Este acum la rendulu fiecărui 
Română bine simțitorii de a do
vedi, că contrarii noștri se înșelă 
când credu, că noi simțimă mai 
puțină pentru națiunea ndstră 
românescă, decâtă simtă ei pen
tru națiunea loră ungurescă.

ZESe^rista, politică.
Din năuntru. Adunările „poporale11 

ungurescl ce se anunțaseră prin diferite 
părți ale Ardealului, Bănatului și Țârei 
ungurescl s’au ținută. S'a protestată în 
contra legii militare, s’a spusă că „nația 
ungurescă e cea mai viteză11, că în lumea 
asta numai „nația ungurescă și nația 
muscălescă are cultură originală11, că prin 
urmare „numai ele suntă chemate săjdee 
mare rolă în lume11; s’a strigată „eljen 
Kossuth", „abzug Tisza" și ai lui, s’au 
cântată cântece de-ale lui Kossuth, s’au 
declamată poesii ungurescl și altele. 
Adecă și-au făcută petrecaniă demons
tranții și s’au lăudată ei pe ei, că și-așa 
alții n’au de ce să-i laude. OrI-cine nu 
pote decâtă să pufnescă de rîsă audind 
asemenea lăudăroșii, cu cari demonstranții 
s’au făcută de rîsă și de ocară înantea 
Nemaghiariloră și a străinătății.

In dietă a ajunsă cu tote astea în 
desbatere § 25 ală legii militare, celă 
care spune că voluntarii pe ună ană, 
cari se facă oficerl, trebue se scie nem- 
țesce, și cei cari la sferșitulă anului nu 
voră depune esamenulă de oficeră, atunci 
să servescă încă ună ană dreptă pedepsă. 
Ministrulă de honvedl a promisă, că ofi- 
c.erii cari voră conduce pe voluntari cată 
timpă voră sta în școle (de voluntarii 
voră fi de cei cari voră cunosce limba 
voluntariloră; că studiulă teoretică va 
fi redusă, ptinându-se mai mare greutate 
pe instruirea practică; că la esamene se 
voră pute esprima voluntarii și în limba 
ungurescă ori croată, der numai când 
câte ceva nu voră pute esprima în limba 
germană; că numai cei cari voră eși 
rău de totă la esamsnă, voră servi încă 

ună ană. De altă parte ministrulă de 
instrucțiune Csaky a promisă și elă, că 
juristiloră le va erta ună semestru de 
studiu, candidații de profesori voră primi 
diploma și numai după o jumătate de 
ană de praxă, mediciniștiloră li se va 
considera ună semestru ca ună ană în- 
tregă, stipendiștii voră folosi stipendiulă 
și în anulă ântâiu de voluntari, er decă 
servescă și ală doilea ană, atunci în 
acestă ană nu capătă stipendiu, der îlți 
folosescă erășl după eșirea din armată.

Tote aceste concesiuni, care înse 
în lege nu se voră pune, n’au mulțămită 
pe deputațl. Desbaterile au fostă vio
lente. Ministrulă Tisza, luândă în apă
rare legea militară, a fostă mereu între
ruptă de oposițiă, care nu voia să-lă 
lase să vorbescă, așa că președintele 
camerei o chema mereu la ordine. Vr’o 
40—50 de deputațl oposiționall s’au în
trunită Joi seră într’o conferință ca să 
pună la cale o acțiune contra lui Tisza. 
S'a alesă ună subcomitetă să facă pro
puneri în acestă privință. Prin urmare 
erășl se voră întâmpla demonstrțtii pe 
strade. Telegramele de mai josă ne și 
aducă scirl despre asemenea scene. Nu
mai puțină în dietă voră fi scene vio
lente ; 53 de deputațl oposiționall suntu 
înscriși să vorbescă contra § 25.

O demonstrația contra legii' a fostă 
și la primăria din Pesta. In adunarea 
generală a representanței orășenescl s’a 
adusă în desbatere adresa orașului Arad, 
prin care suntă provocate tote jurisdic- 
țiunile să ia posițiă în contra legii. Des- 
baterea a fostă furtunosă. Studenții de 
pe galerii înjurară și strigară „abzug", 
fiindă că la propunerea primarului, adresa 
s’a luată numai la cunoscință și s'a tre
cută la ordinea dilei. La eșire, repre- 
sentanții orașului au fostă întâmpinați 
cu insulte și înjurături. A trebuită să 
vie ună despărțămentă de polițiști că
lări. Se vorbesce, că mai multoră repre- 
sentanțl li-se voră face demonstrațiunl 
de cătră studențl.

Din afară. Guvcrnulu francesii a luată 
severe măsuri polițienescl în contra li- 
gei patriotice, sub cuvâută că amenință

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Unele episode to revolnția dela 1848.
(Fine.) 

VI
Curândă după ce ni-se duse Sime- 

onu.ni’lă luară și pe frate-meu Ioană, căci 
Secuii culegeau din nou pe toți bărbații 
și-i duceau la luptă în contra Români- 
loră.

In sătulă nostru, afară de tatălă meu, 
nu mai rămase altă bărbată, decâtă ună 
orbă și ună șchiopă, er mai târdiu, ca 
prin minune, se rătăci printre noi și 
ună feciorașă română din altă sată. Toți 
ceialalțl, tineri și bătrâni, Români și Se
cui, ba chiar și omeni de 60 de ani au 
fostă duși cu Ungurii. Frate-meu Ioană 
încă era cu ei.

Acum sătulă nostru rămase ca pus
tiu. Nu mai audiai decâtă plângeri și tân
guiri, er doinele cele frumose ale țăra- 
niloră români erau înlocuite cu fiorosulu 
cântecă ală „ciuveicei", numită și „pa
serea morții", pe care noi, superstițio- 
sele femei, spre marea ndstră spăimă o 
audiamă cântândă mai în fiecare ndpte.

Apoi ne mai surprindea din când în 

când și câte-o cetă de Săcui înarmați, 
cari treceau călări prin sată strigândă și 
întrebândă de-alungulă stradeloră : „Vane- 
tribun, van-e olâli pap a faluba ?" (Este 
vr’ună tribună, este vrună preotă valachă 
în comună?).

Săcuii noștri însă — fiă că erau în 
sată mai puțini ca noi și prin urmare 
se temeau de vr’o răsbunare din partea 
ndstră, fiă că trăiamă altfel bine cu ei — nu 
ne-au tradată, ba încă ne luau în apă
rare față cu prigonitorii noștri, ceea ce 
la rendulă nostru și noi amă făcută a- 
semenea cu ei.

Cu tote acestea trăiamă în neînce
tată priveghiare și nesiguranță. Pe mine 
mă trimiteau părinții la unu capătă ală 
satului, unde priveghiamă totă diua, ca 
să vădu, nu cumva vină Ungurii. Pentru 
acesta primiamă cinste dela ai noștri 
câte-ună husoșă (sfanță) de argintă pe 
di. De-altmintrelea husoșii, deși puțini, 
nu prea erau scumpi în timpulă acela, 
deorece nimenea nu scia pănă când se 
va pute bucura de ei, căci nu se mai 
putea crede nimenea stăpână pesto ceea 
ce are.

Tatălă meu, sermanulă, avea doue 

scaune aședate lângă o ferestră a casei, 
unulă dinlăîntru și altulă dinafară. 
Când audia că-i rău, sărea prin ferestră 
și se ascundea la vecinulă nostru Nya- 
rad Istvan, er după-ce trecea furtuna 
peste capulă lui, se întorcea erășl prin 
ferestră în casă.

Altmintrelea în casă puțină timpă a 
stată tată-meu câtă a ținută revoluția. 
Loculă lui era de obiceiu afară, unde 
ședea pe ună scaună la ună colță ală 
casei cu cotele rădimate pe ternață *)  
și priveghiândă mereu. Sera tata se cul
ca, er noi îlă priveghiamă în societate 
cu vecinii, cari aveau la masa ndstră 
mâncare și beutură în cinste numai să 
nu ne lase singuri. Pe la medulă nopții 
tata se scula și-și reocupa loculă său o- 
biclnuită dela colțulă casei, er noi ne 
culcamă.

Asta a mersă totă așa câtă au ți
nută vrăjbile.

Vă puteți închipui acum ce dile chi- 
nuitore au fostă acestea pentru noi, der 
mai cu semă pentru bătrânulă meu tată, 
care ca preotă română era celă mai a- 
menințată.

Nici nevinovății noștri țărani n’au 
rămasă cruțați de furia acestoră crudell 
vrăjmași. Ună frate ală mamei mele, 
cu numele Ionă Birișă, țărână română 
din Șeușa, ală căruia nume rămase pro
verbială în sată pentru bogățiile lui cele 
mari, — înțelegendă că vină Ungurii, se 
hotărî să-i întimpine cu masa așternută, 
credândă că prin acesta îi va îmblâneji. 
Lăsa der ca să se taie pe sema loră 
doi boi, er elă îșl încărca totă ce avu 
mai prețiosă la casă pe ună cară cu 4 
boi și porni să iasă din sată afară, so- 
cotindă că la câmpă mai ușoră va pute 
scăpa. Pe cară se aflau și o păreche de 
cisme roșii ale nevestei sale, în ai cărora 
tureci îșl pusese bietulă omă galbenii și 
talerii ce-i avea.

Abia eși înse din sată și etă că Un
gurii năvălescă asupra Șeușei. Pe nefe- 
ricitulă meu unchiu îlăp rindăși sub cu
vântă, că boii i-ar fi junghiată pentru 
ca să aștepte cu ei pe Urban, hotărîră 
să-lă omdre. L’au trimisă la țărmurii Mu
reșului și acolo l’au împușcată. Neferi
cita victimă se răsturna mortu în Muresă, 
lăsându în veduviă pe nevastă-sa cu 6 
copii au săi și alți 6 adoptivi. 
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pacea Europei, deorece e in serviciulă 
generalului Boulanger, care ar vrea să 
provoce răsboiu cu Germania. Deroulede, 
capulQ ligei, a fosta arestata împreună 
cu alții și liga va fi desființată. In contra 
generalului Boulanger s'a tăcuta în ca
mera deputațilora propunerea de espul- 
sare, dicendu-se că orice persbnă, care 
uneltesce pentru restabilirea monarchiei, 
să fiă isgonită din țeră.

Se vorbesce din ce în ce mai multă, 
că în primăvera acesta Țarulă Rusiei va 
face o visită imjjfratuluigermanu. De altă 
parte se vorbesce, că Implratulă gcrmc.nu 
va tace o visită Reginei Angliei. Ce se 
va mai pune la cale cu aceste întâlniri, 
nu se pote sci; destula că ceva bună 
nu se pote aștepta, decă voma judeca 
după întâlnirile și visitele de mai’nainte, 
care au avută ca urmare numai sporirea 
armateloră, clieltuell mari cu pregătiri 
militare și biruri nouă pe popore.

Ministerul# italiană Crispi șl-a dată 
demisiunea. fiindă că i-s'a făcută opo- 
sițiă mare în privința unoră proiecte de 
lege, prin care se îngreuiau birurile, ca 
să se potă acoperi cheltuelile cele mari 
pentru armată. Regele a însărcinată totă 
pe d-lu Crispi a forma noulă cabinete.

In parlamentulă germană deputatulă 
Windthorst făcuse o propunere în pri
vința școleloră, care țîntea, ca intruc- 
țiunea tinerimei catolice, atâta în scolele 
publice câtă și nepublice să fiă amăsu- 
rată învățăturei religinnei catolice ; e- 
piscopii să conducă educațiunea reli- 
giosă a tinerimei în tote aceste institute 
și să supraveghieze ca să nu obvină 
ceva la vr'unu obiectă de învățământă, 
ce ar fi contra credinței catolice ori mo
ralității ; credința învățătoriloră să fiă 
nepătată, celâ ce rătăcesce de pe calea 
cea dreptă se destitue din postă. Pro
punerea acesta, care slăbea suprave- 
ghierea guvernului asupra școleloră, a 
fostă respinsă de cameră, cu totă opo- 
siția centrului, a partidului poloneză și 
a celui daneză.

Tractările de a se încheia o con
venită comercială serbo-bulgară s’au ruptă. 
Se răspândise vestea, că s’ară fi ruptă 
din pricina unoră influințe streine. Acum 
se desminte din Belgradă acesta sgo- 
motâ. Guvernulă bulgară se îndatorase 
ca. celă multă după trei luni dela înche
ierea păcii din BucurescI, să începă tra
tări cu Serbia pentru încheierea unui 
tractată de comertă. Der abia după doi 
am, în urma unei note urgente, ce a 
trimis’o guvernulă serbescă celui bul
gară, a trimisă acesta delegați la Bel- 
gradă. Deja în a doua ședință a delega- 
țiloră, cei bulgari declarară, că Bulgaria 
nu e în posițiă a concede importulă vi- 
teloră din Serbia, și așa s’au ruptă trac
tările, dedrcce guvernulă serba a spusă 
că numai concedendu-se importulă a

cesta va încheia tractatulă. Din Sofia de 
altă parte se serie, ca delegații bulgari 
au cerută ca și Serbia să acorde Bul
gariei aceleșl favoruri în privința im
portului viteloră din Bulgaria. Delegații 
șerbi au stăruită însă ca să se primescă 
neschimbată proiectulă guvernului sâr- 
bescă, ceea ce delegații bulgari au re- 
fusată, fiindă că n'aveu instrucțiuni. 
Acum avendu le acestea, se va încerca 
din nou să se încheiă convenția.

După scirl sosite diu Varșovia, gu
vernul# rusă e în tratări cu Englesulă 
Cuming, care se află acum în Petersburg, 
pentru introducerea puscei cu repetiția 
inventată de elă în armata rusă. Deo
camdată se voră înarma ca de probă cu 
acestă armă infanteria și vânătorii diti 
Czenstochau, Piotrkov și din alte gar- 
nisona diu Polonia. Pușca s’a dovedită 
la probele făcute că e bună. Șefulă sta
tului majoră generală Naglovski din 
Varșovia s’a pronunțată forte favorabilă 
asupra puscei Cuming.

Guvernulă germană introduce acum 
pușca cu repetiția Mannlicher în armata 
germană. A și comandată 400,000 de 
pusei la fabrica din Steyr, cu condițiune 
ca jumătate să le predea chiar în acestă 
ană. E probabilă că, mărindu-se fa
brica din acestă pricină, se voru pute 
construi tote puscile în acesta ană.

Ministerulu portugezu Luciano de 
Castro a suferită o schimbare, precum 
se comunică din Lissabona. Ministrulu 
de finanțe și celă de comerță și-au dată 
dimisia, din pricina fierberei ce au pro- 
dus'o introducerea unoru măsuri vamale 
mai aspre pe țăsăturl în Oporto. Mi
nistru de finanțe a fostă numită apoi 
deputatulă Coltho, er cu conducerea mi
nisterului de comerțu a fostă însărcinată 
provisorică ministrulă de esterne de Ba
rros Gomes. Cu administrarea proviso
rică a ministeriului de marină și ală co- 
loniiloră s’a însărcinată membrulă ca
merei senioriloră Ressano Garcia. La 
cârmă rămâne totă partidula liberală- 
progresistă.

Escadra germană de instrucțiune 
din Marea Mediterană a primită deo
dată poruncă să plece la Samoa, ca îm
preună cu cele trei corăbii de răsboiu 
aflătore acolo să ceră deplină satisfac- 
țiune dela insurgenții SamoanI, cari au 
omorîtă și au rănită atâtă de mulți ofi- 
cerl și soldați germani și au vătămată 
interesele germaee. Cu... totulă voru fi 
șepte corăbii de răsboiu cu 85 tunuri și 
cu 2117 omeni. Numai de nu s’ar nasce 
vr unO conflictă cu Anglia și cu statele 
Unite, care încă au interese în Samoa.

SC1R1LE OILEI.
Concertulu de binefacere D. Popovici. 

Programa bogată a interesantului concert 

ce îla dă d-nula Dumitru Popovici mâne, 
Duminecă, 19 Februarie (3 Martie) 1889 
la 5 ore d. a. în sala hotelului Nr. 1 cu 
concursulu binevoitoră ala D-șorei V. 
de Breunerberg, și a DD-loru L. Franck 
șiM. Krause — este următorea : Partea .:
1. a) Haendel: Recit și Arie din Mes- 
sias, bj Spohr: Arie din Iessonda, 2. 
Moskovski: Serenadă, 3. a) Stradella : 
Piet.a Signore, 6) Mendelssohn: Arie din 
Paulus, 4. Goltermann : Andante din ala 
III concerta pentru V.-Cello, 5. a) G. 
Dima: Ich fiilile dein Odem, 6) Tosti: 
Vorrei morire. Partea II. 6. a) der Wan
derer, 6) Meyerbeer: Ballada diu Afri
cana, 7. Eberhardt: Gnomentanz, 8. a) 
Schipeck : S’o vedl mamă, b) Stefănescu: 
Mândruliță. Avânda în vedere, că con- 
certula acesta se dă în folosulă fondu
lui de ajutorare a scolarilora bolnavi, 
mai departe că atâttt d-nulă Popovici, 
câta și ceilalți concertauțl sunta artiști de 
adevărată valore, atragema cu plăcere 
atențiunea publicului asupra acestui fru- 
mosO concerta.

** *
Broderia română. D-la Alex. Odo- 

bescu, profesorO la universitatea din Bu
curescI, a fostu primita în audiență de 
Regina, care i-a ceruta să facă o lu
crare asupra broderiei române. Lucrarea 
e destinată a fi publicată în Anglia. D-la 
Odobescu s’a însărcinată a face acestă 
lucrare.

* * *
Descoperiri in chemiă. D-la Dr. Is- 

trati, profesorO la universitatea din Bu
curescI, va publica în curând0 o seriă 
de lucrări și descoperiri făcute în che- 
mia organică la laboratoriula facultății 
de sciințe.

** *
Scolă nouă. In UnipO s’a sfințita cu 

cuvenita ceremoniă noua școlă română 
gr. or. în presența unui publica numeros. 
Bucuria și însuflețirea poporului pentru 
acestă pasă culturală spre progresă a 
fostă mare. Vrednici de acesta lucru fo- 
lositoră și de laudă suntă d-nii Nic. 
Gerdană not. cerc., preoții George Lupșa 
din Blajova și G. Petcu, și învățătorul^ 
losifă Naum de acolo.

** *
Urmările beției. La 17 Februarie o 

nuntă mergea din Petrifalău lângă Se- 
beșă cătră Laucremă. Ospeții din cară 
chefuiau ca de obiceiu. Calfa de ferară 
Nagy Imre din fabrica de hârtia diu 
Petrifalău, voi să dea espresiune vese
liei sale și prin împușcături. Cum era a- 
mețită de beutură, i-se descărca revol- 
verulă în spinarea visitiului Mathias Kirr 
din Viugardă, care fu rănită de morte. 
Ce face afurisita de bețiă!

* * *
Lăutari români la Parish. D-lo G. 

Bibescu, președintele comitetului națio

nală ală esposițiunei române diu ParisO, 
a dată ună dejună biuroului comitetului 
națională, ținendu-se cu acestă ocasiă și 
ună concursă de lăutari, pentru a se în
tocmi o trupă, care să fiă trimisă la 
Parisă. Comitetulă s’a pronunțată în 
unanimitate pentru Dinicu Ciolacă, violi- 
nistă premiată cu medalia de aură la es- 
posiția din BucurescI, ca elă să com
pună și să conducă trupa de lăutari (ce- 
terașl ori diblașl, cum le dice prin Ar- 
deală) ce va esecuta câuteeile nostre na
ționale pe totă timpulă esposiției uni
versale din Parisă, la birtulă națională 
română de pe lângă secția română a 
esposiției. Au luata parte la acestă ser
bare, fiă la masă, ori sosiți în urmă, P. 
S. Sa Episcopulă Melchisedek ală Ro
manului, membru ală academiei române; 
d-nulă generală Florescu, președintele 
și C. Boerescu vice-președintele senatu- 
tui; d-nii T. Kalimaki, N. Blarembergă, 
Gr. Triandafilă, Gh. Paiadi, deputațl; 
d-lă G. Lahovari, consilieră la înalta 
curte de compturl, și alte persone de 
distincțiune ce făcu parte din comitetul 
naționala.

* 
st *

Germanii in comit. Eisenbnrg. In fine 
rncepe a le veni mintea la capă și Nem- 
țilorO din comitatulă Eisenburg, că nu 
e bine se sufere batjocurile și atacurile 
șoviniștilorO unguri asupra neamului lor. 
Foia „Sontags-Zeitung“ din Oberwarth 
atrage băgarea de semă a Germauiloră 
din comitatulă numita, să se ferescă de 
Unguri ca deputatulă Pazmandv, care e 
plină de ură în contră Germaniloră, a 
căroră putere în Europa o numesce elă 
jugă, ce vrea să-’lO scuture cu ajutorulă 
lui Boulanger.

** *
Pentru bolnavii de ochi. Institutulă 

medicală din locă pentru bolele de oclil 
s’a deschisă erl la 1 Martie n. în loca- 
lulă celă nou și corăspuncjetoră peste 
drumă de casa de sănătate Petcuță.

* * *
Studenți relegați. Din Cernăuți se 

scrie, că cu ocasiune morții prințului de 
coronă Rudolfă s’a ținută o adunare ge
nerală a studențiloră universitari, la care 
au luată parte și mai mulți profesori 
universitari. In acestă adunare s’au 
pronunțată unele observațiunl, care 
au făcută pe senatulă academică să în
cepă cercetare disciplinară, în urma că
reia s’a și pronunțata sentința. Șepte 
studenți, cei mai mulți din corporațiune, 
au fosta relegați pe unulă până la patru 
semestre, er unulă a primită consilium 
abcundi. Se vorbesce cu siguranță, că 
studenții pedepsiți, între cari se află și 
fiiulă unui profesoră de universitate, voră 
face neîntârdiată recursă cătră miuiste- 
riulă instrucțiunei.

Așaderă pericululă și nesiguranța 
era totă atâtă de mare pentru familiile 
țeraniloră români, ca și pentru ale căr- 
turariloră.

Averea nostră românescă era ună 
adevărată jafă în mâna Săcuiloru și din 
asta causă nu era familiă în sată, care 
să nu fi avută câte-ună ungheță ascunsa, 
câte-o gropă săpată sub nisce paie ori 
gundie din grădină, unde îșl adăpostea 
cele mai de lipsă pentru asigurarea vie- 
ței, căci numărosele cete ale celoră cari 
venau după tribuni și preoți românesc! 
răpeau tota ce le sta în cale.

Pentru noi, locuitorii din Sardă, 
greutatea acestora timpuri era cu atâtă 
mai mare, cu câtă — în lipsa aprope 
totală de bărbați — ne lipsia ori ce îm
bărbătare, ori ce curagiu.

Nicl-odată nu voiu uita spaima ce 
amă avut’o într’o seră din postulă Pas- 
ciloru, când ne pomenirămă cu 13 Un
guri, cari ni-se puseseră în cuartiră. 
Acum noi trebuia să ne purtămă astfela, 
ca Ungurii nu numai să nu observe, că 
se aflau în casa unui preotă românescă, 
der nici măcară aceea să n’o scie, că 

cjicea că ar fi fostă de vre-o 12,000. Ei 
veneau din părțile Năsăudului, retirândă 
dinaintea lui Urbană. Ca și nisce ade- 
vărațl nomacjl năpădiră acești străini 

suntemu Români. Ne vecjurămă siliți der, j asupra biețiloră locuitori, sărindă gar-

ca toți în familiă să vorbima unguresce. 
Mamă-mea însă nu scia unguresce și de 
aceea se făcu că o dora măselele și nu 
pote vorbi. Se întâmplă însă, că unulă 
dintre Unguri vru să ședă pe pata, pe 
care sub o perină se afla o covată cu 
aluată ca să dospescă. Mama îlă observă 
și temendu-se nu cumva să șadă pe co
vată, îșl uită pentru momenta de situa- 
țiunea, în care se afla, și sărindă spăriată 
dela locuia ei, strigă câta o luă gura:

„Iacă, șede pe pită!"
Din fericire Ungurii nu’nțeleseră, 

că aceste vorbe au fosta rostite în limba 
românescă și împrejurarea acesta ne mân
tui de sigura peire.

In diua următore scăparăma și de 
aceste lighione, der veniră în locuia lora 
alternai multe și mai mari năprasne peste 
capnla nostru. Voiu aminti una:

In vera următore ne pomenima odată, 
că o droiă de Săcui năvălesca asupra 
satului nostru, alu cărora număra se 

durile, cutrierânda grădinile și casele 
dmeniloră, înfundându-șl buzunarele și 
traistele cu de ale mâncării, er sub manta 
mai fiă-care dintre ei avea câte-o gâscă, 
câte-o rață, apoi purcei, găini și altele. 
După-ce în modulă acesta jăfuiră sătula, 
trecură mai departe la Nyârâdszereda, 
unde s’au postată în lagără, er mai târ
ziu au plecată p’aci încolo. Cu ei s’a 
dusă și ună fecioră ală Ungurului Asz- 
talos dela noi din sata, care nu s’a mai 
întorsă și nici veste despre numele lui 
uu s’a mai aurită.

VII
Spusei, că Ioană era cu Ungurii, er 

SimeonO căpătase dela ună unchiu ală 
nostru din Șeușa o călăriă, cu care trecu 
în munții lui Iancu, cum le diceamă 
noi.

Acum să vec}I lucrulă naibii. Frații 
mei avură să lupte unuia în contra al
tuia, căci cetele armate ale Săcuiloră, 
în care era Ioană, avură să dea peptă cu 
oștirea Româniloră, în care era Simeonă. 
Frații însă nu sciau unulă de altuia. 
Ioana credea, că Simeonă se află prin păr
țile Oșorheiului, căci acolo se despărți 
de elă, pe când Simeonă se mângâia 

cu speranța, că Ioană se află acasă în fa
miliă.

P6te onorabilulă cetitoră ar asculta 
cu plăcere, decă le-așă povesti [diferitele 
pățanii ale frațilorO mei din acestă luptă, 
der îmi pare rău, că necunoscendă lu
crurile mai de aprope și necunoscendă 
nici numirile de locuri din părțile muu- 
țiloră apuseni, forte puțină mi-a mai 
rămasă în memoriă din cele ce s’au pe
trecută cu ei p’acolo. Sciu însă, că Si- 
meonă intrase pe câtva timpă în nu sciu 
ce funcțiune la minele de aură dela 
Abrudă, ba elă a fostă de față și la 
prădarea Aiudului, cu care ocasiune avu 
și prilegiulă de a îndeplini una dintre 
cele mai generose porunci ale lui Axente 
Severă. Anume:

După ce Românii cuprinseră Aiu- 
dulă și după ce toți locuitorii din orașă 
o luară la sănătOsa retrăgendu-se din- 
naintea Româniloră, din întâmplare șepte 
Unguri rămaseră ascunși într’o baiă su- 
terană, unde înarmați, cum erau, petre- 
cură mai multă timpă fără a cuteza să iesă 
afară, așa că decă mai rămâneau acolo, 
erau espușl periculului de-a peri de fome. 
îndată ce Axente înțelese despre acesta,
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Inmonnentarea Episcopului Popasu.
Despre ultimele cjile ale fericitului 

Episcopii ală Diecesei Caransebeșului ra
portezi „Foia Diecesană“, că vredniculă 
archiereu și-a atrasa o răceli în institu
tulă teologica, unde a asistata la esa- 
mene, și care răceli s’a agravata prin 
aceea, ci a oficiata în personi la paras- 
tasulă pentru prințulă de coronă Rudolfă, 
cetin du singură rugăciunea de deslegare. 
Acesta a fostă ultima sa umblare la bi
serică, căci re’utorcâudu-se în reședință, 
cădii la pată. Medicuiă a constatată bron- 
chită. Episcopulă începuse a delira și nu 
mai trăi decâtă 2 dile. îndată ce și-a 
dată nobilulă său sutletă, la 2' 4 ore 
dimineța asesorii consistoriali. îucunos- 
ciințațl despre mortea lui, se întruniră 
în reședința episcopescă și în presența 
loră răposatulă a fostă îmbrăcată, con
formă prescriseloră din tipică, în tote 
ornatele archierescl și apoi ridicată de 
pe pată de cătră assesorii consistoriali 
și aședată pe catafalcă, puindu-i-se în 
mână crucea și pe peptă evangelia: 
apoi se ținu serviciulă pentru e.șirea su
fletului de Prea Cuv. Sa părintele pro- 
tosinghelă Filaretă Musta, asistată de 
mai multi preoți. După aceea se întru
niră assesorii consistoriali spre a lua 
măsurile de lipsă privitore la afaceri 
după mortea archiereului și la înmor
mântarea lui.

Duminecă, Luni și Marți, pănă la 
îmormentare, s’au cetită de preoți și ele 
ricl cei patru evangeliști, premergândă 
la fiă-care evangelistă ectenia morțiloră.

*
Sicriulă era acoperită cu o mulțime 

de cunuDl cu următorele inscripțiunl:
1. „Adâncă jelitoriulă Consistoriu 

diecesană. In memoria bunului Archi- 
păstoriu.“ 2. „Eforia scoleloră române 
din Brașovă. Intemeiătorului scoleloră și 
primului ei fost președinte. Nemuritorului 
Episcopă I. P. 7/2 1889.“ 3. „Biserica
sf. Nicolae din Brașovă. Binemeritatului 
seu fostă protopopii Episcopului I. P. 
7/2 1889.“ 4. „Orașulă Caransebeșă. Prea 
bunului său archipăstoriu“. 5. „Das Offi- 
cierskorps der Garnison Karansebes. Dem 
edlen hochverelirten Kirchenfiirsten“. 6. 
„Corpulă profesorală. Institutulă teolo- 
gică-pedagogică“. 7. Tinerimea teologică 
gr. or. rum. Preiubitului ei păstoră“. 
8. „ Tinerimea pedagogică gr. or. rom. 
Preiubitului ei păstoră". 9. „Reuniunea 
învățătoriloră gr. or. rom. din diecesa 
Caransebeșului. Marelui învățătoră, fun- 
datoră și Protectoră“. 10. „Preoțimea 
protopresbiteratului Caransebeșă. Pre bu
nului și neuitatului Archiereu I. P.“ 11. 
„Preoții și învățătorii protopopiatului 
Bisericei-albe. Neuitatului loră Archiereu^. 
12. „Comitetulu parochială gr. or. din 
Caransebeșă. Pre bunului și neuitatului 
archiereu I. P.“ 13 Comuna bisericescă 
gr. or din Lugosă. Neuitatului Archi- 
păstoră". 14. „Comuna bisericescă gr. 
or. Orșova. Nu te va mai uita“ 15. „Co
muna Oravița mont. Neuitatului Archi- 

păstoriu11 lG.Societatea academică „Ro
mânia Jună din Viena“ 17. Comunitatea 
de avere, bunului sprijinitoră11. 18 Casina 
română, binemeritatului întemeiătoră“. 
19. Reuniunea femeiloră române din Ca
ransebeșă. Neuitatului Protectorii11. 20. 
„Societatea română de cântări din Ca
ransebeșă. Neuitatului ei Protectoră“. 
21. „Ihren edlen Giinner und Ehren- 
mitgliede. Die Karausebeser Freiwillige 
Feuerwehr11. 22 Personalulă tipografiei 
și librăriei diecesane. Neuitatului înte- 
meiătoră și mecenată11. 23 „Dedicată de 
prima cassă de păstrare din Caransebeșă11.
24. Din veuerațiune Familia Stancovicl“.
25. „Emilia Bartolomei, scumpului și în 
veci neuitatului ei vără. Ioană Bartolo
mei blândului și grațiosului său episcopă11.
26. „Nepoțele, scumpului și neuitatului 
nostru unchiu. Protopresbiterulă Andrei 
Ghidiu neuitatului Archiereu Ioană Po
pasu11. 27. Dela d-na Manziarly o cunună 
admirabilă de camelii fără inscripțiune.

înmormântarea s’a întâmplată Marți 
în7 19Febr. cu o pompă rară după ur- 
mătorulă programă statoritu de Consis- 
toriulă diecesanu:

„1- Președintele Consistoriului însoțită 
de membrii consistoriali întîmpină la 
gară pe Pre Sânția Sa Domnulă epis
copă ală Aradului la sosirea trenului de 
dimineță și îlă conduce la reședință, 
unde începe ceremoniile funebrale îna
inte de 9 bre a. m. în sunetulă clopo- 
teloră.

2. La 9 bre a. m. conductulă fune- 
bralu va pleca dela reședința episcopescă 
înaintândă pănă la biserica catedrală, fă- 
cândă 3 stări : 1) La crucea cea mare 
din piața principală. 2) La institutulă 
teologică-pedagogicu. 3) La crucea din 
strada bisericii.

3. Ordinea conductului funebrală:
a) Conductulă îlă deschide tine

rimea dela școlele elementare din locă 
(fetele apoi copiii) formândă cu membrii 
societății pompieriloră din Caransebeșă 
două rânduri paralele (șpaliră) în frunte 
cu crucea mare și praporii. Pompierii 
voră purta făclii.

Corpulă purtătoriloră de cununi 
designați de cătră tinerimea instituteloră, 
ori de cătră oorporațiunl pentru purtarea 
cununeloră.

cj Copiii în stihare cu sfeșnice, ri- 
picjl, cruce și praporă.

d) Cântăreții: Tinerimea Institutului 
pedagogică și teologică urmată de co- 
rulă societății române de cântări și mu- 
sică din Caransebeșă.

e) Preoții afară de funcțiune cu in- 
signii de doliu.

/) Pontificantele precedată de dia- 
conă și preoții funcționătorl, îmbrăcațl 
în ornate bisericescl.

g) După preoțimeafuncțicnătore ur- 
meză sicriulă purtată de optiî preoți 
îmbrăcațl în ornatele bisericescl. înaintea 
sicriului trei preoți purtândă crucea de
functului, mitra, cârjia, encolpionulă. Ală
turea cu preoții funcționătorl și cu si
criulă se posteză în șpaliră cei ce portă 
mașalele și făcliile.

h) După sicriu urmeză rudeniile, 
membrii Consistoriului și ai Sinodului 
eparchială.

i) Delegații dieceseloră sorori.
I) Representanții autori sățiloră ci

vile și militare.

,») Deputațiunile protopresbiterate- 
loră și ale comuneloră bisericescl, alte 
corporațiunl și poporulă.

4. După depunerea sicriului în bi
serica catedrală, se va celebra sânta li- 
turgiă.

5. La 2 ore d. a. se va face ser
viciul înmormântării în biserica catedrală.

6. Sicriulă se va transporta apoi cu 
conductulă în ordinea de mai nainte 
pănă la biserica sântului Ioană din cimi- 
teriu (1 stare la cruce.)

7. După serviciulă aședării în mor- 
mentă se va depune sicriulă în mormen- 
tulă provisoriu săpată în mijloculă bi
sericii.

Actulă înmormântării s'a începută 
—după cum relateză „Foia Diecesană“ — 
la 9'/2 bre a. m. După finirea unui ser
viciu scurtă, sicriulă ce cuprindea ră
mășițele neuitatului Archiereu a fostă 
închisă și rădicată pe mâni de cătră 8 
preoți îmbrăcațl în ornate, apoi coborîtă 
josă dinaintea porții reședinței episco- 
pescl, unde conductulă funebrală era 
deja pusu în ordine. La înmormântare 
a pontificată Pre Sânția Sa D-lă Epis
copă Ioană Mețianu, fiindă asistată de 
Cuvioșia Sa Părintele protosinagelă Fi
laretă Musta, ieromonahulă Augustină 
Hamsea, protodiaconulă Ignatie Papă, 
diaconulă parochială din Lugoșă Parte- 
nie Pesteanu, toți protopopii și adminis
tratorii protopopescl, afară de unulă, 
care a fostă împedecată, și circa 50 de 
preoți.

Din publică a participată o mulțime 
de deputațiuni din locă și din afară. O de
osebită și plăcută împresiune au făcută 
participarea Ilustrității Sale a D-lui Epis
copă gr. cat. ală Lugoșului Dr. Victoră 
Mihalyi de Apșia cu secretarulă său 
Mihaiu Perianu, precum și participarea 
capitlului gr. cat. din Lugoșă prin re- 
presentantele lui Ioană Madincea. Au 
mai participată și Ilustritatea Sa D-lă 
Dr. Alesandru de Mocsbnyi. Dintre de
putațiuni au participată Eforia școleloră 
gr. or. din Brașovă prin o deputațiune 
constătătore din d-nii Ioană Lengeră, 
advocată, parochulă Vasile Voina, Ge
orge Navrea, comerciante, Dr. I. St. 
Ciurcu. medică. Comuna bisericescă gr. 
or. română a Lugoșului prin o deputa
țiune constătătore din 20 de persone sub 
conducerea președintelui oficiului orfa- 
nală comitatensă, Ștefană Antonescu. Co
muna bisericescă a Rușavei, comuna bis. 
Oravița-montană, precum și alte comune 
bisericescl. Reuniunea învățătoriloră ro
mâni gr. or. din diecesa Caransebeșului.

Protopopiatele încă au fostă repre- 
sentate prin câte o deputațiune.

Dintre autoritățile și corporațiunile 
din locă au participată corpulă ofice- 
rescă ală regimentului ces. reg. Nr. 43. 
din locă. Representanța orașului Caran
sebeșă. Funcționarii dela tote oficiile 
judecătorescl și civile și profesorii dela 

școlele din locă. Au mai participată 
comunitatea de avere, casina română, 
societățile de cântări din locă „karan- 
sebesi dal-es zeneegylet“, „Gewerbe-Ge- 
sangs-Verein“, „Societatea română de 
cântări și de musică din Caransebeșă“, 
reuniunea industriașiloră, corpulă pom- 
pieriloru și — „Kranken-Verein“.

*
In fruntea conductului mergeau co

piii dela școlele elementare și civile din 
locă, apoi corpulă ducătoriloră de cu
nuni, Gewerbe-Gesangs- Verein, karense- 
besi dai- es zeneegylet, elevii dela teo
logie și pedagogie și corulă societății 
române de cântări, copiii ministranțl, 
apoi au urmată preoții funcționătorl. 
Crucea defunctului purtată de celă mai 
bătrână protopresbiteră Alesandru Ioano- 
vicl ală Jebelului. După acesta au ur
mată doi diaconi, apoi Archiereulă pou- 
tificătoriu sub baldachină, er imediată 
înaintea cosciugului cărja episcopului 
răposată îmbrăcată în vălă negru, pur
tată de cătră protopresbiterulă Vărșe- 
țului Toană PopovicI, mitra și crucea 
dela grumacll și encolpionulă răposatului, 
purtate pe o tavă de argintă de cătră 
protopresbiterulă Mihaiu PopovicI.

Apoi a urmată sicriulă încungiurată 
de ambele părți de purtători de mașale. 
După sicriu au urmată rudeniile, membrii 
Consistorului și Sinodului eparchială, 
apoi diferitele deputațiuni și stimatorl 
de ai marelui defunctă. Ordinea esem- 
plară au susținut’o pompierii din locă, 
cari dealungulă conductului au formată 
ună șpaliră, portândă torțe.

Astfelă compusă conductulă, la 93/4 
bre s’a pusă în mișcare spre biserica 
catedrală.

Conductulă funebrală s’a oprită 
pănă la biserică în 3 locuri: la crucea 
mare din piață, la institutulă teologică- 
pedagogică și la crucea din strada bi- 
sericei, unde s’au făcută stările obici
nuite.

Adusă sicriulă în biserică, fu așe
dată înaintea amvonului și după acesta 
îndată se și începu celebrarea sfintei 
liturgii la care a pontificată Pre Sânția 
Sa d-lă Episcopă Ioană Mețianu, asis
tată fiindă de mai mulți preoți. Litur- 
gia s’a sfirșit la 11bre a. m. Sicriulă 
ce cuprindea rămășițele pământescl ale 
scumpului decedată au rămasă espuse 
în biserică pănă după serviciulă de în
mormântare. Slujba înmormântării s’a 
începută la 2’/., bre d. a. la care a pon
tificată eră Pre Sânțitulă Domnă Epis
copă Ioană JMețiană. La finea acestei 
slujbe Pre Sânția Sa cu cunoscuta-i elo- 
cință făcu panegiriculă reposatului Ar
chiereu, în care se reoglinda fidelă în- 
trega vieță și activitatea neobosită ce a 
desvoltat’o reposatulă pe terenulă bise
ricescă națională.

dete poruncă tribuniloră românescl ca 
să-i elibereze. Der cine să-i elibereze? 
Ungurii erau înarmați cu pusei, așa că 
nimenea nu se putea apropia de ei fără 
a nu-și pune în periculă vieța. Afară de 
asta, nici unulă dintre tribunii, cătră cari 
se adresase Axente, nu era în stare a se 
înțelege așa bine cu ei în limba ungurescă, 
ca Simeonă, din care causă și sortea de a 
scăpa pe acești nefericiți cădu pe Sime
onă. Elă ,se hotărî să se apropriă de Un
guri, cărora le striga mai întâiu din depăr
tare, ca nu cumva să cuteze a descărca 
pușca asupra lui, căci împușcându-lă pe 
elă, numai ună omă voră omorî, pe când 
ei pentru acesta toți șepte voră fi uciși. 
Ungurii se sguliră în fundulă suteranei. 
Simeonă însă se apropia de ei și în tonă 
amicabilă ’i provoca să iesă afară, spu- 
nendu-le să n’aibă temă, căci elă este 
trimisă ca să-i pună în libertate.

Nu mai era încătrău. Ungurii, aprope 
morți de frică, se hotărîră în cele din 
urmă ca să iesă și îndată ce eșiră din 
suterana loră se aruncară la piciorele lui, 
îi sărutară manile, îi sărutară piciorele, 
nu mai sciau cum să-i mulțămescă și cum 
se-și esprime mulțămita loră.

Ne mai spunea Simeonă și alte epi
sode interesante din vieța loră nomadă 
de prin munții Roșiei, ne spunea numele 
mai multoră canonici și alți Români 
distinși, cari se refugiaseră în munți, și 
ne istorisia cum îșl ferbeau ei împreună 
mămăliga și cum la mâncare o sco
beau cu aschiuțe, în lipsa de furculițe ș. a.

Câtă despre Ioană?— Apoi las’... 
Elă s’a ispășită s^rmanulă de tote pă
catele. Ori pe unde a umblată totă de 
rău a dată. Cetele loră fură bătute și la 
urmă desarmate. La desarmare, săvîr- 
șită înaintea cetății Albei-Iulia, Ioană 
avu ocasiune a face cunoscință și cu 
Axente. Etă cum:

Axente, care se afla în mijloculă 
Unguriloră desarmațl, încălecândă pe 
cală, provocă pe unulă dintre aceștia să 
mergă să-i diregă scara sub picioră. 
Din întâmplare, persona oătră care Ac- 
sente se adresa în limba ungurescă, era 
frate-meu Ioană.

„Nu vorbi, Măria-ta, cu mine un- 
guresce, căci și eu sunt Română“—răs
punse elă umilită.

„Cum? Tu Română ?“ — întreba 
Axente.

„Da, Măria-ta, io-să Română din 
Săcuime, mă chiamă Ioană Murășană.“

„N’ai tu ună frate la noi ?“
„Eu nu sciu, Măria-ta; am ună 

frate, îlă chiamă Simeonă, der nu-lă 
sciu că unde este.“

„Etă, acolo-i!“ — răspunse Axente, 
arătândă cu măna spre cetate.

Ioană rămase uimită.
Axente ’i spuse tot-odată, că nu-i 

este iertată a intra în cetate spre a se 
întâlni cu Simeonă și’lă sfătui să plece 
acasă, dându-i și o recomandațiă spre a 
fi bine tractată de Români în cursulă 
acestei călătorii.

Mulțumită în inima sa, Ioană plecă 
spre casă, însoțită de ună consătenă ma
ghiară ală nostru, ală căruia nume încă 
era cuprinsă în biletulă de recomanda
țiă ală lui Axente.

VIU
Era cătră tomnă și noi, cei de acasă, 

nu mai primirămă dela frații noștri nici 
o scire. Despre Simeonă înțeleserămă 
abia vera, că ar fi căpătată dela un- 
chiulă nostru din Șeușa călăria, de care 
am vorbită, și că ar fi plecată cu ea spre 
munții lui Iancu, der că ajuns’a elă pănă la 

Iancu, că în ce împrejurări se află și 
cumtrăesce pe acolo — asta n’o sciamă; 
nu sciamă nici măcară decă mai trăesce, 
căci după ce audirămă despre omorîrea 
lui Farago și a altoră număroșl tribuni 
români, forte puțină speranță ne mai 
rămase, că vomă pute să-lă mai vedemă 
vre-odată.

Despre Ioană, fratele meu de ală 
doilea, asemenea nu sciamă nimică, căci 
din momentulă, în care Ungurii l’au 
răpită din casa nostră, nu l’amă mai 
vădută și nici veste despre elă n’amă 
mai audită.

Totă așa era și cu celelalte femei 
din sată, cari asemenea nu sciau nimică 
despre bărbații loră.

Ne aflamă într’ostare forte nemân- 
găiată.

Inchipuiți-vă, șese luni de dile și 
mai bine să nu mai vedă omulă în sătulă 
său altă bărbată decâtă ună orbă și ună 
șchiopă, să nu mai audă altă vorbă băr- 
bătescă, decâtă strigătele de pe strade ale 
revoltanțiloră trecători — acesta nu-i 
lucru puțină.

Mai adauge apoi traiulă nostru pu
rurea în spaimă și posomorită, societa-
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Cântările funebrale precum și cele 
liturgice le-a esecutată cu multă frum- 
seță corulă eleviloră institutului teologică- 
pedagogică diecesană și societatea ro
mână de cântări din locă sub condu
cerea profesorului de cântări Antonă 
Sequens.

După finirea serviciului de înmor
mântare, conductulă funebrală în ordi
nea descrisă mai susă au pornită spre 
biserica din cimiteriu. In biserica acesta 
după ce s'a mai cetită o scurtă rugă
ciune, rămășițele pământescl ale primului 
și în veci neuitatului Episcopă română 
ală Caransebeșului au fostă aședate spre 
odihnă veclnică în cripta provisorie din 
biserică înaintea ușiloră împărătesei. După 
săvârșirea ceremonieloră bisericescl tote 
trei societățile de cântări, ce au partici
pată la conductulă funebrală, au esecu
tată cu multă precisiune câte o cântare 
funebrală și cu acesta s’a terminată 
actulă înmormântării la 5 ore după 
amecjl.

mvirit dreptatea."
(Coresp. „Gaz.*)

Februarie 1889.
Etă ce'ml povesti în dilele trecute 

ună conlocuitoră română, întărindă, că 
faptă împlinită suntă spesele sale și nu 
poveste :

In orașulă B. s’a întâmplată — nu 
de multă — că ună proprietară de pă- 
mântă, avândă ună locă cam de 5—6 
jugăre tocmai lângă apa S., deregătoria 
erarială — crăescă — din acestă orașă 
punându’șl ochiulă pe acelă locușoră, 
pentru vr’o trebuință, fiindu’i forte la 
îndemână, se încercâ în totă modulă a 
face tocmelă cu proprietarulă. fiă în 
schimbă, ori pe bani.

Der omulă nu se învoi nici într’ună 
chipă. Neputendă eși pe acestă cale la 
resultatu, deregătoria începu pîră în con
tra omului — Dumnedeu scie pe ce mo
tive — și sfîrșitulă aduse cu sine, că 
proprietarulă perdu pîra, pănă și pe la 
forurile cele mai înalte. Se hotărî bie- 
tulă omă să mergă în personă la Impă- 
ratulă, sciindă, că dreptatea e pe par
tea lui.

Punându’șl merinde, o pornesce la 
drumă.

Cumcă ajuns’a elă pănă la împă- 
ratulă ori doră numai la aceia, cari mai 
înainte l’au judecată — nici elă pote 
n’a fostă în stare să scie de bună semă. 
Destulă însă, că i-a fost „mersulu pentru ca 
să se'ntorcă'’' mai făcându’șl încă o gră
madă de cheltuell. T-s’a spusă totuși 
se fiă liniștită și mulțumită, căci i-s’a 
dată în schimbă mai multă pământă. 
Insă omulă nu era împăcată de locă, 
căci schimbulă s’a făcută fără de învoi
rea sa. De mâhnită ce era nu mai scia ce 

să’ncepă. Se gândesce câtă se gândesce 
și în cele din urmă, ia o hotărîre. Se 
duce la clopotarulQ spunendu'i, că are 
mortă, să clopotescă cum va sci mai 
frumoșii. De asemenea merse și la clo
potarii celorlalte confesiuni din orașă 
plătindă taxa pentru tragerea clopoteloră 
în 3 dile după olaltă.

In diua următore sunau clopotele 
dela tăte bisericele — a mortă. Se 
credea, că vr’ună omă însemnată din 
comună a părăsită acestă vale a plânge- 
riloră. Fiecare dintre preoții diferitelor 
confesiuni credea, că pote mortulă va fi 
poporană ală său și aștepta însciințarea 
pentru a se pregăti cu vre-o predică 
acomodată etc. Trecu cfiua primă, der 
însciințare ca în palmă.

Locuitorii din orașă încă se între
bau unii pe alții, că cine a murită ? 
Omulă celă năcăjită se preumbla cu mâ- 
nile la spate, câtă prin piață, câtă pe 
strade, răspundendă întrebătoriloră, că 
na murită dreptatea.u In diua a doua 
preoții perdându’șl răbdarea îșl chiemară 
clopotarii, întrebându’i, că cine a mu
rită ?

Spunendu-li-se numele omului care 
a rânduită a se clopoti, îndată îlă cliie- 
mară de față și întrebată că cine i-a 
murită? răspunse și popiloră totă ase
menea, că „dreptatea a murită“...

Acum altă pacoste pe capulă bie
tului omă. Elă a fostă dată pe mâna 
judecătoriei și pedepsită cu o^ sumă mare 
de bani, rămânândă în urmă săracă.

Am pus’o acesta pe hârtiă așa pre
cum am audit’o, și acum să vedemă: nu 
putemă trage îuvățătură din acestă în
tâmplare ?

Suntă mulțl omeni din poporă, cari 
în cause de pîrl îți mărturisescă, că voră 
merge la înălțatulă împărată să le facă 
dreptate. Alai alesă în afacerile cu co
masările și segregările îi audl dicendă : 
„vomă vede noi cine ne va lua moșia 
strămoșescă, vomă merge tocmai la îm- 
păratulă.“ Ei nu țină semă de aceea, 
că a străbate adl cu plângerile până la 
Impăratulă nu e lucru ușoră, mai cu 
semă în cause de pîrl.

Rău facă der acei omeni, cari ade- 
se-orl suntă nepăsători, când li-se va- 
tămă drepturile de cătră cei mai mici, 
mângăiându-se cu nădejdea, că li-se va 
face dreptate la locurile mai înalte. 
Atunci de multe-orl e prea târdiu și nici 
să vrea cineva nu mai pote îndrepta ce 
a stricată nepăsarea la prima vătămare. 
Omulă să’șl apere dreptulă său pănă ce 
e timpă și îndată-ce este vătămată de 
cineva, și în cașuri de acestea să caute a 
se sfătui c’ună advocată de omeniă și 
să-i încredințeze lui pîra, der să-o facă 
la timpă și neamânată, pănă ce nu’șl 
pierde după lege dreptulă de recursă. 
Fruntașii din sate ară trebui să lumineze

pe omeul despre aceea, cum trebue să'șl 
apere drepturile vătămate și încălcate și 
să nu-i lase în idea, că nu-i putere ome- 
nescă, care să li le ia. Atunci mulțl 
voră fi feriți de mari neajunsuri și nu 
voră mai trebui să facă nici cheltuell za- 
daănice cu călătorii pe la locurile mai 
înalte. Dascălulu.

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

Budapesta, 2 Martie. Scirea 
despre intrarea prințului Alexan
dru de Battenberg în armată se 
des minte.

Berlinu, 2 Martie. Visita Ța
rului Rusiei e așteptată în a doua 
jumătate a lunei Martie. Loculu 
întelnirei încă nu e hotărîtu.

Roma, 2 Martie. Foile adeve- 
rescu, că Crispi a fostu însărci
nată cu formarea noului cabinetu. 
Mai mulți dintre foștii miniștri 
nu voră mai fi în noulă cabi- 
netă.

Belgradu, 2 Martie. Ristici și 
Mijatovic! refusă a forma cabine- 
tulă. Acesta pbte că se va în- 
membri credința loru din partida 
liberală.

Budapesta, 2 Martie. Studenții 
au făcută mare tărăboiu (Katzen- 
musik) acfl-nopte deputațiloru Mun- 
nicli, Busbach și Matlekovics în
aintea locuințeloră loru. La mi- 
nistrulă Csaky n’au mai putută 
merge demonstranții, debrece a 
intervenită poliția.

Rectificare. In numărulă 34 ală 
„Gaz. Trans.“ pag. 3. coldna 1, fundă 
vorba despre însușirile Episcopului Po- 
pasu, este a se ceti în rândulă 23 de 
josă în susă : nici inima lui nu putea fi 
departe de luzele sale, în locă de: „nici 
limba lui“.... etc.

ECONOMIA.

Pămentulă puhăită și aratulu.
Urmare din Nr. 34, „(alu. Gaz. Trans.)“

Uneltele, despre care amă vorbită 
pănă aici, le întrebuințămă, ca să facemă 
cu ele pământulă puhaiu. Se pote însă 
ntempla, că pămentulă se află într’o 
stare puhavă, care pentru plante nu este 
priinciăsă, și astfelă suntemă siliți să-lă 
îndesămă și bătătorimă. Totă așa se pote 
întâmpla, că pămentulă este forte bru- 
șosă și numai cu grapa nu suntemă în 
stare a sparge brușii seu bulgării. Pentru 
astfelă de împrejurări avemă lipsă de-o 
uneltă, cu care putemă apăsa și îndesa 
pămentulă, și cu care putemă sparge și 
mărunți bulgării mari și uscațl. Unelta 
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acesta este tăvălugulă seu tăvăluculă. 
Tăvălugulă se pote face din lemnă grosă, 
de petră seu și de feră. Mai bine pu
temă sparge și mărunți bulgării cu ună 
tăvălugă, care este alcătuită din rotițe 
de feră de forma bonului de linte ; ro
tițele suntă aședate unele lângă altele 
în două osii de feră și se potă învârti 
în jurulă loră. Ele au dungi agere (as
cuțite) și spargă și mărunțescă și cei 
mai tari bulgări, pe cari cu tăvălugulă 
de lemnă nu suntemă în stare a-i sparge.

Plugarii, cari au să lucre pământuri, 
pe cari se facă bulgării tari și îndesați, 
să-și cumpere tăvălugă cu rotile de feră, 
er aceia, cari n’au astfelă de pământuri, 
se potă mulțămi și cu ună tăvălugă de 
lemnă, care este mai eftină, seu cu unulă 
de petră.

Lucrarea tăvălugului stă în aceea, 
că apasă seu bătătoresce pămentulă. Apă
sarea este eu atâtă mai mare, cu câtă 
este sululă mai grosă. Decă avemă douâ 
tăvălugurl de acelașă lemnă, dintre care 
fiesce-care este de 8 măjl de greu, der 
unulă e de 4 metri, er celălaltă numai 
de 2 metri de lungă, se’nțelege de sine, 
că tăvălugulă celă scurtă trebue să fie 
încă odată atâtă de grosă câtă celă 
lungă. La tăvălugulă celă de patru me
tri de lungă se vine pe 1 metru o gre
utate numai de două măjl, er la celă 
de 2 metri de lungă se vine pe ună 
metru o greutate încă odată atâtă de 
mare, adecă o greutate de patru măjl. 
Din acestea putemă ușoră înțelege, că 
tăvălugulă celă scurtă și grosă apasă 
asuj ra pământului cu o greutate încă 
odată atâtă de mare ca tăvălugulă celă 
lungă și subțire.

Apăsarea tăvălugului asupra pămân
tului trebue să fiă cu atâtă mai mare, 
cu câtă suntă bulgării (brușii) mai tari, 
seu cu câtă este pământulă mai puhaiu 
în urma însușiriloră sale firescl; și din 
contră, apăsarea trebue să fiă cu atâtă 
mai mică, cu câtă suntă bulgării mai 
sfârmicioșl, mai fragedl, și cu câtă pă
mântulă, pe care îlă tăvălăgimă, se pote 
face mai tare, mai desă, în urma însu- 
șiriloră sale firescl. împrejurările adese
ori potă fi forte deosebite și din pricina 
acesta trebue să preferimă, să dămă în- 
tâetate unui tăvălugă, pe care îlă pu
temă face mai greu și mai ușoră, după 
trebuință. Vomă alege așa-deră la cum
părată ună tăvălugă de greutate mij
locia și ne vomă face de-asupra pe elă, 
la mijlocă, o ladă și ună locă de ședută. 
Decă avemă lipsă de apăsare mai mare, 
punimă în ladă petri, brușl, pământă, 
grapa, plugulă și decă tote acestea nu 
suntă de ajunsă, ne suiină și noi pe 
tăvălugă ; prin acestaj tăvălugulă se îm- 
povăreză și apasă cu multă mai tare 
asupra pământului.

Este lucru cunoscută, că tăvălugulă

tea fără vlagă, vieța tristă și fără de 
nici o plăcere.

O singură Ți îți este greu a te des
părți de iubitulă tău, der apoi noi, săr
manele de noi, mai bine de o jumătate 
de ană?! Cine scie ce-i iubirea și dra
gostea din casă nu se va mira nicidecum 
decă îi voiu spune, că pe noi ne ajunse 
ună doră cumplită. Nevestele îșl doriau 
bărbații, surorile frații, fetele amanții. 
Tote inimile se topeau de doră.

Lipsa bărbațiloră însă începurămă 
a-o simți și pentru aceea, pentru-că nu 
avea cine să lucreze moșiile. Anulă era 
roditoră, ce-i dreptă, der ce folosă, decă 
lipsiau brațele de lucru. Nu-i vorbă, fe
meile nostre se pricepeau și la lucrulă 
câmpului, așa că afară de cosită, potă 
dice că în tote celelalte lucruri puteau 
înlocui pe bărbați, der pe lângă tote 
acestea luorulă nu prea avea sporă, căci 
nu erau brațe de ajunsă.

In fine nu mă îndoescă, că din cele 
<jise pănă aci, ori cine îșl va pute face 
o ideiă despre nespusa însuflețire, cu care 
la re’ntorcere fură întâmpinați bărbații 
noștri din partea familiiloră loră.

Cândse’ntdrse Iaonă acasă îmi aducă 

aminte, că era tomnă: o fi fostă pote 
cam pe la începutulă lui Septemvre. 
Elă intra în casă însoțită de feciorulă 
Ungurului Asztalos, consoțulă său de călă
toria. Din față, din îmbrăcăminte și din 
tote ale loră se vedea, că au trecută prin 
mari suferințe. Mama începu să plângă 
de mila loră, căci erau atâtă de topiți, 
atâtă de flenduroșl și nespălațl, încâtă 
îmi este cu neputință a descrie înfăți
șarea loră.

Ajungă a vă spune, că pe lângă 
totă bucuria fără semănă, ce ni-o causâ 
sosirea loră, nu li-amă putută face locă 
în casă, pănă nu i-amă trimisă mai întâiu 
în fundulă grădinei, ca să se curețe, să-și 
schimbe hainele și să se premenescă. De 
flămâncjl ce erau abia mai puteau să vor- 
bescă. Biletulă de recomandațiă ală lui 
Axente nu le folosi nimică, căci ca unii, 
cari făceau parte din cetele ungurescl, 
îșl perdură ori ce încredere înaintea Ro- 
mâniloră. Aceștia nu voiră să credă, că 
biletulă este scrisă de Axente, ba din 
contră, îi priveau ca pe nisce înșelători 
și adese-orl îi huduiau dela casele loră.

Totă în asemenea deplorabilă stare se 
re’ntorseră și ceilalți consoțl ai lor de lup

tă. „Eroii“, cari aprindeau satele șijăfuiau 
locuințele omeniloră, dică, acei neastâm- 
părațl „eroi“, cari prin crudimile loră ne 
mai pomenite uinpluseră poporațiunea 
de fiori, cari scotoceau după tribuni {și 
ucideau preoți românescl, acești adevă- 
rațl eroi ai tirăniiloră se re’ntorseră acum 
dela luptă slugarnici și umiliți.

Nu trecură după acesta mai multă 
ca două săptămâni și etă că vină Mus
calii. Acum Săcuii se ascundă prin pes- 
cerl și suterane. Ei credeau, că Românii 
voră cere răsplată pentru măcelurile să
vârșite pe piața Oșorheiului și aiurea, der 
n’au făcut’o. Nu s’au mai săvârșită ase
meni crudiml strigătore la ceriu.

Sciu forte bine, cum în comuna 
nostră Românii luau în apărare pe Săcui 
tocmai așa, precum îi protegiaseră și pe 
timpulă venirei Grănițeriloră dela Năsă- 
udă și precum și Săcuii la rândulă loră 
făcuseră cu Românii. Nici unulă dintre 
Săcuii din sătulă nostru n’a avută a su
feri nimică din partea Româniloră și a 
celoră ce erau cu ei.

După vre-o 3 ori 4 săptămâni Mus
calii se retragă. Mai trecă apoi vre-o 15 
cjile și etă, într’o frumosă ji de tămnă, 

cam pe la finea lui Octomvre, pe ună 
armăsară negru și frumosă se ivesce ună 
călăreță. In partea stângă strălucia sabia 
lui voinicescă, er în drepta ținea cu fală 
ună bulgărașă de aură, adusă din mi
nele dela Abrudă. Bărbați, femei, bătrâni și 
tineri esă la portă să-lă admire. Falni- 
culă june înainta cu mândriă pe stradele 
din sată. Ajunsă la casa nostră, strigă 
ună „Vivat!u, intră în curte și desoa- 
lecă.

Acesta era Simeonă.
* * *

După revoluțiune, tribunulă Simeonă 
Murășană se căsători cu fiica protopopului 
Ioană Deacă din Sebeșulă săsescă. După 
ce practicase mai întâiu lângă Macaveiu 
Popă din M. Oșorheiu, intra în funcți
unea de actuară de cercă (bezirks-aktuar) 
în Alba-Iulia, uMe înainta mai în urmă 
ca adjunctă de cercă, și în calitatea a- 
cesta fu strămutată la Teușă, unde pe
trecu 6 ani. De aci fu strămutată ca fiș- 
cală în comuna Baroth din Săcuime, 
unde petrecu pănă la finea vieței sale.

Gregoriu Maiorii.
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ne face forte mari greutărl când îlă în- 
torcemă seu când îlti. cârmuimă. Sulu
rile nu se potă învârti, ci alunecă, se 
terescă numai, grămădescă dinaintea loră 
multă pămentă și împovărezi vitele forte 
tare. Neajunsurile acestea le putemă însă 
delătura astfelă, că sulurile nu le facemu 
numai din o singură bucată, ci din câte 
trei bucăți, din două mai lungi, der deo
potrivă, și din o bucată cu multă mai 
scurtă.

Bucățile le găurimă tocmai prin mij- 
locă și le aședămă într'ună rudă de feri 
rotundă, ca osia. Bucata mai scurtă o 
aședămă la mijlocă, er cele lungi la mar
gine și capetele osiei le aședămă în ca- 
rămii de pe marginea tăvălugului. Intoc- 
mindă tăvălugulă astfelă, fiesce-care bu
cată a sulului se mișcă de sineînjurulă 
osiei de feră. Decă facemă cu tăvălugulă 
acesta o invertire, numai bucata cea 
scurtă dela mijlocă mai alunecă, să ma 
târâie, er celelalte două se învertescă în 
jurulă osiei, și anume una se învârte 
spre înainte, er cealaltă spre înapoi. A- 
fară de acesta se mai recere, decă e ca 
tăvălugulă să fie bună, ca cele trei bu
căți ale suluriloră să fiă de-opotrivă de 
grăse și pe deplină rotunde. Sulurile să 
fiă la capete legate cu cercuri de feră 
ca să nu se crepe, er carămii de pe 
margine e mai bine să fie de feră,

Când întorcemă, să mânămă vitele 
astfelă, ca tăvălagulă să facă ună arcă 
mai mare. Decă lucrătorulă seu poga- 
niciulă merge dinderăptulă tăvălugului 
seu șede pe elă, este totă una. de întorce 
în drepta seu în stânga ; decă merge pe 
lângă vite, trebue să întorcă totdeuna 
spre drepta, fiind-că pe pământulă tă- 
vălăgită merge mai ușoră și, privindă 
înapoi, pote îndată băga de semă, de 
merge tăvălugulă bine seu nu, adecă 
pote vede, decă rămâne pământă ne
călcată de tăvălugă, și pote potrivi vitele, 
ca numai o fășiă de pămentă de trei 
centimetri să fie călcată cu tăvălugulă 
de două-orl.

Este forte grășită părerea aceea, că 
pămentulă tăvălăgită păstreză umedela 
mai bine decâtă pămentulă neîndesată, 
puhaiu. S’au făcută încercări multe și cu 
deamăruntulă și s’a adeverită, că lucrulă 
este tocmai întorsă: pămentulă tăvă- 
lăgită se usucă, se sventă cu multă mai 
repede, decâtă celă netăvălăgită. Pămen- 
tulă puhaiu are găurele, pori mari, care 
prin tăvălăgire se micescă.

Când este vreme secetosă, uscată, 
în porii din pămentă se află aeră, care 
este conducătoră de căldură forte ren; 
mai multă aeră se află în pămentulă 
puhaiu, în porii cei mai mari ai pămân
tului uscată ; în aceștia străbate așaderă 
căldura mai anevoie și mai încetă și 
prin urmare în pămentulă puhaiu și apa 
abureză mai încetă. Afară de acesta în 
porii seu găurelele cele mici ale pămân
tului tăvălăgită umecjela se ridică cu 
multă mai ușoră și mai repede în susă, 
decâtă în porii cei mari ai pământului 
puhaiu și astfelă și abureză mai ușoră.

Omenii au băgată de semă, că în 
pământulă uscată semânțele încolțescă și 
răsară mai repede decă tăvălăgimă pă
mântulă ; de aici s’a născură în ei cre
dința, că pământulă tăvălăgită păstreză 
umecjela mai bine, decâtă pământulă 
puhaiu. Părerea acesta este însă greșită. 
In pământulă tăvălăgită semențele încol
țescă și răsară de aceea mai repede, fi
ind-că prin tăvălăgire pământulă se în
desă și părticelele de pământă vină mai 
aprope de semânțe ; semânt.ele vină în 
atingere cu mai multe părticele de pă
mântă și potă primi dela ele mai ușoră 
și mai repede umecjela trebuinciosă pen
tru încolțire. Din pricina acesta trebue 
să tăvălăgimă bine pământulă uscată și 
puhaiu îndată după-ce amă sămănată. 
Der pentru-ca pămentulă să nu se u- 
suce pre repede seu ca sS nu se nomo- 
lescă, decă dă în curândă vre-o ploiă, și 
să nu se facă pe de-asupra o scorță, 
prin care aerulă nu pdte pătrunde cu 
înlesnire în pămentă, se grăpămă puțină

Sentințe.
Este ușoru a forma inimile 

crude , der este greu a stîrpi gre
șelile crescute cu noi. Seneca.

*
Reulii în nascere se pdte ușord 

înăduși; după-ce s’a învechită de
vine mai puternică. Cicero.

*

A educa unu copilă însemneză: 
a ajuta copilului, ca se devină 
din elă aceea, ce pote deveni în 
urma disposițiuniloru sale natu

pământulă după tăvălăgire cu o grapă 
ușoră.

Pământulă îlă putemă tăvălăgi nu
mai atunci, decă este destulă de avân
tată și nu se lipesce de tăvălugă; pă
mentulă năsiposă se pdte lucra cu tă
vălugulă și în stare umedă, fiind-că nu 
este de locă lipiciosă. In anii secetoșl 
fără tăvălugă nu suntemă în stare să lu- 
crămă pământulă cum se cade și mai 
cu semă pământulă, care face mulțl bul
gări. De aceea unelta acesta folositore 
să nu lipsescă din curtea nici unui plu- 
gară, care are pământuri brușose seu 
bulgărose.

Părțile de căpetenia, din care este 
alcătuită pământulă, suntă argila, lutulă. 
năsipulă, varulă și huma. Argila și lu
tulă facă pământulă cleiosă și trândosă ; 
cu câtă se află în pământă mai multă 
argilă și Iută, cu atâtă este pământulă mai 
trândosă și mai tare și cu câtă se află 
mai puțină argilă și Iută și mai multă 
vară și humă, și cu deosebire năsipă, 
cu atâtă este pământulă mai puhaiu și 
fragedă. Se înțelege de sine, că împre
jurările amintite aicea au o înrîurire 
forte mare asupra lucrării pământului și 
ne ușureza seu ne îngreuiază lucrarea.

Pământulă năsiposă-argilosă și pu
haiu, vărosă și humosă, îlă putemă lucra 
și ara atâtă în stare umedă câtă și în 
stare uscată. Decă pământurile, despre 
care e vorba, suntă uscate, nu se adună 
și nu se întărescă atâtă de tare, încâtă 
să nu le putemă sparge cu ană plugă 
bună, er decă le arămă în stare umedă, 
său nu facă brușl (bulgări) de locă, seu 
și decă facă, facă numai astfelă de bul
gări, care se mărunțescă de sine după-ce 
se uscă, seu îi putemă forte ușoră mă
runți cu grapa și cu tăvălugulă.

Tote celelalte soiuri de pământă și 
cu deosebire pământurile lutose și argi
lose, primăvera și vera nu este bine să 
le arămă în stare umedă, decă se pdte, 
fiindă-că în stare umedă se bătătorescă 
și se frământă forte tare prin pașii vi- 
teloră și prin plugu, și decă urmeză 
vreme secetosă se facă pe ele brușl (bul
gări) tari ca petra, pe care seu nu-i pu
temă mărunți de locă, seu numai forte cu 
anevoiă. Tămna putem ara în stare umedă 
și soiurile acestea de pământă, fiind-că 
preste ernă gerulă le mărunțesce și le 
face puhaie. In stare uscată putemă ara 
și pământurile lutose și argilose, decă 
prinde plugulă, fiind-că brușii, care se 
nască, nu suntă spre pagubă, ci din con
tră suntă spre folosă.

Amă văcjută mai înainte, că pământu
rile lutose și argilose se bătătorescă și se 
întărescă forte tare prin ploi; fiindă însă 
pământulă forte uscată, oblu și tare, aerulă 
nu pdte pătrunde în elă decâtă numai forte 
cu greu. Aeru.ă are însă asupra pămân
tului o înriurie de totă binefăcătore, 
îlă îngrașe și îlă face mai roditoră. Decă 
spargemă pământulă, suprafața lui se 
măresce în modă însemnată prin brușii 
(bulgării), ce se nască și aerulă vine cu 
multe părți de pământă în atingere, și 
fiindă pământulă cu multă mai porosă, 
decâtă atunci, când este nearată, aerulă 
pătrunde forte ușoră în elă și-lă înbună- 
tățesce. Cu câtă stau brușii timpă mai 
îndelungată la sdre, cu atâtă se uscă 
mai tare, cu atâtă este mai bine, fiindă 
că decă dă o ploiă bună și grăpămă, 
brușii se mărunțescă de se facă ca ce- 
nușea.

rale și ceea-ce are se devină în 
urma voinței lui Dumnecjeu.

I. H. Scliilren.
*

Educațiunea în fericire este o 
disciplină, în nefericire unu asilu, 
unu locă de scăpare, la bătrânețe 
este petrecerea cea mai frumosă.

Aristotele.

Educațiune însemneză: a de
prinde virtutea la condițiunile și 
a o forma pentru condițiunile, sub 
care putemu esista în genere în 
lume și în cercuri mai restrînse 
în deosebi. Goethe.

*
Educațiunea progreseză dim

preună cu cultura poporeloră; de 
aceea arată poporele în educați
une și prin educațiune pănă la ce 
treptă a culturei au înaintată: 
vieța unui poporă se zugrăvesce 
în principiile sale de educațiune; 
normele de educațiune suntă o- 
glinda vieții lui. Dr. Karl Schmidt.

*
Scopulu principală alu educa- 

țiunei este a înveța ca sg lucrămu 
cu ostenelă și cu silință. Schlosser.

*
După părerea mea mai bine 

educată este acela, care scie mai 
bine suporta binele și reulă vieții 
acesteia. i. soussean.

♦

Copilulă se nu învețe aceea, 
ce nu-i este de folosă pentru 
vieța acesta și cealaltă; în edu
cațiune nu se tracteză numai des
pre cunoscințe, ci și despre reli- 
giune și virtute. Coiuenins.

Trebue să alegi loculă pentru păti- 
șorulă copilului, să nu fiă aprope nici 
de ușă, nici de ferestră, nici de sobă; 
așternutul^ sâ fiă alcătuită din o salte- 
luță (țolișoră) acoperită cu ună cerșafă 
(lepedeu) curată, și pe deasupra o mu
șama (pânză cerată), o pernuță sub capă 
și o plapomă ușoră; odaia trebue să fiă 
totdeuna bine aerată și cu o temperatură 
potrivită și întotdeuna egală; îmbrăcă
mintea copilului trebue să fiă alesă după 
timpulă anului.

Vara să’i pregătescl mai multe că- 
mășuțe deschise îndărătă de pânză mole 
și pieptărașe (zăbunele) făcute din pi
chetă albă subțire seu împletite cu acu- 
șorulă (iglița) din bumbăcelă; căițele 
(bonetele) sâ fiă totă pânză mole pusă 
în două și lucrate cu băgare de sâmă, 
ca cusătura sâ nu supere pe copilă; pe 
deasupra poți sâ-i faci o căiță de tul- 
pană (pânză forte subțire și fină) seu 
împletită cu iglița; mai trebuescă băr- 
bițe, care apără pe copilă să nu-șl ude 
pieptulă la alăptare seu când i-se va da 
puțină hrană cu lingurița.

Pentru ernă, tote hainele trebuescă 
făcute din materii căldurose și potrivite 
după etatea copilului; pânzăturile (câr
pele) să fie de pânză mole și trebue să 
ai multișore, ca să le potă desă schimba, 
fiindă că copilulă trebue ținută forte 
curată. Să ai câteva scutece de pichetă 
și câteva fâșii lungi și lătișore ; apoi tre
bue și scutece de flanelă mole pusă în 
două pături, fiindă că se lipesce de cor- 
pulă copilului și-i ține caldă.

Baiă (scăldătore) trebue să’i faci de 
două ori pe cJL adecă dimineța și sera, 
er de nu se pote, atunci celă puțină în 
fiecare di odată, apa să fiă abia caldă 
și ca s’o potrivescl bine să înmoi o pân- 
zătură și du-o la ochi și de nu’țl pare 
prea caldă, atunci e tocmai bună (24 
pănă la 25 gr. Reaumur), acesta e ca 
pentru începută; în urmă trebue să de- 
princjl pe copilă încetulă cu încetulă cu 
apă totă mai răcorită, așa ca să se po- 
trivescă cu căldura corpului, însă nici
odată de totă rece. Așecjândă copilulă

în baiă, să’i potrivescl capulă puțină 
mai ridicată pe nisce pânzeturi, ca să 
nu potă întră apa prin urechi; să nu 
lași copilulă nici ună minută singură, 
ca să nu se sucescă cu fața în josă și 
să se înădușe; capulă să îlă învălescl cu 
o pânză muiată, totă astfelă și corpulă 
der ușoră, ca să se potă mișca; să ai 
pregătită ună mică vasă cu apă curată, 
totă căldicică și o mică pânză curată 
pe care trebue s’o înmoi în acestă apă 
și să speli înainte de t<5te pe copilă în 
gură, gingiile, ceriulă gurii , și limba 
trebuescă bine șterse cu degetulu învă- 
lită cu pânză; apoi să’i speli capulă, 
poți să întrebuințezi gălbenușă de ou 
seu săpună bună, numai să’i ferescl ochii, 
apoi urmeză să-i speli totă corpulă bine 
să-lă freci ușoră cu mâna învălită cu 
pânză peste, totă loculă, mai alesă sub
suori, la părțile gingașe, la tote încheie
turile, și la copii grăsulii la încrețiturile 
care se facă, fiindă că ei se roșescă u- 
șoră la asemenea locuri; să ai pregătită 
apă fierbinte, ca să poți adăoga câte 
puțină la baiă, ca să fiă totă aceiași 
temperatură și în totă timpulă câtă va 
sta copilulă în baiă să torni cu mâna 
apă pe capă si pe partea corpului care 
stă acoperită, fiindă că trebue să’i des- 
vălesci totdeauna numai partea pe care 
o speli; copilulă nu trebue lăsată pre 
multă în baiă și scoțându-lă să ai o pân- 
zătură mai mare încăldită, să-lă învălescl 
bine, să-lă acoperi cu plapuma și să-lă 
lași să se sghicescă; hainele er trebue 
încăldite; să’i desvălesci ântâiu capulă, 
să-lă ștergi bine la urechi, după capă și 
capulă cu totulă, să’i pui căița; apoi 
să’i desvălesci pieptulă, șterge-lă bine 
subțiori, îmbracă’i cămășuța pusă în piep- 
tară, și pune-lă apoi pe cârpele și pe 
scuteculu pregătită de mai nainte și îlă 
învălesce; fașa trebue să aibă la ună 
capătă două șireturi cusute și să fiă fă
cute vălătucă cu acestă capătă înăuntru, 
ca să fiă ușoră de înfășurată; fașa pen
tru burică să fiă mai mică și se intre- 
buințeză pănă la 6 săptămâni și mai 
multă; acesta apără se nu se facă o 
surpătură. Pe copilă să nu-lă înfăședl 
dela umeri, ci dela mijlocă în josă, ca 
mișcările mâniloră să fie libere, ca piep
tulă și plămânii să se potă desvolta mai 
bine. — (După „F. Blanduziei.u)

Din traista cu minciunile.

L'au mâncații lupii.
Ună Țigană se duse la popa și-’lă 

rugă să-lă învețe „Tatălă nostru“. Bagă 
semă, văduse și elă, că e mai mare ru
șinea, să nu scie o rugăciune, pe car 
ți-o spune ca pe apă pănă ș’ună copilă 
de trei, patru ani.

Popa, bună de inimă, se învoi cu 
rugămintea ciocoiului și îndată începu a 
rosti rară și deslușită rugăciunea, pe care 
Țigauulă nostru voia s’o învețe. Acesta 
o făcu elă de mai multe ori, der în 
zadară. Ceea ce-i întră lui Sarsailă pe-o 
urechiă, îi eșia pe cealaltă.

încercă și altfelă. Anume începu 
a dice totă câte-o părticică, ca de pildă: 
Sfințescă-se numele tău, ori: Vie împă
răția ta, și ceea-ce spunea dânsulă, îlă 
punea și pe Țigană s’o <Țică de câte-va 
ori, — der totă de giaba.

Țiganulă nu putea să țină minte, și 
pace bună!

Vădândă Sfinția sa, că n’o pote 
scote la cale în nici ună chipă, și adu- 
cendu-șl aminte, că Țiganulă are vre-o 
două-decl, trei-decl de oi, îi <Țise cio- 
roiului:

„Măi haramule, du-mi-te acasă și-ți 
adă oile la mine ’n curte, să te învăță 
Tatălă nostru de pe ele“ !

După ce-șl aduse Țiganulă oile, popa 
le puse în rendă, ș’apoi grăi:

„Bagă de semă, măi Țigane, cum 
stau oile acuma. Uită-te: plăvana ceea 
de colo din capă este „Tatălă nostruu, 
pe vecină-sa o botezămă : „Carele ești 
în cerău. La a treia îi dicemă : „Sfin
țescă-se numele tău“, și așa urmă popa
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mai departe pănă când isprăvi totă ru
găciunea.

„Noa, acum am înțeleșii, alduiască-te 
D-deu, cinstite părinte**  ! răspunse Țiga- 
ganuhl plinii de bucuriă. . .

După vre-o două, trei săptămâni, 
ducendu-se popa în câmpii, din întâm
plare dă cu ochii de ȚiganulO, ce-șl 
păscea oile pe miriște. Cum îlo vede, 
îld și ’ntrebă:

„Măi Pralo, mai ții tu minte TatălH 
nostru ? . . . Ean di-mi-la odatău !

„îndată, cinstite părinte, numai să-mi 
pună oile în rânda1* !

Și cum îșl aședâ oile, Țiganula si 
începu: „Tatăla nostru carele ești în 
cerii, vie împărăția ta. . .“

„Da pe „Sfințescă-se numele tăud, 
unde l’ai lăsată, zăpăcitule**  ? întrebă 
popa năcăjită.

„Dumniata să fi sănătosă, cinstite 
părinte! . . . Ala n’a trăită decâtă numai 
două dile, după-ce i-ai pusă nume . . . 
L’au mâncată lupii1* !

Alai lasă-mi! și ’n pace.
Dnă Țigană mirosise, că ’n podulă 

popii Vasile trebue să fie o slănină pusă 
la fumă. Nici una, nici două, elă gândi 
când nu era nimenea prin curte, prin 
tindă, și sterge-o pe trepte ’n susă la 
locuia cu uoroculă! De veselă ce era 
Corăilă, când se vădit lângă o bucățică 
mai bună, nici nu băga de semă, că calcă 
prin podulă popii mai habitiră ca prin 
bordeiulă lui.

„Der astă minune** !, gândi părintele 
Vasile dela o vreme. „Cine-o fi jucândă 
brâtllă pe lângă slănina nostră1* ? Și câtă 
dai în pălml, și sui treptele cu o des- 
picătură sdravenă în mână.

„De ce cânți, cidră, în podă la 
mine11 ?

— „Ni iacă-tă, părințele, am venită 
se me ’ncăldescă ună pică, că mă lua 
Tororulă de frigă.

„Da traista de ce-o țîi în mână1* ?
— Da să mă apăru de fumă, mân- 

mânca-ț’aș curcanii, părințele !
„Da cu cuțitulă ce vrei să faci1* ?
— Mai lasă-mă și ’n pace cu atâtea 

întrebări, că prea ai vrea să le scii tote 
și sfinția ta!

MULTE ȘI DE TOATE.

La esamenu.
Profesorul^ (cătră ună școlară forte 

tăcută,) : Spune’ml cu ce parte a fisicei 
te-ai ocupată mai multă?

Studentului: Cu magnetismulu.
ProjesonM: Așa? Scii declinațiunea 

acului magnetică ?
Studentulti (veselă de acestă între- 

bareV Da, o sein.
Profesorală : Atunci să te audă.
Student ulii: Aculă magnetică, (a) a- 

cului magnetică, (pe) aculă magnetică.

Sferșitulu lunii.
Redactorulă foiei periodice biseri- 

cescl „Christian Herald1*,  care e foita 
lățită, predicatorulă Baxter, a ținută în- 
tr'una din Duminecile trecute în teatrulă 
celă mare din Birmingham o conferință 
asupra sfârșitului lumii. Scena era tcoperită 
cu decorațiunl înfiorătore, care înfățișau 
fera apocalipsului, bălaurulă, schelete și 
alte lucruri îngrezitore. După Baxter, 
împărăția lui Dumnedeu cea de o miiă 
de ani va începe chiar în anulă 1901. 
Pănă atunci însă se voră petrece în 
lume întâmplări îngrozitore. Austria va 
parde provinciile dunărene, BritauiaMare 
va perde Irlanda și India. Și tote acestea 
le dovedi elă din Bibliă! !

Unu baiu clasicii.
Precum spună foile grecescl, Dr. 

Schliemann archeologulă a întrunită deu- 
nădile în frumosa sa casă troiană din Atena 
întrega societate ateniană de frunte la 
ună bală clasică. Fiecare ospe a tre
buită să apară în costumă vechiu gre- 
cescă (elină), și s’au jucată danturi vechi 
grecescl (eline). Petrecerea s’a estinsă 
asupra lemuririi unoră cestiunl scienți- 
fice ; lumea mai tînără au făcută să re- 
învieze întrunirile contimporaniloră lui 
Pericle. Dr. Schliemann se duce la 
Creta se desgrope ună monumentă ală 
lui Joe (Jupiter.)

Statua generalului Boulanger.
In nordul Europei, dice „Le Courrier du 

Soir“, este obiceiu ca, în timpulă iernei, 
se sj facă statue de zăpadă, de o înălțime 
forte mare, representândă pe omenii po
litici ai dilei ; pe lângă aceste statue se 
află nisce cutii în cari aruncă fie-care 
câte ceva, și sumele cari se găsescă în 
ele suntă împărțite locuitoriloră cari su
feră din causa iernei. In ierna acesta 
s’a făcută la Copenhaga statua de ză
padă a generalului Boulanger, și pare 
că ea a avută ună mare succesă, căci 
s’a adunată aprope o întregă avere, 
care a fostă întrebuințată pentru bine
faceri.

0 căletoriă prin Europa cu velocipedulu 
a proiectată să întreprindă o socie
tate de Americani. Ei voescă să cer
ceteze pe mașinele loru Englitera, Fran- 
cia, Elveția și Germania cu deosebire 
însă orașele Strassburgă, Baden-Baden, 
Heidelberg, Mainz, Koblenz, Koln și 
tote acestea sub conducerea unui Mr. 
Elvell.

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 25 
Febr.n. starea rimătorilorb a foștii de 107 970 
capete, la 25 Febr. auîntratu 900 capete și au 
eșitu 7G0, rămânendh la 25 Februarie unu nu
meri de 108,1G4 capete. — Se notezi: marfă «n- 
guresci veche, grea dela 52 pini la 53''2 cr. — 
marfă ungure'scd tineri grea dela 54 cr. pănă la 
55 cr., de mijlocă dela 52*/,  cr. pănă la 53'cr. 
— ușori dela 50 cr. pănă la 51 cr. — marfă 
{irănescă grea dela51'2pănă la 52’ cr. — de 
mijlocii dela 51 pănă la 51 cr. — ușori dela 
50 cr. pănă la 51 cr. — Marfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă Ia — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă sirbe'scă grea dela 51—52 cr. tran
sito mijlociă grea dela 50—51 cr. transito 
ușoră dela 50—51 cr. — Porci îngrășațl de unU 
«nu dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzi dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostU ungare (3-a emisiune') - - 114.90

Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banatil-Timiști - - - 10-1.75
Bonuri cu el. de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - - 104,7.5
Bonuri croato-slavone....................... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vinU

ungurescu ................................... 99.85
împrumut ulii cu premiulii ungur escU 139.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.................................    125.90
Renta de hârtii austriacă - - - _ 83.65
Renta de argintu austriacă - - - - 84.—
Renta de aură austriacă............................111.45
LosurI din 1860 ................................... 141.10
Acțiunile băncei austro-ungare - - 887.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315 50
Acțiunile băncei de creditii austr. - 313.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Nanoleon-d’orI - -- -- -- - 9.571/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 59.15
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 121.20

Cursulu

Semințe 2 w 
e p
6 Pu

Prețul por
100 chilgr.

dola pănă

Grâu Bănățenescu — -— !
Grâu dela Tisa 79 7.45 7 45
Grâu de Pesta 79 7 40 7 45
Grâu de Alba-r egală 79 7 45 7.50
Grâu de Bâcska 79 7.30 7.35
Grâu ung. de nordfî 79 <25 , 7.30

Semințe soiulu Calitatea
Prețul per
100 chilp-r.vecin ori neue per Hect.
dela pănă

Secară — 70-72 5 65 1 5 90
Orzu Nutretti 60.62 5.80 '6.10

n
51 

Ovesu

de vinars 62.64 6 20 7 —
de bere 64.66 7.35 8.50

— 39.41 5.25 5.70
Cucuruzii bănăț. 75 4.75 4.80

alt soiu 73 4.70 4 75

Hirișcă 15 540 5,75

Producte div. S o i u 1 a

Sem. de trif. I 60.— 66.—
5 7.50 58.—

dtla până

Luțernă ungur, 
francesă

£ d

©
373 
o o

Oleu 
Oleu 
Uns.

■1

rap. 
in

de 
de
de porc

Slănină

Seu
Prune

O 1 cu
a

P
£

11
, Lictaru

Nuci
Gogoși

Miere
îi

Ceară
Spirtă

rosiă
ratinatu duplu

dela Pesta 
dela țeră 
svântată 
afumată

62.—
37.50

7.—
50.—

din Bosnia în buțl 
din Sgrliig în enei 
slavonii nou 
bănățenescu 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută
galbină strecurată 
de Rosen au
brutti
Drojdiuțe spirtde

51.60
58 —
33 —

116.
14.75
18 50

117
14.75
19 —

0 crimă grosnică.
Diarulă „Hakikat1* din Constantino- 

polă spune, că o grosnică crimă s’a să
vârșită la Galata. Ună băiată dintr’o 
brutăriă din Galata in vârstă de 16 ani, 
cumpărase ună biletă ală loteriei Otto- 
mane și la ultima tragere câștigase lo- 
tulă celă mare de 300,000 lei. După ce 
făcuse cunoscută stăpânului său, că câș
tigase 300,000 lei, se duse la Bancă spre 
a se înscrie ca să i-se dea banii, apoi 
se reîntorse la brutăriă, unde făcea pla
nuri pentru viitorii. A doua di stăpâ- 
nulă însoțită de câțl-va brutari luâ pe 
băiată și’lă aruncă în cuptoră unde îlă 
arse de viu. După săvîrșirea crimei stă- 
pânulă se duse la banca ottomană spre 
a reclama banii. Fiindă însă întrebată, 
cum se face că în ajună venise o altă 
personă, elă se turbură și răspunse în 
modă îndoiosu. Poliția fu însciințată| și 
brutarulH fii arestată. Elă mărturisi, că 
după ce legă pe băiatulă, care câștigase, 
Fa aruncată în cuptoră, unde aprinsese 
de mai ’nainte ună mare focă.

Lucrulu la casă.
Ună barbată K. Schrader cu soția 

sa H., ambii de înalta posițiă socială, 
se esprimă într’o scriere a loră, apărută 
de curândă asupra culturii feteloru în 
economia casnică, în modulă următorii:

De regulă se rjice, că numai femeea 
trebue a’șl câștifia cunoscince într’ale 
căsniciei. Der și bărbatulă are lipsă de 
aceste cunoscințele. Elă trebue nu numai 
să cunoscă, der să și respecteze atâtă sco
purile câtă și, mijlocele economiei cas
nice, er nu să gândescă numai la sine 
însuși și să nu țină semă de nimică. In 
proporțiunl restrînse are să ajute și elă 
cu lucru, spre a ține în stare bună casa, 
grădina, unde se află și grădină, și peste 
totă a’șl lua asupra’șl îngrijirea unoră 
afaceri casnice. Multă, forte multă pote 
elă economisi prin acesta. Ună esemplu 
pentru tăte: A chema măestri pentru 
tote lucrurile de nimică, e pre scumpă, 
nu are locă; a lăsa casa erășl în ne- 
rânduială, de asemenea nu se pote: ei 
bine, der reparaturile cele mici se facă 
mari și costă multă și apoi aceste mici 
lucruri să fie negligiate ?

Instrucțiunea lucrului de mână în 
scolă, chiaru din acestă punctă de ve
dere, are de a deslega multe și mari pro
bleme.

Cursulu losuriloru private din 27 Febr.
camp. ▼inde

Basilica 8— 8.20
Creditu 185.50 186.—
Clary 40 fi m. c. 62.25 63.—
Navig. pe Dunăre . 134.50 —.—
Insbruck . 26.75 27.25
Keglevich . 40.— 41.—
Krakau 23.G0 24.10
Laibach 23.50 24.—
Buda 64.— 65.—
Pallfly 61.75 62.25
Crucea roșie austr. . 19.— 19.45

dto ung. . 12.70 13.10
dto ital. 12.50 13.50

Rudolf 22.— 22.50
Salm 65.50 66.—
Salzburg . 27.- 27.50
St. Genois 63.75 64.50
Stanislau 34.50 —.—
Trieitine 4 100 m. c. _ ,__ 160.50

dto 4% 50 77.— 79 —
Wald stein 44.50 45.-
Windischgratz . 59.— 59.25
Serbescl 3°/. 84.20 33.70

dto de 10 franci 6.— 6.20
Banca h. ung. 4°/0 . 106.50 107 —

Cursulu pieței llrasovîi
din 1 Martie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.83 Vend. 9.35
Arginta românesch - „ 9-^5 n 9.80
Napoleon-d’orl - - - „ 9.56 «t 9.58
Lire turcescl - - - „ 10.80 10.86
Imperiali - - - - „ 9.80 r 9.86
GalbinI „ 5.60 n 5.65
Scris, fonc. ,,Albina“6''/0 n 101.— M —

n , r. U ,0 n 98.50 n 99—
Ruble rusesc! - - - „ 128— n 129—
DiscontulU .... Pe ana.

Corsulâ Ia bursa de Viena
din 29 Februarie st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/0 ............................. 102.25
Renta de hârtia 5°/0 ------ 94.40
împrumutului căiloril ferate ungare - 145.40
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune') - - 99.50
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii Ungare (2-a emisiune)*  - - 119.—

Bursa din BucurescI din 15/27 Febr.
"V aleii o ■ a se i nmp.

Rentă română perpetuă 1875 5"/o 97.’/,
Renta română amortisabilă . 97*,
Renta rom (rurale convertite) 6°/o

6»,
100

Oblig de statu C. F. Române
idem idem . . . 5l7o

'‘“/oImprumutulil Stern 1864 .
împrumutului Openheim 1866 . 8°

87’jîmprumut ulii Oraș BucurescI . 5° o n
idem idem din 1884 —

Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 58—
Credit fonciarh ruralu . . . . 7% 101.' s

idem idem . . . . o’’, 96”'.
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7\, 104’ ,

idem idem . . 6'7o 102.' .,
idem idem . . . . 94’/2

Credit Fonc. Urban din lași. 5° a 82.'.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 240—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V N.
500 985—

Dacîa-România ulr. div. 24 lei 200 272—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 255—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
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
LiceulG Sf. George lei ... —
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 —

148 —Societ. de Constr. uit. div. -
Societ. de Hârtie uit. div. —

1.80Agio în Bursă............................... —
Rubla de hârtie.......................... —

Banca Națion. a României
Scompt...............................................
Avansuri pe efecte.....................
Avansuri pe Lingouri . . . . 7*.

Tuse nu mai este!
Efectula surprindâtorO ala sucu

lui de ceapă, rațională disolvatti și 
preparată pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de pepta și de gâtă se con
stată în modula cela mai strălucita 
după întrebuințarea bonbonelorb de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă- 
torele deposite :

In Brașovii la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă1*; H. G. 
Obert, farm, la „Crucea roșiă**;  Dcpoulu 
principal in Kremsier la farm. F. Krizan.

□^-Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei**  ă 5 cr. se potîi cum
păra în tutungeria I. Cross. în li
brăria (ViciBlar Citircu și Adolf 

Allireclit.

Editora și Redactorfl responsabila: 
Or. Aurel Mureșianu.
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însoțire d.e anticipațiune și creditn. în Deva.

CONVOCARE.
Domnii participant! ai însoțirii de anticipațiune și credită „Hu- 

nedora" se învită în virtutea §§-loru 23 și 24 ai statuteloru la a
IV-a ADUNARE GENERALA ORDINARĂ,

care se va ține în Deva la 2 (14 Martie 1889 la 3 ore d. a. în lo- 
calulu însoțirii.

Obiectele puse la ordinea dilei suntii:
1. Alegerea unui președinte și a unui vice-președinte, precum și a 

doi scrutinătorî și doi secretari.
2. Raportulă directorului, cu privire la activitatea consiliului ad

ministrativă și la starea cassei însoțirii pe anulă 1888; rapor
tulă comisiunei de supraveghere și hotărîrea asupra profitului 
curată.

3. Statorirea bugetului pe anulă 1889.
4. Hotărîre asupra parțiloru fundamentale nesolvite deplină.
5. xMegerea directorului și a vice-directorului pe timpă de 3 ani.
6. Alegerea celoră 12 membri în consiliulă administrativă pe timpă 

de 3 ani și a secretarului.
7. Alegerea comisiunii de supraveghere pe timpă de ună ană.

In lipsa membriloră receruți,-—Re peste jumătate a părțiloră 
fundamentale deplină solvite, — adunarea se va ține, în înțelesulă 
§-lui 25 din statute la 12 (24) Martie a. c. totîb la timpulă și în 
localcilă indicată.

Domnii participant! potă lua parte seu în personă, seu prin 
plenipotențiații loră, cari aseminea au se fiă participant! fundamen
tali (§ 26); nime nu pote esercita însă mai multe de 20 voturi (§10).

In adunarea generală numai părțile fundamentale deplină sol
vite voră fi admise la votă.

In timpulă încliierii bilanțului însoțirea a avută 334 părți fun
damentale ; în decursulă anului 1888 au intrată 4 și au eșită 2 (§ 49).

Din ședința consiliului administrativă ală însoțirii „Hunedora“, 
ținută în Deva la 11 (23) Ianuarie 1889.
loan'd. Fapiu. m. p. îsTicliita Ijncnlețin,

v. directorii. secretarii s.

Activa. Contulu bilanțului pro 1888. pasSiVa.

1. Cassa în numerară . 142675 1. Părți fundamentale 13906
2. In cambii..................... 2236205 2. Depuneri și interese
3. In obligațiuni .... 19007 — capitalisate.............. 2685545
4. In mobiliară.............. 21420 3. Părți ordinare . . . 30
5. Anticipațiuni. . . . 62 — 4. Int. la părți fund. . 1871
6. Anticipaț. de chirie . 6667 5. interese anticipate. 359 42
7. Taxe de protestă . . 415 6. Fondulă de reservă 808 83
8. Losuri............................ 31 56 7. Profită curată . . . 1195 97

4317438 43174 38

Spesele Contulu profitului și perderiloru pro 1888. venitele

1. Interese la depuneri 1563 21
2. Remunerațiunî . 830 —
3. Timbru .... 29 35
4. Contribuțiune 367 25
5. Diverse spese 385 —
6. Taxe de presență 97 50
7. Chiria....................... 200
8 Profită curată 1195 97

4668 28

1. Interese de escomptă
2 Provisiuni
3. Diverse accidențe

3175
805
687

04
57
67

 4668 28—
Deva, la 13 Decemvrie 1888.

loanu Lazariciu m. p., loand Papiu m. p., Ioană Simionasiu m. p., 
cassarâ. vice-directoru. comptabild

Subsemnata comisiune de supraveghiare am examinată con- 
tulă profitului și perderiloră și, conf'ormându’lă cu registrele prin
cipale și auxiliare ale însoțirei, ținute în bună regulă, l’am găsită 
în consonanță cu aceleași și exactă.

Deva, la 12 Februar 1889.
Antoniu Cuteanu m.p. Dr. Ioană Mihu m.p. Petru Dragits jun. m.p.

Ks*  Pentru Dame!

Camisole Helvețiane
de mătase și d.e tvim'bacti.

Aceste camisole se lipescă de corpă, de orece împletitura

ra
fi 
ca r»

lord 
mechanică este duplă; mențină corpulă în căldură plăcută, fără de a-i 

precum se ’ntemplă la ț<5- 
și durabile nu receră 
se observă obicinuită

detrage cu desăverțire atingerea cu aerula, 
săturl dese. Aceste camisole elastice, ușdre 
spălarea lorii o altă tratare, decâto aceea ce 
spălatulti veștmintelor^ dedesubt tricotate.

Se află de vendare la

32,3—1

la 
la

Sofie Obert
TexgfAx Oa.iloxatl SS.

CONVOC HRE.
Reuniunea de împrumută /i păstrare „SPERANȚA11 din 

Borgoprundă va ține
a d ii n a r r general ii

în Borgoprundă la 24 Februarie 1S89 la 2 bre p. m.

Obiectele:
1. Censurarea rațiuniloru, statorirea bilanțului și împăr

țirea dividendeloră
2. Propunerile consiliului de inspecțiune.
3. Propunerile direcțiunei.
4. Propunerile membriloră.
Pentru c.asulă când la acestă termină nu s’ar aduna mem

brii de ajunsă în înțelesulă statutului totă prin acestă anunță se 
convocă a a doua adunare generală pe 6 Martie 1889 la 2 
bre p. m.

Borgoprundă, în 24 Ianuarie 1889.
Directorulă reuniunei
Dr. N. Hăngănuță

Conspecta de circulațiune pe amilii 1888.

Borgoprundă, în 31 Decemvre 1888 
Directorii

Dr. N. Hăngănuță.

50
u 
Z

Percejținiil Val aust. p 
c
U
Z

Erogaținnl Valut, aust.
florini cr. florini cr.

1 Restulă cassei cu fi- 1 Deposite replătite 1355 70
nea 1887 3 36 2 Interese după deposite 51 80

2 Capitală fundamen- 3 Darea de 10% după
tală....................... 4094 69 interese .... 9 06

3 Deposite .... I 2814 71 4 Capitale elocate 7627 —
4 Capitale replătite 1789 85 5 Darea regescă ș. a. i 57 50
5 Interese după capi- 6 Administrațiunea 510 —

tale elocate 1751 80 7 Dividende și percente
6 Provisiune 76 27 ridicate .... 1188 86
7 Tacse de înscriere 44 75 8 Tipărituri . . , . 1 91
8 Interese de întârețiere 96 77 9 Diverse .... 219 71
9 Diverse .... 439 .01 10 Restulcassei cu finea

---- _ Iț 1 1888 ....................... 89 67
(11111 '21 — 11111 21

Conspectii de 7mite pro 1888.
si
0 C â ș t i g u Val. aust. p o Pierdere Val. aust.
z fiorini cr. zF florini cr.

1 Interese solvite pro 1 Interese după depo-
1888 ....................... 1509 80 site .... 11843

2 Interese restante pro 2 Interese după capi-
1888 ....................... 253 48 talulă fundament. 901 86

3 Provisiune 76 27 3 Darea de 10% după
4 Tacse de înscriere 44 75 interese . 11 84
5 Interese de întârziere 96 77 4 Fondulu de reservă 100 25
6 Diverse .... 264 73 5 Administrațiunea 520 —

6 Darea reg. ș. a. 57 50
7 Diverse .... 1 40
8 Saldo . , . . . 534 52

2245 80 | 2245 80

întrebuințarea venituli li (•urâții dună statute.
1% la fondulă de reservă ................................... 5.34
98.18% dividende de 3 la sută ................................. 524.82
0.82 dividende neînpărțivere la fondulă de reservă 4.36

534.52

Fondulu <le reservă.
Transportă din anulă 1887 ............................. 208.63
Accidențele din anulă 1888 .................................. 109.95

318.58
B i 1 a n ț 11.

1 u' 
p1 u Pasiva Val. aust. i = Activa Val aust.
z florini | cr * florini | cr.

1
1 Părți fundamentale 2098935 î Prețulă inventaru-
2 Datorii .... 1O56‘O9 lui....................... 194 48
3 Deposite .... 3650 66 2 Pretensiuni restante
4 Fondulă de reservă 30888 din împrumuturi 26572 94
5 Interese pe anulă » 3 Restulă cassei cu

viitoră .... 242 finea 1888 . 89 67
6
7

Dividende neridicate
Câștigă per Saldo

75.
534

59
52 _________

li 26857(19 26857 09

Cassară
G. Wokalek.

Subscrisulă consiliu de inspecțiune după ce a revăflută căr
țile de evidență împreună cu tțiarulă au aflată întru tote 
esactă atâtă conspectulu despre circulațiune câtă și conspectulă de 
venite și bilanțulu.

Slmeonu Monda.
Membrii consiliului de inspecțiune:

Ioană Orbană Triffu Simonil.
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trimete în tote părțile cu NACHNAHME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu unu prețu câtă se pote de scădutu.

I bucată 30 coti pă- 
nură de munte

fi. 5.50

I bucată 30 coti 
Chiffon 
fl. 5.50

1 , duzină cârpe albe 
de ind
90 cr.

„zur ungar. Kronne".Eftinu de minune C
_-—-V )

Versandt-Geschăft

® Dinți artificiali, danturi,
$ și reparaturi cu prețuri modeste și cu deplină

Picăturile de stomachu MARIAZELLER, 
care lucră escelentu în contra tnturoru boleloru de stomachU.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomaehului, res- 
pirațiunea cu nnrcsu greu, umflare (vânturi), răgăeliâ acră, colică, ca
tarii de stomachu. acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă dc flegmă. gălbinare, greață și vomare, durere de capă (dâcă. provine 
dela stomacliă), cârcei la stomacliă. constipațiune seu încuiate, încăr
carea stomaehului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de luiemorhoide. - Prețulu unei sticle dinpreunil cu pres- 
crierende întrebuințare 40 cr., sticla îndoitu (le mare 70 cr.

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

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntu unii remediu secreții. 
■" iiuttmwM.. Părțile conținfitore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la iie-care sticlă.
■\7"erita/bile se află mai în tote farmaciile.

Avertismentul Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca seninii, că suntii veritabile, servesce învfilitdroa roșiă provădută eu 
marca de protect, iu ne de mai snsii, și afară de acesta pe fiecare proscriere de în
trebuințare, ce se afiă la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Frâu: Kellcmen, farmacia la ..Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. 7u7. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster \ 
farm. Heinrich G. Obert-, farm. Fd. Kugler la „Higiea" : fa m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tiișundu: farmacia Alex. Dobay. Cohnlmu: farm. Fd. Melas, farmacia F. 
Wolff', Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașu: farm. r. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szl. Gybrgvs farm. Val. Be te q. farm Barabâs Fer. 13,52—50

LUDWIG
Atelieru teenieu

fondată la

GROSZ 
pentru dinți 
1878.

Bnda-Pesta IV., Ungarpasse 1, Eeke Hatvaner^asse.
Dimineța dela 9—12. După prându dela 2—6 ore.

Ori si ce DURELE DE DINȚI> »
o delătură îndată sticluța „Lit011“ probată de 20 de ani în mii 
de cașuri, ce se capătă pentru 36 cr. la DEMETER EREMIAS 
NEPOȚII în Brașovu.■I 5

Numai 7 fl. 85 cr.
costâ unu orologiu cu PENDULĂ 

frumoșii împodobita.

cu 5 ani garanțiă.
Aceste orologe cu pendulă suntă 

aședate într’ună eastern! de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon
tată, e provădută cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are ună 
mechanismii aprope inruinabilU.

Spirala duplă, secundariulă bine 
regulată, așa că acest orologiu este ne
întrecută în mersulu său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Cutia în care se împacheteză este 
socotită la preță în 70 cr.

Numai 2 fl. 50 cr.
costă unti frumoșii orologiu de părete 
cu deșteptătorii cu clopotii în prevasO 
de lemnU de nucii cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

Numai 3 fl. 90 cr.
costă ună orologiu deșteptătorii de bronză, e de aură francesQ, 
cu ună tonă curată, o poddbă pentru ori și cine peutru 
casă și călătoria cu ună mechanismă neruinabilă.

Numai 4 fl. 50 cr.
costă ună cesornică de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu în- 
vălitore guiloeliată frumosă provedută deasu
pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fl. 25 cr.
costă ună cesornică remontoir de argintă-nikel 
fără cheiă, este de trasă la scăriță, cu arătă- 

toră de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată me
chanics de arătătoră. Mai departe același reniontoii*  <le 
argint.u veritabilii (le 13 loți fl. 8.50.

Mașini de cusut pentru familia
de construcțiunea cea mai nouă 

costă în locd de 15 fl. acum numai 
3 £1- 30 ci.

Eu garantez» pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusută pentru 
mână. Eafuncționeză iute frumos, 
cose orl-ce stofă grobă ori fină 
și face împunsături mai dese ori 

iernai rari, după voință, este con
struită din materială solidă și 

bună și se vinde dimpreună cu tote rechisitele necesare.

Das Erste Wiener 
2?crfanbb(5cf

..zur ungar. Krone*-

Tote cu câte 97 cr
37 cr.

I Pălăriă de 
bărbațtdinfilz 
mole în tote 

colorile.
97 cr.

I cămașă de 
damă cu bro
derie. de Chi

ffon.
97 cr"

I pânzătură bu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

9" cr.
I cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

97 cr.
I pipă de spu
mă de mare 
cu coperișiu.

97 cr.
I Evantail de 
damă ornată 
cu desemnurl 
și modern.

97 cr.
12 linguri de 
cafea argintă 
curat Lon- 
don-Britt.

97 cr.
I Braceletă 

bătutăcu pie
tri.

97 cr.
I cămașă băr- 
bătescă din 
Clii don finii, 
Creton său 

Oxford.
97 cr.

3 părechi de 
ciorapi de da
me , calitate 

bună.
97 cr.

I corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon finu.
97 cr.

6șervete albe 
ori colorate 
Aiustră-Da- 

mastu.
97 cr.

I covoru de 
patu Stofa- 

lute frumosu 
desenatei.

97 cr.
Cigaretă de 
spumă de 
mare.

I

97 cr.
1 lanții de ces 
de auru pre

parată cu
joujou- 
97 cr.

2 fesnice <le 
argintă curat. 
London-Brit

cr.

97 cr.
I pantalonude 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chift’on 

fillU.
97 cr.

I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.
97 cr.

6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
1 cârpă de în
velit pentru 
dame, ma
re, căldură să

97 cr.
I Ciubucd cu 
țevâ de vișin.

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

97 cr.
12 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

I bucată 30 coti atlas 
bunu Gradl

fi. 6.50
I bucată 30 coti 
Barchent-albii"

fl. 6.50

I bucată bună colo
rată de materie pen

tru patu fl. 6.50
I duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

6 bucăți cârpe de in
3 coji lungime 2 coți 

lărgime fl. 8.50
I garnitură Bouret 
din stofă fină Bou- 

ret fl. 10.
I restd de covoru 

6 metri

97 cr.
6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate.

57 cr.
3 cuțite de 

tablă argintii 
London-Brit

97 cr.
I castronii de 
supă argintii 
curat Lon
don-Britt.

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
gintii Lon- 
don-Britt.

97 cr.
I cârpă de 
mătase lungă 
de 1 cotă di
ferite colori.

97 cr.
1 aparatu de 
foci] mecha
nic^,să aprin
de singură.

97"TT
I medalionu 
fasonă nou 
cu pietri.

97 cr.
I pieptărașiu 
desu cu floce 

căptușită.

!f( cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

I garnit. color.deca- I duzină de șterga-
7 re de inii 

fl. 2.50
fea. I pânzătură. 6 

șervete fi. 2.25.

Numai 5 fl.
costă unu

Glierocu de dimii! 
elegantă, gata, căldurosu, 
din cea mai fină dimift 
Stiriană. pentru orl-ce mă
rime, pentruori-ce mesurâ 
în tote colorile, pentru 
tomna si iarnă.

Numai 1 fl. 80 cr.

Jachete fle iarnă
pentru bărbați și dame, 
în cele mai frumose co
lori moderne, se potri- 
vesce la on-ce haină, se 
portă cu plăcere tomna 
și iarna.

97 cr.
6 linguri de 
prândii de ar
gint London- 

Brîtt,
97 cr.

I pantalonii de 
lână (sistema 
Jăger) de băr 

bați.
97 cr.

I dosă de za- 
harii arginta 
London-Brit

Mai suntu apoi 2000 de bucăți mari, elegante și moderne de 

Pânzături de masă și pat 
din ripsfi. în cele mai vii colori, cu borduri și desemn! 
de fiori, în adevăru frumose cu câte

W*  I fl- 65 cr. “W
Pânzâturile suntu jurii împrejuri! cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Pliiscb.

Numai 1 fl. 75 cr 
o pătură de cai. caii se vendtl 
așa ieftinu din causa desfiin
țării fabricii. — Cine voesce 
se-șl cruțe caii se cumpere 
renumitele

Pături de cai, 
decât cari niciodată nu se vor 
pute cumpăra mai bune, mai 
mari și mai grose.

Numai 6 fl. 50 cr.
costă unii

COSTUM BĂRBÂTESCU 
eleganții, modernu, de tbmnă și iarnă, lu- 
cratu din stofă de Briinn în orl-ce mă
rime și colore. așaderă la olaltă:
1 pantalonii, 1 giletcă, 1 glierocu.

2 Qualitate
Un costum întreg 8 50.
6 0.50 cr.^

I Qualitate

Ca măsură la comandare e de ajunsă 
lungimea pantalonului, grosimea pieptului 
și lungimea mânecilorft. precum si felulu 
colorei. Mustre nu se potti trimite, dedrece 
costumele suntu tote gata.

Aceleași costume pentru copii dela 6 până la 13 ani 
ori-ce calitate suntă cu 2 11. mai ieftine.

Transporturile cu ..NACHNAHME-'.

Fiă-care comandă, fiă câtă de mică, se se facă cu precisiune și îngrijire. Ce mfi place cuiva se ia înapoi, se pote schimba, seu se reîntoreă paralele. Comandele suntă a se adresa la:

Versandt-Geschâft „zur ungar. Krone* 6, AVion, 5. Bezirk, Rtidigergasse Nr. 1112.

Tipografia A. M.UREȘIANU, Brașovu.


