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Brașovii, 25 Februarie v.

Amu cjistî în număr al u nostru 
(lela 22 Ianuarie, că isvorulu asu- 
prirei nostre și a vrajbei dintre 
noi și conlocuitorii noștri unguri 
este nedreptatea ce se tace limbei 
nostre românesc!, și că din încăl
carea dreptului nostru de limbă 
se născu tote celelalte încălcări.

Amu mai <]isu că dreptulă de 
limbă este temeiulu tuturorti drep- 
turiloru unui poporă, este temeiultt 
libertății lui.

Cumcă așa este și nu altfelu 
ni-o dovedescă chiar contrarii noș
tri naționali, cari acum de ună 
șiră de săptămâni strigă necon
tenită în gura mare prin dietă și 
afară de dietă prin adunările loră, 
că libertatea nației unguresc! este 
amenințată, pentru că în legea 
militară se prescrie ca esamenele 
de oficertl se se facă în limba 
nemțescă și nu în limba ungu
rescă.

Ei vedu într’acesta o amenin
țare a libertății și a drepturilor^ 
loru naționale cu tote că și pănă 
acuma limba oficială a armatei 
comune a fostu cea nemțescă și 
cu tote că în armata teritorială 
a lionvecjiloru este de multă in
trodusă limba maghiară ca limbă 
de serviciu.

Der. (|ice oposiția ungurescă, 
nu mai merge ca tinerimea nostră 
inteligentă se fiă silită a învăța 
nemțesce pentru ca să potă do
bândi gradulu de oficeră în ar
mată; acesta amenință cultura și 
libertatea nației nostre.

Ungurii se gândescă așader la 
viitoră și pentru a și-’lă asigura 
pe acesta voră să-’șl asigure drep- 
tulă de limbă și în armată.

Apoi decă nația ungurescă se 
gândesce așa de multă la viito- 
rulă ei, noi Românii să nu ne 
gândimă de locu la viitorulă nostru?

Ore nația românescă se fiă 
numai o adunătură de sclavi, cari 
n’au avută nici unu trecută și 

prin urmare nu potu se aibă nici 
viitoră ?

Românii, cari în veacurile tre
cute au apărată cu brațulu loră 
tare și cu peptulu loru de aramă 
pământulu acesta strămoșescă în 
potriva tuturoru năvălitoriloră 
barbari; Românii cari în tote res- 
boiele pentru apărarea monarchiei 
au fostă între cei mai viteji; Ro
mânii cari au adusă servicii atâtă 
de însemnate țării și tronului; 
Românii, cari suntă cei mai nu
meroși după Unguri în Ardelă 
Bănată și Țera ungurescă avendă 
maioritatea absolută în douecjecl 
de comitate: acești Români să 
n’aibă nici urni dreptă la ună vii
toră vrednică de ună poporă vi
teză, credinciosă și atâtă de nu- 
mărosă cum suntă ei?

Șoviniștii unguri susținu, că 
noi cu tote astea n’avemă viitoră 
în țările aceste, susțină morțișă, 
că viitorulă nostru amenință vii- 
torulu loră și de aceea ne spunu, 
că decă l’amu și pute ave, nu ne 
iertă ei să’lă avemă.

Și fiind-că —cum amu cjisă— 
temeiuhî libertății și ală viitorului 
unui poporă este dreptulă lui de 
limbă, contrarii noștri del a pu
tere ne atacă mereu și mai întâiu 
de tote acestă dreptă, ne prigo- 
nescu limba și cultura românescă 
pe tote terenele și ne impună 
limba și cultura maghiară. In 
patima loră ărbă ei mergu așa 
de departe încâtă nu mai respec- 
teză nici chiar legile aduse de 
dieta ungurescă, nici liberta
tea individuală a cetățenului, de 
care se bucură locuitorii unguri 
în măsura cea mai mare.

Acum de curendu s’a întâm
plată ună casă, care ne deslușesce 
cum cugetă guvernulă ungurescă 
despre limba și cultura nostră, a- 
decă despre viitorulă nației româ
nesc!.

Tinerii noștri români dela uni
versitatea din Clușiu, după ce în 
urma uneltiriloru șoviniste li s’a 
desființată societatea de lectură în 

1884, au voită acum să-și înființeze 
o nouă societate. Ei au trimisă 
statutele loră ministrului spre apro
bare și după ce i-au totă purtată 
multă vreme cu vorba, ba că punc- 
tulă cela din statute mai trebue 
modificată, ba că și celălaltă, acum 
în urmă primiră încunosciințarea, 
că ministrulu de instrucțiune în 
unire cu celu de interne au liotă- 
rîtă, ca să nu le mai dea voiă de 
a’șl înființa o societate de lectură 
română, căci se află în Clușiu 
destule societăți ungurescl, să în
tre studenții români în aceste ca 
membri.

Și pe ce’șl întemeiază miniștrii 
ungurescl acesta măsură despotică? 
Nici pe legi, nici pe praxa ur
mată pănă acuma nu și-o potă 
întemeia, căci chiar după legile 
vitrege ungurescl noi avemă drep
tulă a ne desvolta în limba nostră 
maternă. Se întemeiază der nu
mai pe volniciă, pe poruncă. Nu 
vrea guvernulă ungurescă să esiste 
și o societate română de studenți 
în Clușiu și de aceea nu se sfiesce 
a lovi și în libertatea individuală 
a tineriloru noștri universitari, în 
puterea căreia ei au dreptulă de 
a se întruni, cum se întrunescă și 
colegii loră unguri.

Rea, de totă rea părere au der 
cei dela putere despre dreptulă 
nostru de limbă, despre viitorulă 
nației nostre și decă ar ti se lă- 
sămu tote după pofta loră amă 
peri cu c|ile.

Der viitorulă unei nații nu 
este o jucăria, care se mergă din 
mână în mână pănă ce se strică, 
ci acestă viitoră aternă dela vo
ința și dela puterea de viață a 
poporului tocmai așa cum atârnă 
viitorulă individului dela voința 
și tăria lui. Străbunii noștri ro
mani (jiceau, că fiăcare îșl fău- 
resce noroculă seu și de acestă 
(jicală trebue se ne aducemă me
reu aminte în lupta cu contrarii 
limbei și ai naționalității nbstre.

Ei potă se ne cfica câtă voră 
vrea, că noi aici ca Români n’a

vemă viitoră și că decă vremă 
dreptă de limbă se mergemă în 
România, căci noi le vomă răs
punde hotărîtu : Apoi tocmai aici 
pe pămentulă nostru strămoșescă 
vremă se trăimă și noi în liber
tate, ca Români ce amu fostu, 
suntemă și vomă remâne, tocmai 
aici vremă se ne bucurămu de 
dreptulă limbei nostre cum se bu
cură și conlocuitorii noștri unguri 
de dreptulă limbei loru!

Când e vorba de totă ce avemă 
mai scumpă ca poporă românescă, 
de dulcea nostră limbă românescă 
nu mai putemă șovăi nici o cli
pită, nu putemă întră în nici o 
tocmelă. Ce ară fi de noi și de 
nația nostră decă amă lăsa să ne 
amăgescă contrarii noștri, cari 
ne cântă mereu la urechiă, că 
aici numai ca Unguri mai putemă 
ave vi it oră ?

Acestoră sirene șoviniștice tre
bue se le respundemă cum se cu
vine, că tocmai ei suntă cei cari 
nu au viitoră, decă voiescă să 
șl'lă întemeieze pe ruinele dreptu- 
riloră poporeloru nemaghiare, 
decă numai cu forța și cu unel
tiri viclene voiescă să șl’lă câștige.

Der contrarii noștri lucreză cum 
lucreză pentru viitorulă loră. Ce 
facemă însă noi pentru asigurarea 
viitorului nostru ? Ori credemă că 
se voră interesa alții de elă, decă 
noi nu vomă fi harnici a ni’lă croi?

Decă recunoscemă, că isvorulă 
asuprirei nâstre de față suntă în
călcările dreptului nostru de limbă, 
trebue se recunoscemă și datoria 
ce-o avemă de a apăra înainte de 
tote, pretutindeni și în tbte împre
jurările, dreptulă limbei române ca 
celă mai de căpetenia dreptă, dela 
care aternă tbtă libertatea și totă 
viitorulă nației nostre.

De aceea le cjicemă frațiloră 
noștri: Fiți tari la sufletă și nu cre
deți acelora, cari vă 4ică că n’a- 
vețl viitoră și voiescă se ve facă 
să părăsiți sfânta luptă pentru 
dreptulă limbei române; fiți tari 

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS."

Gruia lui Novacu.
CBaladl din SelagiuJ

Colo’n dealulă de Feleacu
Da sta Gruia supărată, 
Cu clopulă1) pe oclil lăsată. 
Da Novacu din grain grăia:
— „Ce stai Gruie supărată, 
„Cu clopulă pe ochi lăsată, 
„Da vremea țl-e de’nsurată, 
„Ori țl-e dorti de Țiligradil?2) 
Da Gruia din grain grăia:
— „Nu înl-e vremea de’nsurată, 
„Că și fetele mS bătu,
„Ci ml-e dorfl de Țiligrad!" 
Da Novac din grain grăia:
— Lasă-te de vitejiă 
Prinde-te de-agonisiă : 
Da Gruia din grain grăia:

>) Clopu=pălăriă.
2) Intrebându pe Nicolae Mocan, care ml-a 

comunicata balada, că ce orașu înțelege prin 
„Țiligrada?“, mi-a răspunsă, că acela în care 
ședea împeratulă Turciloru.

— „Da la plugtt cu cine-oiu merge? 
Er Novacii îi răspundea :
— „Cu Rusanda, sora-ta, 
„Că scie boii mâna!"
— Da biciulfl din ce l’oiu face?"
— „Din a sorn-ti cosiță 
„împletită ’n șepte vițe 
„De când a fostă copiliță!„ 
Da elă că la plugă mergea 
Ș’apoi dete a brăzda
Da Turcii și-aci-lil căta 
Atunci Gruia-așa grăia: 
„—Tu Rusandă, sora mea! 
„Opresce boii să stea, 
„Că vină Turcii păgânii 
„Și pe noi ne voră găsi!" 
Der atunci Turcii veneau, 
„Cătră Gruia-așa grăiau:
— „N’ai vădută pe-aiel pe Gruia?" 
Iară Gruia le dicea:
— „Tocmai acum pe-aicl trecea!" 
„Dice-atuncI unulft din ei, 
„Dintre cei mai bătrânei:
„ —StațI, Turc-ilorfl, nu grăbiți, 
„Că cu Gruia băsădițl!"3)

3) A băsădi = a vorbi.

Da atunci Turcii grăiau:
— „Dalele puiu de Novacii! 
„Cum vrei, mortea să ți-o facil, 
„Ori cu pușca împușca-te’omtî 
„Ori cu sabia tăia-te’omil?, 
„Ori cu sulița ’npungete-’omă?
— „D’apoi faceți, cum veți vrea, 
„Că pe mână vi-i lumea,
„Da stațl și mă așteptați, 
„Să bagîi mâna ’n buzunanl, 
„Să scoții pană, călămanl, 
„Să’i scriu maicliii o hârtiă 
„Ca să scie-a mea perire!" 
Bagă mâna ’n buzunanl, 
Da nu scose călămanl, 
Ci o sabiă-ascuțită
Și la verfu ca otrăvită, 
Și-a tăiată cum a putută, 
Turcii grămad’au căjutu.
Lăsă umilii nevătămată
Se ducă vestea la ’mpărată, 
Să scie ce s’a’ntemplată.
Da Gruia așa grăia:
— „Tu Rusandă sora, mea, 
„Trage boii afar’ din breazdă, 
„Cam arată și am sămăiiată

„Și s’a coptă și-am secerată!" 
„Și acasă că mergea, 
Tată-său îlă întreba:
— „Da arat’ai Gmia-ală meu?"
— „Am arată și-am sămănată 
„Și s’a coptă și-am secerată." 
„Dalele tată-ahl meu
„La Țiligradă mă ducă eu." 
Da Novacii îi grăia:
— „Tu acolo de te’i duce 
„Ie-te semăh Gmiă bine, 
„Că Țiligradu-i încuiată 
„Și de Turci încunjurată, 
„Tu acolo de te’i duce 
„In mijlocu orașului,
„In cornulă piațului, 
„La birtu ’mpăratului, 
„Nu bea vinulă cu dejea, 
„Ci ’lă bea vinulă cu felea, 
„Cum îlă bea totă lumea, 
„Că te-a prinde beția 
„Și Turcii totă te-oră tăia, 
„Și-apoi griji, că vinu-i bună, 
„Crâșmărița-i de română,

,) A lua seină = a îngriji.
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și nu șovăițî, căci pe celu ce nu 
se va părăsi pe sine însuși, nici 
Dunmecjeu nu ’lu va părăsi!

politică..
Din năuntm. De când eu demons

trația din săptămâna trecută, nu s'au mai 
întâmplată altele. La demonstrația din 
urmă, precum spună foile ungurescl, 
studenții colectaseră optă floriul, cu cari 
au cumpărată tobe și trîmbițe de copii, 
fluere, scârțăitore și alte instrumente de 
felulă acesta. Astfelă pregătiți, studenții 
au făcută ună t.ărăboiu asur4itoră îna
intea locuințeloră deputațiloră Mtinnich, 
Busbacli și Matlekovits, cari au susținută 
legea militară. Când să mergă demons
tranții la ministrulă Csaky, ca să-lă „o- 
noreze44 și pe elă cu o astfelă de mu- 
sică, o cetă de polițiști îi luă pe studențl 
la gonă și fugiră „voiuicoșii" de credeai 
că prafă se facă. Etă cum scrie „Pester 
Lloyd44 despre fuga studențiloră unguri: 
„Tinerii omeni pară a ave piciore sănă- 
tose, căci poliția numai pe patru inși i-a 
prinsă, cari voră fi pedepsiți după lege.“ 
De altă parte, tinerimea ungurescă din 
Aiudă i-a adresată și ea lui Kossuth o 
telegramă, în care-i dice „Bătrânule 
sfinte44 și rogă pe Dnmnedeu să-i bine- 
cuvinte „sfântulă lui capă44. Etă ună 
sfântă ungurescă, care la 1848 îșl afla 
plăcere în a vărsa sânge românescă !

Dieta ungurescă urmeză și acum cu 
desbaterea legii militare și e tocmai la 
§§ 24 și 25, cei cari dispună, ca volun
tarii pe ună ană să servescă și ală 
doilea auă, decă nu depună la sfârșitulă 
celui dinteiu esamenulă de oficeră, și ca 
esamenulă acesta să-lă facă în limba 
germană. Desbaterile suntă înfocate 
larmă și strigăte destule, învinuiri și de 
o parte și de alta. Ministrului-președinte 
Tisza i-s'a strigată de ună deputată din 
oposițiă, că tată-său (ală lui Tisza) a 
ruinată ună comitată, er elă (Tisza; vrea 
să ruineze țera întregă. Desbaterile 
voră mai dura încă multă timpă, pote 
că și în Aprilie, deorece Marța trecută 
mai erau not.ițl să vorbescă șese-decl de 
deputațl.

Adunări pretinse poporale s’au mai 
ținută pe icl-colea în țera ungurescă și 
au protestată în contra legii militare. 
Comuna orășenescă Pojuuu, sub pres- 
siunea teroriștiloră unguri, a hotărîtă, 
se remonstreze și ea cătră dietă in con
tra § 14 din legea militară. In gene
rală însă se observă o slăbire a mișcării 
în contra legii; s’a săturată, cum se vede, 
și poporulă ungurescă de atâta ațîțare. 
Cu tote astea, primirea §§ 24 și 25 din 
lege, ceea ce de sigură se va întâmpla, 
deși cu unele mici modificări, va mai 
pricinui demonstrațiunl prin Budapesta, 
și pote și prin alte locuri unde suntă 
studențl ungurescl. Der tote voră fi za
darnice, căci rămâne sigură ună lucru: 

studenții uDgurl voră trebui să învețe 
nemțesce, altfelă le va merge rău în ar
mată ca voluntari, avendă a servi doi 
ani în locă de unulă. Limba ungurescă 
nu mai e prin «rmare de folosă, decâtă 
numai pentru cei cari se facă slușbașl 
ungurescl.

Totă ca o demonstrația în contra ar
matei și a celoră din Viena se potă 
privi pregătirile ce le facă studenții un
guri pentru a serba de astă-dată mai 
sgomotosă diua de 15 Martie n. în amin
tirea revoluției din 1848. Rectorulă uni
versității din Budapesta le-au și spusă 
studențiloră, că numai așa îi lasă să ser
beze în localitățile universității și ale so
cietății de lectură, decă nu voră face 
demonstrația politică, decă nu se voră 
duce înaintea nici unui clubă poli
tică, decă nu va conlucra nici ună de
putată dietală. Numai în acestă casă le 
dă și stegulu universitară. Asemenea se 
va serba acestă di și în Aradă, unde va 
fi invitată ună profesoră universitară să 
țină vorbirea festivă. Voră fi deci la 
15 Martie nou erășl adunări și convo- 
iurl pe strade. Marile pregătiri ce le 
facă cu multă sgomotă tinerii unguri 
pentru serbarea aniversării dilei de 15 
Martie 1848, ne face să punemă între
barea de ce pe Românii noștri autorită
țile ungurescl îi tîrescă cu gendarmii în 
temnițe, decă facă și ei pentru 4bta loră 
de 3/15 Maiu, ce facă Ungurii pentru 
diua loră de 15 Martie ?

Din afară. După o domniă de 21 
de ani, Regele Milauă ală Serbiei a ab
dicată la tronă. Acesta e cea mai însem
nată întâmplare a dilii. Posițit nea Re
gelui Milană a începută a se sgudui din 
timpulă nenorocitului răsboiu ală Serbiei 
cu Bulgaria, în care Serbii au fostă bă
tuți. Apoi pretinia prea mare a Rege
lui cu Ungurii și cu cei din Viena, și 
înstrăinarea lui de Ruâia se pare, că au 
produsă nemulțumire intre Șerbi, cari 
s’au răcită totă mai multă de Regele 
loră. Divorțulă (despărțirea) lui de Re
gina Natalia, pe care a oprit’o și de a 
mai intra in Serbia, a slăbită în cele din 
urmă cu totulă legătura între capulă 
statului și între poporu, care ținea forte 
multă la Regina. In timpulă din urmă 
s’a vestită de mai multe-orl, că s’au des
coperită comploturi, urzite iu contra Re
gelui chiar de partida dela putere, de 
radicali. Intru câtă aceste vești erau 
adevărate, nu putemă sci, der ele arată, 
că în timpulă din urmă posiția Regelui 
era de nesuferită și că se putea întâm
pla să fiă detronată. Acesta stare de 
lucruri l’a făcută să părăsăscă tronulă, 
pe care a stată ca Rege șepte ani, și 
să lase a’i urma ca Rege fiulă seu Ale 
xandru, care fiindă minorenă va sta sub 
conducerea regențiloru RisticI, generală 
ProticI și generală Belimarkovicl. Re
gele Milană a depusă jurămentă ca su

pusă ală fiului seu, ală Regelui Ale
xandru.

Acestă schimbare pe tronulă Sârbiei, 
fiindă considerată ca o isbendă a poli- 
liticei rusescl, nu va rămâne fără urmări 
asupra Bulgariei, unde abdicarea Regelui 
Milan a făcută o impresiune neplăcută 
asupra partidei dela putere. Zankoviștii 
din contră se bucură și speră, că influ- 
ința Rusiei în peninsula balcanică va 
cresce erășl.

Se vorbesce, că guvernulă din Viena 
va revoca pe trimisulu austriacă din 
Belgrade, de Hengelmuller, fiind-că n'ar 
fi sciută să întâmpine intrigile rusescl. 
Oposițiă rusofilă din Bulgaria, spre a 
sădi neuțelegerl între Austro-Ungaria și 
Rusia, răspândesce sgomotulă, că trupele 
austriace înainteză spre Novi-Bazar.

In totă casulă, întâmplările din Ser
bia potă ave urmări seriose, decă și po
litica din afară a Serbiei va lua o schim
bare în favorea Rusiei.

Limba românfiscil.
Sub acestei titlu „Unu mun- 

teanfl românei din Bucovina44 pu
blică o corespondență în„ Revista 
Politică44 din Suceava, în care 
<țice între altele:

Gona ce s’a pornită asupra limbei 
române e în adevără strașnică, și noi 
Românii bucovineni (ca și cei ardeleni) 
avemă sfânta datoriă de a ne folosi de 
tote armele legale, ca să ne apărămă 
uniculu tesaură, se ni-a maircmașuîn neferi
cita nostră putrid (adecă limba românescă). 
De altfelă noi trebue să scimă, că pri
gonirea asta nu e unica în felulă său. 
Limba Româniloră bucovineni a fostă 
batjocorită într’uuă modă și mai crân
cenă pe timpulu, când Bucovina a fostă 
alipită de Galiția. Suntă încă unii bă
trâni, cari povestescă, că pe timpulă 
directorului Theil dela școla capitală 
normală din Suceava, școlariloră moldo
veni le era forte aspru oprită de a vorbi 
între dânșii moldovenesce (adecă româ- 
nesce). Și decă totuși se ’ntempla că 
vr’unu școlară moldovană (adecă ro
mână; vorbia îu limba sa, atunci i-se 
atârna de gâtă ună măgară tăiată din 
cartonă, pe care trebuia să-lă porte în 
decursulă intregei săptămâni pănă Sâm
bătă. In diua acesta sa chiemau apoi 
școlarii din tote clasele la ună locă, și 
toți aveau privilegiulă de a stupi (a 
scuipa) asupra „păcătoșiloră14 moldoveni 
cu măgarii la gâtă. Etă! Limba roma
neștii, despre care scria renumitulă et
nografă și geografă W. Hoffmann încă 
între anii 1832—1839, că „e atâtă de 
armonidsă .și bogată, încât cu deosebire s’ar 
potrivi pentru poporulă celă mai luminata 
de pe pămentti, etă acea biată limbă stu
pită (scuipată) de „Culturtrăgerii14 poloni 
și ’n ce locă ? chiar îu reședința de o- 

°) S’a ciuntată = s’a gătată. s’a sfârșită, a
trecută

7] Scăpătată = apusă, din scăpătată = după
apusă.

Il] Nodulu celu făcea legândă mustețele, 
înodân.Tu-le după capă.

I2J graiță=cruce>iu, bană.
13 In locă de „țera sa“ mi-a disă : „Și s'aduco

în mă-să“.

dinioră a eroului moldovană Ștefană celă 
Mare !

Timpurile acelea triste au trecută. 
AstădI legile fundamentale de stată des
pre dreptulă de a se folosi fie-care po- 
poră austriacă în tote afacerile sale de 
limba sa propriă ne scutescă de stupirile 
trecute, der nu și de apucăturile ascunse 
și răutăciose. Deci precum amă 
datoria nostră sfântă este a ne apăra, 
a lumina poporulă română și ală duce 
îu astă privință pănă la atâta, încâtă 
elă singură să se potă apăra contra cur- 
seloră ce i-se întindă. învățătorii, și 
mai cu semă preoții români suntă cu 
deosebire chiemațl de a se pune în ser- 
viciulă acestei cause sfinte. Der pdte 
ni s’ar obiecta, pe ce basă să întreprindă 
preoții acestă lucru? Pe basa existenții 
loră proprie, căci perejendă odată po
porulă, suntă perduțl și ei. Desnațio- 
nalisarea sateloră românescl din Buco
vina este după ună profesoră dela uni
versitatea din Cernăuți fără precedentă 
în istoria lumii, ea s’a făcută adecă 
atâtă de repede, încât n’au părechiă la 
nici ună poporu de pe pămâutu. Avemă 
esemple că comune întregi s’au ruteni- 
satu în decursulu unei vieți de omă. 
Lucrulă acesta se esplică ușoră. Rornâ- 
nulă posede ună deosebita talente pen
tru de a'șl însuși limbi străine, și ne 
aducemă bine aminte de descrierea Ro
mâniei făcută de ună Neamță care dice 
că ’n cutare hotelă din România a aflată 
băețl români, cari de câți ani erau, 
atâtea limbi vorbiau. Decă mai adao- 
gemă acuma pe lâugă acestă talentă de 
limbi proverbiala ospitalitate și bunătate 
de inimă a Românului, atunci să ne mai 
mirămă că la noi se întâmplă minuni de 
desnaționalisare canicăirl aiurea?.. Onore 
celoră ce facă și facă anume fapte na
ționale, căci astădl idea națională preo
cupă întrega omenime, ea stă de-asupra 
tuturoră ideiloru, ea are să reguleze încă 
pe ună timpă ore-care starea lucruriloră 
pe pămentă.

Și ca să revenimă la mijlocele, ce ar 
fi de îutrebuințată spre luminarea popo
rului nostru în privința limbei sale, noi 
credemu, că preoții noștri trebue să se 
apuce seriosă de lucru. Ca laică am 
avută ocasiune a ceti și noi sf. scriptură, 
și scimu că limbile suntă o minune dum- 
nedeescă întâmplată la turnulă Babilo- 
nului. Scimu mai departe, că limbile 
de focă pogorite asupra Apostoliloră ll-au 
dată acestora dăruită de a lăți evangelia 
la tote poporele. Scimă că într’o carte 
religiosă-morală, care-am învățat’o în 
gimnasiu, se află și acestea: „Crcștinulă 
e datoră a iubi națiunea sa ca pe familia 
sa, ca pe, sine însuși, pentru că este unu 
modulară ală corpului națională. Creștinată 
e datoră a conlucra la desvoltarea și înflo
rirea națiunii sale, că din fructele cele spi
rituale și materiale, ce se voră înmulți pe 
pomulă națiunii, se va îndulci și elă, ca

„Pivnița e răcorosă, 
„Crâșmărița e frumosă44 !
Elă dac’ acolo mergea,
Da din graiu așa-i grăia:
— „Crâșmăriță, draga mea, 
„Adă-ml o bute de vină,
„Că-țl dau ună galbenă deplină" ! 
Crâșmărița îi da vină 
Și totă mereu îi da să bea, 
Deră bani nu vrea să-i dea, 
Că nu bea vinu, cum se bea, 
Cu cupa și cu felea, 
Cum îlă bea totă lumea, 
Ci turna ’n elă cu dejea 
Și hățla5 *) dejea de tortă 
Și-o răsturna totă-odată.
Nu mânca nici cum se mâncă 
Ci tăia pita peste lată 
Șl-o ’mbuca totă odată, 
Doispredece funțl de carne 
Erau puțină la mâncare.
Da Gruia din gTaiu grăia:
— „Crâșmăriță draga mea 
„Fată ești, nevastă ești" ?
Crâșmărița îi grăia:

A liăți — a prinde, a apuca, a înhăța.

— „Nici îsu fată, nici nevastă, 
Ci-să o flore de pe mare, 
„Mulțl voinici bagă în prinsore44. 
Da Gruia din graiu grăia :
— „Flore, Fibre de pe mare! 
„Iubi-m’așă cu tine, Flore, 
„Nu m’așă teme de prinsore44 ! 
Da crâșmărița ce gândia : 
Cisme roșii încălța,
Pole albe sufulca, 
Și la ’mpărată alerga.
Impăratu câtă o vedea, 
0 Domne bine-i părea 
Și cătră ea așa grăia :
— „Crâșmăriță, draga mea, 
„Adusu-ml-ai bani de dată, 
„Oii vinulu ți-s’a ciuutată“B) ?
— „O nălțate împărate!
„Nici ți-am adusă bani de dată, 
„Nici vinulu mi-s’a ciuntată, 
„Că la crâșmă, la birtulă tău, 
„Nu sciu ce-a dată Dumneijeu, 
Că de-aser' din scăpătată7 * Il 2 13) 

„Greu ună șalău’) ml-a picată 
„Că nou buțlâ am deșertată, 
„Nici ună grițară’) nu mi-a dată, 
„Și încă totă mai cerea 
„Și cerea totă, ca să bea, 
„Da bani nu voia se-ml dea.
Da ’mperatu-așa grăia :
— „Crâșmăriță, draga mea! 
„Spune-mi tu făptura sa“.
— „O ’nălțate împărate ! 
„Ca nu-i mare la făptură 
„Da-i făcută spre băutura, 
„Nu bea vinulă cuin se bea 
„Cu cupa și cu felea, 
„Cum îlă bea totă lumea, 
„Ci-lă bea vinulă cu dejea, 
„Și hățla dejea de tortă, 
„Și-lă restornă totă odată;
„Apoi de trei palmi în frunte, 
„Megis111 nu vorbesce multe.
„Da fața obrazului 
„Ca și spuma laptelui, 
„Și se uită p sub gene

8j Șalău = ospe.
’] Grițaru = cruceriu, bană.
*"J Magis = totuși.

„Că și Măria ta te-ai teme, 
„Are mustăți ca de racă 
„Și le 'nodă după capă, 
„Face blondinii11) <a pumnnlă, 
„Că ți-e groză de densulă, 
„D'apoi încă ochii lui 
„Ca și două mure copte, 
„Care-să copte la recore, 
„De nu le ajunge sore44. 
Tmpăratu-așa grăia :
— „Crâșmăriță draga mea! 
„Da du-te tu cătră casă, 
„Și îi mai deșartă șese, 
„Da nu cere nici o graiță,’2) 
„Dă'i vinu câtă a putea bea, 
„Da de bani nu te’ngrijea, 
„Da nici de vină nu cerca, 
„Că de-a trece, țl’oiu mai da. 
„Dă’i din vină de nouă ani, 
„C’a bea și s’a îmbăta 
„Și s’a duce în mă-sa”). 
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unu fiu ală ci. Crcștinulli e datorii a 
cruța și a păstra datinele și deprinderile 
părintești ale națiunii sale, cart și de creș
tinătate nu s’au stricată, ci s’au consfințită. 
Crcștinulă e datoră a iubi, a cultiva și a 
se folosi de limba națiunii sale in folosulă 
culturci și a desvoltărei proprie. Crești
nulă e datoră a lua parte la sortea na
țiune! sale și a sprijini institutele sale spre 
binele ei.u Am cetită erășl în „Foia So
cietății pentru cultura și literatura ro
mână în Bucovina1*, anulă 1865 pag. 241, 
porunca sfântului apostolu Paulă pentru 
întrebuințarea limbei naționale în biserică, 
in scolă, in afacerile administrative și ju
decătorești și in fote trebuințele vieții, “ și 
după tote acestea suntemă adâncă con
vinși, că grea răspundere are să dea 
preotulă acela, care nici față cu simpto
maticele curente actuale contra limbei 
române nu’șl va ridica glasulă său, ca 
să spuie poporului pericululă, ce-lă ame
nință, și se-Iii facă se-și iubescă limba sa 
ca familia sa, ca pe sine însuși. La lucru- 
deci preoțiloră români!

SC1K1LE DlLEI.«
Emigrare din Ungaria. Emigrarea din 

Ungaria de susă la America nu se con- 
tenesce, dice „Pester Lloyd11. Gendar
merie a primită ordină să împedece la 
stațiunile mai mari ale căii ferate Cașo- 
via-Oderberg pe emigranțl d’a pleca și 
să-i predea oficieloră solgăbirăescl. Cu 
tote astea, multi isbutescă să trecă gra
nița. Pricina emigrării este sărăcia și 
miseria cea mare- Mulțl suntă arestați, 
mai alesă femei, care spună că voiescă 
să mergă la bărbații loră în America, 
unde aceștia câștigă destulă ca să tră- 
escă. Femeile au copii, cele mai multe 
încă la sînă. Te cuprinde'mila vădendă 
mulțime de copii de 6 pănă la 10 ani 
că stau gata să emigreze. Părinții loră 
emigrați în America li-au trimesă bani 
și bilete de drumă ca să mergă și 
ei acolo. Sărmanii copii plângă amară 
și se rogă să-i lase să’șl continue călă
toria, der autoritățile îi oprescă, le iau 
banii și biletele de drumă și arestații 
suntă trimiși sub escortă în localitățile 
unde locuescă. Mulțl emigranțl caută 
să scape de ochii gendarmeriei, călăto- 
rindă pe josă pănă la graniță, trecendă 
prin ținutulă Măgura și prin comitatulă 
Arva în Polonia și de aci în Silesia. Cei 
mai mulțl emigranțl suntă din Zips, Sa
ros, Zemplin și Borșodă. — Mai bine 
ar căuta stăpânirea să facă biețiloră 
omeni cu putință a trăi aici, ușurându-le 
miseria. Cu gendarml și cu prigoniri nu 
se împedecă emigrarea.

* * *
Totiî tricolorulu românu-ardeleanu de- 

supra. Ună comitetă alesă de studenții 
din Budapesta a primită otertulă unei 
firme din Budapesta ca să le furniseze 

calpacurl (pălării ungurescl), ce au să 
servescă ca semnă distinctivă pentru 
studențl. Pe calpaculă studențiloră uni
versitari e ună șinoră în colorile sin- 
guraticeloră facultăți (roșu-galbenă-ve- 
nătă și cafeniu,), pe ală techniciloră roșu- 
albă. Pe căptușela cea roșiă de mătase 
stau cuvintele: „Libertate, Egalitate, 
Frățietate. “ Calpacurile de postavă sunt 
de tote cjilele, cele de catifea neagră 
pentru sărbători. — Etă tricolorulă ro- 
mânescă-ardelenescă purtată de Unguri! 
Asta-i o bună lecțiă pentru Români pă
cătoși, cari nu și-ar purta tricolorulă 
loră, roșu-galbenă-venătă.

** *
Concertulii D. Popovici, dată pentru 

scopă filantropică, a adusă ună venită 
curată de 100 fi 10 cr. Acești bani s’au 
adausă la fondulă pentru școlarii bol
navi dela scolele medii gr. or. române 
de aicea.

* * *
Pentru posesorii de rentă de hârtiă. 

Ministeriulă ungurescă de finanțe a pu
blicată următorea încunosciințare: De 
repețite ori s’a observată, că unii pose
sori de rentă ungurescă de hârtiă 5°/0 
nebăgândă din destulă semă asupra păr
ții din dărăptă a hârtiei, care e provă- 
dută cu ape și formeză o parte consti
tutivă esențială a acestora obligațiuni, 
o taiă și ceră apoi să li-se preschimbe 
obligațiunile, devenite astfelă nepracti
cabile în circulațiune, cu altele bune. 
Deorece cu părțile din dărăptă ale obli- 
gațiuniloră din vorbă se pote face abusă 
în paguba erariului, se declară prin a- 
cesta, că obligațiunile rentei ungurescl 
de hârtiă 5°/0, care n’au partea din dă- 
rătă, nu se potă preschimba cu altele 
nouă și că cererile referitore la acesta 
se voră respinge de ministeriu. Pose
sorii de obligațiuni se facă deci atențl, 
în interesulă loră propriu, ca pentru a 
nu face obligațiunile nepracticabile în 
circulațiune, să păstreze nevătămată par
tea loră dindărătă, respective a nu o 
despărți de partea dinainte.

— ** *
Concerta de plugari. In Belințiu co- 

rulă plugariloră români nou constituită 
a dată în 19 Februarie v. ună concertă 
în sala ospătăriei celei mari cu urmă- 
torulă programă : I. Czegka; „Gemut’am“, 
coră bărbătescă. G. Dima: „Susă opin
că11, coră bărbătescă. G. Ventura: „Hora 
Sinaii“, coră mixtă. V. Păcățianu: „A- 
morulă Româncei14, poesiă declamată de 
juna Elena Cosariu. I. Vidu: „Ședătbrea“, 
solo esecutată de coristele june. „Roth- 
raut“, coră bărbătescă. „Jidovulă Codru 
Hezzeg“, predată în ună actă de coris- 
tulă Dim. Hațegă. „Dobrogeana11, coră 
mixtă. G. Porumbescu: „Marșulă Cân- 
tărețiloră", coră bărbătescă. Tote pie
sele s’au esecutată sub conducerea bra
vului diriginte de coră: Ioană Stoică- 

nescu din Silha. După esecutarea pie- 
seloră a urmată danțarea. Venitulă este 
destinată pe sema fondului corului vo
cală. Ofertele benevole se primescă cu 
mulțămită și se voră cuita pe cale <jia- 
ristică.

* * *
Societatea pentru cult, și lit. rom. in 

Bucovina. AdI Sâmbătă în 25 Februariu 
(8 Martie) a. c. ține Domnulă profesoră 
Ionă I. Bumbacă prelegerea sa despre 
„Frumosă și frumsețe și despre gradele 
și puterea loră fermecătore.u Prelegerea 
se ține în Cernăuți în localitățile „So
cietății pentru cultura și lit. română în 
Bucovina,11 strada Transilvaniei Nr. 7.

* * *
Condamnată. Joi s’a pertractată în- 

naintea curții cu jurați din Clușiu pro- 
cesulă de pressă intentată de Bartha 
Miklos, redactorulă lui „Ellenzek", con
tra lui Korbuly Jozsef, redactorulă lui 
„Erdelyi Hirado11 pentru calumniă și 
vătămare de ondre. Korbuly Jozsef a 
fostă condamnată la 6 luni închisore de 
stată, 50 fi. pedepsă în bani și plata 
cheltueliloră de judecată. Condamnatulă 
a insinuată recursă de nulitate.

* * *
Oprire de cărți. Fiindă că au apă

rută o mulțime de scrieri despre mortea 
prințului Rudolfă, autoritatea polițienescă 
de pressă din Viena a încunosciințată 
associațiunea librariloră de acolo, că o- 
prirea de cărți în Austria se va esecuta 
de aci înainte mai strictă și ori ce aba
tere va fi urmărită cu totă asprimea 
legii.

** *
Furtu. Din Țera Oltului ni-se scrie 

cu datulă 26 Faură 1889. „ErI nopte, 
nisce făcători de rele spărgândă ușa 
prăvăliei lui George Poparadă din V. 
Recea, județulă Făgărașului, pe când 
acesta dimpreună cu soția lui nu se aflau 
acasă, au intrată înăuntru și au furată 
mai multă marfă. Hoții suntă descope- 
rițl. Așteptămă ca să fiă dațl pe mâna 
justiției. Resultatulă îlă voiu face cu
noscută11.

Armata română.
Repartiția contingentului armatei române 

pe 1889.
După tabloulă de repartiția contin

gentului 1889 pe corpuri și județe, pu
blicate de ministeriulă de răsboiu, numă- 
rulă tineriloră din tote județele Româ
niei pentru armata permanentă este de 
14,000, eră acela ală tineriloră admiși și 
înscriși pe tabelele de recrutare este de 
26,479.

Contingentulă celoră 14,000 de ti
neri pentru armata permanentă se îm
parte astfelă:

Infanteria 3,909
Cavaleria 847
Artileria 2.013

Flotila Galați 400
Dorobanți cu reserva cadrelor 4,884 
Călărași cu reserva cadreloră 978
Bataliănele mixte 625
Batalionele de căi ferate 154
Batalionele de pontonierl 190

Totală 14,000
Adăugendă acum la aceste 14,000 

de tineri și numărulă dorobanțiloră și 
ală călărașiloră cu schimbulă, și anume: 

Dorobanți 10,093
Călărași 2,386

Totală 12,479
Avemă numărulă de 26,479 ală tu- 

turoră tineriloră admiși și înscriși pe ta
belele de recrutare pentru contingentulă 
1889.

Etă acum cum este împărțită pe 
corpurile de armată și pe județe contin
gentulă 1889 :

Corpulu I de armată. (Divisiile 1 
și 2): Județele : Mehedinți, Gorjă, Doljă, 
Vâlcea, RomanațI, Oltă.

Numărulă tineriloră ce dau aceste 
județe pentru armata perma
nentă 3,950

Numărulă tineriloră admiși 
și înscriși pe tabelele de recrutare 7,385 

de unde resultă, că doro
banții și călărașii cu schimbulă 
suntă în numără de 3,435.

Cotpulă II de armată. (Divis. 3 și 4): 
Județele: Argeșă, Mușcelă, Dâmbovița, 
Teleorman, Vlașca, Hfov, capitala rega
tului.

Numărulă tineriloră ce dau 
aceste județe pentru armata per
manentă * 3,634

Numărulă tineriloră admiși 
și înscriși pe tabelele de re
crutare 6,792

Prin urmare, dorobanți și 
călărași cu schimbulă 3,158.

Corpulă III de armată. (Divis. 5 și 6): 
Județele: Prahova, Buzău, Ialomița, R.- 
Sărată, Brăila, Putna, Tecuciu, Co- 
vurluiu.

Numărulă tineriloră ce dau 
aceste județe pentru armata per
manentă 3,005

Numărulă tineriloră admiși 
și înscriși pe tabelele de re
crutare 5,949

Prin urmare dorobanți și 
călărași cu schimbulă 2,944.

Corpulu IVde armată. (Divis. 7 și 8): 
Județele: Tutova, Fălciu, Vasluiu, Iași, 
Romană, Neamțu, Bacău, Botoșani, Do- 
rohoiu, Suceava, orașulă Iași.

Numărulă tineriloră ce dau 
aceste județe pentru armata per
manentă 3,411

Numărulă tineriloră admiși 
și înscriși pe tabele de re
crutare 6,353

Deci, numărulă dorobanți
loră și ală călărașiloră cu schim
bulă este de 2,942.

„Da rogu-te cu Dumnedeu, 
„Să nu’i spui, unde ședă eu, 
„Că ala de s’a’mbăta, 
„Totă pe mine m’a’ntrebată11 
Crâșmărița-acasă mergea 
Și’i da vină, câtă putea bea, 
Da nu bea Gruia, cum se bea, 
Cu cupa și cu felea, 
Cum îlă bea totă lumea, 
Ci elă îlă bea cu dejea, 
Și hățla dej ea de toartă 
Și ’lă răsturna totădată. 
Prinde Gruia-a se’mbăta 
Iară Turcii a’lă lega 
Totă cu ață de mătasă 
Ca și piciorulă de grosă 
De trecea pănă la dsă, 
Și pe Gruia că’lă punea 
Totă în fere 
Pănă’n șele, 
Totă în lanță 
Pănă’n grumazi.
Da elă numai se clătia, 
Tote ferele pocnia, 
Pe Gruia decă’lă prindea, 
Da la’mpărată îlă ducea.

Impăratulă că’lă vedea, 
O Domne bine’i părea :
— „Dalele pui de Novacă 
„De când tu te-ai apucată, 
„De trei ori țera-“ai prădată, 
„De nimica n’ai lăsată ; 
„Spune Gruiă adevărată 
„Câți voinici tu ai tăiată ?“
— „O’nălțate împărate! 
„N’am călămară, carte albă 
„La tine să sciu da semă!“ 
Da’mpăratulă er grăia:
— „Spune Gruiă-adevărată, 
„Câți voinici tu ai tăiată ?u
— „O Domne, Măria ta, 
„Plăcutu-mi-a a’i tăia, 
„Și’n Dunăre-a’i arunca. 
„Care era mai căruntă,
„Cum mergea’n Dunăre-afundă, 
„Da care fii num’așa, 
„Cum îlă mâna Dunărea !u 
Da’mpăratulă îi grăia : 
„Da măi Gruiă fătulă meu!11 
„Io pe tin’te’oiu însura 
„Da Vineri diminâța, 
„Și ție’țl va fi nevastă

„Ir’muța goronului, 
„Din fața pământului, 
„Și vulturii nănașii 
„Și corbii pețitorii 
„Și ciorele nunele11.
Da Gruia din grai grăia:
— „Feritu-m’a Dumnedeu, 
„Că n’am făcută nici ună rău. 
Da pe Gruia că’lă ducea,
La castronulă mării, 
La roșteiulă temniții 
Și pe Gruia că’lă punea 
Câtă ună grosă14) cu fața’n josu. 
Gruia ună corbă aucjia 
Totă răcnindă și croncănindă; 
Da Gruia din grai grăia : 
—J„Dalele măi pui de corbă! 
„Io me miră ce croncănescl 
„Ori sângele meu îlă pândescl! 
Da corbulă din grai grăia :
— „Ferescă-mă Dumnedeu 
„Să nu beu sângele tău, 
„Că pe mine m’a mânată, 
„Gruiă, tată-teu Novacă,

*9 Ca ună leninU.

„Ca să vădă de rendulă tău 
„Și m’a mânată mamă-ta, 
„Ca să’țl vedă viâța tau.
— „Dalele măi puiu de crobă, 
„Adă’ml călămară și pană 
Și-o lecă,5)ade carte albă, 
„La tata săjsciu da semă!11 
Corbu ’n aripe bătea
„Și ’ntr’ună bolduță10) se băga, 
Călămară, carte-apuca 
Și la Gruia le ducea. 
Să scrie o cărticică, 
Lui Novacă să o trimită. 
Corbulă în aripi bătea 
Și la Novacă o ducea, 
Colo ’n delulă de Feleacă, 
La curțile lui Novacă, 
Când corbu-aeolo sosia, 
Da Novacă atunci prânclia. 
Da corbulă din grai grăia:
— „Lasă prândulă la foculă 
„Și cuțitulă la draculă, 
„Că pe Gruia l’oră însura

’’9 o leanâ s= puțină: se mai folosesce ; unii 
pică, unii stropii, o țîră.

1C) prâvăliă.
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La regimentele de dorobanți se 
voră forma câte două companii perma
nente în stațiunile de întregire; recruții 
voră trebui să servescă presents în a- 
ceste companii unti and. Trupele de că
lărași se voră spori cu optă escadrone 
permanente. Divisia din Dobrogea se 
va forma din armata teritorială a a- 
celei provincii, constândă din 2 regi
mente de dorobanți, 2 batalione perma
nente de vânători și 2 escadrone per
manente de călărași.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Clușiu, 2 Martie st. n.

Petrecere română in Clușiu. Unica 
mea patimă de care nu me potti desbăra 
este danțulă ; îmi place a danța, a con
versa în dulcea mea limbă și a’ml pe
trece în societate română. Acestă pa
timă mă făcu la începutul!! carnevalului 
să mă îndoescă în cavalerismulii tinere
tului română din Clușiu, vădendă că ju
mătate din carnevală a trecută și den- 
sulă totă nu se cugetă la dorința sec- 
sului Jfrumosă; la întocmirea unei pe
treceri.

Chiar meditam asupra ilusiunilor dulci, 
ce rni-le făcusemă, când împărțitorulă de 
scrisori mă surprinse cu o invitare la o 
petrecere în pripă întocmită de junimea 
universitară din Clușiu. Surprinderea fu 
forte plăcută cu atâtă mai tare, că abia 
de vre-o câteva dile primii scirea, că 
în acestă carnevală nu se va ține cou- 
certulu română obicinuită; căci credă 
a’i fi cunoscută publicului cumcă încă 
înainte de a se forma societatea „Iulia" 
pănă în anulă acesta în totă carnevalulă 
s’a dată în Clușiu concertulă obicinuită 
alu tinerimei române universitare în fo- ] 
losulă unei scole române de fetițe ce 
are să se deschidă în Clușiu Precum 
sunt informată, chiar și în anulă acesta 
s’au făcută încercări pentru întocmirea 
acestui concertă, seu a unui bală română; 
der parte greutățile dilnice, parte alte 
împrejurări au contribuită la amânarea ba
lului pe ună timpă mai bine venită, 
căci „multe suntă năcasurile drepțiloră". 
Insă ca Românii se nu rămână îndărătulă 
altoru concetățeni, tinerimea română uni
versitară, încuragiată de vrednicii și ze
loșii săi conducători, și-a ținută de da- 
torință morală ca pe câtă timpă mai e- 
sistă sufletă românescă să dea semnă de 
vieță pe tote tărâmurile și prin urmare 
și pe tăreinulă secială. Deci întrunin- 
du-se într’o ședință a aflată de bine a 
improvisa o mică petrecere cu danță, cu 
caracteră privată și cu scopă filan
tropică.

Petrecerea s’a ținută în sala „Lumea 
nouă" (ujvilâg) în 2 Martie st. n. De- 
orece și eu avui fericirea a’ml petrece 
în mijloculă unei societăți curată ro
mâne, fie’mi permisă a da ună scurtă 
raportă despre decursulă petrecere! : A

participată, cu puțină escepțiune, totă 
inteligența română din Clușiu, ba și din 
jură. Semnă viu pentru interesarea co
mună de totă ce e frumosă și socială. 
Jocurile se începură cu „Ardeleana" după 
care urmă apoi: Valsă, Quadrill, „Po
mana" (forte frumosă întocmită), Mazurca 
etc. pănă la miedulă nonții, când apoi 
pe lângă duiosele nostre doine se ținură 
și toaste de d-nii: Iuliu Coroiană și Dr. 
Gregoriu Silași; er din partea junimei 
d-lă N. Bogdană, stud, phil., ținu ună 
toastă frumosă și bine alcătuită. După 
pausă se continuară de nou jocurile 
(precum audii) pănă la 4 ore, cu celă 
mai mare focă. Nu voescă a enumăra 
florile din cununa frumușică a dameloră 
de față căci.., ci mă mărginescă a dice, 
că petrecerea în genere și în specială a 
fostă animată și forte plăcută. Și prea 
credă că nu exagereză când viu a ex
prima comitetului arangiatoră mulțămită 
căldurosă. Merită laudă deplină și reu
niunea femeiloră române din Clușiu, ce 
e pe cale d’a se înjgheba completă, care 
prin seratele sale literare încă dă do
vadă despre zelulă celă mare pentru cul
tivarea limbei ndstre românescl. Do- 
rindu’i succesă strălucită la scopulă ei 
sublimă, o salută cu iubire. Er socie
tății arangiatore îi dică : „la revedere la 
maială!u C. L.

Ibănești, 28 Februarie 1889.
Locuitorii români din părțile aceste 

încă și adl vorbescă totă despre mortea 
tristă și neașteptată a înălțimei sale 
prințului Rudolfă. Este și lucru firescă, 
ca noi, locuitorii din părțile Gurghiului, 
să simțimă mai multă ca alțl supuși ai 
înaltei case domnitore perderea răposa
tului moștenitoră de tronă Rudolfă, pe 
care adese-orl amă avută norocirea a-lă 
vede prin părțile nostre, însoțită și de 
alțl membri ai casei domnitore, ba astă- 
tomnă îlă vădurămă prin părțile nostre 
însoțită de prințulă de Wales, moș- 
tenitorulă de tronă ală Angliei etc.

Alteța Sa a lăsată poporului nostru 
multe amintiri plăcutei. De când înce
puse a veni la venătore prin părțile nos
tre, începuse a vorbi și câte-o vorbă în 
limba românescă. Așa pe gonaci, cari 
toți era Români și ală căroră numeră 
era în altă di de câte 50 pănă la 80 de 
inși, de multe-orl îi întreba Alteța Sa în 
limba românescă: „Este ursă seu porcă ?“ 
și le dicea : „Aveți grijă bine, să putemă 
împușca 1“ etc.

L’a iubită poporală nostru pe Al
teța Sa Rudolfă, pentru-că și Alteța Sa 
se arăta că iubesce pe poporulă nostru. 
Așa elă în mai multe rânduri a poftită 
se vedă jocuri românescl, cu care oca- 
siune Alteța Sa arăta multă simpatiă 
mai cu semă față cu portulă țăraniloră 
noștri, care portă pănă acum a rămasă 
necorcită. Țăranii noștri umblă totă în 

acelă portă românescă, pe care l’au pur
tată și strămoșii loră, Cidrecii suntă 
strimțl și creți, din lână albă de diă, er 
femeile umblă cu cretință și pe capă cu 
ună feliu de năfrăml albe, cărora le dică 
pe aici: chipețele. Dela mai mulțl feciori 
Alteța Sa a cumpărată bâtele cele îm
pestrițate, șerparele cele împodobite cu 
ținte și altele, plătindu-le bine, er dela 
fete a cumpărată mărgele, cătrințe, bră- 
cine, ba și câteva cămăși cusute fru- 
mosă. împrejurarea acesta făcea pe fe
meile nostre ca din ană în ană să se 
iutrecă mai multă cu cusăturile cele fru- 
mose ale haineloră loră.

Pe când Alteța Sa principele Ru
dolfă petrecea diua la vânată, pe atunci 
archiducesa Stefania făcea preumblări 
prin satele vecine și câte-odată pe josă, 
însoțită numai de o damă de onore. Pe 
copii îi cinstea cu bani și cu altele, din 
care causă copiii alergau cu ghiotura 
după ea.

In tomna trecută, când Alteța Sa a 
venită însoțită încă de vre-o alțl 5 prinți, 
între cari era și prințulă de Wales ală 
Angliei, la cerere, tinerimea română din 
vre-o 12 comune s’a adunată la olaltă 
pentru ca să le joce românesce. Inal- 
țiloră ospețl le-a plăcută multă jocurile 
tinerimei năstre, pe care 2 fotografi i-a 
fotogrată, din fiă-care comună în gru
puri, totă câte ună fecioră șl-o fată, ale 
cărora portrete, precum am înțelesă, as- 
tădl se află și în casa imperială din 
Londra.

In primă-vera acesta era plănuită ca 
să se facă mai multe pregătiri și repa- 
rațiunl, de orece Alteța Sa se esprimase, 
că pe viitoră va petrece vera mai multă 
timpă la Gurghiu. Mortea lui însă a 
curmată tote planurile acestea.

In urma ordinațiunei Esc. Sale Me- 
tropolitului din Sibiiu, s’a făcută în co
muna nostră și ună părăstasă pentru 
odihna sufletului lui, s’au trasă clopotele 
și s’a celebrată sf. liturgiă cu ecteniile 
morțiloră în fiă-care di, pănă la îmor- 
mentare. I. P,

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.
(Servicmlti biuroului dc coresp. din Pesta)

Belgrade, 9 Martie. Proclama- 
țiunea regenții, care accentuezi 
susținerea amiciției în afară, or
dinea în năuntru, a fostu primită 
pretutindenea cu entusiasmu. Ca- 
binetulu hotărăsce acjl terminulu 
pentru convocarea Scupcinei celei 
mari. Milanu se va stabili, pro
babilă, în Grațu.

EDUCAȚIUNE. 

ajunge țînta, pentru care e menită. Des- 
voltărei trebue să i fiă date condițiunile 
în care se pote face. Lipsindu i condi
țiunile desvoltărei, ființa stagneză ori 
degenereză și cu timpulă dispare.

Totă așa stă lucrulă și cu omulă, 
corona tuturoră făpturiloră, decă-i lip- 
sescă condițiunile desvoltărei. Desvolta- 
rea fiecărei ființe trebue să fie amăsurată 
și corespuncjătore naturei sale. A plan- 
teloră este numai vegetativă; a anima- 
leloră necuvântătore este nu nu mai vege
tativă, ci și sensitivă; a omului nu pote 
fi numai vegetativă ca a planteloră, nici 
numai vegetativă sensitivă ca a și anima- 
leloră, ci pe lângă aceste și sufletescă, 
adecă spirituală și morală.

Omă întregă este numai acela, care 
trăesce o vieță socială și religiosă tot
deodată. Elă atunci dă puternică peptă 
în răsboiulă cu potrivnicii săi, și însem- 
nândă loculă fiecăruia, merge cu pasă 
sigură pe căile lui Dumnedeu și spre 
lumina cuvântului. Der pentru ca acestă 
lumină, atâtă de rară astăcjl, să se potă 
răspândi preste lume, trebue ca ea să 
strălucescă mai alesă în educațiune. Ea 
nu pote ajunge la massele poporului, 
decâtă numai indusă fiindă în cele din- 
tâiu mișcări sufletescl ale vieții și sub 
influința mamei. Da, căci acesta este 
făclia cea sfântă, ce femeia sîrguitore a 
lui Virgiliu o aprinde noptea pentru lu
cru lângă legănulă copilului ei.

Fiindă-că se ocupă atâtă cu partea 
corporală, câtă și cu rea spirituală a o- 
mului, de aceea educațiunea se împar
te în: fisică seu corporală și în spiri
tuală.

Mulțl stâlpi și multe mijloce are so
cietatea omenescă, dreptă condițiunile 
cele mai de căpetenie, fără de cari nici 
ună poporă nu pote înflori și nu se pote 
înălța la cultură. Aceste mijloce suntă 
scolele, cari jocă rolulă celă mai însem
nată în vieța unui poporă, căci ele îlă 
facă omă nu numai trupesce, ci și sufle- 
tesce, adevărată . mă și fără de cari na
țiunile ar fi nisce corpuri fără vieță.

Scola este templulă, în care cunds- 
cemu manifestarea lui Dumnedeu între 
dmenl. Scola este aceea, care face tru- 
pulă sănâtosă și robustă, spiritulă no
bilă, vioiu și luminată, inima semțitore 
și plină de iubire, er sufletulă mare și 
generosă.

Educațiunea pote fi publică și pri
vată; se nasce însă întrebarea: care este 
mai bună, cea publică seu cea privată?

Copilului în scola (cea publică) mai 
multe îi stau deschise spre a se 
perfecționa, căci vădendă diligința al
tora se nasce în elă ună felă de râvnă, 
carea îi imboldescc curagiulă spre imi
tarea consoțiloră săi. Și astfelă prin ri- 
valisare se nisuesce a se apropia cu 
totă diligința de grădina sciințeloră, de 
rîulă celă stempărătoră ală museloră, ca 
să-și îndulcescă frageda lui memoriă cu 

„Vineri di, dimineța!" 
Da Novacu să gătâ 
In mănăstire se băga, 
într’o mănăstire mare
Cu totu felulă de tipare 
Și totu taleri își punea 
Și la ’mpăratu se ducea. 
Impăratulu că lă vedea 
Da din graiu așa’i grăia:
— „Da tu cucă călugărescu 
„Cu barba de pâră oiescu! 
„Cum de tu ai cutezată 
„In Țiligradu de-ai intrată? 
„Că Țiligradu-i încuiată 
„Și de Turci încunjurată!“ 
Da Novacă din graiu grăia:
— „O ’nălțate împărate
„Că io pâDt’acea-am* 1') venită, 
„Că așa am audită, 
„C’avețI ună robă de perită. 
„Da mie de mi-lă vei da, 
„Totă taleri pe elu țl-oiu da, 
„Da taleri de cei mărunți, 
„Numai să mergă mai mulțl!*

Ceva despre crescerea copiilor!! si despre inspsirile învetăto- 
rniui bunii.

I
Totă ce e viu în natură numai prin 

desvoltare corăspundătore ființei sale pote

*') pentru aceea.

Da ’mpăratu-așa dicea:
— „Tu, cucă călugărescă, 
„Că ăla nu ți-l’așă da 
„Totă lumea de mi-ai da. 
„Nu’ml trebe taleri merunțl,
„Că și-ai mei îmi pară pre mulțl, 
„C’ala-i Gruia lui Novacă 
„De trei ori țâra-a prădată 
„Și nimica n’a lăsată!" 
Da Novacă atunci grăia:
— „înălțate împărate 
„Lasă-mă se ’lă spovedescă, 
„Să nu moră nespoveditu 
„Ca și celă mai prăpădită!" 
Pe Novacă îlă lăsa,
Cinci sute străjlls) pe elu țipa, 
Pe Gruia încă p atâtea. 
Novacă la Gruia mergea, 
Când da cu picioru ’n portă, 
Sbura câte-o pantă19) 'totă, 
Pune mâna pe roșteiu, 
Da așa îlă scutura, 
Totă temnița crepa 
Și din graiu așa grăia:

lb) vigilantti, păcii to rl
l0) pantă = bucată de feră.

— Da tu Gruiă, fătulă meu! 
„N’ascultașI cuventulă meu, 
„Da na paloșulă la tine 
„Și bate tu marginile», 
„Că bate-oiu eu mijlocele, 
„Că tu-ai picată'2") în sclăbiă2l)> 
„Că ești mâncată de robiă!
Pe unde Gruia mergea, 
Așa Turcii josă pita 
Cum pică tomna frunda, 
Când o ajunge bruma, 
Da pe unde Novacă mergea, 
Așa Turcii josă pica 
Cum pică vera ierba, 
Când o atingi cu cosa;
Și-apoi venindă cătră casă 
Intru o pădure desă
Vâdă o dalbă de cătană, 
Ce horăia și chiuia 
De de cântecele lui
Pica frunda codrului.
Da Gruia din graiu grăia:
— „Da tu dalbă'21) de cătană

20) ai cădută.
2lj sclăbie=slăbiciune; sclab=slabu, debila.

2,i „Dalbu“ se folosesce în loca de „mân
dru11 seu „frumosă.11

„De unde vii. de unde ești, 
„Ce horescl și chiuiescl?
„Că de glasulă gurei tale 
„Da stă apa’n locă pe vale?" 
Cătana din graiu grăia:
— „Feri te din calea mea, 
„Că numa-o palmă țl-oiu da 
„Da nu sciu, când te’i scula, 
„Și numa-odată ta.-oiu lovi 
Și nu sciu când te’i trezi!" 
Atunci Gruia în locă stă
In locă stă și așteptă 
Și frumosă îlă întrebă: 
„Da tu dalbă de cătană 
„Spune’ml din ce viță ești?"
— „Io’să ală crâșmăriții, 
„Ală Todorii din Țiligradă 
„Din mijloculă orașului, 
„Din cornulă piațului,
„Că totă spunea maica mea, 
„Că cu Novacă trăia bine 
„Și-atuncI m’a avută pe mine !"*1 

Cehalulu românii, Septemvre 1888.
_________ Antoniu Bălibanii.

*) „Gruia lui Novacă" are mai multe va
riante în diferitele părți locuite de Români; 
așa. am cetită între baladele d-lui Marienescu 
și în diarele românescl. A. B.
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suculă fapteloră bune. Considerându-le 
acestea, trebue sâ afirma, că educațiunea 
publică e mai favoritore și conduce mai 
iute și mai ușoră la scopă. Statorindă 
însă principiula acesta, nu voescă să dică, 
că educațiunea privată nu ar fi bună; 
sunta destui, cari crescuți acasă, au ajunsa 
omeni forte însemnați.

Educațiunea e forte momentuosă 
pentru vieța și viitorula unui poporă, și 
tote poporele cele culte au prețuit'o mai 
pre susă de ori ce. Locuia unde cu deo
sebire se deprinde educațiunea, ținândă 
seină că majoritatea părințiloră nu pota 
da o educațiune cuvenită copiiloră, ne- 
avănda cultura trebuinciosă, este : scola. 
In școlă înveță copilula a’șl cunosce da
toriile sale în tote relațiunile vieții; în 
scolă i-se lumineză înțelesulu, ’i se deș
teptă mintea și ’șl nobiliteză iuima, c’ună 
cuvânta, i-se formeză caracterulă.

Fiă-care orna este primitora de edu
cațiune; fiăcare are drepta la educațiune, 
cum are drepta și la vieță. Nimeni, nici 
ca individa, nici ca membru unui corpa 
sociala nu’șl pote îndeplini cum se cu
vine datoriile sale, decă nu ’șl va do
bândi diverse cunoseințe. Fără educați
une și fără instrucțiune, omulă este in
capabila a înțelege destinațiunea sa și 
raportula, în care se află cătră celelalte 
creaturi.

Socrate, fiinda întrebată, că pentru 
ce nu primesce vre-o deregătoriă de stată, 
răspunse: „Cea mai mare și mai grea 
împărtășire și conlucrare la trebile sta
tului stă în aceea, de a cultiva tineri
mea și a cresce statului omeni și condu
cători harnici.“ Instruirea era pentiu elă 
o chiemare Dumnedeescă și a ține pre
legeri asupra educațiunei îi era cea luai 
sfântă datoriă din tote și după părerea 
lui ună bărbată cuminte nu ar trebui 
să se ocupe cu nimică altceva mai se- 
riosă, ca cu educațiunea fiiului său.

Să desfășurămă mai ântâiu deose
bitele specii de educațiune. Incept-ină 
cu educațiunea fisică, ca una ce ni-s» 
impune în modă necesară și se ivesce 
înda.ă la începutulă vieții nostre. Sco- 
pulă ei este: de a face din copilă omă 
sănătosă și robustă și de a-lu apăra tot
odată de totă ce l’ar pute slăbi ori 
sluti

Cu privire la educațiunea cea din- 
tâiu a copiiloră suntă deosebite păreri. 
Unii susțină, că ea începe mai de tim
puriu, alții că mai târdiu. Etă ce ne 
spune Jean Paul: „Educațiunea copi
lului are să începă cu țipetulă celă 
dintâiu ală lni“. Suntă alții, cari dică că 
atunci arfi pre târdiu, deorece educațiunea 
se începe din momentnlă când s’a con
cepută copilulă în pântecele mamei sale. 
Se dice mai departe și nu fără temeiu, 
că precum e mama copilului viitoră — 
celă putină în genere disă — întocmai 
așa are să fiă și copilulă și mai târdiu 
•bărbatulă.

Născuții suntă pururea icon., părin- 
țiloră. Creerii, sângele și carnea copi
lului e împrumutată dela părinți. Deci 
fiindă părinții stri. ați, la trupă ori la 
sufletă, ori la amândouă deodată, după 
legile naturei, tote aceste efecte trebue 
să se transplânte în iru< tnlă trupului 
loră. Aplicarea spre anumite vițiurl pre
cum : bețiă, răutate, caprițiu, arțagă, 
desfrânare și supărare, cum .<•■ vădă la cei 
mai mulțl băețl îndată în< ă dm fașă, nu e 
altceva decâtă pornirile <i d fectele moș
tenite dela părinți.

Stândă lucrulu astfelă, decă iubirea 
părințiloru, în timpulă în care este te
mea în stare binecuvântată, e credinciosă 
și intimă, atunci copilulă loră va fi : vi- 
oiu, deschisă și va lua ușoră ună carac- 
teră bună și tare. Decă mama a vorbită 
totă numai adevărulă, nu se va fi lingușită 
față cu nimeni, va fi ocolită totă feliulă 
de ascunsuri și finețe frapante, atunci 
acesta se va oglinda de bună semă și în 
inima curată a copilului său. Decă ea va 
fi purtată greutățile ei cu înlesnire, va 
fi avută o nisuială seriosă de-așl pregăti 
o vieță’plăcută și nepătată, atunci a-

cesta se va arăta în umorulă bună și 
cugetulă curată ală copilului.

Doctorulă Roesch a observată în pri
vința acesta, că nici ună vițiu nu iuflu- 
ințeză așa de vătămătoră asupra descen- 
dențiloră, ca beția părințiloru. Copii u- 
noră asemenea nenorociți — dice susă 
amintitulă doctoră — suntă slabi și ră
utăcioși, când de-o apatiă absolută, când 
de-o simțibilitate escesivă. Nisce ase
meni vițiurl părintescl facă a degenera 
succesivă familia și comuna; demora- 
liseză și facă să dispară chiar popore în
tregi.

Educațiunea copilului în înțelesă 
strictă se începe numai în anulă ală II-lea 
și diu începută e negativă va se dică 
are numai de a împedeca nascerea scă- 
deriloră; și numai întru atâtă se dice 
positivă încâtă țintesce ca pe copilă se-lă 
aducă mereu la deprinderea binelui. In 
acestă privință omulă să se nevoiască a 
face ce a disă ună Lacedemoniană: „Eu 
vreu a deda copilulă meu să se desfă- 
teze de ceea ce este bună și să se scâr- 
bescă de ce e rușinosă.u

Decă copilulă se află mai adeseori 
totă sub aceleași impresiunl și totă în 
aceleași ocupațiunl, spiritulă lui nu nu
mai se cultivă, der tot-odată se îndreptă 
și se consolideză în principiele, manifes- 
tațiunile, înclinațiunile și sâmțămintele 
sale, cari tote au o forte mare influință 
asupra cugetării, ba chiar și asupra îu- 
tregei vieți.

Niemeier dice, că a educa pe omă 
va să dică a-lă deda se Încrede după prin
cipii bune.

Licurgă, legislatorulă Lacedemonie- 
niloră voindă a arăta concetățeniloră săi 
ce putere are educațiunea nu numai a- 
supra omeniloră ci și asupra animaleloră 
a luată doi cățăi de ună soiu, deodată 
fătațl dela o cățea și pe unulă l’a învă
țată a prinde iepuri, er pe celălaltă ni
mică alta, decâtă a mânca și a zăce. A 
chemată odată pe toți cetățenii într’o 
sală mare, unde a lăsată să se pună unîi 
blidă cu carne și să se slobodă ună epure, 
er după aceea a poruncită să se slobodă 
și cei doi câni în sală. Cânele de venatu 
trecendă pe lângă carne, a alergată după 
iepure, er celalaltă s’a aședată la blidă 
nepăsândui măcară de ară fi fostă o miiă 
de iepuri. Ce deosebire între doi câni 
de uni nemă și deodată fătațl? Și a- 
cesta nu vine decâtă din dedare și din 
deprindere.

Stândă lucrulă astfelă de sine se 
înțelege că cu privire la omă încă are 
valore acestă principiu și încă cu atâtă 
mai vârtosă pentru-că tinerețea — după 
cum c]ice înțeleptulă Haller în „Albertu 
ală său — ușoră se lasă se încovoia 
încătrău o îndreptă înțelepta educațiune.

Amă vâdută der pe scurtă câtă in- 
fluințeză educațiunea fisică asupra fiin- 
țeloră viețuitore deci să nu învățămă pe 
copii de mici la moliciune, la iubire de 
dulcețuri și la lene — ci la bărbățiă, 
contenire și la iubire de ostenelă.

Omulă după natura lui cea spirituală 
și morală, stă mai pre susă de tote fiin
țele din lume, căci elă împreună în fi
ința sa și legă amândouă lumile. Despre 
acesta ne vorbesce și străbunulă Ovidiu: 
rPronaque cum spectent animalia terrain : 
os homini dedi, coclumque videre jussit, 
el errectos ad sidera tollere vultus. (Pe când 
tote animalele celelalte âmblă cu capulă 
plecată spre păinentă, numai omului este 
dată să umble cu capulă înălțată și în- 
torsă cu fața spre stele să privescă ce- 
riulăȘ

Prin urmare, precum ființa și natura 
omului este cu multă mai presusă de 
celelalte ființe din lume, întocmai trebue 
să fiă și desvoltarea ori cultura lui, adecă 
nu numai fisică, ci și spirituală și morală.

Desvoltarea spirituală se cuprinde: 
în desvoltarea tuturora puteriloră minții, 
adecă în câștigarea sciințeloră sistema
tice și temeinice; er desvoltarea morală 
se cuprinde îu desvoltarea tuturoră pu- 
teriloră morale ale omului, ce se face 
prin deșteptarea și nutrirea tuturora sim-

țăminteloră religiose, morale, naționale, 
umane, intelectuale, estetice ș. c. 1.

Aceste două desvoltărl sunt strînsă 
legate una cu alta încâtă una fără cea
laltă nu se pote închipui; căci decă 
s’ar despărți una de alta și s’ar da 
cuiva numai una din ele, atunci aceea 
nu numai că nu-i-ar folosi ci încă i-ar 
strica forte multă și în locă să-lă ajute 
l’ar împedeca în ajungerea scopului său 
ultimă.

Deci cultura intelectuală adecă ști
ințele: suntă radele sorelui ideală, suntă 
acea lampă magică, care ne lumineză 
în calea vieței, ca să cunoscemă adevă- 
rulă și să nu umblămă în întunerecă; 
er cultura morală seu semțemintele 
morale suută foculă sorelui ideală, care 
ne topesce și ne arde simțibilitatea ini- 
mei și pornirea spre rău și ne îndemnă 
la virtute.

Numai decă vomă ave înaintea oclii- 
loră necesitatea educațiunei pentru omă, 
modulă și mijldcele, prin cari se pote 
câștiga acea educațiune, vomă pute 
cunosce câtă de frumosă, der tot odată 
și câtă de grea este cliiămarea învă
țătorului.

Puterile spirituale și morale suntă 
ascunse și închegate în sensualitatea tru
pului, precum este ascunsă foculă îu cre- 
meue; și precum foculă din cremene se 
pote scote numai prin lovirea acesteia 
c’ună obiectă vârtosă — cu amnară de 
oțelă — întocmai așa și puterile spiritu
ale și morale din copii se potă nasce și 
desvolta numai prin înrîurința din afară 
și prin înboldirea din lăuntru corespun- 
dătore nu numai naturei aceloră puteri 
der și naturelului flăcărui învățăcelă.

Scopulă educațiunei intelectuale este 
de a aduce facultățile intelectuale în 
stare de a pute face diverse operațiuni 
cu siguranță și precisiune.

Aceea însă, ce ridică pe omă mai 
pe susă de tote celelalte creaturi, este 
fără îndoială: simțementulu morală. In 
adevără cunoscințele omenescl, cele mai 
întinse și mai desvoltate nu ar fi decâtă 
o perfecțiune închipuită decă spiritulă 
ar voi să opereze fără controlulă rațiu- 
nei de unde resultă necesitatea educați
unei morale. Virtutea este, care îlu face 
pe omă capabilă de a-șl împlini lesne 
datoriile sale ce i-le impune posiția sa 
socială! Virtutea singură îlă face să 
aspire la gloria adevărată și solidă. Ea 
singură i pote inspira iubirea de patriă 
și neinteresarea, preferindu adecă binele 
publică binelui privată. Fiindă-că însă 
vieța omului virtuosă nu este altceva, 
decâtă o luptă contra inimicului interioră 
ală binelui, de aceea trebue să-i opunemă 
o forță superioră: Religiunea.

„Să admitemă ca basă a educațiu
nei religiunea și să fimă siguri, că nu
mai prin religiune se pote întări morala 
unui poporă“, dice ună pedagogă renu
mită. Basa morală și a prosperității 
unui poporă este educațiunea. Menirea 
ei este de a semăna în inima copilului 
bunătatea și iubirea, de a deștepta în 
consciiința lui însuflețirea pentru totă ce 
este bună, adevărată și frumosă, c’ună 
cuvântă, de a face din elă ună ostașă 
ală progresului. Educațiunea trebue să 
fiă basa acelei morale, care lumineză 
mintea, aprinde inimele pentru fapte mari, 
modereză pasiunile înlocuindu-le cu munca 
cu patriotismulă, cu gustulă studiului,ală 
arteloră și industriiloră.

Noi putem ă învăța și uita ușoră 
multe lucruri; multe din cele învățate în 
școlă s’au ștersă din memoria nostră însă, 
ceea ce nu se pote uita, ceea ce s’a în
tipărită cu litere neșterse în inima no
stră este cultulu semțiminteloră cu cari 
ne amă deprinsă din copilăria. Deci ca 
să putemă influință cu sporă asupra în- 
vățăceiloră, întru învățarea și educarea 
loră, trebue să studiămă mai întâiu, prin 
ajutorulă cunoscințeloră: antropologice, 
fisiologice, psichologice și pedagogice, 
tote elementele seu însușirile învățăcei- 
loră. Cunoscendu-le acestea, trebue să 
ne acomodămă înțelepțesce în propune
rea sciințeloră și educarea loru (învâță- 

ceiloră), căci numai astfeliu le vomă câș
tiga : atragerea, iubirea și alipirea cătrș 
noi ; pentru-că numai atunci se voră 
simți atrași ca prin farmecă cătră noi și 
gata de a asculta și de a primi cu sete 
tote învățăturile și de a urma cu scum- 
pătate tote sfaturile cele bune ce li-le 
vomă da.

Să desvoltămă deci în inima curată 
în sufletulă ângerescă ală copiiloră no
ștri. cultura ideiloră mari și generose, 
sânta consciință a onestităței, salutara 
plăcere a muncii și dulcea iubire a ade
vărului și frumosului și ele se voră 
încarna în ei, voră deveni a doua 
natură a loră, obiceiulă întregei loră 
vieți.

Mijloculă de a regula tote relațiu
nile sociale, de a stabili pacea și buna 
înțelegere între omeni, de a asecura li
bertatea unui poporă și bunăstarea so
cietății este: de a lumina pe omeni prin 
respândirea sciințeloră, de a’i cresce ast
felă ca să devină activi, întreprindătorl, 
stăpâni pe sortea loră și pe ei înșiși și 
de a ajuta, prin influință unei buneedu- 
cațiunl, desvoltarea semțeminteloră de 
dreptate și iubire pentru semenii loră, de 
simpatia și de milă pentru totă ce vie- 
țuesce și sufere, semțeminte cari suntă 
isvorulă tuturoră virtuțiloră.

Acesta e educațiunea cu urmările ei 
binefăcătore.

Sentințe.
Religiunea și virtutea, sciința 

și arta suntă cei patru factori, 
cari transformeză o națiune.

I. M. Steiner.
♦

Cultivați spiritulă pentru că elu 
este chipului lui Dumnezeu. Des- 
voltațl adevgrulu, pentru-că elu 
este cugetulu lui Dumnecjeu.

Tegner.

înainte de tote trebue se în
dreptăm & pe omu în privința mo
rală, pentru-că altfelu comite cu 
atâtă mai multe reutățl, cu câtă 
este spiritulă lui mai ageră.

Platen.
Ițe

O cultură a inteligenții în tote 
direcțiunile — nu este de com
bătută, der ea nu trebue se fiă 
scopulă celă mai înaltă și celă 
din urmă. In sfîrșită tote se re
ducă la liârniciă în oficiu și la 
caracteră în vieță și numai la 
acestea.

Friedrich Wilhelm III, regele Prusiei,

Educațiunea morală a omului 
este de mare însemnătate, pentru 
că cu câtă îi cultivămu mai multă 
numai spiritulă, fără ca se scie 
ceva de virtute, onestitate și lege, 
cu atâtă mai curendu degenereză 
elă într’o ființă dintre cele mai 
nedrepte și sălbatice, tocmai fiindă 
că spiritulă Iui superioră îi dă în 
mâni mai multe arme de a strica 
altoi a. Aristotcle.

ECONOMIA.

Pămentulîi puhaiu și aratulti.
(Urmare <lin Nr. 40, aid „Gaz. Trans.)“

Rădăcinile unora plante, precum 
suntă : luțerna (visdeiula), trifoiulă, cresta 
cocoșului (sparceta), rapița, sfeclele| și 
napii pentru vite ș. a. străbată în sub- 
solO, aci mai multa, aci mai puțina. Din 
contră rădăcinile altora plante, precum 
rădăcinile bucateloră (cerealelora), ale 
grâului, sâcării, ovâsului și ale ordului, 
precum și rădăcinile cartofilorO (picioci- 
1 ra) se întindă și se lățesca aprope nu
mai în stratula arabila puhai și gunoită. 
Cu câta arămă așa-deră mai adâncă, 
adecă cu câtă este pământulă arabila mai 
adânca, cu atâta mai adâncă străbată și 
rădâcinele planteloră amintite în urmă 
și cu atâtă mai multă pota răbda se
ceta fără ca din pricina ei sS sufere vre-o 
pagubă.
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Pftmântuliî începe a se usca dela 
suprafață ; îu josd pămentula se uscă din 
ce în ce totă mai înceta și mai anevoiă. 
Cela dintâiu centimetru dela suprafață 
se uscă mai iute și mai ușora, ala doi
lea centimetru se uscă mai înceta și mai 
târdiu. ala treilea se usucă și mai înceta, 
mai târdiu și mai anevoiă ș. a. m. d. p. 
Din acestea putema înțelege, că, decă 
rădâcinele cele subțiri ale planteloră se 
află la o adâncime de 20 centimetri, 
plantele pota răbda seceta timpii cu multa 
mai îndelungata, decâta atunci, când ră
dăcinile lora se lățesca și se întindă la 
o adâncime numai de 10 centimetri. In 
casula cela dintâiu plantele află în pă- 
menta timpa îndelungata umedela de 
lipsă, pe când în casula ala doilea plan
tele începa a se veșteji, a se usca din 
lipsa de umedelă.

Arătura adencă apără plantele nu 
numai contra secetei, contra uscăciunei, 
ci și contra umezelii prea mare și stricăci- 
ose, mai cu semi decă subsolula nu lasă 
apa să se strecure prin ela. Subsolula pă- 
menturilora, care nu lasă apa să se strecu
re prin ela, este alcătuita mai cu seină din 
Iuta seu este stâncosa. Pămentula lutosă 
în stare umedă are însușirea aceea , că 
lasă încă și mai anevoiă apa să pătrundă 
în ela. — Une-orI suntema siliți, ca să 
arăma pământurile lutose, pe când sub
solula este încă forte umeda ; în starea 
acesta ela se îndesă și se bătătoresce 
forte tare prin pașii vitelora și prin plugă, 
și fiind-că gernla pătrunde arare-orl pănă 
în subsolu, acesta se îndesă și se bătă
toresce așa de tare, de se face ca aria 
șurei. Din pricina acesta arătura puțina 
adencă se umple în curendu cu apă și 
se face ca cirulă și plantele au să sufere 
forte multa.

Se înțelege de sine, că îutre aseme
nea împrejurări aceeași mulțime seu a- 
ceeașl cantitate de apă umedesce o ară
tură de 20 centimetri de adâncă numai 
pe jumătate atâta de tare, ca pe una de 
10 centimetri de adâncă; seu, ceea ce 
este tota una, arătura adencă într’una 
pământă cu subsola, prin care apa nu 
se pote strecura, rabdă timpa cu multa 
mai îndelungata vremuri ploiose, decâta 
arătura mai puțina adâncă, fără ca plan
tele să sufere din pricina ploilora vre-o 
daună.

Plantele îșl primesca nutrementula 
din (aera prin frunde și din pământă 
prin rădăcinele cele subțirele. Decă ar- 
demă o plantă, rămâne cenușea. Colorea 
suriă a cenușei vine de acolo, că în ce- 
nuse se află părți micuțe de cărbune, ne- 
arse.

Decă supunema cenușea unei călduri 
forte mari, părticelele de cărbune arda 
si rămâne numai o materiă albă, care 
constă din mai multe feluri de săruri. 
Sărurile acestea sunta corpuri vertdse, 
pe care nu le putema face să trecă în 
aera și din pricina acesta planta nu le-a 
putută primi din aera, ci din pămenta. 
Și așa și este ; sărurile, care se află în ce
nușea plantei, le găsimă în tote pămân
turile roditore, și firesce și în petrile, 
din care s’a născuta pământulă.

Scima de mai înainte, că petrile se 
mărunțescă, se macină sub înriurirea a- 
erului și se faca pămenta ; materiile nutri
tore pentru plante, ce se nasca prin mă
cinarea petriloră, se disolvă, se topescă 
și în starea acesta pota servi ca nutre- 
menta pentru plante. Decă arăma adâncii, 
punemă mai multe părți de pămenta în 
atingere cu aerulă și astfelă în pămenta 
se nasca mai multe materii disolvate, seu, 
ceea-oe este totft una in pămenta se nas- 
ce mai multa nutrementa pentru plante.

Din pricina acesta conține (cuprinde) 
pămentula cu o arătură de 20 centime
tri de adencă mai multe materii nutri- 
tdre pentru plante, adecă mai multa nu
trementa, decâta unu pămenta cu o 
arătură numai de 15 seu chiar de 10 
centimetri de adâncă. Cu câta se află 
însă în pămenta mai multe materii nu
tritore, mai multa nutrementa pentru 
plante, cu atâta este pămentula mai ro- 
ditora. De aceea vedema, că bucatele 

(cerealele) reușescfl cu multa mai bine 
și dau o recoltă cu multa mai mare în- 
tr’o arătură adencă, decâta în pământu
rile cu arătură mai puțina adâncă.

Folosele cele mari, ce le avemti și 
ce ni-le dă (oferă) arătura adencă prin 
aceea, că scutesce plantele contra sece
tei, uscăciunei și contra umedelii prea 
mari și prin aceea că în arătura adâncă 
se află mai multe materii nutritore 
pentru plante, trebue să îndemne pe 
fiesce-care plugara cu minte și cu pri
cepere, ca să are pământurile sale câta 
se pote de adencă.

Unele pământuri au subsola, pe care 
îla putema scote îu măsură mai mare 
la suprafață și îla putema amesteca cu 
pătura de pămenta arabila, fără ca din 
pricina acesta să avema vre-o daună. 
Astfela de soiuri de pămenta este marga 
și loesula; în pământurile despre care 
este vorba se află multa vară și pe 
lângă acesta și tote celelalte materii nu
tritore pentru plante în stare disolvată 
seu topită și în măsură destula de mare 
și pănă la o adâncime însemnată. Loe
sula este una fela de pământa lutosa- 
vărosa seu vărosă-lutosă forte buna și 
mărunta, care s’a aședata pe timpula 
celui din urmă potopii generală, ca no- 
mola forte fină, în șesurile cele mari seu 
prin văile unoră rîurl adese-orl pănă la 
o adâncime forte însemnată. Imprejurărei 
acesteia au de a mulțămi multe ținuturi, 
că pământurile suntă atâtă de roditbre. 
Loesulă și marga bună le putemă scote 
îndată și în măsură mai mare la supra
față și le putemă amesteca cu pămentula 
arabilă, fiind-că în ele se află multe ma
terii nutritore pentru plante în stare di
solvată. Recolta din pricina acesta n’o 
să fie mai rea, ci din contră va fi mai 
bună, fiind-că amândouă aceste soiuri de 
pămenta gunoiescă așa-dicâadil pătura 
arabilă.

Decă însă subsolula este alcătuită 
din pământă crudă neroditoră, să fimă 
cu mare băgare de semă și cu luare a- 
minte și să nu adencimă arătura din- 
tr’odată, ci numai încetula cu încetulă, 
în fiesce-care ană câte puțină și în res- 
timpă de mai mulțl ani. Decă ameste- 
cămă dintr’odată cu pătura arabilă prea 
multă pămenta neroditoră, o să avemă 
recoltă slăbuță ; rădăcinile cele subțirele 
ale planteloră nu potă primi destulă nu- 
trementă pănă cândă se întindă în stra- 
tulă de pământă amestecată cu brușulețl 
din subsolă în care se află forte puține 
materii nutritore pentru plante în stare 
topită. Primiudă însă o parte din rădă
cinile planteloră nutremântă puțină, plan
tele nu potă cresce cum se cade și e 
lucru firescă, că și recolta trebue să fiă 
mai slăbuță

Subsolula trebue să-lă spargemă, 
să-lă arămă totdeuna tomna, pentru-ca 
pământulă crudă neroditoră să rămână 
preste iarnă în nemijlocită atingere cu 
aerulă atmosferică și pentru-ca gerulă 
să-lă mărunțescă și frăgedescă. In primă- 
vera următore ainestecămă subsolula cu 
pătura arabilă; acesta o facemă așa, că 
grăpămă mai întâiu, apoi arămă maiîn- 
afară și grăpămă din nou.

Pentru-ca subsolula crudă și nero
ditoră să se macine mai repede și ma
teriile din elă să se disolve (topescă) 
mai bine, începemă a face arătură adâncă 
pe locurile acelea, care în anulă urmă- 
toră rămână în ogoră, seu pe care pu
nemă plante de sapă, fiind-că acestea 
în vera următore le lucrămă mai de 
multe-orl.

La ori și ce întâmplare este de 
lipsă, ca locurile acestea să le gunoimă 
mai bine, decum le gunoimă de obiceiu. 
Gunoirea se pote face seu numai cu gunoiu 
de grajdă, seu cu gunoiu de rând (de grajd) 
și cu mustă de gunoiu seu și cu balegă. 
Ca să nu lipsimă celelalte locuri de gu
noiu, ar fi pote mai bine, ca să gunoimă cu 
gunoiumăiestrită (artificială) cumpărată, și 
mai cu semă cu astfelă de gunoiu, despre 
care șoimii, că îngrașe și numai elă sin
gură de sine pământurile, er de altă 
parte disolvă (topesc?) materiile nutri

tore pentru plante din subsolulă ames
tecată cu pătura arabilă. Astfelă de gu- 
noiurl suntă: varulă arsă, chilisalpetrulă 
și guano peruană.

Pe pământurile sărace în vară, decă 
au posiție oblă, este mai potrivită, ca 
îndată după arătura adencă se aducemil 
vre-o 160—200 măjl de vară arsă pe 
hectară; varulă îlă așerjămă în grămedl 
și acestea le acoperimă cu puțină pă
mântă, er după ce s’a prefăcută varulă 
îu prafă măruntă, îlă tindemă, îlă împrăș- 
tiemă pe pământă. In anulă următoră 
grăpămă pământulă, îlă arămă mai îna- 
fară și îlă grăpămă din nou. Decă gu
noimă loculă bine cu gunoiu de grajdă 
și îi mai dămă vre-o 4—8 măjl de fos
fată de guano seu de suprafosfată ames
tecată cu puțină chilisalpetru, chiar și 
decă facemă dintr’odată o arătură adâncă 
mai însemnată, împrejurarea acesta nu 
este stricăciosă și păgubitore pentru re
colta primă, er pentru recoltele urmă- 
tore va ave o înrîurire de totă bine- 
făcâtore.

Unii dintre cetitorii noștri voră da 
pote din capă când voră ceti, că le 
dămă sfatulă, ca să are câtă se pote de 
adâncă, și voră dice: acestea tote potă 
fi adevărate, der acela, care voiesce să 
are mai adâncă, trebue să gunoiască 
mai bine, și ca să potă face acesta are 
lipsă de mai multă gunoiu, decum are.

Cuvintele acestea suntă la locă și 
este adevărată, că pământulă arată mai 
înafară și gunoită bine aduce recoltă 
mai bogată, decâtă pământulă arată a- 
dâncă și rău gunoită; der pentru acesta 
să nu perdemă din vedere împrejurarea, 
că pământurile arate adâncă, în totă re
gula, lucrate și gunoite cum se cade aducă 
recoltă cu multă mai bogată, decâtă cele 
arate mai înafară, ne dau și nutreță și 
paie, adecă materială de gunoiu mai multă 
și prin acesta ne [aducă în stare, ca să 
le putemă gunoi mai tare. Numai la 
începută, când adâncimă arătura, este de 
lipsă ca să cumpărămă gunoiu, decă e 
ca recolta în anii cei dintâiu să nu se 
micșoreze. Prin arătura adâncă însă ne 
îmbunătățimă pământurile în modă sta
tornică și cheltuelile, ce le vomă ave la 
începută cu cumpărarea gunoiului de 
lipsă, suntă ună capitală inisce capete), 
care măresce în modă însemnată prețulă 
pămentlă, și care de bună semă îșl 
aduce dobendile sale.

tzigieitA.
îngrijirea coplilorft de țiță.

Copilulă trebue ținută în cea mai 
deplină curățeniă; elă trebue ștersă ori 
de câte ori e nevoie cu ună burete mu
iată în apă călduță.

La alăptare, să schimbi copilulă dela 
o țiță la alta, ca nu dela una să sugă 
pre multă, er la cealaltă să rămâe lap
tele; acesta e vătămătoră și pentru mamă 
și pentru copilă. Țîțele trebuescă ținute 
forte curată și gurguile (sfâcurile) să fie 
spălate și sterse. E forte bine ca gur- 
guele să fiă spălate cu puțină ruină; și 
de va crepa pelița după cum se întâmplă 
adeseori, să le ungi cu stearină și să le 
ștergi er curată înainte de alăptare. E 
sănătosă atâtă pentru copilă, câtă și 
pentru mamă, ca alăptarea să se facă 
cu regulă, de trei ori seu patru ori pe <ji 
și odată pe năpte, pentru ca stomaculă 
copilului să potă mistui bine în acestă 
timpă.

Copilulă nu plânge numai când îi 
trebue țîță; mama trebue să cerceteze: 
pote că e udă, seu nu stă bine, seu se 
strânge o pândătură grămadă sub elă; 
și, de este sătulă, uscată și bine pusă, 
nu te îngriji de plânsulă său, fiindă-că 
copilulă prin acesta îșl arată puterile 
sale. 0 mamă, care observă bine, distinge 
forte curândă când plânge copilulă fără 
nici o pricină, de ciudă, de fdme, seu 
de dureri; în acestă din urmă casă co
pilulă trage piciorele spre pântece, unde 
simte durere; atunci mama trebue să-i 
dea ajutoră: să-lă facă să înghiță două 

seu trei linguri de ceai de chimionă, să- 
îuvălescă pântecele și piciorele cu pân- 
zăturl încăldite, să-lă ungă înjurulă bu
ricului cu câte-va picături de untă de 
chimionă și copilulă se va liniști.

In lunile cele dintâiu copilulă are 
mare trebuință de liniște și de somnă, 
de aceea trebue îngrijită, trebue cul
cată când pe o parte când pe alta și 
câte-odată dreptă, trebue ferită de prea 
mare lumină păuă se va deprinde încetă 
cu încetulă cu ea, trebue păzită de sgo- 
motă, seu de strigăte mari, ca să nu se 
deștepte cu spaimă din somnă. Și mama 
are nevoe de multă pază mai alesă două 
luni de dile, dela facere și pănă ce a- 
junge cu totulă în stare normală să se 
păzescă de lucruri cari suntă vătămătore 
atâtă pentru ea, câtă și pentru copilă ; 
mama nu trebue să mănânce nimică de 
acele mâncări, care desvoltă prea multe 
gazurl în stomach, nici murături, sără- 
turl, seu mâncări grele de mistuită, cum 
suntă mâncările prea grase, aluaturile 
etc., și băuturile spirtuose suntă vătămă
tore, însă la masă mama pote să bea 
ună pahară de bere seu de vină bună 
naturală ; mama trebue să se ferescă de 
emoțiunl mari, însă de se va întempla 
una ca acesta (o prea mare bucuriă, 
spaimă seu supărare) atunci mama nu tre
bue să dea țîță copilului, pănă ce nu va 
fi liniștită, să bea ună pahară de apă cu 
dulceță de smeură, să’și spele peptulă 
cu apă călduță, să frece bine țîțele, să 
storcă din ele laptele pe câtă se va pute 
și numai apoi să alăpteze copilulă.

Trebue să ferescl pe copilă atâtă de 
răcelă, câtă și de prea mare căldură; de 
aceea să nu fie învălită prea căldurosă, 
să ai grije ca piciorele să fie totă-deuna 
călduțe și de voră fi reci, să i-le învălescl 
cu o pâncjătură încăldită; și capulă tre
bue păzită să nu răcescă, fiindă-că mo- 
lele capului suntă forte gingașe; numai 
după ce capulă va fi acoperită peste 
totă cu pără, se va deprinde încetulă cu 
încetulă a se purta desvălită; la schim
barea pelinceloră (cârpeloră), precum și 
ori când se va deștepta din somnă, tre
bue observată, fiind-că copii mici a- 
sudă forte multă, încâtă cămășuța se află 
cu totulă udă, apoi trebue ștersă bine 
peste totă corpulă cu o bucată de fla
nelă și schimbată cu o cămașă în
căldită ; așa și când se va pune copilulă 
în baiă, să nu fie asudată, nici corpulă 
prea caldă, luată chiar din așternută; de 
aceea este bine să pui pe copilă desfil- 
șată pe pată, acoperită ușoră și să’lă 
lași să se misce și să se ,întinc)ă după 
placă, căci acesta ajută forte multă la 
desvoltarea lui; nici cu stomachulă în
cărcată nu trebue dusă copilulă în baiă.

Câtă trăescă băutorii și nebăutorii.
„Associațiunea medicală brita- 

nică“ însărcinase de mai multă 
timpă o co misiune, ca să cerce
teze câtă trăescă âmenii cei cari 
beu cumpătat ori peste măsură bău
turi spirtuose și câta trăescă, cari 
nu beu de locă. Comisiunea a 
cercetată în acestă privință 4234 
cașuri de mdrte și etă ce cjice că 
a aflată:

1) Cei cari nu beu de locă 
trăescă 51 de ani și ceva. 2) Cei 
cari beu cumpătată trăescu 63 de 
de ani și ceva. 3) Cei cari beu 
mai multă de câtă cumpătată tră
escu 59 de ani și ceva. 4) Cei cari 
beu fără să se stăpânescă trăescu 
57 de ani și ceva. 5) Cei cu ade
vărată bețivi trăescă 53 de ani și 
ceva.

Așaderă după oum a aflată co
misia, mai puțină aru trăi cei cari 
nu gustă de locă băuturi spirtuâse, 
cei cari beu cumpătată ară trăi 
mai multă, er bețivii și cei cari 
beu fără cumpătă ară trăi aprăpe 
totă așa de puțină ca cei cari nu 
beu de locă. Se înțelege, că s’a lu
ată aci numerulă mijlociu de ani.

In contra acestei statistice însă 
vină societățile de asigurare en-
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gleze și apunu după datele ce le au 
ele, care sunttl adevărate, că din
tre beutorl potu muri 97°/0 (97 din 
100), pe când dintre nebeutorl nu
mai 71°/0 (71 dintr’o sută). Toții 
așa spunu și societățile de ajuto
rare, dintre care unele primescu 
ca membri numai pe cei cari beu 
cumpetatu, er altele numai pe cei 
cari nu beu de locu, fiindcă dintre 
cei dinteiu moru numai 21 din 1000 
er dintre cei de-alu doilea numai 
13 din 1000

Statisticele prusiane arată că 
între bolnavi cei mai mulți suntă 
cei cari beu beuturl spirtuose, tota 
așa între cei bolnavi de tifusu sunta 
mai mulțî băutorii de spirtubse.

La tota întâmplarea e bine se 
se stăpânescă omulu dela băutură 
decă vrea să trăescă multu și se 
fiă sănetosu, ori se bea de totu pu
țină și cu cumpătă. Cei cari din 
nenorocire nu se potu stăpâni de 
locu, apoi se bea mai bine câte 
puțină vină, în locă de spurcatulă 
de rachiu, care ombră pe omă cu 
cjile.

Concuranța cismiriloru.
In Ddrfl a inventată unO așa nu

mită Iohan Sclibn cisme și ghete confec
ționate astfeliu, încâtă le măresc! ori le 
micșorezi după placă, Ele se recomandă 
mai alesă turiștiloră și celorl cari suferă 
de ochi de găină.

Din traista cu minciunile.

Nici prin gândii nu mi-a trecutu.
Una Țigana se duse la popa s6 se 

spovedescâ. Sfinția sa începu sd-ld în
trebe, decă a făcuta cutare și cutare pă- 
cata, cioroiula dracului îns6 cin^a una:

„Nu, cinstite părinte, nici prin gânda 
nu mi-a trecuta!“

„Furat’ai vre-odată, Țigane ?“
— Nu. cinstite părinte, nici prin 

gânda nu mi-a trecuta!
„Vorbit’ai de rSu pe cine-va?u

Nu, cinstite părinte, nici prin 
gânda nu mi-a trecuta!

„Mâncat’ai cu dulce în vre-o di de 
posta ?“

— Nu, cinstite părinte, nici prin 
gânda nu ini-a trecuta!

Și tota așa mai departe, pănă când 
în sferșita, v?dendâ Sfința sa, că ciora 
de Țigana nu vrea să spună nimica, con
teni cu întrebările, și-i rlise :

„Cum văda eu, tu ești sfântă, mdi 
Țigane !u

— Sfântă dău, cinstite părinte!
Vadendă popa, cum stau lucrurile și 

voindu să-lă vindece pe Țigană de sfin
țenia eși în ușa bisericei și strigă cătră 
crâsnică :

„Măi, Gheorghe, adâ de grabă ună 
pironă să-lă batemă pe Țigană în părete, 
că-i sfântă!“

Da cioroiulă :
Alai lasă pironele să se hodinescă, 

cinstite părinte, că pote totă oiu fi fă
cută și eu vre-o greșală. Alartoru mi-e 
calu bireului și găinile morarului!“

Sandu.

Trageri la sorți.
Losurî dela 1864 s’au sortată la 1 

Afartie următorele serii; 144 213 505 
584 854 918 1264 1336 1425 1496 1526 
1762 1819 1873 1975 2065 2118 2244 
2347 2485 2895 2952 2969 3011 3480 
3720 3815.

Crucea rosiă ung. s’au sortată la 1 
Afartie următorele serii și numeri: 31/71 
122/24 127/29 312 42 333/70368/18500/84 
627/69 708'70 720/83 947/48 975/75 
1076 40 1134/45 1367/4 1397/28 1444/14 
1489 10 1489 87 1524-40 1592/22 1840/28 
1895 45 1896 '35 1966 '89 1992/90 2051/86 
2335-36 2403 '27 2423/50 2508/45 2522/82 
2656 1 2760 '27 2786/3 2812/92 2813 31 
2872'94 2957'1 2958'63 2976/48 3310/29 
3333/33 3571/30 3600/26 3609'96 3641 41 
3733/77 3746/32 3753/50 3809'63 3832 49 
3836/34 4034'91 4182/80 4195/71 4218,5 
4220/86 4422/34 4463 11 4468/21 4608 78 
4509'64 4655'3 4710'14 4804'39 4969/76 
5019'83 5033/16 5077/1 5002/7 5141 70 
5142'61 5147/83 5246/19 5384 43 5416 18 
5420/2 5581/97 5792/33 5825/51 5892/23 
5928'29 5934'30 5994'32 6017/89 6026/77 
6105/84 6242/43 6388, 48 6436/79 6454 '72 
6545 86 6591/15 6612/82 6628/20 6755 14 
6763/47 6966/85 6975/59 6995/97 7099 58 
7105 65 7145'41 7250/97 7260/6 7371 53 
7388/64 7401/12 7461/95 7465/96 7497/26 
7585'85 7610/11 7689 6 7777/98 7890/47 
7893)92 7901/25.

Iu amortisare sau sortată seriele 
2836 4733 6311 7162 7573 7770.

Bisilica s’au sortată la 1 Martie : 
87/7 197 45 319 47 325/65 326/15 394'13 
444/92 518/90523'34 643/69 819/56 859-34 
1008/97 1046/91 1182'12 1219/88 1239'85 
1424'78 1431/851485/72 1550/85 1598'28 
1636/99 1800'80 1863/6 1927/20 2039/77 
2183/25 2231/97 2482/28 2518 47 2549/6 
2632/87 2660/63 2808/5 2980/38 3101/94 
3132/30 3298/18 3309/83 3405/35 3480-17 
3521/23 3551'97 3609-22 3890/37 4050-33 
4203/35 4307-21 4309/51 4676 14 4678/92 
4845/86 4959/25 5375/93 5446/62 5615/62 
5628/85 5638/1 5691/67 5705/15 5733 4 
5819/38 5861/83 5889, 34 5971'86 6222 90 
6274/79 6353/24 6369'52 6442/79 6459/1 
6652'39 6827/68 6875'61 6940/55 7036/23 
7192 '6 7196/84 7217/11 7264'9 7304 6 
7738/52 7745/88 7864 79 7921 '27 7969-4 
7980,58 2564 18.

In amortisare : 890, 1902, 1985,3134, 
3745, 4180.

Tergulu de rîraători din Steinbruch. La 4
Mart. n. starea rîmătoriloru a fostă de 108 052 
capete, la 5 Mart, au intrată 2751 capete și au 
eșită 707, rSinânendti la 5 Martie unu nu- 
meru de 110,096 capete. — Se notezi: niarfU un
gureștii veche, grea dela 54 pănă. la 55 cr. — 
marfă unyurcscd tineră grea dela 57 cr. pănă la 
58 cr., de mijlocii dela 56 cr. pănă la 561/2 cr. 
— ușoră dela 54 cr. pănă la 55 cr. — marfă 
țtrănescă grea dela------ pănă la —— cr. — de
mijlocii dela 54 pănă la 54‘/2cr. — ușoră dela 
53 cr. pănă la 54 cr. — Marfă de România, 
do Băkony grea dela — cr. pănă Ia — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă 1» — 
cr. transito mijlocia dela — cr. pănă Ia — cr. 
Marfă serbe'scă grea dela---- - cr. tran
sito mijlocii grea dela 54—55 cr. transito 
ușoră dela 52—53* 2 cr.— Porci îngrășat! de ună 
vnă dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la •— cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

ostil ungare (3-a emisiune) - - 114.75
Bonuri rurale ungare ----- 104.75
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.75
Bonuri rurale Banatil-Timișil - - - 104.75
Bonuri cu cl. de sortare ... - 104.75
Bonuri rurale transilvane - - - . 104.75
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescil ------- 99.85
Imprumutulil cu premiulU unguresc!! 137.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.......................................- 126.—
Renta de hârtii austriacă . - - - 83.10
Renta de argintii austriacă - - - - 83.75
Renta de aură austriacă - - - - - 111.55
Losurî din 1860 ------- 140.50
Galbeni împărătesei- ------ 5.69
Napoleon-d’orI - -............................. 9.611/,
Mărci 100 împ. germane ... - 59.47’/2
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.90

MULTE ȘI I)E TOATE.

Congo și cartea ie bucătăria.
Intr’o tipografia se tipărea deodată 

cu ună diară și o carte de bucătăria. 
Printr’o întâmplare nenorocită o bucată 
de materială culesă pentru cartea de 
bucătăria se amestecă cu meterialulă cu- 
lesu pentru jiară, privitoră la misiunea 
dela Congo, așa, că articolulu eși ast- 
felu: „Misiunea din vorbă susține, că face 
progrese hotărîtore. In cursulă celoră 
trei ani din urmă a pusă țepănă picio- 
rula în interiorulu părții celei negre de 
păinentă și a trimisă diferiți missionarl 
în imperiele cele mari ale Negriloră a- 
prope de ecuatorO. Aletoda loru constă 
în aceea, că boteză copii de Negri și’i 
crescă creștinesce...Calea cea mai 
ușbră și mai bună de a’i pregăti este, 
ai bate mai îuteiu' bine cu ună lernnă 
de bătucită caruea, apoi a’i pune într’o 
tigaia smălțuită și a’i prăji încetă. Nu 
va fi apoi nici o greutate a’i freca și 
strecura printr’o sită, fără se fi trebuită 
a i fi tăiată mai 'nainte în bucăți ș.; i’i 
fi f<:rtu ore ’iitregl.u

Teiwilc din Ardealu și Ungaria proiriă.
Dela 1 —15 Alartie: 1. Deeșă, Zlatna. 

(Gataja, Oravița). 2. Alediașă, Alurcșă- 
Oșorheiu, (Oradea-mare;. 6. Bălcaciu; 
Chezdi-Oșorheiu, Ciucu marc (Timi.șora, 
Detta). 7. AgârbicI, Ghiurciună, ApoldulU 
mare, Cloașterfă, Monoșturulă ung., Mo- 
rișdorf, Paraidă, Uzon, Vajdahaza, Vajda- 
Cămărașă. (Budapesta, AluncacI). 8. Sil- 
vașulu de susă, Șomcuta mare. (Cefa). 9. 
Sepsi-St.- Georgia. 11. Nyek. 12. Feldi- 
ora. (Lipova). 13. IbasfalSu, Lăpușulă 
românescă, Vințulă de susă, Trapoldă. 
(Tocai i. 14 Frata ung., Baia-AIare.
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Bursa de mărfuri din Budapesta dela 6 Martie. 1889.

Semințe

Cu
al

ita
te

a 
pe

r H
ec

t. Prețul per
100 cbilgr.

dela pana

Grâu Bănățenescti —
Grâu dela Tisa 79 7 55 7 60
Grâu de Pesta 79 7 50 7 55
Grâu de Alba-regală 79 7 55 7.60
Grâu de Bâcska 79 7.55 7.60
Grâu ung. de nordîî 79 ‘.40 7.55

Semințe SOiulu Calitatea
Prețul per
100 chilirr.vechi ori neue per Hect.
dela până

Secara — TO-72' 5 65 5 90
Orzâ Nutrețil 60.62 5.80 6 20

de vinars 62.64 6 50 7 10
de bere 64.66 7.35 8.50

Ovesti 1 “• 39.41 5.25 5.70
Cucuruzu ibănăț. 75 —.— 4.80

!» alt soiu 73 4.40 4 65

Hirișcă 540 5.75

Producte div. Soi ula Cursulu

dela pănâ

Sem. de trif Luțernă ungur. 60.- 166.—
— irancesă —■—

rosiă 55.- 65.—
Oleu de rap rafinata duplu 37.- 37 50

ei Oleu de in 6.75 7.-3 Uns. de porc dela Pesta 
dela țeră8S p

80 _____ -------
O Slănină sventată 51.— 51.60

afumată 57 50 58 -—o Seu 32 5C 33 —
8 Prune din Bosnia în buți -____ —.—

din Sorb a. în 890,1 __ _ •__
Lictară slavonă nou

>S bănățenesc^ 1
Nuci din Ungaria

S Gogoși ungurescl
p., SerbescI

Miere brută

Ceară
galhină strecurată ____
de Rosenau 1LG. 117

Spirt’d bruta 14.50 14.75
n Drojdiuțe spirtde | 18 50 19 —

Cursulu losurilorfl private din 5 Alartie.
cump. vinde

Basilica 7.85 8.10
Creditu 185.75 186.—
Clary 40 fi. m. c. . 62.25 63.—
Navig. pe Dunăre . 136.—
Insbruck . 26.— 26.50
Keglevich . 40.— 41.—
Krakau 23.60 24.10
Laibach 23.25 24.25
Buda 63.50 64.50
Palltiy 62.50 63.—
Crucea reșie austr. . 19.40 19.60

dto ung. . 12.95 13.20
dto ital. 15.— 13.50

Rudolf 22.— 22.50
Salin 65.— 65.50
Salzburg . 27.- 27.50
St. Gcnois 64.— 64.50
Stanislau . 35.50 —.—
Trieitine 4" 100 in. c. —.— 160.50

dto 4''/„ 50 77.- 79 —
Waldstoin 44.50 45 —
Windischgrătz . 59.— 59.75
SerbescI 3% 34.60 35 —

dto de 10 franci 6.— 6 20
Banca h. ung. 4U/O ■ 106.50 107.—

CufmuIA pieței ESrnșovu
din 9 Martie st. n. 1889.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 8 Martio st. n. 1889.

Eterna de aurii 4"/„ ------ 101.50
Renta de liârtiâ 5"/,,................................... 93.95
ImprumiitulU cAilorU ferate ungare - 1-15.90
Ainortisarea datoriei câiloril ferate de

ostil ungare (l-mă emisiune) - - 99.40
Atuortisarea datoriei câiloru ferate de 

osia ungare (2-a emisiune) - - 119 —
Atuortisarea datoriei căilorâ terate do

Bancnote românesc I Cump. 9.43 Vend. 9.46
Argintă românescă - „ 9.35 H 9.40
Napoleon-d’orI - - - 9.60 n 9.62
Lire turcescl - - - „ 10.84 n 10.88
Imperiali - - - - „ 9.84 M 9.88
G albiul „ 5.62 n 5.65
Scris, tone. „Albina0 6% „ 101.- n

n » » „ 98.50 n 99—
Ruble rusescl - - „ 128— H 129—
Discontulă - - - - 6'/,-8“/„ pe ană.

Bursa din BucurescI din 7. Martie
“V a-lorî. 0/

0 se i omp.
Rentă română perpetuă 1875 5°/. 98—
Renta română amortisabilă . 5°. 983/.
Renta rom (rurale convertite) «’/o 100’/.
Oblig, de statu C. F Române 6".

idem idem . . . 5°'„
ImprumutulU Stern 1864 . . . 7“/,
lmprumutulă Openheim 1866 »“,'o
Imprumutulă Oraș BucurescI . 5% 87'/.

idem idem din 1884 5’« —
Tmpr. or B cu prime Loz. fr. 20 58—
Credit fonciaru rurală . . . . 101,

idem idem . . . S’o
7\

96.
Credit. Foile. Urb. din BucurescI 105.

idem idem .... 6’'„ 103.
idem idem . . . . 5\, 94.

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5’,'. 82. ,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr

V. N.
235—

Banca Națion. uit. div. 78.15 500 989—
Dacia-România uit. div. 24 lei 200 277—
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. 10 1. aur; 200
Liceulă Sf. George lei . . . _
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 _
Societ. de Constr. uit. div. . 148.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _
Agio în Bursă............................... 1.15
Rubla de hârtie.......................... — 2. 68

Banca Națion. a României
Scompt............................................... G’.'o
Avansuri pe efecte ....
Avansuri pe Lingouri . . . . î”.

In fine s’a aflată unu mijlocii de 
casă pentru lecuirea infalibilă în contra 
suferințeloru de gătu și depeptu. Fabri
cantului Oscar Tietzc după multe oste
neli i-a succesa cu noroca a delătura 
gustul a cela iute și grețosa dela sucula 
de cepă, care din vechime încă s’a con
statata de folositorii contra tusei, răgu- 
șelei și a flegmei, și astfelO a face posi
bila întrebuințarea lui de cătră toți cari 
suferă. Prin amestecarea sucului de 
cepă cu alte substanțe potrivite a deve
nita în forma renumitelorfl bonbone de 
de cepă, una medicamenta de casă es- 
celenta de folositora și plăcuta. Să se 
observe stricta numele riTietze'i, care pe 
fiă -care pachetu se repetă de mai multe 
ori. Tote celelalte sunta imitațiune fără 
valore. A evitabile se află in pacheta â 
20 cr. și 40 cr. numai la următorele 
firme : In Brușovu: la Franz Kellemen, 
farm, la Biserica albă ; Depoula princi
pala în Kremsier la farm. F. Krizan.

ÎW* Numerele cu data de 
Dumineca ale „Gazetei Transil
vaniei* se potu abona și sepa
rată, fiindîî întocmite astfelu, în- 
câtfi pot fi privite ea neaternătore 
<le numerele de peste săptămână. 
Pentru ca acesta numeru de Du
minecă se pbtă pătrunde pănă în 
colibă, s’a stabilită ca prețu de 
abonamentu pe anu suma bagatelă 
(Ie ** florini. In modulă acesta 
se face cu putință și clasei mai 
lipsite a poporațiunei, case fiă în 
curentă cu cele ce se petrecu în 
patriă .și în afară, și să aibă o 
lectură variată, plăcută și folositore.

Abonamente separate 
la numerele <le Duminecă 
cu începere dela 1 Ianu
arie 1SSD se potu face ori 
și când, taxa abonamen
tului Hindu a se plăti celii 
puținu pe trei luni înainte.

Administrațiunea „Gaz Trans. “
Editora și Redactora responsabila ;

Or. Aurel Mureșianu.
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Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK.
SOCI ETATE PE ACȚJI ÎX BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULU ÎN ORAȘO ȘI DEPOS1TULÎI:
VI. Aeuss. Waitznerstr. 1696—1699. VI. Waitznerring' 57.

GARNITURI DE TREIERATU CU VAPORJ ȘI CU VERTEJU (GOPEL). 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare.
Mașini de semenatft în brazdă „HALAI)AS“

ale lui Sclxliolr. 
Mașini fle semenatt care împrăștie grăunțele.

Pluguil-Boyal patent, ale lui Sclilick și Pluguri originale Vidats cu unu florii, unelte agricole, grape, fărînul- 
Ags tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scflte mustii sfecleloru, sferîmători de porumbii (cucuruzii i, 
Q mori pentru sfărîmatu, mori pentru curățitiî, mori pentru măcinatu. ’ C

Parti aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă (iiiemu totdeuna, în depositu ■-Preturile cele mai eftine—Conditiunî de plată favorabile. £ 
fA Prețuri-curente la cerere gratis și franco.

Observare. Ne onorămQ a aduce la cunosciuța p. t. D-lortl mușterii, că deși amâ mutată partea cea mai mare a birourilor^ nostre ce se aflau C 
f'ț în Budapesta VI, IVaitzuer-Boulevard No. 57, în etabliseinentulă fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Aeussere Waitznerstrasse Nr. 1696—99, to- 9= 

susținemQ în interesula și pentru comoditatea onor, d-nl client! unii birou în oraști, în localitatea de pănă acum, unde vomă ținea ună deposit!! din 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltă stimă

Birec(ia toraăioriei Js firi ji a fabricei Se mașini a lai SCHLICK - societate pe ac|ii. | 

A O O OOOOO.O.O OOOOO,0,0.00'/C|||piO,0./f^C'.'0,0,0,00.00;0.0'00,0/CNC?CyC.v./'v wv./’v»/1 v

Eftimi cLe
trimete în

minune! Versandt-Gescheu
„zur ungar. Kronne".

tote părțile cu NACHNAHME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună

Das Erste Wiener 
l?crfcinbb®efd?dft 

•■zur ungar. flirwne**.
cu unu prețu câtu se pote <le scădutu.

Numai 7 fi. 85 cr.
costă ună orologiu cu PENDULA 

frumosă împodobită.

cu 5 ani garanțiă.
Aceste orologe cu pendulă suntă 

aședate într’ună castănă 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 mersulă său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

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

Numai 2 fi. 50 cr. 
costă unu frumosă orologiu de părete 
cu deșteptătoră cu clopotă în prevasă 
de lemnă de nucă cu o tablă de cifre 
ce singură luminezi, merge bine și 

deșteptă regulată.

Numai 3 fi. 90 cr.
costă ună orologiu deșteptătoră de bronză, e de aură francesă, 
cu ună tonă curată, o podobi pentru ori și cine pentru 
casă și călătoria cu ună mechanismu neruinabilă. _

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

Numai 5 fi. 25 cr.
costă ună cesornică remontoir de argintă-nikel 
fără cheii, este de trasă la scăriță, cu ariti-

toră de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată rae- 
chanică de arătătoră. Mai departe același remontoir (le 
argintu veritabilii <le 13 loți țL 8AO.

Mașini de cusutpentrufamiliă 
de construcțiunea cea mai nouă 

costă în locă de 15 fl. acum numai 
5 £1. 30 cr.

En garantezi! pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă șf regulată a 
acestei mașini de cusută pentru 
mână. Ea funcționeză iute frumos, 
cose orl-ce stofă grobă ori fină 
și face împunsături mai dese ori 

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

bună și se vinde dimpreună cu tote rechisitele necesare.

Tote cu câte 97 cr.
97 cr.

1 Pălăriă de 
bărbațidinfilz 
mole m tote 

colorile.

97 cr.
1 cămașă băr- 
bătescă din 
Chiffon ținu, 
(Ireton seu 

Oxford.

(J1 cr.
1 pantaloni] de 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

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

97 cr.
1 cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.

97 cr.
3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.

y? cr.
1 pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

finii.

97 cr.
1 pieptărașiu 
desU cu floc< ■ 

căptușită.

97 cr.
1 pânzăturăbu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr.
1 corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon fină.

97 cr.
1 pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.

97 cr.
6 ștergare 

mustra-Carro

97 cr,
1 cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

97 cr.
6șervete albe 
ori colorate
Mustră-Da-

mastă.

97 cr.
6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
1 cârpă de 
metase lungă 
de 1 coti! di
ferite colori.

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

97 cr.
1 covoră de 
patu Stofa-

Iute frumosă 
desenați!.

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

97 cr.
1 aparatu de 
focă mecha- 
nica,să aprin
de singura.

97 cr.
1 Evantail de 
damă ornată 
cudeseinnurl 
și modern.

97 cr.
1 Cigaretă de 

spumă de 
mare.

97 cr.
1 Ciubucă cu 
țevă de vișin.

97 cr.
1 medalionu 
fasonă nou 
cu pietri

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

97 cr.
1 lanțu de ces 
de auru pre

parata cu 
joujou.

97 cr.
1 inel cu Bri- 
lant imitat cu

pietri.

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

Britt.
97 cr.

1 Braceletă 
bătută cu pie

tri.

97 cr.
2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

97 cr.
1 castronu de 
supă argintă 
curat Lon- 

don-Britt.

97 cr.
1 pantalonii de 
lână (sistemă 
Jâger) de bir 

bați.
97 cr.

6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate.

97 cr.
3 cuțite de 

tablă argintă 
London-Brit

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
gintă Lon
don-Britt.

97 cr.
1 dosă de za- 
haru arginta 
London-Brit

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

Pânzături de masă și pat 
din ripstt, în cele mai vii colori, cu borduri și desenurl 
de flori, în adevără frumose cu câte

1 fl. 65 cr.
Pânzeturile suntă jură împrejură cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Pliiscb.

bucată 30 coți pă- 
nură de munte

fl. 5.50

1 bucată 30 coți 
Chiffon
fl. 5.50

duzină cârpe albe 
de ind 
90 cr.

bucată 30 coți atlas 
bunu Gradl 

fl. 6.50

1 bucată bună colo
rată de materie pen

tru pată fl. 6.50

6 bucăți cârpe de in
3 coți lungime 2coți 

lărgime fl. 8.50
1 bucată 30 coți 
Barchent-albu 

fl. 6.50

1 duzină de cârpede 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

1 garnitură Bouret 
din stofă fină Bou

ret fl. 10.
1 garnit. color.deca- 
fea, 1 pânzătură. 6 

șervete fl. 2.25.

1 duzină de șterga
re de inii

fl. 2.50

1 restă de covoru
6 metri

2 fl.

Numai 5 fl.
costă, ună

Glierociide tliniiă | 
elegantă, gata, câldurosu, 
din cea mai fină dimiă ! 
Stiriană, pentru orl-ce mă
rime, pentru orl-ce mesură 
în tote colorile, pentru 
tomna si iarnă.

Numai 1 fl. 80 cr.

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

Numai 1 fl. 75 cr.
O pătură de cai, caii se vendă 
așa ieftinii din causa desfiin
țării fabricii. — Cine voesce 
să-și cruțe caii se cumpere 
renumitele

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

2 Qualitate
8 fl. 50.

Numai 6 fl. 50 cr.
costă unii

COSTUM BĂRBĂTESC®
elegantă, modernă, de tomnă și iarnă, lu- 
cratu din stofă de Brunn în orl-ce mă
rime și colore, așaderă la olaltă :
1 pantalonii, 1 giletcă, 1 gherocu.

I Qualitate

Un costum întreg
6« —__  3 Qualitatefl. 50 cr. 10 ÎL 50

Ca mesură la comandare e de ajunsu 
lungimea pantalonului, grosimea pieptului 
și lungimea mâneclloru, precum și felultt 
colorei. Mustre nu se potă trimite, deorece 
costumele suntă tote gata.

Aceleași costume pentru copii dela 6 pănă la 13 ani 
orl-ce calitate suntă cu 2 fl. mai ieftine.
___________ Transporturile cu ,.NACHNAHME".

Fiă-care comandă, fiă câtă de mică, s6 se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva se ia înapoi, se pote schimba, seu so reîntorc!! paralele. Comandele suntil a se adresa la-

Versandt-Geschaft „zur ungar. Krone“, Wion, 5. Bezirk, Rudigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu. ' i


