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Ve<lurămu cum partida ungu- 
rescă dela putere se lapedă de 
popdrele nemaghiare, 4ifc8ndft că 
în acesta stată nu esistă naționa
lități deosebite, ci numai ^cetă
țeni maghiari"; veițurămă mai 
departe cum și cei din oposiția 
maghiară, cari nisuescă a veni 
la putere, nu vreau se mai audă 
de Români, Slovaci, Șerbi ș. a. 
esclamândă cu deputatulft Thaly: 
„Numai de n’ar mai fi naționa
lități !"

Nimicu nu dovedesce mai multă 
îngâmfarea celoră ce se credu 
chiămați a domni după plăcu peste 
poporele din Ardelă și Țera un- 
gurescă, decâtă purtarea loru față 
cu maioritatea precumpenitâre a 
poporațiunei acestor țerl.

Pentru că ei se vedă acum 
singuri în dietă, căci deputății 
sași nu mai cuteză a’șl redica 
vocea și celelalte naționalități nu 
suntă representate acolo, se credu 
atotu puternici și nu mai ținu 
semă nici de dreptate, nici de 
echitate, nici de viitorulu popo- 
reloru, din cari se alcătuesce 
statulă.

Le-a întrată în capa celoru 
dela putere, că de cându s’a in
trodusă limba maghiară ca studiu 
obligatoru în scolele poporale nu 
mai e nevoiă, ca ei se țină semă 
de dreptulu de limbă alu națio- 
nalitățilora și de esistența și cul
tura loră națională, căci de aici 
în colo au se vorbescă toți în 
statu numai unguresce și se se 
cultiveze er numai unguresce.

Chiar secretarulu de statu din 
ministeriula de instrucțiune, Ber- 
zeviczy, care ar trebui se fiă unu 
păzitorii ala culturii, alu dreptății 
și alu moralului publică, a desfă
șurată acea nenorocită părere, 
de cari suntă stăpâniți șoviniștii 
dela putere, într’o dispută ce a 
avut’o cu Ludovică Mocsaiy.

I-a imputată adecă Berzeviczy 

lui Mocsary, care face parte din 
stânga estremă, că la 1879 a vor
bită în contra proiectului de lege, 
ce avea de scopu maghiarisarea 
scdleloru poporale; i-a mai im
putată că a vorbită și acum? 
pentru respectarea legii de națio
nalitate, (ț’cendu că acesta lege 
și echitatea cere, ca acei tineri 
cari abâolveză o scolă cu limba 
de propunere nemaghiară se se 
potă folosi la esamenulu de ofi- 
ceră de limba loră propriă ma
ternă ; i-a imputată în fine, că ar 
ave legături politice cu genera- 
lulă Traiană Doda, fiind-că a fostă 
alesă deputată de cerculă electo
rală din Caransebeșă.

Vorbă se fiă. Mocsary n’a 
primită la alegerea lui nici ună 
angajamentu, elă n’a primită pro- 
gramulu românescu și e prea 
mare Ungură, decâtă ca se spri- 
jinescă aspirațiunile ndstre româ
nesc!. Ună lucru însă a făcută 
întotdeuna Mocsary. S’a aretată 
mai împăciuitoru decâtă toți cei
lalți și a susținută întotdeuna că 
conaționalii sei unguri facă râu și 
se espunu la mari pericule decă 
nu respecteză nici măcară acea 
nevoiașă lege de naționalitate, 
care au adus’o totă ei la 18G8.

Prin urmare la 1879, ca și 
mai târcjiu, Mocsary n’a făcută 
alta decâtă ceea ce face ac|i. Elă 
aperă legea de naționalitate, der 
nu o aperă de draguln Români- 
loră, Slovaciloră, Serbiloră ș. a. 
ci o aperă numai din punctă de 
vedere ală precauțiunei politice, 
căci e de credință, că mergă prea 
departe politicii unguri de acțl, 
decă nu voescă se le concedă na- 
ționalitățiloră nici măcară atâta, 
câtă le promite legea dela 1868.

Secretarulă de stată Berzeviczy 
vrendă a constata, că „Mocsary 
privesce ac}î maghiarimea ca și 
când ar fi ajunsă la estremă și 
doresce sâ se întbrcă înderetă de 
pe acestă terenă", cțise plină de 
îngâmfare: Vedeți, elă (Mocsary) 

s’a opusă înainte cu 10 ani legei 
privitore la introducerea limbei 
maghiare în școlele poporale și 
eată câtă de tare s’a lățită și s’a 
desvoltată maghiarimea în restem- 
pulu acesta, avendă a mulțămi 
acesta numai legei combătute de 
Mocsary.

Amă vrea se scimu în ce stă 
pretinsa lățire și desvoltare a ma
ghiarismului, căci noi nu numai 
că nu-o vedemă în realitate ni- 
căirî, der suntemă pe deplină 
convinși, că niciodată slăbiciunea 
elementului maghiară n’a fostă 
mai mare, ca acuma, când se 
strigă în dietă: de n’ar mai fi 
naționalități în țeră!

Der închipuiescă-și cei dela 
putere ce voru voi, rîdă ei câtă 
voră voi de precauțiunea politică 
a lui Mocsary, acesta nu va schim
ba nimicu din starea adevărată a 
lucruriloru și urma va alege.

Ț)ece milidne de Nemaghiari 
nu se potă șterge de pe fața pă
mântului cu legi de maghiarisare, 
cu amenințări nebune și cu vorbe 
umflate și îngâmfate.

Naționalitățile voră trage din 
tote învățătura, că trebue să se în- 
crecță numai în propriele loră pu
teri și aceste puteri suntă de a- 
junsu spre a le asigura pentru 
vecii veciloru esistența, numai să 
le scie folosi cu înțelepciune și 
cu hotărîre pentru apărarea ei și 
a drepturiloru loră.

Naționalitățile voră esista, pen
tru că voiescă să esiste și trebue 
să esiste. Mai curendă voru peri 
aceia, cari vreau să le sape grdpa.

IKe'vista politică.
Din năuntru. Desbaterile din dieta 

ungurescă privitore la legea militară nu 
mai iau sfârșită. Se continuă, cu mai 
mare violență, scenele scandalose. Decă 
s’a ridicată Ungurulă Mocsary și a disă, 
că esamenulă de ofițerii sâ-lă potă de
pune tinerii în limba în care au absol- 
vatii gimnasiulă, toți Ungurii din dietă, 

atâtii mamelucii lui Tisza, câtă și cei 
din oposițiă au lărmuita și au protestată 
ca nisce turbați. Ună deputata din o- 
posițiune, anume Polonyi, a mersa până 
acolo cu ura sa contra legii militare, în- 
câta a strigata în dietă, că va veni diua 
când îșl va frânge gâtula și monarchia 
și dinastia, cu tote astea președintele 
camerei nici măcar la ordine nu l’a che
mata.

In ședinșa de Marți a fosta una 
scandala ne mai pomenita în dietă. Una 
studenta a strigata deputatului Ivanka 
„mamelucă afurisita" și voi sâ-lă și lo- 
vescă în obraza. Deputatula Rohonczy 
apuca pe studenta de gulera, der acesta 
îl a lovi în față. Atunci Rohonczy scose 
pistolula ce-la purta în buzunara și îm
pușcă în șolda pe studenta. Studenții 
audiră, se grămădiră înaintea camerei 
și începură sâ strige deputațilora guver
namentali „ucigași." Sera s’au dusa stu
denții strigânda și cântânda înaintea 
clubului deputațilora oposiționall, de aci 
s’au dusa și cu alta publica de stradă 
înaintea oasinei naționale, au lărmuită 
și acolo, apoi înaintea casei lui Rohon
czy, unde au strigata „josa cu uciga- 
șula." înaintea clubului deputațilora gu
vernului se întâlniră demonstranții cu po
liția, care’i luă la gonă. Se duseră 
demonstranții de aci înaintea locuinței 
secretarului de stata Matlekovich și’i 
sparseră ferestrile. Intr’aceea veni ar
mata cu baionetele în pusei și luă la 
gonă pe escendeațl.

Joi dimineța iritatiunea mulțimii a- 
dunate înaintea dietei ajunse la culme. 
Când a sosita ministrula Tisza la ca
meră, demonstranții au scuipata după 
trăsură, der scandalula cela mare s’a 
întâmplata la sferșitulă ședinței. Mul
țimea întâmpina pe deputății din opo
sițiă cu „elyen", er pe deputății din 
partida lui Tisza cu „abzug". Când 
Tisza cu fiu-sâu s’au urcata în trăsura, 
mulțimea a încunjurata trăsura strigânda: 
„Josa cu conducâtorula mamelucilora, 
josa cu trădătorula patriei, abzug Tisza 
Kalman"! Mulțimea a alergată apoi după 
trăsură, aruncânda cu petri după ea. O 
petră a sparta terestra dela trăsură. Nu
mai așa a scăpata ministrula, că au ve-
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Vecinătatea periculoși.
CcrnGdlA îaatr’mxl'Cx acfrCi după, nemțesce. 

tic

TROCARU.

(Fine.)

SCENA A OPTA.
Săftica în altă haină. Zamfira, Ioniță. Cei 

dinainte.

Goleanu. Domnișâră Odorogescu, etă 
aci onorabilula măestru Petecescu a ve
nita cu haina ca să țl-o probeze.

Petecescu (desface legătura cu haina.) în
dată voiu ave onorea — (se uită la Săf
tica, stă încremenită, buzele i-se mișcă, mâna’i 
tremură și haina'i cade josu.)

Goleanu. Hei, domnule Petecescu, 
n’ai de gându sâ’i probezi odată haina?

Petecescu. Săftico! Pentru numele 
Satanii !

Goleanu. Ce însemneză asta ?
Petecescu. Săftico ! cum vii tu aici ?
Goleanu. Domnule, ești nebuna? Ce 

vrei cu Săftica d-tale ? Dumneei este 
domnișora Ilena Odorogescu.

Petecescu. Nu cumva sunt vrăjita ?
Goleanu. Pote că ești beata.
Petecescu. To rogă sâ’țl iai sema la 

vorbă, astfela de glume nu înțelega. Sunt 
cetățenă onorabila, dumneei e Săftica. 
Ipingescu, epitropisita mea.

Goleanu. Domnule, țl-ai perduta 
mințile.

Petecescu. Ce mințile?
Ioniță. Ești turbata.
Petecescu. Ce turbata?
Zamfira. Ești în rătăcire.
Petecescu. Ce rătăcire ?
Săftica. Nu pricepa, ce vrea omula 

ăsta ?!
Petecescu. Na, poftima! asta-i vocea 

ei. — Săftico! tu afurisito Săftico! ce țl-ai 
pusa în gânda ? asta e iubirea ta ? îndată 
sâ vii acasă cu mine ! Am sâ te închidă ! 
viperă, dihorule ce ești!

Săftica. Domnule Goleanu, fă bine 
și mâ libereză de smintitula ăsta.

Goleanu. Domnule, decă nu încetezi 
îudată cu gluma, te-arunca pe ușe afară, 
încă odată’țl spună, acestă fată este dom- 
nișora Ilena Odorogescu, miresa mea.

Petecescu. Nu e adevărata! E Săftica 
Ipingescu, epitropisita mea, mirâsa mea.

Săftica. Omula ăsta e nebuna. Faca 
multa mai bine decă mâ duca în odaia 
mea. (Ese.)

Petecescu (vrea s8 mergă după ea, der e 
oprita.) Săftico ! Săftico ! Copila îndrăcită! 
Angera ala Satanii! Am sâ alerga la 
polițiă — amsâmâduca la primăriă — am 
sâ roga pe preotulă — am sâ aduca o 
companiă de soldați!

Goleanu. Der pentru numele dracu- 
cului, stăi sâ ne înțelegemâ. Cum țl-a 
trăsnită ideea asta nebună prin capa? 
Uunde ai lăsata pe Săftica d-tale?

Petecescu. Acasă în odaia mea.
Goleanu. Hei bine, atunci tota acolo 

trebue sâ fie. N’ai de câta sâ te duci dincolo 
și sâ cercetezi.

Petecescu. Sâ cerceteze autoritatea, 
da, autoritatea.

Goleanu. Fă ce vrei, der sâ faci bine 
sâ mâ slăbescl în viitora cu astfela de 
scene. Ce strica eu, decă miresa mea se- 
mână atâta de multa cu a d-tale? BPta 
Săftica mi-s’a spăriata, trebue sâ me 

duca sâ vâda ce face. (încetă cătră Ioniță) 
Ține’la încă puțina de vorbă. (Ese.)

SCENA A NOUA.
Petecescu. Zamfira. Ioniță.

Petecescu. Drace ! acum se duce la 
Săftica mea! — Da, mâ duca acasă, vreu 
sâ mâ convingă — ah Dnmnedeule! der 
sunt convinsa deja! (Vrea s6 plece.)

Ioniță, (îlu opresce.) Rușine sâ’țl fiă, 
domnule Petecescu! Gândesce-te numai 
la onorea profesiunei d-tale. Cela dintâiu 
croitora în lume a fosta croitoră de dame, 
căci tata Adamă a cusuta o cămașe din 
foi de smochina pentru cocona dumnelui.

Petecescu. Sâ’la ia dracu! Dă’ml mie 
drumula!

Ioniță. Ce credl d-ta ? cu ce a cusută 
Adamă foile de smochină una de alta? 
Ață pe vremea aceea nu era.

Petecescu. întrebă pe diavolu! (în. 
cercă s6 scape.)

Ioniță. Sâ le fi cusută cu coje de 
pomă ori chiar cu tortă de paianjenă — 
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nittl polițiști călări și au încunj uratil 
trăsura. Totodată mulțimea a atacată 
și pe deputatulă Pulszkiși a voită să-lă 
bată strigândă: „josă cu mameluculă". 
Deputatulă oposițională Tors, care i-a 
sărită în ajutoră, a primită o lovitură 
în capă, care i-a făcută o rană de 3 cm. 
lungă și 1cm. adâncă, ce-lă umplu de 
sânge. La 4 ore a eșită miliția din ca- 
sarmă și numai ea a împedecată, ca să 
nu fiă atacată clubulă partidei liberale, 
înaintea căruia se făcură nouă demon- 
strațiunl. Demonstranții aruncau cu petri 
în polițiști, pe unii i-au lovită, caii spă- 
riațl i-au trântită de pămentă pe vr’o 
doi. La politechnică poliția a deschisă 
porta cu puterea și împreună cu miliția 
a luată la gonă pe studenții turburători 
arestândă pe vr’o dece. Alțl studențl 
s’au dusă la universitate și au încercată 
să spargă pdrta, fiind-că li-se închisese, 
der la provocarea decanului facultății 
teologice s’au dusă p’aci încolo.

Joi sera se adunară vr’o 600—600 
de demonstranți pe strade și la provo
cările poliției de a se duce p’aci încolo 
răspunseră cu „abzug". Atunci la ună 
semnă dată polițiștii încunjurară pe de
monstranți. Aceștia încercară să rupă 
cordonulă, se născu o învălmășală, în 
care mulțl omeni fură trântiți la pămentă. 
Strigăte de spaimă răsunau din tote 
părțile — căci din întâmplare ajunseseră 
și femei și copii în înbulzela aceea. In 
fine loculă se curăți, 70 de inși, între 
cari și o femaiă, fură prinși și duși sub 
escortă la polițiă. Ceilalți demonstranți 
fugiră lărmuindă, strigândă și spărgândă 
lampe de pe strade.

Pesta îți oferea aspectulă unui oraș 
care se află în stare de asediu. Studen
ții adunați în curtea institutului de sci- 
ințe naturale îșl bătură jocă de armată 
prin totă felulă de strigăte. Atunci ună 
sublocotenentă comandantă, dicândă : 
„Așteptați numai mucoșiloră, vă pipereză 
eu’acum!“, detecomanda de atac și studen
ții fugiră, care pe unde putu. Vădendă 
apoi și poliția, că se adună totă felulă 
de individ! suspecțl pe strade, se dete 
ordină să se surețe stradele și se și făcu 
acesta cu ajutorulă infanteriei și husari - 
loră. Studenții au mai isbutită să facă 
tărăboiu mare deputatului Krajcsik, der 
poliția i-a luată si de acolo la gonă. In, 
cependă și o ploiă bună, demonstrațiu- 
nile încetară.

Vineri fiind ă mulțime de demonstranți 
înaintea clubului oposiției, poliția alerga 
acolo și începu a’i căptuși cum se cu
vine. Deputății strigară de pe ferestră: 
„Amă vădută, amă vădută!“ adecă cum 
polițiștii dedeeu ghionturl demonstranți- 
loră. Atunci ună comandaetă de poli
țiști le striga deputațiloră : „închideți 
ferestrile, căci la din contră dau ordină 
să împusce într’acolo.:" Se înțelege că 
frica-i mare de omu sănătosă, deputății 
âu închisă ferestrile.

In cameră s’au tâcută interpelări 
forte violente în privința purtării poliției 
față cu demonstranții.

Ministrulă ungurescă de instrucțiune 
a dată ordine severe să se urmărescă 
studenții turburători și să se pedepsescă 
aspru. Totodată îi amenința ou închide
rea universității, decă nu voră înceta cu 
demonstrațiunile.

Din afară. „Nordd. Allg. Ztg.u scrie, 
că în privința visitei ce o voră da su
veranii Rusiei, Austro-Ungariei și Italiei 
împăratului germană se scie numai atâta 
hotărîtă, că visitele se voră da la vară 
in ordinea în care a făcută visita îm- 
păratulă germană la suveranii amintiți. 
„Koln. Ztg“. dice, că împăratulă german 
se va duce la vară îu Anglia, unde a 
fostă invitată de Regina. Pote că în ve
derea acestei visite din urmă aduce 
„Borsen. Ztg." scirea, că contele Bismarck 
a plecată în Anglia, ca să pună la cale 
încheiarea unei alianțe a Angliei cu Ger
mania.

Iu urma măsuriloră de germanisare 
ce le-a luată guvernulă germană în Al- 
sația și Lotaringia în contra Francezi- 
loră din aceste provincii, deputatulă al- 
sațianu în parlamentulă germană Antoine 
s’a lăpădată de cetățenia germană, pen
tru ca să devină erășl cetățenă franceză. 
Antoine a și plecată din Germania și în 
Parisă a fostă primită la gară de vr’o 
5000 de omeni cu strigăte: „Trăiască 
republica! Trăiască Mețulă! Trăiască 
Antoine !u Mai mulțl deputațl, consilieri 
comunali și delegați de-ai societățiloră 
patriotice l’au telicitată. S’au ținută 
vorbiri patriotice. Antoine dise, că Al- 
sației îi mulțămesce totă onorea primirei. 
I-s’a dată și ună banchetă. Antoine va 
informa de sigură mai amănunțită pe 
Francezi despre măsurile luate de auto
ritățile germane contra poporațiunei fran
ceze din Alsația-Lotaringia. O telegramă 
din Parisă spune, că Antoine s’ar fi es- 
primată, cumcă Alsațianii numai la răs- 
bunare contra Germaniloră se găndescă.

„Pol. Corr." află din Varșovia, că co
mandanții regimenteloră de cavaleriă și 
de cazaci staționate în Polonia rusescă 
așteptă, pe temeiulă încunosciințăriloră 
ce le-au primită, ca în celă mai scurtă 
timpă să se realiseze planulă lucrată 
de generalulă Cernajeff, după care po- 
porele călărețe asiatice să fiă instruite 
milităresce ca și cazacii, pentru ca îu 
casă de răsboiu să potă fi întrebuințate 
ca și cazacii. Fiăcărui regimentu de 
cavaleriă regulată și de cazaci i-se va ală
tura câte o sotniă (100 omeni) de călăreți 
asiațl — TungușI, KirgișI, Tartari și al
ții, și după o instrucțiă de ună auă voră 
fi îulocuițl cu alte sotnii de asiațl, așa 
ca cu timpulă din rândurile triburiloră 
asiate să se formeze regimente de călă
reți instruițl europenesce.

SCIRILE D1LEI.
Producțiunea musicală-literară, ce se 

arangiază Duminecă în 12 Martie la 4 
ore d. a. în sala gimnasiului română din 
locă de corulă bisericei sf. Nicolae din 
locă sub conducerea d-lui profesoră de 
musică N. PopovicI in folosulti ștudenți- 
loră săraci bolnavi dela institutele nostre 
are următorea programă: 1. Schuber t:
„Pace vouău, coră mixtă. 2. Bcriot : 
„Andantino din ală Il-iloa concerta 
pentru violină și piano.“ 3. Alecsandri
„Frații Jderi" poesiă declamată de Ionu 
PopovicI stud, de clasa a VIII. 4. Beetho
ven : „Cântecă de primăveră,“ coră mixt.
5. Bcriot: „Andante și Alegro-moderato 
din ală 7 Concertă pentru violină și 
piano" G. Juga stud, de clasa VIII, 6. 
Ioană PopovicI: „Cum trebue să-și arate 
ună elevă recunoscința sa față de insti
tutele culturale11 Autorulă. 7. N. Popo
vicI: „Imnă festivă"pentru bas-solo, coră 
mixtă și acompaniamentă de piano, 
Solo I. Russu stud. cl. VIII și corulă 
mixtă. 8. Alexandrescu: „Răsbuuarea 
șoreciloră": A. Danciu stud, de cl. VUI.
9. Ersfeld: „Visulă“ Duo pentru două 
violine și piano G. Juga și V. Popea.
10. Stefănescu: „Cântecă de laudă“, Co
rulă mixtă. Inceputulă 4 ore d. a. Pre- 
țulă intrărei: de personă 40 cr., bilete 
pentru studențl â 20 cr. Suprasolvirile 
se voră quita publice.

★ * *
Castelului de venătore din Gurghiu se 

pare, că va trece în mâna altui membru 
ală casei domnitore. Ministrulă ungu
rescă Szechenyi, care a retrasă denun
țarea arendei de venată, în curendă va 
visita în personă teritoriulă de venată.

* * *
Blanchete erariale pentru frachturl pe 

drumulă de feră suntă introduse dela 
1 Aprilie n. în țările coronei ungare. A- 
ceste blanchete suntă provădute cu tim
bre de 5 și de 1 cr. De vândare suntă 
la tote stațiunile căiloră ferate, la ofici- 
ele de dare și în prăvăliile unde se vând 
timbre. Blanchetele cele vechi se mai 
potă folosi numai timpă de trei luni 
dela 1 Aprilie.

* * *
0 amintire despre dieta din Sibiiu 

In dilele trecute a murită în Clușiu se- 
cretarulă teatrului ungurescă de acolo 
Iosef Sandor în verstă de 65 ani. „Ko- 
lozsvar" Nr. 63 scrie următorele despre 
răposatulă, care era odată colaboratoră 
la diferite diare ungurescl din Pesta și 
din Clușiu: „Despre dieta din 1863 și 
1864 din Sibiiu, ori mai bine numită 
Scupcina, a scrisă și două scrieri volante, 
în care a descoperită intrigile ce le-a 
urzită acolo Nadasdy prin Reichenstein, 
caracterisândă nisuințele matadoriloră 
sasi și valahi. Despre aceste intrigi de 
altmintrelea a trimisă Sandor raporte 

secrete lui Miko în Clușiu și din pricina 
aeestoră raporte l’a amenințată în Sibiiă 
de mai multe ori mare periculă, pe 'care 
însă l’a întâmpinată cu curagiu. Amân
două scrierile volante din pricina rapor- 
turiloră de pressă de atunci au apărutu 
în Lipsea pe cheltuiala contelui Miko și 
a contelui Dominik Teleki. Amândoi 
au contribuită vădită la îmbunătățirea 
situațiunei." — Nu mai e nevoiă a răs
punde reptilei din Clușiu la asemenea 
flecuri, deorece sciută e de t6tă lu
mea de omeniă, că Românii și Sașii 
nu intrigau, ci lucrau pe față în dietă. 
Că cine erau intrigauții, se vede chiar 
din cele comunicate de foia ungurescă.

* * *
Lucrulti de mână. Aflămă cu plăcere, 

că în tractulă protopopescă gr. or. ală 
Clușiului se facă pregătiri pentru deș- 
chiderea unui cursă din lucrulă de mână 
în Clușiu. D-lă administratoră proto
popescă Tuliu Roșescă desfășură multă 
zelă pentru întreprinderea lucrului de 
mână.

* * ♦
Adv. Ioană Petricașiu din Turda a 

fostă primită în lista camerei advocațiale 
din Clușiu.

* * *
„Ruina credincioșilor! maghiari? Sub 

acestă titlu raporteză „Kolozsvâr" Nr. 
67 următorele din Reghinulă săsescă: 
„Iu cerculă Gurghiului domnesce o dis- 
posițiune dușmană Maghiariloră. Ună 
preotă reformată, care cunosce mai bine 
raporturile religiose, se esprimâ astfelă 
cătră raportorulă nostru: „In cerculă 
nostru bisericescă atâtă simțămen- 
tulă pentru vieța bisericescă, câtă și sim- 
țâmântulă morală dispare". In acelă ți
nută trecerea credincioșiloră maghiari 
ev. reformați la religia greco-catolică e 
la ordinea dilei, ceea ce cu considerare 
la spiritulă și limba acestei confesiuni 
însemneză totă atâta câtă nimicirea ma
ghiarismului. Așa s’a întâmplată, că în 
comuna Abafaia (Apăfaia) în săptămâ
nile trecute au trecută deodată șese 
Maghiari la credința greco-catolică. A- 
cesta-i o stare întristătore. Pustiirea în
tre credincioșii reformați, prin urmare a 
elementului maghiară în acelă ținută, 
dureză deja de ani, fară ca pentru în
lăturarea acestei stări să se fi luată vr’o 
măsură de aperare." — Așa agiteză foia 
ungurescă contra bisericei greco-catolice. 
Românii însă să întâmpine bărbătesce și 
cum se cuvine agitațiunile ungurescl.

** *
Recrutarea din ăstu ană. Economii 

suntă îngrijațl, fiindcă, nesciindă când 
se face recrutarea, nu suntă în stare să 
ia disposițiunl în privința lucrătoriloră. 
Recrutarea atârnă de votarea nouei legi 
militare. Cu câtă votarea se va face 
mai curândă, cu atâtă și recrutarea va 
începe mai de vreme. In totă casulă

Petecescu. Lasă-mă în pace ! <Se smul
ge din manile lui Ioniță, der îndată îlă apucă 
Zamfira.)

Zamfira. Scumpulă meu vecină, am 
să vorbescă cu d-ta pentru strașina casii.

Petecescu. Altă-dată, vecină, altă-dată! 
(Se smulge din manile ei, dâr Ioniță îlu apucă 
erășL)

Ioniță. S’ar pute dice, că Adamă a 
tăiată curele dintr’o pele —

Petecescu. Dare-ar fi dată Dumnedeu 
să-le fi tăiată din pelea d-tale!

Ioniță. Der nici acesta n’a putută fi, 
fiind-că nu murise încă nici ună animală.

Petecescu. Dă’ml drumulă, că moră. 
(Se smulge din manile lui Ioniță, der erășl 
cade în manile Zamfirei.)

Zamfira. Trebue să’ml repari strașina, 
pentru-că îmi plouă în casă.

Petecescu. Fiă-vă milă de mine! eu 
sunt mai ploatădecâtă decă s’ar fi scursă 
strașina în capulă meu!

Ioniță (îlă apuca de celaltă parte) Invă- 
țații încă nu s’au unită în privința —

Petecescu. Du-te dracului cu ei cu 
totă! (Se smulge după mari opintiri din mânile 
amendurora și fuge pe ușe afară.

Zamfira și Ioniță (rîda tare.) Ha-ha- 
ha-ha!

SCENA A PECEA.
Săftica în hainele ei obicinuite și Goleanu vinu 
diu cabinete rîdendă. Cei dinainte, afară de 

Petecescu.

Goleanu. Trebue s’o sfârșimă cu glu
ma. Iute dincolo ! der pentru cea diu 
urmă dată.

Săftica. Mai că mi-se face milă de elă.
(Tabloulă se împinge de peste spărtură la 

o parte. Săftica trece dincolo în odaia la Pete
cescu, pune tote în ordine, se aședă la loculă 
ei obicinuita și împletesce la ciorapii. Ceilalți 
ascultă la părete și cliihotesctt între sine.)

SCENA A UNSPREZECEA
Petecescu. Cei dinainte.

Petecescu (vine abia răsuflându îu odaia 
sa. Săftica șede cu spatele cătră elfi. Când o 
vede, rămâne înmărmurită și strigă forte uimită;) 
Săftico !

Săftica (uitându-se amicală la elă). Bună 
sosită, iubite domnule epitropă!

Petecescu. In adevără tu ești?

Săftica. Ce vrei să dicl cu acesta?
Petecescu. N’ai eșită nicidecum din 

odaiă?
Săftica. Nici nu m’am mișcată din 

locă. Uite, de când ai plecată de-acasă 
am ocolită de optă ori cu undrelele.

Petecescu (recreându-se puțină câte pu
țină.) Săftico — spune’ml nu observi ni- 
mică în fața mea ?

Săftica. Pari puțintelă aprinsă.
Petecescu. Der de altmintrelea totă 

caună omă?!
Săftica. Da, cam — cam —
Petecescu. Mi-s’au întâmplată nisce 

lucruri — minuni !
Săftica. Cum așa? En istorisesce’ml 

și mie.
Petecescu. Altă-dată. Acum n’am timpă 

abia răsuflu. ('Iși face ventil cu batista.,) — 
Mulțămită Domnului ! a fostă numai ună 
visă, ună visă rău, ună visă minunată. 
Să’lă dămă uitării. Etă, bibilica mea e 
aci, și lucreză la ciorapi, ca sfânta Pe- 
nelopă.

Săftica. Nu înțelegă de locă —
Petecescu. Nici eu însu’ml nu înțelegă, 

suflețelulă meu. Natura are secrete, e- 
nigme, minuni. Deseră îți voiu spune 
totă. Acum trebue să mă ducă erășl, am 
lăsată haina dincolo.

Săftica. Cum ? Er vrei să te duci ? 
Săraca de mine! totă singură trebue să 
ședă.

Petecescu. încă puțină răbdare —
Săftica (prefăcându-se că plânge.) Așa 

mă bucurasemă, că acum o să rămâi 
acasă —

Petecescu. Ce copilă bună! Câtă de 
multă ține la mine! — Fii liniștită, pui- 
culița mea, peste două minute suntă erășl 
lângă tine. Atunci vomă mânca împre
ună cartofi copțl și’țl voiu istorisi despre 
Poră împărată, și când ne vomă duce la 
culcare, voiu depune câteva sărutări cu
rate pe buzele tale cele dulci.

Săftica. Ah, domnule Petecescu! ’Ml 
vine să leșină când mă gândescă la 
asta.

Petecescu. Leșinurile au să vie încă 
și mai bine, așteptă numai pănă la Ru
salii. De astă-dată, turturica mea, sănu’ml 
iai în nume de rău, decă voiu încuia ușa 
după mine.
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360—400, totuși și acela e unii preță 
destulă de satisfăcători, încâtă îlă pote 
ori și cine primi și esista cu elă. Și 
acesta nici că se va schimba cureradă 
căci deși continentele cele nuoi trimită 
cantități colosale de lână în Europa și 
cu deosebire în Anglia, totuși aceea, deși 
merinosă fiindă, este numai o lână or
dinară, încurcată, neîngrijită, plină de 
buruieni, de turiță și pravă, de 6rece 
în lumea nouă întocmai ca și la noi 
oile nu suntă adăpostite și îngrijite, ci 
anulă întregă stau vera și erna afară 
sub cerulă liberă, espuse tuturoră acci
dentelor*. De aceea importulă colosală 
de lânuri coloniale în Europa a avută 
dreptă consecință o depresiune a prețu
lui și a căutărei mai multă a lănuriloră 
ordinare, decâtă a celoră 6ne ; mai multă 
a lânuriloră nostre, și ori și care pro
prietară de oi și mocan* ne va pute da 
informații despre diferența între prețu
rile lânei din anulă 1860, și între cele 
actuale, pe când producătorii de lânuri 
de calitatea super super electa, super 
electa, electa și prima, continuă cu pro- 
ducțiunea și astădl și încă cu bună suc
ces*. Noi deși tragemă de odată mai 
multe folose dela oi, ca mielă, lână, 
lapte, came și său, er streinii numai câte 
unulă, lână seu carne, totuși noi nu pu- 
temă esista decâtă numai cu greu, pe 
când loră le merge încă destulă de bine. 
Pe când la noi tote folosele calculate 
la ună locă dau abia de oiă pe ană 17,6 
franci, la streini vedemă și adl suta de 
kilograme de lână văndăndu-se cu câte 
400 mărci, er berbeculă de prăsilă de 
câte 1—1*/, ană cu câte 150—200 mărci 
și mai bine. Câtă de multă a scădută 
numărulă viteloră și cu deosebire ală 
oiloră la noi, vedemă din datele statis
tice publicate pe anii din urmă: astfelă 
la noi se vină la 1000 locuitori numai 
câte 889 oi, o sumă, pentru o țeră emi
namente agricolă, tare modestă. Der 
dăcă vomă sustrage din acestă sumă to
tală cifra ce vine pe județele Dobrogei 
și Bărăganului, care de natura loră suntă 
avisate la oierie și ovicultură, este ocu- 
pațiunea principală a populațiunei, a- 
tuncl vomă vede că în privința ținerei 
oiloră și a viteloră în genere, în 
regiunile agricole al țărei suntemă 
unuia din statele cele mai înapo
iate: în jud. Bacău se vină la câte 
1000 locuitori numai 268 oi, în jud. 
Romană 333 oi, în jud. Putna 400 oi, 
în jud. Tecuciu 405 oi, în jud. Tutova 
408 oi, în jud. Văsluiu 409 oi etc. și 
acestă numără, deja destulă de mică, 
merge din ană în ană totă scădenda, 
Așa tota după aceleași date statistice 
oficiose populațiunea ovină a țărei a 
scădută dela 1860 pănă la 1884 cu 411 
mii de capete. Față de aceste date, să 
vedemă puțină cum stau raporturile vi
teloră la locuitori în alte țări ale Eu
ropei : în Anglia cu Irlanda se vină la 
1000 suflete 777 capete de oi, în Franța 
610 capete, în Ungaria afară de Tran
silvania 785 oi, er în regatulă întregă 
ală Prusiei, unde 70"/,, a locuitoriloră se 
nutrescă din industrie, comerță și pro
fesiunile libere și numai 30n/0 se ocupă cu 
agricultura, se vină la 1000 suflete 536 
oi, însă în alte provincii germane au 
ună numără cu multă mai mare, așa în 
provincia Prusia occidentală se vină la 
1000 locuitol 979 oi, în Pomerania 1684. 
în Posnania 1125 oi, în statulă Waldeck

1189 oi, apoi în provincia Prusia orien
tală 729 pi, Brandenburg 739 oi; Hano- 
vera cu 704, statulă Meclenburg-Schwerin 
cu 1644 oi, Meclenburg-Strelicz cu 1867 
oi, la câte 1000 locuitori etc. etc. Er 
decă vom lua valorea oiloră dreptă punctă 
de comparație, atunci comparația va de
veni și mai defavorabilă în partea nos- 
tră, așa că pentru noi teoria emisă de 
prof. Lambl dela Praga, că depecora- 
țiunea seu împuținarea viteloră insem- 
neză progresă și cultură, s’ar putea 
aplica forte bine, căci noi nu putemă 
susține, că ceea ce amă perdută în numără 
și cantitate, amă fi câștigată în calitate 
și valore, ci din contră, noi am 
perdută și din numără și din valore. Că 
însă teoria lui Lambl în totalulă ei nu 
este adevărată, ne arată casulă, că oile 
nu au dispărută nici din provinciile cu 
agricultura cea mai intensivă, industrială 
cum este de es. Boemia Sacsonia, Sile
sia, Alsacia etc. de unde pășiunile și 
livedile au dispărută mai tote deja de 
multă. In acele regiuni, oile nu numai 
că nu au dispărută cu totulă, ci din contră 
ele suntă destulă de numărose și aprope 
totă așa de rentabile, ca și înainte, și 
pe fie-care moșie mare din acele pro
vincii, decă nu le găsescl anulă întregă 
stabile, le găsescl cela puțină tomna, 
căci suntă absolută indispensabile pentru 
a pute utilisa pe deplină cu ele pa
iele, pleva, păstăi, tăieței de sfecle și 
alte rămășițe de puțină valore, care se 
producă în economia proprie, și fără a 
forma obiectul* unui comerță. Astfelă 
în desele mele escursiunl prin prov. Sac
sonia prusiană, am întâlnită mai pe 
totă locuia turme mari mânându-le pe 
căile dintre hotare, spre a-le procura 
mișcarea necesară pentru desvoltarea ge- 
nerațiuniloră tinere, er încolo totă hrana 
le-o dădea acasă din mână. Și cu tote 
aceste, ași pute cita multe turme și 
oieri de o mare repuțiune, din provin
cia Sacsonia, ca Alt-Haldensleben, Hun- 
disburg, Canena, Grobers, Eilenburg etc, 
a căroră valore și reputație e recu
noscută adl în lumea întregă. Deci 
vedemă de aci, că progresulă și perfec
ționarea plugăriei nu aduce neapărată 
cu sine împuținarea și esterminarea oiei, 
ci mai multă economia de vite se între
gește cu agricultura, se ajută și com- 
plecteză una pe alta.

Decă folosința de pân’acum a <5iei 
nostre nu mai este rentabilă și nu mai 
este de ajunsă pentru satisfacerea timpu
lui modernă, atunci nu avemă decâtă să 
facemă ună pasă înainte și să eșimu din 
rugina vechie moștenită dela moși și stră
moși, și atunci de sigură și pentru noi ovi- 
cultura va deveni rentabilă și o nouă 
sorginte de venită, căci la vecinii noștri 
Unguri și Ruși vedemă că oile se plă- 
tescă încă destulă de bine. Și cu ajuto- 
rulă loră nu numai vomă pute utilisa 
pe deplină cantitățile cele enorme de 
paie, ce recoltămă adl în urma întinderei 
colosale a culturei cerealeloră și preface 
în subtanțe mai concentrate, ca lână, 
lapte, carne etc. sub care formă le pu
tem* trimite pe ori și care piață mare 
din străinătate, pe când adl neavendă 
nici o întrebuințare și desfacere pentru 
ele, le dămă la tote focă din șiredă, și 
fiindă grămadă nu putemă întrebuința 
substanțele minerale din ele chiar nici 
la amendarea și fertilisarea pământului. 
Tocmai oia, prin natura ei secativă și

prin intestinele ei, cari suntă cu multă 
mai lungi decâtă ale ori și cărui altă 
animală, este în stare de a utiliza mai 
bine paiele și pășiunile de pe costele a- 
ride ale dealuriloră și nisipuriloră, decâtă 
ori și care altă vită, și tocmai de aceea 
ea n’ar trebui să lipsescă de pe nici o 
proprietate mare. Acolo, unde vita ma
re mai găsesce hrana ei și unde nu se 
pote urca din causa mărimei și greutății 
corpului ei, oia se urcă și pasce cu 
multă ușurință și înlesnire, er lâna ei o 
apără de asprimea vânturilor* și a ac- 
cidenteloră climatice.

Der mai înainte de a vorbi despre 
folosele ce le avemă dela oi să vedemă 
mai întâi ce felă de rasse și tipuri de oi 
avemă în țeră? Introducerea și aclima- 
tarea merinosului de Spania, care pentru 
tote țările a avută o influență din cele 
mai mari și a ridicată agricultura țări- 
loră respective la ună gradă de desvol- 
tare pănă atunci necunoscută, la noi 
n’a avută nici o influență, nici pentru 
îmbunătățirea și perfecționarea rasseloră 
indigene, și nici pentru ridicarea agrii 
culturei, din causă că supunendu-le și 
pe ele la aceleșl regiuni care era în usă la 
rassele primitive ale nostre, ele s’au piper
nicită și degenerată cu totulă, ca și 
tote încercările nostre de aclimatisare, 
așa că adl nu mai poți da nici de ur
mele loră, și mai puțină a constata 
cărui țipă seu familii aparțineau decă 
erau de tipulă Electorală, Negretti seu 
tipuri de lână de peptenl, si numai din 
istorici scimă cu siguranță, că oile me- 
rinose au fostă introduse în Moldova de 
susu. Din contră, de ore-care importanță 
și influință au fostă oile mocanilor, cari 
amestecândă sângele oiloră loră țigăi și 
țurcane cu sânge bună merinosă dela 
marii proprietari ruși din Basarabia, la 
venirea și trecerea loră prin țeră încoce 
și încolo au dată și lăsată prin țeră tot- 
deuaa berbeci buni de prăsilă, de cari 
apoi au profitată și agricultorii și eco
nomii noștri de ol în scopă de a îmbu
nătăți turmele loră. Urmele acestoră îm
bunătățiri și împrospătări cu sânge me
rinosă, datonte mocaniloră se potă con
stata adesea și prin diferite regiuni ale 
țârei, numai câtă ele erășl, nefiindă fă
cute sistematică cu ună plană ore-care 
și continuate într’ună șiră mare de ani spre 
a le pute face constatate și a da o nouă 
direcțiune ore-care, ele erășl nu ar fi 
putută da resultate satisfăcător* decâtă 
numai unele momentane, așa că în to
tală și aci nu avemă de constatată nici 
unu progresă seu influință de durată. 
Rămânem* der numai cu rassele pri
mitive, cari se află dela începutulă și 
originea poporului română în Dacia, 
dâcă nu voră fi și mai antice. Intre ras
sele și tipurile indigene, avemă numai 
2 rasse de însemnată: rassa țurcană seu 
bârsană, care pare a fl cea mai veche în 
țeră, și rasa țigai, ca mai tânără. Rasa 
țurcană pare a fi existată deja încă pe 
timpurile Daciloră în aceste provincii, 
căci pe columna lui Traiană între trofe
ele și prada adusă la Roma de Traiană, 
după cucerirea Daciei, se pote forte 
bine distinge oia țurcană cu 2 feluri 
de tână și cu lațele ei de pâră. Am disă 
mai susă, că rasa țigaie este relativă 
mai tânără, căci ea nn apare nicăirl pe 
columna lui Traiană. In studiulă meu 
asupra rassei țigaie am putută constata 
cu deplină siguranță că rasa țigaie nu

este identică și nu se înrudesce de a- 
prope nici cu rasa țurcană, care are 2 
feluri de lână: pâră și știmă, părul* cu 
măduvă, și nici cu cea merinosă, de 
care se deosebesce prin mărimea și 
forma corpului, și prin aceea că la naș- 
cere mieii ei nu au perii cănescl și sti
cloși, cari să le cadă după câtva timpă 
după cum se întâmplă la oile merinose 
și nici structura exterioră a fireloră de 
lână nu este aceeași. In privința exterio 
rului ei, caracterului ei se apropie și 
asamenă mai tare cu rassele engleze de 
carne cu Southdown și Cotsvold. Cu 
tote acestea și ea este forte veche și a 
existată în regiunile dunărene deja pe 
timpulă Romaniloră, și ca probă despre 
vechimea ei, n’avemă decâtă să privimă 
sculpturile de pe una din petrile ce se 
află aduse în grădina Universității de 
la aripa dreptă unde găsimă 2 berbeci 
de rassă țigaie cu lâna scurtă încâtă pară 
a fi sculptați după modele luate din 
turma ori cărui mocană seu ciobană de 
ai noștri de adl.

Continuândă mai departe cu cerce
tarea despre originea oiei țigaie, de unde 
s’a importată ea de cătră Romani nu 
putemă da lămuriri esacte; e posibilă 
că să fi fostă adusă de cătră coloniștii 
din Spania, unde în Hispania romană 
deja de pe timpulă lui Augustă ovicul- 
tura era în fibre, și cu deosebire berbecii 
de colOre negră și cu lână subțire se 
căutau și se vindeau forte scumpă, cari 
berbeci negri cu lână fină ar corespunde 
pe deplină cu tipulă numită țigaie fumu
rie, ce e adl mai multă localnică în 
Dobrogea, și din a căroră lână se fabrică 
șaiaculă, seu că a putută fi adusă cu 
coloniștii din Siria, unde era deja de 
mai nainte o rassă de oi eu lână ca mă- 
tasa — mițulă de aură, și ună bâlciu 
tare cercetată de stofe și haine de lână 
fină era la Miletă, care era cunoscută și 
renumită în lumea întregă de pe atunci. 
Deci e posibilă ca să fi fostă importată 
cu coloniștii romani venițl din Siria. De 
altfelă urme despre coloniștii din Siria 
aduși în Dacia avem destule, templul și cul- 
tulă Ini Mitras etc. precum în Siria găsimă 
la 200 ani după cucerirea Daciei de cătră 
Romani, încă cohorte întregi de Daci. 
Ori și care ar fi originea acestui animală, 
faptul* netăgăduită e, că rassa țigaie 
este fbrte veche și cu totulă diferită de 
tOte celelalte rasse și tipuri de oi așa 
că trebue să o recunOscem de o rassă a 
parte și independentă și precum vomă 
vedea tuia din cele mai prețiose. Ea nu 
se află decâtă la Romani si în țerile 
dela Dunărea de josă, unde a fostă in
trodusă de cătră economii de vite mo
cani. Oia țigaie se ține de grupulă oi
loră cu lâna creță și măruntă. In privința 
esteriorului se asemănă cu merinosulă 
numai câtă are ună corpă mai mare și 
mai robustă, mărimea ei e de 0,5—0,8 
m. er lungimea de 0,8—1,0 m. Greutatea 
în vieță e la oile deplină desvoltate de 
40—44 kgr. er la berbecii cei mari de 
50—55 kgr. Capulă e frumosă și făcut* 
mai multă ușoră decâtă greoiu, nasulă 
ceva încovăiată.

La capă berbeculă are 2 ebrne pu
ternice încovăiate în spirală de l’/j —1’/2. 
Gâtul* ,e scurtă și îndesată, trupulă lungă 
puternică și lată, spinarea dreptă, crupa 
oblică. Pieptulă e bine desvoltată și 
cuprinde nisce plumânl puternice, piciO- 
rele de și au ciolanele subțiri, der ele

condițiunea, că scumpulă ei epitropă va 
consimți la acesta.

Petecescu. Nicl-odată!
Zamfira. Der contractulă l'ai sub

scrisă.
Petecescu. Măgarulă de mine!
Zamfira. Ai promisă că vii la nuntă—
Petecescu. Dobitoculă de mine! Ba 

i-am făcută și haina de miresă!
Zamfira. Dedrece eu mă aflu acum 

în florea aniloră mei —
Petecescu. Sluga dumitale !
Zamfira. Dedrece am o casă, care 

nu e încărcată cu nici o datori ă —
Petecescu. Cu nici o datoriă ? — 

Unde e afurisita ?
Zamfira. Ba mai am și vr’o 2000 fl. 

bani gata —
Petecescu. Bani gata? — Am s’o 

sugrumă!
Zamfira. De aceea am crecjută, că 

o legătură între noi —
Petecescu. Sluga dumitale! — Fată 

blăstămată! — Nu e încărcată cu nici 
o datoriă casa d-tale ?

Zamfira. Ba încă mai e și reasigurată. 
Goleanu (încetă.) începe a se potoli. 
Petecescu (plimbându-se în sus* și în 

jos*.) Infernală înșelăciune! Sufletă tică- 
losă! — pici că ai și vr’o 2000 fl. bani 
gata ?

Zamfira. Două mii și trei sute.
Săfitica (încetă.) Asta are efectă.
Petecescu (după o pausă.) Fără îndo

ială, scumpă vecină, că decă țl-aș fi 
cunoscută mai dinainte simțămintele 
d-tale — Și eu de multă timpă te adoră 
în tăcere — Aducă banii și interese?

Zamfira. Cinci procente.
Petecescu. Fata a crescută aci sub 

ochii mei e tînără, frumosă. — Cu o 
astfelă de frumsețe trecută (arătând* pe 
Zamfira) negreșită că nu se pote asemena 
— pe lângă aceea e și anemică, n’are 
sânge. — Câtă chiriă aduce casa d-tale?

Zamfira. Aprope 200 de florini.
Petecescu. Adevărată? Hei bine, scii 

ce? In ciuda afurisitei de fată am să te 
iubescă grozavă! Am să te iau de ne
vastă precum se cuvine și se cade, apoi 
măcar de s’ar îngălbeni și s’ar înverzi 
de supărare, ușuratica creatură!

Săflica (înceta.) E deja roșiă de bu- 
curiă.

Zamfira. Sâ mă încredă în d-ta, și
retă mititelă ce ești?

Petecescu. Etă, îți dau mâna.
Zamfira. In ce plăceri au să ne 

trecă anii juneței nostre !
Petecescu. Domne Dumnedeule! Ba 

vomă face să ne aducă banii câtă se 
pote mai multe interese. — Der en es- 
plică’ml acum și afurisita asta de vrăji
toria! Cum s’a putută face așa ceva?

Zamfira.. Te vei lumina la cea din- 
teiu aruncătură de ochi. (Trage perdeua 
la o parte. Săftica și Goleanu stau înaintea 
spărturii și îi facă lui Petecescu ună compli
mentă adâncă.)

Petecescu. Săftico! Afurisito Săttico! 
(Vrea să sară dincolo.)

Gileanu (îi pune pistolulă în pieptă.) 
Opresce-te, Domnule! Acestă deschizătură 
este opera Amorului, numai cei cari se 
iubescă fericită se potă strecura prin ea. 
Peste o oră ne voră uni cununiile pentru 
tetdeuna, și peste două ore zidulă va fi 
erășl în ordine.

Petecescu. ’Ml vine să turbeză.
Săflica. Iubite domnule epitropă,

ertă-mă, ml-a fostă cu neputință să mai 
așteptă pănă la Rusalii.

Petecescu. Și nu ml-ai putută spune? 
Așă fi făcută să ne oununămă la Paști.

Săfitica. Ai subscrisă contractulă; 
dă’ml mâna să ne împăcămă.

Zamfira. Fă-o acesta pentru amorală 
nostru.

Petecescu (mâhnită.) Pentru amorală 
nostru! Oh, da! — Ce să facă! — Etă 
îți dau mâna. (I-o întinde prin spărtură.) 
Speră că nu vei da nimărui altuia să’țl 
facă hainele, decâtă mie.

Săftica. Se înțelege.
Goleanu. Vino acum în brațele mele! 

Iubirea a învinsă. (îmbrățișez* pe Săftica.)
Zamfira (cătră Petecescu.) Nu vrei și 

d-ta să vii în brațele mele ?
Petecescu. Ba da, decă poruncescl. 

(0 îmbrățișez* forte nedibaciu, uitându-se în 
același timpă chiorîș* la Săftica)—0 bună ’n- 
vățătură pote lua ori și cine din acesta: 
Ună tînără rămâne totdeuna o vecină
tate periculosă, chiar și dâcă ar fi ună 
zidă la mijlocă.

(Cortina cade.)
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suntă fine și solide, de asemenea e și 
copita, cari punți pe animale în stare să 
facă marșuri de câte 2—3 săptămâni 
fără să cimpăvescă seu să slăbescă.

Lâna ei este de-opotrivă scurtă, 
subțire mdle, și țâră măduvă, e lână ve
ritabilă, și mai totdeuna ereță, rare ori 
și netedă. In privința calității, este se
cunda și terția. Se tunde numai odată 
pe anti, și dă 2—2,5 kgr. lână, care e 
tare bogată în firă, din causă, că la ră
mânerea continuă afară, plăia spală a- 
prope totti sucultl.

Pe botă, urechi și piciore țigaia este 
acoperită cu unii păril măruntă aspru și 
desă.

După colore țigaia e albă, negră 
roșcată seu fumurie și seină. Ea se des
voltă cu greu și abia la 3 ani ajunge 
la mărimea deplină. Țigaia e de natura 
ei fdrte trainică, răbdurie și puțin pre- 
tențidsă, și îi priesce destulă de bine 
atâtă pe luncile celemănOse ale Dunărei 
de josă câtă și pe stepele Dobrogei și 
Bărăganului seu în regiunea alpină de 
pe vârfurile Carpațiloră. Suportă cu 
multă ușurință timpuri reci, viscole și 
lipsa de nutreță, și apoi dândă în urmă 
de pășiune bună, se întremeză și îngrașe 
iarăși bine. Dă lapte multă și forte grasă. 
Carnea ei e subțire la fibre și fragedă, 
de unde era odată tare căutată în Cons- 
tantinopolă pentru bucătăria Sultanului.

2. Rassa țurcană seu bârsană ca cea 
mai veche e ceva și mai mare și mai 
robustă, der acestă grosime în aparență 
se atribue oseloră celoră grosiere și Iâ- 
nei ei celei lungi și aspre.

Capulă e greoiu, trupulă ceva sub
țiată der încolo de o constituție forte 
și musculatură puternică, încâtă și ea 
pdte să mergă forte bine. Capă, urechi 
și piciăre erășl suntă acoperite cu pâră 
aspru și măruntă. Distincțiunea esențială 
între ele este lâna și anume: pe când 
rassa țigaie are numai ună felă de lână 
de măduvă, la țurcană lâna se compune 
din doue specii de fire, unele lungi, as
pre și pline cu ună canală de măduvă 
cari se numescă pâră, er altele cu multă 
mai subțiri, moi și fără măduvă — nu
mite știmă . Lungimea periloră e de 
15—20 cm. er a fireloră de știmă numai 
de 7—8 cm. Grosimea medie a periloră 
e de 83—86 milimetri seu micra, er a 
știmului de 23—30 micra. După ce o 
tunde, vera se desvoltă mai înteiu pă- 
rulă și numai cătră tdmnă și spre ernă 
stimulă, care o străbate pe de desuptă 
în tdte direcțiunile și o legă între sine. 
Mulțl ciobani dică, că tomna nici nu ai 
putea tunde 6ia țurcană de 6re-ce părulă 
ne avendă nici o legătură între sine, nici 
ună știmă, ar căde lață de lață și s’ar 
desface unulă de altulă. Și ea se tunde 
numai odată pe ană și dă 2.5—3 kgr. 
lână nespălată. După colăre și ele suntă 
albe, negre, și seine. Interesantă este 
schimbarea și metamosfera lânei negre, 
care pe mielă este negră completă, mai 
târdiu spre tOmnă se înroșesce, devine 
roșietică, er în anulă ală doilea se ivescă 
atâția peri albi încâtă din negră ce a 
fostă, devine cu totulă seină, o colore 
amestecată din peri albi și negri. Oi 
fumurii seu roșcate care să’șl păstreze 
totdeuna colorea loră, la rassa țurcană 
nu se află.

Carnea ei e mai puțină subțire în 
fibre și mai puțină fragedă.

Noi le sub-împărțimă în 2 tipuri: 
turcana propriu disă seu dela munte, 
și bârsana dela șesă, der încolo este 
peste totă egală cu aceea, numai câtă e 
ceva mai mică decâtă cea d'ânteiu. Și 
una și alta au o importanță fdrte mare 
pentru confecționarea de săricl și straie 
grbse din a căroru țesătură se scote 
perulă în lațe în tocmai cum a stată pe 
trupulă oiei.

Povețe practice *)
Ca pomele se grăbescă cu coptulu 

se cere de o parte ca să udămu 
pomii cu gunoiu fluidu (zemă de 
gunoiu lungită cu apă) și din 
când în când cu apă căldicea. E 
potrivită spre acestu scopu cu de
osebire leșia, ce se face la spăla
tul u rufeloră, căci aceea conține și 
multe materii nutritOre.

ti:

Curățirea a ori-ce feliu de perii 

se face punendu-seperiele cu par
tea perosă în apa, în care amâ 
topită sodă și borax totă într’o

(* Din: „Isvoră de bunăstare" de Gri/jorie 
Sima, carte, ce va apăre peste câteva dile în 
tipografia W. Krafft în Sibiin, în care se cuprindă 
n ai multe sute de astfelă de povețe practice 
culese de pe tote terenele vieței. 

mesură, așa ca lemnulu să remână 
afară. Peste puțină timpă periele 
voră fi curate și numai e alt-ceva 
de făcută, decâtă a-le scutura de 
apă și a-le usca la sore, așecțen- 
du-le cu partea perbsă în susă.

*
Ceroarea rachiului (vlnarsoluij decă este ori 

nu falsificat*) cu vitriold.

Pune într’ună taleră (blidă) 
de porcelanu pulbere de zaharu, 
tornă peste ea puțintelă rachiu și 
așe4ă talerulă pe o olă cu apă, 
ce fierbe, pănă când rachiulă se 
abureșce de totă și remâne numai 
zaliarulă. Acesta, decă racliiulă 
este falsificată, va ave colore 
brună-negră, la din contră brună- 
galbină.

*
Butuculd de acață ca să nu dea vlăstări.

Se întâmplă, că ună acață 
tăiată ne umple loculă câtă pe 
colo de pui. Acesta o putem ă îm- 
pedeca, făcendă o gaură adâncă, 
cu sfredelulă, în butuculă de acață, 
pe care o umplemă cu petroleu 
ori cu petră vânătă.

*
Pregătirea „ZACHERLINEI".

Se pună într’o litră de spirtă 
trei linguri de profit pentru insecte 
(pyretrum cinerari foliae) și se a- 
șetjă sticla în soriște pentru 3—4 
cțile. Atâtă e totă. Se întrebuin- 
țeză așa, că se înmulțesce cu apă 
— 2 linguri la 12 — și cu o stro- 
pitore mică se împrbșcă în tbte 
crepăturile bântuite de stelnițe. 
Acesta e ,,Zacherlina“ atâtă de 
multă buciumată prin cjiare și care 
se vinde cu ună preță mai multă 
decâtă piperată.

îngrijirea copliiorfi de țîță. 1)
Der în cașuri de bolă, cum să cu- 

noscl, că copilulă e seu nu bolnavii ? Și 
pănă să alergi la ajutoruliî unui medicii, 
ce trebue să faci? Mama e datore să 
aibă 6re-carî cunoscințe în privința bo- 
leloră celorii mai obicinuite și să scie 
cum să se ajute singură.

Unii copilă bine îngrijită nu se îm- 
bolnăvesce așa curândă. Am uitată să 
spună, că în primele dile copilulă nu 
trebue desfășată la burică, pentru că se 
pote trage din funia buricului încă ne
vindecată, care pote să sângereze și une
ori copilulă more; de asemenea, în luna 
ântâia, copilulă nu trebue ținută în baiă 
mai multă de dece minute și numai trep
tată se ajungă în cursulă anului pănă 
la o jumătate de Oră.

Cea dintâiu bolă a copiiloră e găl- 
binarea; ea se ivesce trei seu patru cjile 
după facere; pelița se face galbenă și 
boia ține obicinuită optă clile; la acestă 
bolă contribue multă materia negră, care 
se găsesce în canalulă mațeloră copilu
lui; n’are nimică periculosă și dispare 
după ce copilulă s’a curățită de aceea 
materiă, la care curățire contribue fOrte 
multă laptele celă dinteiu ală mamei; 
se pdte da copilului să înghiță câte o 
linguriță de ceiu de romăniță (mușețelă.)

O altă suferință a copiiloră suntă 
așa numitele pușchele; causa loră este 
negligența și necurățenia; buzele, limba 
și cerulă gurei se acoperă cu ună felă 
de beșicuțe albe și la casă gravă se în
tindă în interiorulă gâtului și pănă în 
mațele copilului, pricinuescă greutate la 
suptă și producă mare durere și ferbin- 
țelă; când se presintă acestă casă, gura 
copilului trebue curățită de mai multe 
ori pe cfi în modulă arătată când am 
vorbită despre baiă și la casă ușoră se 
moiă degetulă acoperită cu pânză udă 
în prafă de zahară forte fină și se frecă 
bine în totă gura și se spală bine în 
urmă; la casă gravă se întrebuințeză 

miere de trandafiră și boreux preparată 
la farmaciă pentru frecată în gură, și 
pe fie-care oră se dă copilului să înghiță 
o linguriță de ceiu de chimionă de câmpă.

Altă bolă, care erășl provine din 
negligență, este înroșirea copii'oră : unele 
mame n’au nici o ideeă cum trebue să 
îngrijescă pe copii, îi lasă să stea 
udl și în murdăria, strînsă înfășați 
dela umeri pănă la piciore, încâtă bie- 
tulă copilă nu se pote mișca câtuși de 
puțină; din causa acesta copilulă se în
roșesce la tote părțile gingașe încâtă 
semănă a rană viă, ceea ce îi pricinu- 
esce mart dureri; — celă mai bună 
mijlocă este de a spăla copilulă la ase
menea casă adese-ori cu ceiu de maiorană 
(măgherană) sâu de chimionă de câmpă, 
a-lă șterge bine cu o pânzătură mole și 
a-lă pudra cu prafă de licopodii, a-lă 
ține forte curată și dese-orl schimbată; 
la o roșeță ușoră ajunge a-lă pudra cu 
prafă de crochmală (scrobelă) fdrte fină.

Câte-odată copilulă sufere de su
ghiță, când se întâmplă, că a stată prea 
multă timpă udată; trece însă îndată 
sughițulă după cc copilulă este schim
bată și încăltfită; o linguriță de ceiu de 
romăniță călduță, ună prafă de zahară 
pe limbă, ușoră frecată la stomacă și 
se va liniști îndată.

Mai mare îngrijire se cere la copii 
cari varsă pre adese-ori; trebue obser
vată decă laptele vărsată este corăslită, 
ceea ce probeză ună bună apetită și 
ună stomacă, care mistue bine, în acestă 
casă copilulă a vărsată numai fiindcă a 
suptă pre multă; altă ceva este când 
laptele vărsată este necorăslită, acesta 
dovedesce ună stomacă slabă, fără pu
tere de a mistui și la casă când copilulă 
varsă pre adese-ori, are ferbințelă și 
diarhee (urdinare) trebue numai decâtă 
consultată ună medică mai alesă la 
copii, cari suntă mai mici de jumătate 
ană asemenea întâmplări suntă forte 
perieulose.

O suferință cam rară, însă forte pe- 
riculosă la copii nou-născuțl, este imfla- 
mația ochiloră; câte-odată copilulă se 
nasce cu acesta, însă forte rară; cău
șele constatate suntă pre puțina curățe- 
niă atâtă a ochiloră câtă și a întregu
lui corpă, apoi contribuesce prafulă, fu- 
mulă etc. etc. în asemenea casă trebue 
grabnică ajutoră medicală și să se ur
meze strictă ordonanțele date.

Etă cum pote o mamă, prin bună 
îngrijire, să scape pe copilulă său de 
multe suferințe și chiar pericule cu aju- 
torulă naturei, care dă cu abundanță 
somnulă celă dulce, în care petrece copi
lulă pe nesimțite aprope șese luni. Ochii 
mamei suntă pentru copilă ceea ce suntă 
radele sărelui pentru desvoltarea flori- 
loră; bobocelulă de omă începe încetulă 
cu încetulă a căpăta conseiință, începe 
a cunosce vocea părințiloră săi și a re
compensa cu dulce zîmbetă tote jertfele 
făcute.

Și de voră rămâne îngrijirile și cău
tarea totdeuna egale și urmate cu înțe
lepciune, tote periodele de desvoltare 
ale copiiloră voră urma regulată, dinții 
nu voră începe a eși nici pre de vreme 
nici pre târcjiu, asemenea nu va merge 
copilulă nici pre curendă nici pre târ
ziu in piciore și chiar Bpiritulă nu se 
va desvoltă pre curendă, ceea ce ar îm- 
pedeca desvoltarea corpului.

După trecere de jumătate ană, la 
ună copilă sănătosă se pdte începe pe 
lângă alăptare a i-se da câte puțină supă 
de carne cu grișă, ureză seu arpăcașă 
bine fiertă; se înțelege că deodată por
țiile forte mici pănă ce se va deprinde; 
apoi se potă adăuga puține legume, 
precum morcovi, spanacă și puțină com
pote și când va ave dinți se va începe și 
cu mici porții de carne bine tocată și 
preparată, grișă fiertă în lapte, cartofi 
făcuțl pire seu cu supă de carne; așa 
se deprinde copilulă cu mâncările obici
nuite și va fi ușoră de înțărcată, ceea 
ce trebue să urmeze la împlinirea anului.

Din traista cn minciunile.

Ore-ce. și nu sciu ce.
Unu purdelașă văiju odată, cum 

sfâșia ună vultură pe ună iepure. Grăn- 
gorelulă nu mai văduse nicl-odată nici 
vultură, nici iepure și nesciindă cum le 
chiarnă pe cele două bidigănii, începu 
a-lă tângui pe iepurele astfelă:

„Vai, sărace 6re-ce, 
Cum te mancă nu sciu ce; 
De-ar sci mă-ta 6re-cum, 
Cum te-ar plânge nu sciu cum!“

Încă nu ne-amit certată.
Ună Țiganii pusese mâna nu sciu pe 

ce lucru din curtea unui Română. Ro- 
mânulă, care tocmai eșia din casă, îlă 
vădu pe cioroiu, se lua în grabă după 
elă și princțându’lă, începu să’lă blagos- 
lovescă, după cum i-se cădea. Da Ți- 
ganulă: „Ho, Românico, ce’ncepl așa 
iute cu bătaia, că încă nu ne-amă 
certată!1 11 Sandu.

1) In nr. 40 s’a tăcută o greșală dicendu-se
s6 se ungă țîțele, când crapă pielița cu starină: 
trebuia să fie «listă: „alifie de spermacetă11

O adevărată minciună.
Când eram copilă de 14 ani, mă 

dusei cu tata la moră să măcinămă 
grâu și cucurudă (porumbă, păpușoiu). 
Mergendă la moră, din întâmplare afla- 
rămă mora prinsă. Ne așe4arămă lângă 
focă cu tata și cu alțl omeni, așteptândă 
să se deslege mora și să vină rendulă 
să măcinămă. Așteptândă noi mai multă 
vreme, pănă ce se făcu nopte, morarnlă 
făcu o pogace și o puse în focă.

Pănă să se cocă pogacea, dise mo- 
rarulă, să spună fiăcare câte o minciună, 
care să fiă crecjută. Și acela care o va 
spune, va fi celă dintâiu care va mă- 
cina și va mânca din pogace. Toți 
omenii din moră spuseră câte o min
ciună, der nu fu crezută nici una. Mo- 
rarulă, uitându-se la mine, îmi cfise 36 
spună și eu o minciună.

Tatălă meu, fiindu’i frică că eu nu 
voiu sci spune vre-o minciună și voiu 
rămâne de rușine, dise cătră morară: 
„Ia, lăsațl pe băiatulă meu în pace, că 
elă nu scie astfelă de secături11. Der eu 
de dincolo strigai: „Ba sciu, că doră 
și eu sunt omă ca D-vostră". „Atunci 
spune și tu o minciună11, dise morarulă. 
Și eu atunci începui a spune astfelă :

ScițI ce mi-s’a întâmplată mie mai 
alaltăerl rămânendă singură acasă? Am 
fostă cu vitele pe bătătură și jucându-mă 
ca copilă, am dată cu o sburătură și am 
lovită vaca cea bălțată. Mama venindă 
din sată și vădându-mă, ml-a dată vre-o 
două palme. Eu începândă a plânge de 
năcazu, eșii pe portă afară și mă duseiu 
pe malulă apei, care era aprope în mar
ginea satului. Ajungendă la mală, văclui 
ună sâmbure de sămânță de pepene plu- 
tindă pe apă. Mă plecaiu și luându-lă 
lă împlântaiu cu degetulă în pămentă pe 
mală. Mai preumblându-mă eu puțină în 
susă și în josă pe malulă apei, ca să’ml 
trecă năcazulă, când eram să plecă cătră 
casă, sămânța mea de pepene răsărise 
și verfulă viței crescuse așa de mare, în
câtă trecuse pe malulă celălaltă ală apei 
Acolo, la vârfulă viței de pepene, vădui 
ună pepene mare grozavă.

Mă desbrăcai de haine și trecui 
dincolo. Când mă apropiai de elă, îmi 
veni pofta să mănâncă dintr'ensulă. Mă 
uitai jură împrejurulă lui și vădendă că 
e coptă bine, vrui să’lă încercă, der 
mai mare năcazulă că nu aveam cuțită. 
Mă dusei la tergă la orașulă Glogovăță 
și’ml cumpărai ună bricâgă. Mă’ntorsei 
er la pepene și șecjândă lângă elă în
cepui să’i facă dopă, ca la o proprie
tate a mea , căci eu îi sădisemă sămânța 
în pământă.

Din întâmplare briciagulă cădu în- 
lăuntru în pepene. Atunci întru și eu 
în pepene ca să ’lă caută. Caută brice- 
gulă în susă, caută bricegulă în josă, 
nu e nicăirea. Căutându-lă mereu, mă 
întâlnii cu ună ergheligiu, care mă întreba 
ce caută. Ii răspunsei că caută brice
gulă meu.

„Da tu ce cauți?11 — „Eu caută de 
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însă voră trece patru săptămâni după 
sancționarea legii, pănă ce se voră face 
pregătirile necesare pentru recrutare.

* » ♦
Tergulă anualii ce s’a ținuta în cji- 

lele trecute în Mediașă a fostă mai bun 
ca cele trecute în ce privesce tergulă 
de vite. S’au adusă multe vite la tergă 
și s’au vândută cu bune prețuri. Ter- 
gulă de mărfuri însă a fostă slabă.

♦ * *
Societatea geografică română. Cetimă 

în „Românulă“ din BucurescI: „Ministerală 
instrucțiunei publice va pune în bugetul 
anului viitoră suma de lei 5000 ca sub- 
vențiune de acordată „Societății de geo
grafia11, pentru ca acesta să continue cu 
darea premieloră pentru „Dicționarele11 
județelor române, atât de folositore tutu- 
roră cercetăriloră. D-nii frați George și 
Mihailă Assană au dată „Societății de 
geografiă“ suma de lei 1000 pentru a fi 
decernată celui mai bună tractată de 
„Geografia economică, industrială și co
mercială1' a țărei nostre. Societatea de 
geografia a aclamată membru de onore 
pe d. de Coutouly, ministrulă Republi
cai francese din BucurescI. D-lă Gr. 
Tocilescu a dată ună premiu de lei 500 
societății de geografiă, pentru a fi de
cernată la anulă viitoră unui „Dicționar1* 
de județă, de felulă celora, cari au fostă 
premiate și pănă acum.

***
Focă. In Ludișoră au arsă șura, șo- 

pronulă și grajdulă lui Ioană DrăghicI, 
împreună cu doi viței de bivolă. In 
Vadă au suferită optă economi o pa
gubă de 913 fi. 90 cr., dintre cari nu
mai 365 fi. au fostă asigurați.

* * *
Uneltiri de maghiarisare. Pentru a- 

silulă ori grădina de copii, ce vreKultur- 
egyletulă să o înființeze în Hunedâra, 
se dice că va contribui și orașulă cu 
câte 100 fi. pe ană, afară de 100 fi. 
ce-i va da în fiecare ană ministrulă un- 
gurescă de instrucțiune. — Las’ că n’are 
ce căuta în Hunedora grădină ungurescă 
de copii, der cum vine orașulă să dea 
bani românescl pentru institute de ma
ghiarisare ? Românii să tragă la dare de 
semă pe representanții și conducătorii 
comunei, cari le risipescă banii, și să-și 
ferescă copii de uneltirile de maghia
risare.

* *
Desaprobare. Cu ocasiunea adunării 

generale estraordinare a comitatului Si- 
biiu din tjilele trecute, nu numai s’a es- 
primată consimțămeutulă comitatului 
pentru proiectulă de lege militară, ci 
s’a desaprobată, deși indirectă, și pur
tarea ce au avut’o cei doi deputațl sasi 
Filtsch și Zay cu ocasia desbateriloră 
asupra legii. Se scie că acești deputațl, 
ca să s’arate că suntă mari „patrioțl“, 

s’au alăturată la punctulă de vedere ală 
oposiției.

♦ • ♦
Dispărută. Portarulă „Hotelului Na

țională11 din Clușiu a ștersă putina lă- 
sândă în urmă-i datorii mari. Poliția îlă 
urmăresce. Nu cumva a fostă și mem
bru ală Kulturegyletului ?

* * *
Esplosiune. La fabrica de hârtiă din 

Preșmeră s’a întâmplată o esplosiune 
pricinuindă o pagubă da 6000 fi. Fa
brica abia după trei luni va pute fi erășl 
pusă în mișcare.

* * *
Turtă. In cancelaria comunei Gura- 

rîu s’a deșchisă, nu se scie de cine, cu 
o cheiă imitată lada judelui Ionă Voicu 
și s’au furată din ea 30 fi. bani adunați 
din dare. * * *

Melancolică. Infanteristulă dela reg. 
51 de infanteria, căruia i-s’a poruncită 
de sublocotenentulă Mangesius să îm- 
pusce asupră-i, fără să scie însă bietulă 
soldată că pușca e cu glonță încărcată, 
a cădută într’o stare de melancolia, de 
care cu tdte asigurările superioriloră săi 
că n’are să i-se întâmple nimică, nu 
pâte scăpa. A fostă concediată soldatul 
pe timpă de trei luni, ca să se vindece. 
Cu privire la pricina morții sobloc. Man
gesius „N. P. Journal11 află, că ducân- 
du-se acesta cu alțl doi oficerl într’ună 
birtă, nisce civili, cari se aflau, acolo în
cepură a cânta „Hunczfut a nemet11 și 
a striga „Abzug Tisza11. Mangesius luă 
cânteculă ca o insultă la adresa armatei, 
scăse sabia și se repecji asupra tineriloră. 
Unui oficeră în reservă îi succese a aplana 
conflictulă. Oficerii s’au dusă apoi în 
altă locală. Ce s’a întâmplată acolo, nu 
se soie, se va afla din cercetarea ce s’a 
pornită; destulă că s’a răspândită sgo- 
motulă, că nisce oficerl au fostă insul
tați, unuia din ei i-a fostă sabia ruptă, 
der mai alesă subloc. Mangesius ar fi 
primită grele lovituri în capă și în pept. 
Corpulă oficerescă a aflată, colonelulă a 
trimisă pe doi oficerl să ceră lămuriri 
lui Mangesius. Urmarea a fostă, că Man
gesius s’a omorîtă punândă pe ună in- 
fanteristă să-lă împusce.

* * *
Nou oficiu poștală. La halta Galamb- 

falăulă-mare de pe linia ferată Hașfalău- 
Odârheiu s’a deșchisă dela 1 Martie n. 
ună oficiu poștală, care primesce și es- 
pedâză scrisori și pachete.

* * *
Ună oraștt fără deficits. Din socote- 

lele anuale ale orașului Ciucă-Sereda se 
vede, că veniturile lui suntă de 18,803 
fl., cheltuelile de 12,977 fl., deci se află 
în cassă ună venită curată de 5826 fl., 
cu tetulă activulă e de 6064 fl.

** *
Postă de transportorii poștală. Cu 

cauțiune de 600 fl. și contractă, e de 
ocupată postulă de transportoră poștală 
în Chezdi-Oșorheiu. Condițiunile se potă 
vede la direcțiunea poștală din Sibiiu 
și la oficiulă poștală din Chezdi-Oșor
heiu. Petițiile se adresâză pănă la 4 
Aprilie n. la direcțiunea poștală din 
Sibiiu.

* * *
Concertă de plugari. Ni-se scrie: 

„Diligința ce a arătat’o bravulă nostru 
învățătoră G. Torni față de corulă nos
tru nou înființată, n’a rămasă zadar- 
nică,| căci încă în acestă ană ne-am pu
tută bucura prin audirea sf. liturgii pe 
note în biserică, precum și a ne petrece 
numai și numai prin zelulă dirigentelui 
și coriștiloră noștri. Duminecă, în 5/17 
Faură a. c., Corulă vocală de plugari 
din Cuveșdia a dată ună concertă pu
blică împreunată cu jocă în ospătăria 
din comuna acesta. Inceputulă a fostă la 
8 ore sera. Corulă a cântată cu preci- 
siune : 1) Motto. 2) Salutarea, cuartetă 
de C. G. Porumbescu. 3) Lume, lume, 
cântecă populară. 4) Frunduliță frundă 
verde. 5) Hai leliță, cântecă populară. 
Tote esecutate de coră pe note. Intre 
cântări s’au declamată de coriști mai 
multe poesii cu bună succesă. De față 
a fostă ună numără frumosă de inteli- 
gențl din locă și giură, apoi ună numără 
mare de economi din locă și giură. După 
concertă a urmată joculă. Petrecerea a 
decursă în ordine bună de sera pănă în 
cjorl de diuă, când apoi ospeții cu să
niile s’au dusă la ale loră. Venitulă 
acestei petreceri face 39 fl. 73 cr. v.

. șie destinată fondului corului vocală.11 
Unu ospe.

* * *
Doi viței deodată. Ni-se scrie, că 

șchiaului Petru Bungărdenu din Cergău- 
mică i-a fătată în cjilele trecute vaca 
doi viței și amândoi trăescă.

* * *
După șese ani. In Bichișă lângă Ier- 

nută a fosă găsită în 1883 sugrumată 
în grajdă servitorea locuitorului de a- 
colo Emanuel Rosenbaum. Deși bănu
iala se îndreptă atunci asupra lui Rosen
baum și a tovarășului său Georgy Bartha, 
totuși gendarmeria nu isbuti a desco
peri pe ucigași. Acum câteva dile însă, 
Isak Salamon, cumnatulă lui Rosenbaum, 
denunță din răsbunare pe acesta și pe 
Bartha ca făptuitori. Fiindă arestați a- 
mendoi de gendarmeriă, și-au mărturisit 
fapta.

Reconiandămu atențiunii pu
blicului î’omânu următorulu:

Apel ii
cătră totu Românulă adevărată.

In numele societății corului pluga- 

riîoră români din comuna Ghirișiu F. c. 
Bihoră, vin a ruga pe on. Publică ro- 
mânesoă, ca luândă în considerare esis- 
tînța nostră națională periclitată — fiindă 
incunjurațl de streini — în folosulă fon
dului și bibliotecii acestui coră să bine- 
voiâscă a-ne veni într’ajutoră cu mări- 
nimdsele donurl în bani și opuri t.rAmisa 
la adresa subscrisului în F. Gyoros p. 
Tenke corn. Bihor.

Pttru Serbuoii, preoți și învățat.

Românii din Maramureșu.

Dintr’o scriaore ce i-s’a adre
sată „Gutinului11, aflăm u următd- 
rele despre starea RomânilorO din 
Maramureșu:

De ani de dile n’am cetită în 
foile nostre nimica despre Maramureșeni, 
încâtă ar cugeta cineva cumcă în Mara- 
murășă deja nici nu esistă națiă româ- 
nescă.

Voiu adeveri contrariulă, voiu des
crie pe rendă nisuințele acestui poporă 
pentru cultura și deșteptarea sa. Voiu 
adeveri cum-că și aici avemă o inteli
gență bravă și gata a jertfi pentru bi
nele și deșteptarea poporului, voiu arăta 
cum zeleză clerulă română din acestă 
Comitată pentru totă ce este bună și 
frumosă și cum merge mână în mână cu 
inteligența cea bravă pe terenulă celă 
frumosă ală deșteptărei poporului română 
din acestă comitată. Acum îți comunică 
pe scurtă statistica inteligenței de aici.

In Maramurășă suntă 55 comune 
românescl cu ună poporă aprope la 65 
mii de suflete.

Avemă 15 posesori mari cu avere 
dela 20—120 mii florenl, și avemă și 
între poporă mulțl posesori cu avere 
dela 5—15 mii florenl.

In gremiu la comitată și în Comi
tată avemă 14 diregătorl români, 2 di
regătorl la pădurăriă, 1 medică și 13 
notari cercuall români, cunoscând ă mulțl 
și dintre ceilalți oficiali binișoră limba 
română.

In Sighetă suntă 3 advocațl români, 
er în Vișeulă de susă doi.

Avemă apoi 20 juriști, 2 mediciniștl, 
2 studențl la silvicultură, unulă la aca
demia de neguțătorie și unulă la apote- 
cărie; adecă avemă o sucrescență tî- 
nără destulă de numărosă și, spre lauda 
ei sâ fie disă, harnică și deșteptă — 
dintre aceștia unii au depusă doctoratulă 
er alții se pregătescă la doctorată.

Numărulă studențiloră români de 
nascere din Maramurăsă la cele două 
gimnasii din Sighetă varieză între 30—40.

Insă avemă mare lipsă de docenți 
— și durere — la preparandia diecesană 
din Gherla abia avemă de aici câte 
unulă seu doi elevi; la preparandia de

Săftlca. Cum ? Vrei să mă’nchitjl în 
casă ?

Petecescu. Numai astă-dată. Nu o facă 
acesta din neîncredere, ferescă Ceriulă! 
der e o prinsore la mijlocă.

Săftlca. Fă cum vrei, mie totă una 
ml-este, și așa totă închidă eu ușa pe 
dinăuntru. Causa niel nu vreu să o sciu. 
Ceea ce face iubitulă meu epitropă, e 
bine făcută.

Petecescu. Ce sublimă copilă! — Fii 
numai deplină liniștită. Huș ! huș ! îndată 
voiu fi lângă tine. (Se duce și încuie cu 
grije ușa.)

Săftlca (sare repede de pe scaună.) 
Huș! huș! îndată sunt dincolo. (Trage 
perdeua la o parte și sare dincolo în brațele 
Iul Goleanu.) Vine! vine!

Zamfira. Am audită tot ce-ațl vorbită.
Goleanu. Iute, schimbă’țl hainele!
Zanfira. Haide, vino în odaia mea! 

(Tabloulu se aședa peste spărtură. Golbanu ci- 
tesce. Ioniță perie o haină. Petecescu bate la 
ușe afară.)

Goleanu. Intră!

SCENA A DOUfiSPREpECEA. 
Petecescu. C'ei dinainte.

Petecescu. Mă rogă de dece mii de 
ori să mă erțl pentru curiosa mea 
purtare.

Goleanu. Hei, ai cercetată lucrulă 
mai de-aprope ?

Petecescu. Viu tocmai dela epitropi- 
sita mea. Asemănarea e uimitore, numai 
câtă nasulă epitropisitei mele e ceva 
mai mărișoră și părulă nu e tocmai bru
netă de totă, de altmintrelea semănă ca 
două picături de apă. De aceea, pre res
pectabile și pre stimabile domnule, mă 
vei erta, decă m’am purtată încâtva ne- 
cuviinciosă —

Goleanu. Te-am ertată de multă, 
sciam eu că ești omă cu minte și că ai 
să’țl vecjl încurând greșela.

Petecescu. Decă binevoesce acum 
domnișora Odorogescu să’i probeză —

Goleanu. Ioniță, chimă pe mirâsa 
mea. (ioniță ese)

Petecescu. Prâ onorabile domnule, 
ferici-vei orașulă nostru cu presența 
d-tale pentru totdeuna ?

Goleanu. Negreșită, am de gândă 
să’ml stabilescă domiciliulă aci. Soția 
mea îți va fi o bună clientă, căci ei îi 
trebue celă puțină două rochii nouă pe 
lună.

Petecescu. Analele artei croitoresei 
îi vor eternisa numele. — Și nunta, decă 
ml-e permisă să întrebă, când va fi?

Goleanu. Se va serba mâne. Etă aci 
contractulă. — Bine că mă întrebași scum- 
pulă meu vecină, tocmai lipsesce încă sub
scrierea unui martoră ; fi-vei așa de bună 
să’țl subscrii în elă numele d-tale ?

Petecescu. Oh, asta nu se cuvine, 
într’o societate atâtă de distinsă —

Goleanu. Scumpe domnule Peteoescu, 
atunci nu mă cunoscl de locă. Eu pre- 
țuescă pe marele artistă orl-unde îlă gă- 
sescă și încă mai alesă când cu arta sa 
e împreunată atâtă onestitate —

Petecescu. Respectabile domnule, mă 
faci să roșescă. Onestă sunt, acesta 
trebue să fiă adevărată. Pe clientela mea 
nu o păgubescă nici măcar cu ună pote
cuță câtă de mică. Etă aci, de esemplu, 
o bucată mare de materiă, care a ră

masă și pe care o aducă înderăt. ® da 
lui Goleanu o mică sdrență.)

Goleanu (ridicândă în susă petecuțulă. 
Onestitatea d-tale mă încântă și deșteptă 
cu atâtă mai multă în mine dorința de a 
ceti în contractul meu de căsătoriă numele 
unui bărbată atâtă de onorabilă. Iute, 
etă aci condeiu și cernela — fără multă 
ceremonia, subscrie!

Petecescu. Sunt mândru de ondrea — 
(Subscrie.)

Goleanu (întocmesce contractulă și-lă 
veră în buzunară.) ’Ți mulțămescă, scum- 
pulă meu vecină, și nu voiu uita să te 
învită la nuntă.

Petecescu. Oh, asta-i prâ mare o- 
nore! Voiu căuta, precum se cuvine, să 
flămândescă de două ori douădecl și pa
tru de ore, pentru ca să’ml califică sto- 
machulă pentru escelenta d-tale masă 
dela nuntă.

Goleanu. Etă, că vine și miresa mea.

SCENA A TREISPREZECEA.
Săftlca în altă haină. Cei dinainte,

Petecescu (stă ârășl ca împetrită câud o 
vede.) 
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statd din Sighetă abia în trei patru ani 
câte unuia, der aceia nu cercă aplicare 
în școlele nostre; — astăcjl în Maramu- 
rășă suntă vacante 4 stațiuni docențiale 
cu soluțiune de 250 până la 300 florenl, 
in 4 stațiuni suntă aplicați preoți tineri 
eră în alte 4 preparamjl absoluțl numai 
de unuia seu două cursuri.

In privința clerului stămă mai bine, 
fie-care parochie este provădută cu pre- 
ota locala, și avemă și vre-o câțiva ca
pelani, și cum amintisema și preoțl- 
docențl.

Fără aplicare dintre preoții tineri 
din Maramurășă este numai unuia, acum 
de nou sfințita; ceilalți sunta aplicați 
parte ca capelani, parte ca docenți.

Armata română.

CetimG în „Epoca“ din Bucu- 
rescî:

Sub-comisiunea bugetară a ministe
rului de resbela propune o modificare 
însemnată de introdusa în organisația 
armatei nostre. Etă despre ce e vorba:

D-lă ministru de resbela, grație u- 
nora economii făcute la alte capitole, a 
propusa ca fără nici una spora în bu- 
geta să se înființeze 2 companii per
manente la fie-care regimenta de doro
banți.

Sub-comisiunea bugetară vre ca în 
loca de acestă inovațiune și cu aceleași 
resurse să se dea tuturora recruțilora 
de dorobanți o instrucție de 6 luni, în 
loca 60 de dile câta e adl.

Miuistrulă de resbela face propune
rea sa, în scopă ca peste câtva timpa, 
când bugetula va permite acestă chel
tuială, să se înființeze câte una bataliona 
permanenta la fie-care regimenta.

La răndula ei sub-comisiunea sus
ține, că atunci, când s’ar înființa una 
bataliona de fie-care regimenta, s’ar 
putea, cu aceleași resurse ce ar pricinui 
înființarea unui bataliona, să se dea tu
turora recruțilora de dorobanți o instruc
ție permanentă de una ana.

AstădI sub-comisiunea se va întâlni 
pentru prima oră cu d-la generala 
Mânu, pentru a discuta acestă cestiune.

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

Budapesta, 23 Martie. Foia 
oficială publică autografulă priu 
care se primesce demisiunea mi
nistrului de justițiă Fabinyi încre- 
dințăndu-se cu conducerea provi- 
sorică a agendeloru. Br. Orczy re- 
pășiudu dela conducerea ministeru
lui de interne a fostă însărcinată 
cu ea ministrulu Jlaross.

Berlină 23 Martie. — Consiliu
lui federală i s’a presentatfl o 
nouă lege asupra socialiștilor^.

EDUCAȚIUNE.
Cele dece porunci ale crescerei copiilor!

le întocinesce Maria Landmann astfelu :

1. Cresce’țî tu însuți copii. 
Nici uiifi ajutoră străină, care 
ți-lu vei lua în casă, nu-ți va pute 
ajuta în realitate a’i educa. Celu 
ce voiesce se facă educațiunea 
copiiloru cu succesă, trebue se 
stea peste ei, adecă se aibă în o- 
chii lord deplină autoritate. Tu fi 
reșce nu vrei și nu poți se-o ce
dezi acesta altuia —- o mamă me
diocră este a se preferi prin ur
mare celei mai bune „domnișore.“

2. Ocupă’ți copiii. Lasă’i se 
se joce seu se lucreze, der nici
odată nu’i lăsa se trândăvescă. 
Unu copilă, care nu face nirnică 
e superăciosă, cu tone și obraz
nică, ună copilă înse căruia i-se 
dă ocupațiune cum se cuvine e 
amabilă, bună și fericită.

3. Lasă pe copii în firea loră, 
Nu pretinde, ca la ocupațiunea 
loră ei se fiă totdeuna liniștiți și 
se nu facă larmă. Decă este ca 
ună copilă se se desvolte sănă- 
tosă cu spiritulă și cu corpulă, 
atunci se’și misce membrele după 
placă, se-șî potă esercita vocea 
vorbindă, rkțendă, cântândă, câte
odată la ocasiuni și strigându, se-și 
mulțămescă fantasia jucându-se și 
lucrurile acestei lumi nu numai 
se le „pripescă“, ci se le și„apuce“ 
ori „pigăe.u Se’nțelege, că tote 
la tnnpulă loră și la loculă loră.

De aceea :
4. Lasă copii în odaia copii- 

loră, când ai visite. Pentru tine 
pote fi plăcută lucru și pâte lin
guși iubirea ta de mamă (resp. 
deșertăciunea), de a’ți înfățișa os- 
pețiloru copiii, de a’i lăsa s6 se 
producă cu cunoscințele și cu mi
cile loră talente și a aucți lăudân- 
du’i și admirându’i. Der pentru 
visitatorii tei nu e tocmai de totă 
plăcută și pentru copii chiar de 
totă stricăciosă. Ei devină de- 
șerțl (vanitoși), închipuiți, doritori 
de a plăcea (cocheți); ei audă în 
societatea dmeniloră crescuți unele 
lucruri ce mai bine ar fi să nu le 
aucță. In salonă și în presența 
dspețiloră nu potă lucra nici a se 
juca copiii mai înțelepțesce și mai 
potrivită, și stau prin prejură fără 
nici o trebă, ceea-ce totdeuna le 
e vătematoru și deci nicidecum 
se nu li-se tolereze acesta. Decă 
înse trebue să se arate copii 6s- 
pețiloră atunci să se facă acesta 
numai pentru scurtă timpă și nu 
suferi, ca copiii s& devină obiectulu 
atențiunii generale.

5. Nu lăuda și nu certa pe 
copii niciodată în fața străiniloră. 
Prin acesta se atingă (ofenseză) 
cele mai fragede fire simțitore ale 
tinerei inimi,

6. Se ții a ți-se da ascultare 
necondiționată, der ușureză-i-o co
pilului, intercjicendu’i (oprindu’i 
unu lucru) ori poruncindu’i nu
mai atunci, când e neapărată de 
lipsă.

7. Fii consecventă și împreună 
stricteța necesară cu blândețea 
folosită corectă. Se nu dojenesc! 
și se pedepsescl nebăgarea de semă 
și smintelele copiiloru, ca cum ară 
fi greșeli mari der nici odată se 
nu suferi ceea ce e în adeveră 
vrednică de dojenită, și înainte 
de tote — decă ai interzisă ună 
lucru, atunci se ții neclintită la 
aceea.

8. Copiii nu suntă jucării. 
Nu’i trata deci ca jucării și nici 
odată să nu lași a fi folosiți de 
alții ca jucării. Ei nu suntă pe 
lume, ca să-ți mulțămescă tonele 
tale să-ți alunge ție ori altuia urî- 
tulă, ci suntă pentru ei înșiși. De 
aci urmeză

9. Copiii suntă în ore-care pri
vință personele principale în casă, 
der

10. Nu e ertată să observe 
copiii acesta.

Rentabilitatea oviculturei In esploatarea mare.
Conferența D-lui Dr. George Maioră,(profesori 
de agricultură la scola de agricultură și silvi
cultură dela Herestreu, ținută la universitatea 

din Bucurescl în diua de 29 Ianuarie a. c.

Domniloră !
Ună productă, care s’ar renta pe de

plină și ar merita totă atențiunea nostră, 
și ca să fiă îmbrățișată cu totă căldura 
de proprietatea mare, este lâna. In ade- 
vără, cu progresulă celă nou ală tech- 
nicei, care pote se confecționeze și din 
lânuri mai ordinare postavuri destulă de 
fine, și pe care moda a sprijinit’o; care 
a introdusă purtarea acelora în loculă 
postavuriloră de totă fine și subțiri, er 
continentele cele noi, cari au începută 
a arunca cantități colosale de lână pe 
piețele Europei, tote aceste împrejurări 
au avută dreptă resultată, ca în scurtă 
timpă să facă să scadă remarcabilă va- 
lorea și prețuia lânei, încâtă într'ună 
timpă esistența oiloră și a oviculturei 
din Europa se părea amenințată și în 
pericolă de a dispără cu totulă. Ce va 
să dică forța de producțiutie pe terenulă 
oviculturei a continenteloră celoră noi, 
se pote vede din tabloulă publicată de 
mine în „România Liberă“ dela 23 No- 
emvre, ca adneesă la discursulă meu, în 
care pe Australia o vedemă figurândă 
cu 70.8 milione capete de oi, pe Repu
blica argentină cu 64.6 milione capete, 
ș Statele-Unite ale Americei de Nordă 
cu 44 7 milione capete, la cari se va 

adăuga ca mâne-poimâne și Rusia, care 
și adl represintă o cifră colosală de 49.8 
milione. der care pe noile linii ferate 
transcaucasiene și transcaspice va pute 
aduce și arunca cu multă înlesnire și ușu
rință productele oazeloră și podișuriloră 
fertile din Asia centrală pe piețele Eu
ropei, ca de statulă Congo, de Zanzibară 
și de teritoriile companiei germane etc., 
din vestulă Africei să nu mai pomenescă. 
Tote aceste au avută dreptă con
secință ca lâna să scadă în preță în Eu
ropa, și anume în Germania ; pe când 
prețurile cărnei dela 1831 — 1870 s’au ur
cată cu 65"/0, er untulă cu 60n/01 fotă 
în același intervală lâna a scădută cu 
circa 6°/0, și anume decă vomă lua pre
țurile dintre 1831—40 dreptă 100, atunci 
în deceniulă următoră dela 1841—50 au 
scăcjută la 88.2°/0, ca dela 1851—60 să 
se urce erășl la 104.2 și în urmă dela 
1861 — 70 să seaejă erășl la 94.2.

Insă prețurile esistente la 1831 erau 
atari, că cele mai multe moșii din Ger
mania de Nordă cu terenurile loră de 
nisipă mai multă sburătoră, se susțineau 
unică prin ovicultură și oieriile le adu
ceau capitale enorme, cu cari și potura 
înființa și îndestra moșiile cu mulțimea 
de fabrici de spirtă și totă felulă de in- 
stalațiunl cu cari se fălescă și acjl, era 
tocmai timpulă de aură ală oieriei fine, 
pe care tocmai Nemții o duseră la celă 
mai mare gradă de desvoltare și perfec
țiune, negligiădă de multe ori cu totulă 
desvoltarea corpului. Atunci uscățișulă 
Electorală de Sacsonia numită mițulă 
de aură și Infando Negretti cea bogată 
în lână și cu îndoiturile pielei, ajunseră 
la apogeulu gloriei loră, încătă mulțl din
tre fericiții întroducătorl și întemeiătorl 
ai loră în sensă de iecunoscință pentru 
serviciile aduse și pentru scoterea loru 
din sarcinile și datoriile causate prin răs- 
boiele Napoleonice, le împreunară de în
tocmirile fideicomiseloră impunendă suc- 
cesoriloră loră pe lângă inalienabilitatea 
moșiei și conservarea și ținerea pe vecie 
a turmei originale de oi de tipulă Elec
torală seu de Negretti.

Decă însă scăderea, seu mai bine 
clisă stagnațiunea prețuriloră lânei a 
rămasă înapoia prețuriloră dela celelalte 
producte animalice, cari tote s’au urcată 
enormă în susă, s’au îulesnită și înmul
țită totodată și mijlocele de întreținere 
a viteloră și de desfacere, eftmindu-se 
nutrețurile comerciale și posibilitatea de 
desfacere a lânei în urma noiloră mij- 
loce de transportă și comunicațiune, așa 
că, diferința între profitulă netă de a- 
tuncl și celă de acum nu e mare. Mai 
departe schimbăndă mulțl producători 
direcțiunea de producțiune, înlocuindă 
oile de lână cu alte rasse de carne, lovi
tura dată de continentele cele noi a fostă 
ușoră pariată și a trecută fără alte con
secințe, decâtă că agricultorii și eco
nomii de oi au trebuită să dea mai 
multă atențiune și desvoltărei corpului, 
și să pună mai puțină gravitate pe in- 
cestă și puritatea de sânge, au tăcută 
ca tipurile Electorală și Negretti să dis
pară, rămânendă pure numai pe câteva 
moșii fideicomisionale, și să fie înlocuite 
cu totă felulă de încrucișări și curciturl, 
parte de lână și parte de carne, der în
colo ovicultură a rămasă aprope totă 
așa de rentabilă ca și înainte. Și decă 
înainte 50 kilgr. de lână spălată se plă
tea cu 500 mărci, er adl numai cu

Goleanu. Vino, dragă Săftico ! Dom- 
nula Petecescu ’șl-a recunoscuta greșela 
și se rogă de ertare.

Petecescu (gangăvinde). Negreșita — pre 
stimabilă domnișoră — Hei nu, e gro
zavă! — Am onore — 11a orbită Sa
tana!— Să probați — Der totă e Săftica!

Goleanu. Hei vecine, mi-se pare că 
er te-ai zăpăcită.

Petecescu. O nu, nicl-decum.—Cheia 
o am în buzunară — der — cu câtă o 
privescă mai multă — să mă ia dracu, 
decă nu e Săftica!

Săftica. Bietulă omă er’ a turbată.
Goleanu. Domnule Petecescu, nu mă 

supăra.
Petecescu. Domne Dumnezeule! n’ar 

fi nici o mirare, decă ml-așă perde min
țile! Săftico — Domnișoră —' Ertați’ml 
— (Se apropia de ea) — Să fiu afurisită decă 
nu este ea! Etă și pata cea mică cas
tania dela gâtă —

Săftica. Fă bine și te depărteză de 
mine!

Petecescu. Ce ? Să mă depărteză de 

tine? Nu ești tu miresa mea? N’avemti 
să fimă la Rusalii ună trupă și-ună su
flete? Oh, sfântă Dochio, îmi perdă și 
puțintică minte ce o am.

Goleanu. Țl-ai perdut’o deja. Tre
bue să te compătimescă ornulti. Vreu să 
fiu generoșii: du-te acasă și adu’țl d-ta 
însuți pe Săftica aci.

Petecescu. Ah, decă îmi permițl — 
Goleanu. Da, da, îți permită. Eu 

însumi suntă curioșii să vădii asemăna
rea asta uimitore.

Petecescu. Ai să te minunezi. Mă 
ducă în grabă, o săritură facă pănă 
acasă. Peste două minute suntă erășl 
aci. (Ese.)

SCENA A PATUSPREțlECEA.
Goleann. Săftica. Apoi Zamfira.

Săftica. Ah! cum o să esă acum 
lucrulă!

Goleanu. Fii liniștită, contractulă l’a 
subscrisă deja.

Săftica. L’a subscrisă? —Mulțămită 
Cerului!

Goleanu (strigă afară.) Coconă Zam- 
firo! iute! n’avemă nici ună momentă 
de perdută.

Zamfira (în hainelo Săfticei.) Iată-mă, 
suntă gata.

Goleanu. Jocă’țl bine rolulă. Așă dori 
ca în fine să fimă cu toții mulțămițl. 
(Dă tabloulă la o parte. Zamfira trece prin 
spărtură în odaia lui Petecescu, trage perdeua 
peste spărtură și se aș64ă în loculă Săfticei.)

Goleanu. Acum să tragemă cu urechia. 
Săftica. Cu tote acestea ml-e groză.
Goleanu. A subscrisă în bună voiă 

Ești nerevocabilă a mea.

SCENA A CINCISPREZECEA.
Petecescu. Cei dinainte.

(Petecescu descuia ușa și întră repede în 
odaia sa. Zamfira șâde cu spatele cătră elă.)

Petecescu. In adevără, et’o aci, șede 
parcă e bătută cu cuie. Săftico, puicu- 
lița mea, vino iute —

Zamfira (sare în susă de pe scaună și se 
întdree cu fața cătră Petecescu.) Etă-mă, iu
bite domnule epitropă!

(Pausă. Spaimă comică.)

Petecescu (care multă timpă încercă în- 
zadară se vorbescă.) Mare ți-e puterea, 
Satano!

Zamfira. Ptiu! ce vrei cu Satana?
Petecescu (înfuriată.) Unde e Săftica 

mea? Cum vii aci? Ce însemneză acesta? 
(’Și-apucă, capulă cu amendoufi manile.) Mai 
am ore capă? Mai suntă pe lume? ori 
se jăcă draculă de-ascunsele cu mine?!

Zamfira. Vino ’ți în fine, scumpulă 
meu vecină, îți voiu esplica totă lucrulă. 
(Schimonosindu-se.) E mai bine de ună 
ană decând te iubescă în tăcere.

Petecescu. Sluga dumitale! Unde e 
Săftica?

Zamfira. Ce copilă bună! I-am des
tăinuită dorulă ce mă ardea, a fostă 
mișcată de suferințele mele și a renun
țată la pretențiunile ei.

Petecescu. Asta nu o pote face! Nu’i 
este permisă să o facă !

Zamfira. Ba chiar s’a hotărîtă să 
se mărite după tînărulă domnă Goleanu.

Petecescu. Ba îșl va pune pofta în 
cuiu...

Zamfira. S’a hotărîtă însă numai cu
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trei dile erghelia mea de cai, care am 
perdut’o prin pepene, și nu am prăpă
diți! așa de rău medulă pepenelui ca 
tine.11 Apoi luându-mă de mână îmi 
dete și elfi două palme și mă scose din 
pepene.

Eșindu din pepene afară, umblamii 
pe câmpii năcăjită, gândindu-mă, că 
sămânța fusese a mea, prin urmare și 
pepenele ală meu, și deci cum a putută 
ună străină să mă dea afară din propri
etatea mea. Privindă peste câmpă, vă
dui nisce țărani, cari arau. Uitându-mă 
bine,| vădui albina tatii înjugată cu ună 
bivolă la plugă. Mă dusei și luai albina. 
Când mă uitai bine la densa, o vădui 
stricată la cefă de jugă. Mergendă pu
țină mai înainte, găsii o nucă sub ună 
nucă mare, o spărseiu în două și după 
ce scosei medulă, oblojii albina la cefă. 
Când mă uitai mai pe urmă, ce vă
dui? Pe cefa ei' crescuse ună nucă 
așa de mare, încâtă abia îi vedeam văr- 
fulă. Nuculă era încărcată de nuci, și 
cine trecea lua dintr’ensulă.

Eu stândă și uitându-mă la nucă, 
mă gândii, că decă albina e a tatii, și 
nuculă e ală lui, și luai dâră o sbură- 
tură și o sverlii în nucă ca să ’ml do- 
boră câte-va nuci. Der sburătura nu 
s’a mai întorsă, ci se făcu desupra nu
cului o poenă de nu-i se vedeau margi
nile. Eu er sfătui și mă gândii: Albina 
e a tatii, nuca e a mea, prin urmare și 
moșia e a nostră. Mă urcai der în susă 
pe nucă. Acolo ce vădui? 0 mulțime de 
omeni, cari secerau. Cum mă vădură în
dată mă și rugară să le ajută. Eu le ce- 
rui dijmă ca de pe pămentulă meu, și 
mă duseră să mi-o dea. Pe când um
blam pe câmpiă, vădui ună epure cu 
o olă legată de codă fugindă așa de 
tare, încâtă culca totă grâulă la pămentă 
într’o clipită, și lăsa pe omeni fără nici 
ună bobă de grâu. Atunci mă apucaiu 
și eu să dijmuescă pe acela care îșl 
strînsese grâulă, apoi luându’ml dijma, 
venii acasă, și luândă pe toata cu mine 
venii cu elă aici la moră, precum mă 
vedeți.

Morarulă fuse mulțămită îmi făcu 
mai ânteiu mie din pogace parte. Apoi 
veni rendulă de măcinarămă și ne în- 
torserămă acasă cu făina. Când amă 
ajunsă acasă, rămase mama grea cu 
mine. Mă făcu Sâmbăta și se cunună 
Duminecă. G.M.

O fetiță se luă după o măgăriță a 
mame-sei, ce scăpase din coșară, aler- 
gândă după ea să o prindă, o întâlni ună 
tânără pe drumă, carele, ca să o sărute, 
îi cjise: „CuuoscI, dragă, pe vară-mea 
cutare?” — Ea îi răspunse: „Deră este 
acasă la noi11 — „Mă rogă dâră11, îi (Jise 
tînărulă, „primesce acestă sărutare dela 
mine, și i-o dă din partea mea. că mă 
pripescă să i-o trimită11, și se dete să 
o sărute. — Tînără îi dise: „Stăi 
dragă, decă sărutarea este asa de grabă, 
trimite-o prin măgărița mea, că ea va 
ajunge mai curendă decâtă mine.“

*
Indemnândă unii pe ună împărată 

ore-cândă, ca să răpue pe ună vinovată, 
împăratulă le dise : „Ore când m’ar dure 
ună degetă dela mână, ce mi-ațl dice ? 
să-lă tai seu să-lă vindecă ?

*
„Domne, de ce ai lăsată dobitoce pe 

lume?u dis’a ună învățată. — Eră Dom- 
nulă îi răspunse: „Ca să te deosebescl tu 
de ele.11.

In România și Bucovina: 15 Galați.
17 Ocna. 22. Ișalnița. 25 Preț. 26 
CărpenL

și 148 fi. la 30 LosurI de Braunsch
weig cu 50.000 și 24 taleri.

La 14 Martie curentă s’au sortată 
LosurI serbesci seriele 2738, 2846, 4306 
și 5702.
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Cursulâ losuriloru private din 20 Martie.

MULTE SI DE TOATE.
Vorbe și răspunsuri potrivite*)

Opria unulă pe unu împărată să nu 
intre prin case proste, ca să nu se în- 
tine; fiindă omenii proști, împăratulă îi 
răspunse: „Ia pildă dela sore că intră 
prin cele mai spurcate locuri, der nici 
cum se intină.“

Ună șchiopă mergendă și elă la 
bătăliă, îlă întrebă altuia : „Der tu ce ai 
să faci la bătăliă, ?“ — Șchiopulă îi
răspunse: Eu mai bine decâtă tine voiu 
sta la răsboiu, că și de voiu vre să fugă, 
nu potă.

*

O coconită, ce se socotia de frumosă, 
întrebă pe ună tînără : „Care muiere i-se 
pare mai frumosă ?“ Tînărulă îi răspunse : 
„Ori care alta, afară de d-ta.u

*
P’ună împărată săracă, der cu buni 

prietini, îlă întrebă ore-cine : „Unde îți ai 
avuția?11 — împăratulă le răspunse: „la 
aceștia11, arătândă pe prietenii lui.

Ună tînără conăcindă la o gazdă în 
postulă celă mare, îi cjise să’i frigă ună 
pui de găină. După-ce ședu la masă 'în
trebă pe gazdă, de mai mănâncă cineva 
carne, să vie să-i dea. Gazda îi aduse 
la masă ună dulău mare cjicendă : Mai este 
acestă câne-

*) Estrase din volumulu manuscrisu ală 
Vornicului Iordache GoleScu, fiulu banului 
Radu Golescu, de sub rubrica: „Vorbe și răs
punsuri potrivite.11 Acesta volumă să află îu 
biblioteca Academiei române.

A vrută se ceră bani.
Unui băiată i-se apropia diua nume

lui. Avendă nevoiă de bani pentru a- 
cestă di, ruga pe ună superioră ală său 
să’i facă ună conceptă de scrisore, în 
care să roge pe tată-său să’i trimetă 
bani, der decă se pote în modă indirectă, 
Conceptulă fu făcută șisesfârșia astfelă: 
„Iubite tată, se apropie diua numelui meu, 
deci .....u Băiatulă copia conceptulă și
întrebă pe celă care-lă făcuse, că ce 
însemneză punctele ? — Că să’țl trimită 
bani11, i-se răspunse. — „A“ ! dise bă
iatulă, „în poesia lui Alexandri „Peneșă 
Curcanulă11 încă suntă după multe rân
duri astfelă de puncte. Și Alexandri a 
vrută să ceră bani dela părinți ?u — M.

Mașina ie cusută
nu este, după cum se crede, o invențiune 
americană, ci francesă. Ea fu inventată 
în anulă 1830 de ună săracă croitoră 
francesă, B. Thimonnier, în St. Etienne. 
Mașina lui se află și acum în museulă 
de industria din Parisă. (Conservatoire 
des arts et metiers.) și e construită totă 
pe acelă temeiu, cum suntă făcute și 
cele din diua de astădl. Inventatorulă 
muri la 1856 în mare miseriă.

Coștiugulu cu cadavrulu lui Alexandru celă mare, 
după care căutau multă Archeologii, se 
crede că într’adevără s’a găsită. In an. 
1887 desgropâ arclieologulă turcescă 
Hamdi Bey în Sidon mai multe coș- 
tiugurl pe care le imbarcâ pe o corabiă 
și le duse la Constantinopole. Mai mulțl 
cunoscători au constatată, că aceste con
ținu cadavrele unoră mari eroi macedo
neni, unulă dintre coștiugurl se distinge 
printr’o lncrare cu multă mai fină ca a 
celorlalte și prin mai multe amănunte d. 
e. pajura regelui pe sarcofagă, sculpturile 
lui înfățișândă două însemnate eveni
mente dinvieța lui Alexandru celă mare. 
Coștiugulă fu găsită îngropată alăturea 
c’ună rege' feniciană. Numai acestă sin
gură cadavru era înfășurată în panclicl 
și posede și alte multe semne, după cari 
se presupune sigură, că acestă coștiugă 
și cadavru este a lui Alexandru. Sulta- 
nulă lăsa să se zidescă alăturată de 
museulă împărătescă din Constantinopole 
ună locală, unde voră fi păstrate rămă
șițele, cari conțineau odinioră sufletulă 
marelui învingătoră.

Tfiwile flin Ardealfl și Ungaria jrojriă.
Dela 16— 31 Martie inclusion. In 

16. Nagyfalău, Odorheiulă sec. 17. Roșia. 
18. SăsciorI, Zentelche, Huiedină. 19. 
Racoșulă inf., Dengheleg, Zam. 20. Basna, 
Marcodă, Ocna-Sibiiului, Petrișă, (lângă 
Bistrița), Bonțida, Cală, Cincu mică, 
Radnotu, 21. Cernatulă de josă. 23, Ciaki- 
Gărbău. 24. Vurmlocă, Hidalmașă. 25. 
Viștea de josă, Becleană, Haghimaș- 
Lăpușă, Ilia, Lăpușulă rom. 26. Săbad, 
Agnita. (Aradă). 27. Crasna. (Vață). 29. 
Măgherușă. 30. Bradă, Murășă-Oșorheiu 
31. Câmpeni.

-Cu

Bnrsa de mărfuri din Budapesta dela 20 Mart. 1889.

dela până
£ X
rj ffi 
O ~

Prețul per
100 chîlffr.

Semințe

Grâu Bănățenescă — — —
Grâu dela Tisa 79 7.40 7 45
Grâu de Pesta 79 7 35 7 40
Grâu de Alba-regalâ 79 7 40 7.55
Grâu de Bâcska 79 7.40 7.45
Grâu ung. de nordă 79 7 35 7.40

soiulu

Secară
Orzu

Semințe 
vechi ori nene

Ovesă
Cucuruzii bănăț. 

alt soiu

Hirișcă

Producte div.

Nutreță 
de vinars 
de bere

70—72
G0.62
62.64
64.66
39.41

Soiulă

Luțernă ungur, 
francesă

ro.șiă
rafinată duplu

Slănină

S6u
Prune

o p*
a

01
U. Ph

Lictară

Nuci
Gogoși

Aliere

Ceară
Spirtiî

i>

dela Pesta
dela țeră 
sventată 
afumată

Calitatea 
per Hect.

Prețul per
100 chilgr.
dela pana
5 65 ,V90
5.80 6 20
6 50 7 10
7.35 8 50
5.25 5.70
—.— —.—
4.50 4 70
—•— — - -
5 40 5.75

Cursulu

dela până

54.- 64.—

48.—
36.—

6.75

58.—
36 50
7.—

53.50

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

52.50
59 50 60 5U
32 50 33 —

117
14.75

116.
14.56
18 50 19.—

Tergulii de rimători din Steinbruch. La 17 
Mart.n. starea rîmătoriloră a fostă de 128.118 
capete, Ia 18 Mart, au intrată 5037 capete și au 
eșită 782, rămânendă la 18 Martie ună nu
mirii de 132.373 capete. — Se notezi: marfă un- 
ffurâsci veche, grea dela 54 până la 55 cr.— 
marfă unffurâsci tineră grea dela 57 cr. pană la 
58 cr., de mijlocii dela 56 cr. până la 57 cr. 
— ușori dela 54 cr. până la 55 cr. — marfă 
țirăncscă grea dela------ până la------cr. — de
mijlocii dela 54 până la 55 cr. — ușori dela 
53 cr. pănâ la 54 cr. — Mărfi de România, 
de Râkony grea dela — cr. până la — cr. tran- 
sito mijlocia grea dela — cr. până la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. până la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. până la — 
cr. transito mijlocii dela — cr. până la —■ cr. 
Mărfi serbâsd grea dela----- cr. tran
sito mijlocii grea dela 54—54'/2 cr. transito 
ușdri dela 53—53cr.— Porci îngrișațl de ună 
ună dela — cr. pini la — cr., îngrișațl cu 
cucuruzii dela — cr. pini la — cr., îngrișațl 
cu ghindă dela — cr. pini la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.___________

Trageri la sorți.
In luna Aprilie se voră sorți la 1 

LosurI austriace dela 1854, câștigă prin
cipală 100.000 fi., celă mai mică 300 fi.; 
Rudolfu cu 15.000 și 12 fi.; Comunală 
de Viena cu 200.000 și 140 fi.; Tur- 
cescl cu 600.000 și 400 franci; la t A 
Bodencredit 3% cu 50.000 și 100 fi.; 
împrumută ung. cu premii cu 100.000

p-
£

o p<

cump. vinde
Basilica 9.— 9.30
Credită .... 188.25 188.75
Clary 40 fl. m. c. . 62.50
Navig. pe Dunăre . 145.— —.—
Insbruck .... 27.— 27.75
Keglevich .... 40.— 41.—
Krakau .... 26 — 27.-
Laibach .... 24.50 25.50
Buda .... 63.— 63.60
Pallffy .... 62.— 63.—
Crucea roșie austr. . 21 — 21.50

dto ung. . 13.70 14.20
dto ital. 14.— 14.50

Rudolf .... 21.— 22.—
Salm .... 65.— 67.—
Salzburg .... 29.— 29.25
St. Genois 64.25 65.25
Stanislau .... 37.— 39.—
Trieitine 4,/2% 100 m. c. —.— 160.—

dto 4°0 60 77.— 79 —
Waidstem 42.75 43 75
Windischgratz . 58. 58 50
Serbescl 3°/0 34.— 35.—

dto de 10 franci 6.— 6.20
Banca h. ung. 4°/0 . 109.— 110.—

Bursa din Bucuresci din 20. Martie

CursulA pieței Brașovu

“V alor’i 0/
/fl sb tump.

Rentă română perpetuă 1875 5'7o 97?/4
Renta română amortisabilă . . 57o 973,,
Renta rom (rurale convertite) 100'/4
Oblig, de stată C. F. Române 6%

idem idem - . . . 5%
Imprumutulă Stern 1864 . . . 7»„
împrumut ulii Openheim 1866 .

87’/2Imprumutulu Oraș Bucuresci . 5%
idem idem din 1884 5%

Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 58—
Credit fonciaru rurală . . . . 7", 101.”.

idem idem ... 5’„
7°,o

97.
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 104.1 ,

idem idem ... 6°,o 102.'/2
idem idem . . . . 5°0 94.' 2

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5’/„ 82.”',
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 235.—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V. N.
500 950.—

Lacia-România uit. div. 24 lei 200 274.—
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.<liv. lei 27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200
Liceulă Sf. George lei . . . _
Nation, de Asig. uit. div. 128.35 _
Societ. de Constr. uit. div. . . —.—
Societ. de Hârtie uit. div. _
Agio în Bursă............................... _ 0.45
Rubla de hârtie.......................... — 2.67

Banca Națion. a României
Scompt............................................... 6%
Avansuri pe efecte..................... 7%
Avansuri pe Lingouri . . . . 7°1 0

DiscontulU - - - - 6’/2—8°/0 pe ană.

din 23 Martie st. n. 1889.
Bancnote românescl Cump. 9.52 Vend. 9.54
Argintă românescă - n 9.45 n 9.48
Napoleon-d’orI- - - 9.61 9.63
Lire turcescl - - - n 10.8-1 H 10.88
Imperiali - - - n 9.84 n 9.88
Galbini n 5.62 n 5.65
Scris, fonc. „Albina"6”/0 n 101.— n —

R.0/n n n u /o H 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - n 127.— 128.—

Cursulu la bursa de Viena
din 22 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/„ ------ 11],75
Renta de hârtiă 5%....................................94.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 146.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 892.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 311.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.60
Mărci 100 împ. germane - - . . 59.40
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.70

înlăturarea naturală a tusei, 
râgușelei și a flegmei se mijlocesce în 
modulă celă mai iute și celă mai sigură 
prin întrebuințarea bomboneloră de cepă 
veritabile și brevetate de autoritate ale 
lui Tietze. Gustulă iute și neplăcută 
ală sucului de cepă, cunoscută ca forte 
vindecătoră este în aceste bombăne cu 
desăvârșire delăturată și astfeliu acestă 
remediu a devenită, tuturoră suferințe- 
loră de gâtă și de peptă, deosebită de 
plăcută. Succesulă este negreșită asigu
rată la tote cașurile. Să se observe cu 
atențiune numele ,,Tietze“, care pe fiă- 
care parchetă se repetă da mai multe 
ori. Tăte celelalte suntă imitațiune fără 
valore. Veritabile se capătă numai la 
următorele firme:

In Breșovă la Franz Kellemen, farm, 
la Biserica albă; — Depositulă princi
pală în Kremsier la farm. F. Krizan.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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IV.

Deposit'd de 30,000 Metri

CACHEMIRE
late.

90 cr.
1 Pantalonii din 
pândă fină franț.

90 cr.
6 furculițe franț. 

din Lond-Brit. Sil
ber veritabilă.

90 cr,
6 Linguri de masă, 
din Lond-Brit. Sil

ber veritabilă.

90 cr.
12 batiste albe seu 

colorate tivite.

90 cr.
1 cearcdfă fin, ma
re tivită cual. cea 

mai bună.

90 cr.
3 păr. ciorapi lungi 
pentru Dame color, 
seu albi cu chenar 

(franțuzescă.

90 cr.
|3 păr. Manchete în 
4 foi și 1 păreche 
nasturi pentru man

chete.

90 cr.
6 cârpe p. bucătării 
pândă sură vărgată

90 cr.
6 păr. Ciorapi co

lorați seu albi
I. fabricații.

90 cr.
1 periă de capă și 
nitene calitate 

orte bună.

în tote colorile cele mai frumose, îndoită de 
lucrate forte frumosă și durabilă suntă de vendare 
imediată en gros și en detail â 10 Metri cu fi. 
5.50 și în generală pentru tote damele indispensabil.

90 cr.
6 gulere în 4 foi 

fasonulă celu
nou.

90 cr. 
IPălăriăbârbatescft 
din pâslă fină în 

tote colorile '

£ 0CAS1UNE NE MAI AUfllTĂ!

90 cr.
fi serviete albe s£u 
desemnate ca da- 

mastă.

90 cr.
4 Cravate din at
las ă fină seu ripsăj 

de mătase.

90 cr.
I chibritarniță cu 
mehanismă, duia- 

bilă.

Provisiunea forte mare de

Costume pentru copii
din matern de Brunn, în tote fasonele, se vinde
numai acum cu prețurile de fl. 2., fl. 3.50., fl. 4.50 
și fl. 5.50.

90 cr.
1 Fustă p. Dame (Un 
Chiffon, fl’. său împl.

cald. s. durab.

90 cr.
1 Cămașă bărbăt. 

t din Chinon fin seu 
Oxford.

care

schutzmarke.

Nicl-odată și în nici o parte nu s'a oferită o-l 
casiune.de a căpăta marfă bună și solidă cu 5O°/o' 
mai eftină. Numai acum și la mine se capătă dini 
causa totalei desfaceri cu astfelă de prețuri ne mai! 
audite, ca orl-care, chiar dăcă n’are trebuință, să 
nu întârdie de a se convinge și de a’șl procura pe 

câtă timpă se mai află în deposită.

Pentru a vinde câta mai grabnica

Primăveră sen pentru vară I 
complete din materii veritabilă 
de Brunn seu de Reichenberg, 
sadea, vărgată, seu cuadrilată, 
alesă în colorile cele mai fru
mose, bogată adjustate, forte du
rabile, după fasonulă Vienezăl 
celă mai nou cu prețulă ne mai
audită de:

I. Cual. în locă fl. 12.—
acum numai cu n 6.75

II. Cual. în locă 15.—
acum numai cu n 8.75

III. Cual. în locă 20 —
acum numai cu n 11.50

IV. Cual. în locă 25.—
acum numai cu H 15.—

9500 bucăți

PANTALONI ie PRIMĂVARĂ j ie VABĂ
din materiile și după desinurile 
potă numai acum căpăta:

~ ’ în locă
numai cu 
în locu 
numai cu 
în locă 
numai cu 
în locă

Cual. 
acum
Cual.
acum
Cual. 
acum
Cual.
acum numai cu

fi.
ji 
n 
n

n
n
n

3.50
1.95
6 —
3.50
9.—
5.—

12 —
7.50

Keelu lliirabilu
Tote numai 90 cr.

90 cr.
1 Cămașe pentru 
Dame din Chiffon 
ff. cu brod col. seu 

albă.
90 cr.

1 camisol de nopte 
pentru Dame din 
Chiffon ff. seu picii, 

cu broderiă.

90 cr.
1 Pantalon p.Dame 
din Chiffon, 
seu împl f.

90 cr.
1 șalu 7 8 mare, căld. 
și durab. tote color.

90 cr.
1 cârpă de cheniliă 
lucrată desă 7/4 mare 

cu ciucuri.
90 cr.

1 corsetă din Gradl 
fină seu Satină cu 
dantele, fason fdrte 

frumosă.
90 cr.

1 eventailu p. bală 
din atlasă seu sa- 
tinu sadea seu de
semnată, tote colo

rile.

90 cr.
1 Lanțu pentru c£- 
sornică artificială, 
care nu-șî perde 

lustru.
90 cr.

1 Cigaretă de spu
mă de mare cu 

ghihlibară.
93 cr.

1 ciubucu de vișin 
veritabilă cu chich- 

libară.

90 cr.
1 covorașl de pată 
din lutte, mare și 

durabilă.
90 cr.

6 ștergare durabile 
cuadrilate, s6u cu 

bordură
90 cr.

3 șorțuri p. menagiu 
desemnuri frumose 

cu dantelă.
90 cr.

1 batistă fină albă 
seu col. mărime po

trivită,.

La comande din provincia este pentru măsură 
suficientă a arăta grosimea pieptului, lungimea 
mâneciloru și a pantaloniloru. Pentru costume de 
copii numai etatea copiiloră și colorea materii, la 
Cachemire numai colorea și cuantitatea. Trimite-ț 
rea se face contra solvirei prețului înainte seu cu 
rambursă, ce nu convine se schimbă numai prin 
uniculă primu izvoră de mărfuri Vieneză a lui

Louis Schăfer WIEN,
VI., Sclmialzliofgasse No. 3/7.

. 90 cr.
6 cuțite din Lond 
Brit. Silber verita- 
______bilă^

90 cr.
12 lingurițe pentru 
cafea din |Lond-Brit 
Silber veritabilă.

90 cr.
3 cămăși p. copii 
albe seu colorate.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
lucră escelentu în contra tuturoru boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu miiosă greu, umflare (venturi), răgfielă acră, colică, ca- 
tară de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare. greață și vomare, durere de capă (d^că provine 
(lela stomachăk cârcei la stomachă, constipațiune s^u încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și beuturl, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreuiiă cu preș-
criereado întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistul^
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă ună remediu secretă. 
Părțile conținfitore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"Verita,“blle se afla mai în t6te farmaciile.

Avertismentul Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, servesce învălitdrea roșiă provecjută cu 
marca <le protecțiune de mai susă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la flecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovă, farmacia .Fran? Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. Z. Goos: farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert-, farm. Ed. Kugler la „Higiea“ ; fa m. G. Iekelius înHoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay. Cohalmă: farm. Ed. Alelas, farmacia . 
Wolff, Feldibrâ: (Marienburg), farm. TPi7. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gydrgy: farm. Val. Beteg. farm Barabăs Fer. 13,52—52

ABONAMENTE
GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria

luni. 
s luni.

anu.

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni....................................................
șese luni...............................................
unti anti.......................... .....

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria
anu...............................................................
șese luni..................... .....
trei luni...............................................

Pentru România si străinătate:
8
4
2

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei
toooooooootxwoooooooooc

anu.
șese luni . 
trei luni .

2 fi. -
1 fi. —

50 cr.

franci, 
franci, 
franci.

Totodată facemă cunoscută tuturoru D-loră abonați, că mai 
avemu din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE ACȚII ÎN BUDAPESTA

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULC:
VI» A.CIISS* Wftitzncrstr* 1696-—1699* "VI* yViiitzncrriii0* 57»

GARNITURI DE TREIERATtJ CU VAPORU ȘI CU VERTEJtT(GOPEL). 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 fiare 
Mașini de semenatu în brazdă „HALADAS 

ale lui Sciilicls.

W Mașini it Man care imnraștit (rraai|tlt. "W
PIuguri-Royal patent, ale lui Schlick și Pluguri originale Vidats cu unu Aera, unelte agricole, jrrane fă rimă.

tori de bulgări, tocători, tăietori de sfecle, mașini pentru a scăte mustu sfecleloru, sftrîmători de porumbă (cucuruzul 
mori pentru sfărîmatu, mori pentru curățită, mori pentru măcinată.

Părți aparținătore de tote sistemele de pluguri pentru reservă ținernU totdeuna în depositu.—Prețurile cele mai eftine — Condițiunî de viată favorabile 
8^“ Prețuri-curente la cerere gratis și franco, -yg

Observare. Ne onorămO a aduce la cunoscința p. t. D-lorO mușterii, că deși amfi mutată partea cea mai mare a birourilorfl nostre ce se 
în Budapesta VI., W aitzner-Boulevard No. »7, in etabhsementulo fabncei ndstre aflătorii: Budapesta, VI., AeUssere Waitzuerstrasse Nr 169fi—!)<» tru 
tuși susfinemd în interesul și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unii birou în orașii, în localitatea de pănă acum, unde vomîi tinea ’unii 'denosîtn din 
tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole. Cu înaltâ stimă p '

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulă manda
tului poștală și numerii de pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?,
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

casiune.de

