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BRAȘOVU, piața mure Nr 22.

Scrisori ntriran n:e nu se pri 
mescu. Manuscrip u nu ee re- 

trimi ii !
BlnmUt ne anicimi. 

Brațovu, piața marp Hr. 22. 
Inserate mai prim eseu în Vie na 
Rudolf ift-*>r,  <£• Vogltr
(Ofo Aladf). Hetnrtch Sc/iultk, Aloit 
Herndl, JI.Duta, A.Upptuk.J. lkin- 
•teberg ; în Budapesta : X. V Gold
berg cr, AulonAletfi, EcknUinBernat; 
în Frankfurt: G. L. Daube; în Ham- 

5urp : .4. Strintr.
Prețul inserțîunilord : o seria 
Rftrmondu pe o ooldnă 6 cr. 
și 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă si învoiala.
Reclame pe pagina IlI-a o 
■eriă 10 or. v. a. sdu 30 bani.

(zsr-cri^EEie-cr zdzs iDTTi^insrTzo-Ă.)

Abonamente pentru Ansii j-Ungaria
Pe unu anu 12 fi., pe ș^selun

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Pentru România și sirăinăiaie

Pe ună anu 40 franci, pe ș6ae 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumeră la tdte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori. 

Abonameniulii pentru Brașovu: 
laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiuld I.: pe unu ană 
10 fi., pe s6so luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu du s ul u în 

casă: Pe unu anu 12 0- Pe 
ș6se luni 6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Unu esemplaru 6 cr. v. s<^u 

15 bani.
AtAtu abonamentele cfttu și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 81.—Anulu LII. Brașovu, Duminecă 9 (21) Aprilie
liji rn; a sf. serbători ale l’asciloru, <lia- 

rulii nu va apără plină Mercuri săra.

HSTcia. a.’bon.a.mezxtih.

„GAZETA TRANSILVANIEI.**
Cu I Aprilie 1889 st. v. s’a deschisu nou 

abonamentu la care invitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentului:
Pentru Austro-Vniraria: pe trei luni 3 fl., 

pe șâse luni 6 fl., pe unti ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unti 
anti 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
duminecă:

Pentru Austro-Vngaria : pe anii 2 fl. pe 
ș6se luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Aaministrațlunea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, c Aprilie v.

Serbătorile Pasciloră ne înf’ă- 
țișeză măreța icbnă a desmorțirei 
pe pămentă, a învingerii spiritului 
dumneijeescă asupra materiei trân
dave și morte, icbna căldurii bine- 
făcătore, care topesce frigulu, a 
luminei care coverșesce întunere- 
culă nopții, a libertății care sdro- 
besce lanțurile robiei.

Înviere!
Ce putere fermecătore are 

acestă cuventu! Câte speranțe nu 
deșteptă elă în pepturile nostre! 
Câtă tăriă nu dă elă credinței 
nostre în viitoră.

De n’ar fi fostă atestă cre
dință nestrămutată, ce s’ar fi alesă 
de neamulă românescu, atâtă de 
multă prigonită de sorte? Mai că 
nu mai era aeji urmă de elă pe 
pămentulă seu strămoșescu.

Credința tare în viitorulu na
ției nostre ne-a mântuită până 
acum și acesta credință ne va 
mântui și de aci încolo de peire.

Numai pentru cei ce credu este 
înviere.

Cei ce n’au credință în pu
terea de viață a neamului lorii, în 
isbenda dreptății sale, suntu per- 
duțl pentru elu. Pentru aceștia nu 
mai este înviere. Ei ducu o viață 
fără țintă, fără plăcere sufletescă, 
fără speranțe și aspirațiuni nobile, 
cari se-i împinteneze la fapte mă
rețe și nemuritbre.

Der, harii Domnului, ștejarulti 
e încă verde și abia zărimu pu
ținele uscături de pe elu. Credința 
poporului cătră limba și legea sa 
românescă este și acți totu așa de 
tare și de puternică, cum era pe 
timpurile când strămoșii noștri se 
luptau cu bordeie barbare, cari 
năvăleau în țeră.

Ca se nu rătăcimfi, se nu ne 
clătinămă în credința nbstră cătră 
nemulu românescu, ca se nu ne 
înstrăinămu de elu, trebue se ți- 
nemu der cu poporulu, căci cum 
cțicea fericitulu Bărnuțu: „popo
rulu nu se abate dela calea fi- 
rescă, nici nu’lu tragă străinii așa 
de ușoră în partea loră, cum îi 
tragă pe unii din celelalte clase, 
cari urlă împreună cu lupii și 
sfășiă pe poporă împreună cu ei.“

De vomă ține toți cu poporulă 
nu vomă ajunge niciodată în starea 
de plânsă a acelora, cari desnă- 
dăjduiescu. Unindu-ne puterile 
nbstre cu ale lui și întărindu-ne 
mereu din isvorulă credinței lui 
nesecate în viitorulă nemului ro
mânescă, vomă sta neclintiți în 
fața orl-cărei primejdii.

A ține cu poporulă nu însemnă 
numai a nutri pentru elă dorințe 
bune. Cu dorințe frumose încă nu 
s’a fericită nici o națiă pe pă- 
mentu, ci numai faptele, cari caută 
se împlinescă dorințele cele bune 

potă să redice neamurile. A ține 
cu poporulă însemnă der a lucra 
și a osteni mereu pentru binele și 
fericirea lui, a nisui se-lă scutiină 
și se’lă aperămu în totă modulă 
de orl-ce rău și nedreptățire, a 
aduce jertfe pentru apărarea și 
cultivarea lui.

Și fiind-că poporulă nostru e 
românescă) er credința lui ase
menea românescă, urmeză că și 
faptele, ce le severșimă pentru elă 
se fiă românesc!, căci altfelă nu-i 
potă aduce nici ună folosă.

Fapte românescl înse nu vomă 
pute săverși decâtă numai atunci, 
decă vomă îmbrățișa cu tbtă căl
dura inimei nostre totă ce avemă 
românescă : legea, limba, datinele, 
cultura și cartea românescă și decă 
vomă veghia ca se nu se înstrăi
neze nici o sfărmitură din acesta 
avuțiă națională, care alcătuesce 
puterea nostră și basa viitorului 
nostru.

Cum voră pute înse vegliia 
asupra avuției nâstre naționale, 
aceia cari, când se apropia, duș
manii limbei și ai naționalității ro
mâne se pituleză ca se nu dea față 
cu ei, lăsândă poporulă fără apă
rători și conducători? Ce folosă 
voră pute aduce poporului cei ce 
în modă lașă se retragă dela lupta 
pentru drepturile și dreptatea lui ?

Unii ca aceștia au amăgită nu
mai poporulu cu vorbe frumbse, 
der nu i-au fostă niciodată cre
dincioși, căci celă credinciosă toc
mai atunci când e periculă se 
cunosce, cum se cunbsce aurulă 
în focă.

Să rămânemă der credincioși 
poporului în tote împrejurările, în 
bine și în rău, când e ceriulă se
nină ori când se rădică nori grei 
și vijeliă; se ținemă cu poporulă 
toți, ca să putemă serba odată și 
noi învierea dreptății și a egalei 
îndreptățiri naționale!

ZSe'vista, politică.
Din năuntru. Noua lege militară s’a 

sancționată de Maiestatea Sa și s’a pu
blicată în foile oficiale din Viena și Bu
dapesta. S'au și făcută tote pregătirile 
ca să se pună în esecutare câtă mai cu- 
rendă acestă lege.

Ca ecouri ale desbateriloră din dieta 
ungurescă amintimă, că studenții dela 
academia montanistică din Șemniță au 
demonstrată în contra deputatului ace
lui orașă Anton Pech, pentru că a 
votată pentru legea militară. Ministrulă 
Szapary a ordonată cea mai severă cer
cetare.

Ună altă ecou ală acestoră desba- 
terl suntă scenele petrecute în camera 
ungurescă pentru afacerea Rohonczy. 
Acestă deputată guvernamentală împuș- 
case ÎDtr’ună studentă demonstrantă la 
19 Martie chiar în localulă camerei. Din 
pricina acesta comisiunea de imunitate 
a camerei a propusă — ceea ce s’a și 
primită — să i-se suspende lui Rohon
czy imunitatea de deputată, pentru ca să 
se potă trata afacereaînaintea judecății. Cu 
acestă ocasiune Rohonczy s’a aprins rău și 
deputațiloră din oposițiă li-a adresată 
vorbe grele, făcendu-i rău crescuți, mo
jici ș. a. Deputatului Eotvbs i-a impu
tată, că pentru bani ia în apărare chiar 
și pe ună „agitatorău ca Traiană Doda. 
Rohonczy dădu pe față gândurile celoră 
dela stăpânire spuindă, că nu s’a primită 
în lege propunerea d’a se face esamenul 
de oficeră în limba ungurescă, fiindcă 
atunci ar fi pretinsă și naționalitățile 
nemaghiare să depună tineriloră esame- 
nuiă în limba loră maternă. Arăta te
merea ce trebue să o aibă șoviniștii din 
pricină că cele 16 milione de locuitori 
nu suntă unguri și deci în cașuri de 
mari încurcături răsboinice se potă în
tâmpla neajunsuri. De aceea trebue, <jise 
elă, să câștige Ungurii mai înteiu inimile 
Nemagliiariloră, așa, ca și Serbulă și Ro- 
mânulă să se mărturisescă cu mândriă 
ca cetățeni maghiari.

Tote bune, der cum gândescă ei să 
câștige de pildă inimile Româniloră : prin

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS“.

VASILE MĂLINESCU,
fostulu pe urmă Agă alu lașiloru.

„In lumea intențiuni- 
lorfi au t6te, ori suc
cess. ori valore.“

Kant. 
I.

Vasile, altminterea de toți numită 
Vasilică Mălinescu, era de origine buco
vineană, născută la Valea-secă, lângă 
frontiera Cornuluncii, unde tatălă-său 
Iordache (maică-sa Catinca, născută Bon- 
tășuj era posesoră ală acelei moșii, de 
pe atunci proprietate a mănăstirei Sla
tina din Moldova.

La anulă 1848, aflându-se și Vasi
lică Mălinescu între surghiuniții și emi
grată Moldoveni, la Cernăuți, făcusemă 
cunoscință de aprope cu densulă, în de- 
cursulă căreia elă îmi povesti două epi
sode din vieța sa, care voiu să le scriu 
aicea.

înainte însă de a pune acele epi
sode pe hărtiă, amintescă că Mălinescu, 
de specialitate ingineră, era ună tenără 
ca de 30 de ani, der de o seriositate 
deosebită, de statură mijlociă, der la

trupă bine învălită. Avea barbă blondă, 
plină și scurtă, și părulă capului așișderea 
blondă, la frunte retezată, de esemplu 
cum se răteză feciorii noștri dela sate. 
Sprîncenele lui, totă blonde, erau grose 
și ocliii întunecați, er căutătura lui, cum 
și întrega’i aparițiune erau măsurate și 
de o grandeță firescă. Mălinescu să fi 
rîsă când-va, eu mai că nu l’am văzută 
rîdendă, și când îmi povestea de luptele’i 
pe baricade la Parisă în revoluțiunea din 
Faură, i-se suia sângele în față și deve- 
nla plină de entusiasmă, er când vor
bea de episodele sale din Moldova ce 
le voiu scrie aici, se făcea focă și ur- 
giă, se plimba prin odaiă cu pași rari și 
apăsați, tăcendă în pause, trăgea um- 
brăsele’i sprîncene pe ochi ș’apoi mai 
strîngendu’șl și buzele la ună locă, era 
aprope teribilă la vedere și’țl impunea 
cugetarea, că ar sămăna a frate cu — 
regele Olimpului.... când acela se afla
la pragulă furiei...

Așa îmi părea Vasilică Mălinescu. 
Și acum să viu la episodulă primă :

.....AșișI curend după suirea lui 
Mihalache Sturdza pe scaunulă domnescă 
ală Moldovei, clise Mălinescu, îșl a- 

rătâ elă, Sturdza, lăcomia sa materială și 
apucăturile’șl despotice și arbitrare. Po
porulă, tratată pănă la M. Sturdza, timpă 
de mai bine de unii secolă, ca vita, prin 
urmare deprinsă totă numai cu răulă și 
cu scliingiuirile, elă, bietulă, numai sus
pina, der tăcea și răbda. Ciocoii cei 
mai mulțl, dedațl și ei cu apăsări și ju- 
piturl în josă și cu tărîrl și lingușiri ti- 
căldse în susă, tăceau și ei, însă din cause 
contrare de cele, din care tăcea popo
rulă; tăceau și’șl mânau trebile loră 
înainte.u

Așa merse cam pănă pela anulă 1839, 
când apoi se afiară unele suflete în țeră 
care’șl cjiceau cu o morală înverșunare și 
indignațiune : „Cum, și acestă vodă pă- 
mentenă e ca litfele din Fanară, care 
țineau țera nostră ca’n arendă și făceau 
jafîi și batjocură de ea?!“

„Intre acele suflete nobile și patrio
tice era și llișcanu (numele’i din boteză 
ml-a scăpată din memoriă) ună boeră 
inteligentă și cu duchă, Română și pa
triotă cu trupă și sufletă, carele avea 
moșia sa aprope de Huși. Cunoscendu’ml 
deci acestă bărbată demnă inima și cu
getările mele în privința țării și a ne
mului nostru comună, mă iniția în cu

getările sale și devenirămă tovarăși de 
una și aceeșl ideiă, de-o-camdată nu
mai platonică, spre a trece apoi la faptă, 
după câștigarea adecă de adepțl potri
viți pentru acea a nostră ideiă, care era 
de-a alunga cu ori și ce chipă pe des- 
potulă nesățiosă și tirană de pe scaunulă 
domnescă ală Moldovei și a’lă înlocui 
prin altulă umană, patriotică și dreptă, 
de care îi era de supremă trebuință bietei 
și secularei martire, Moldovei.

Se’nțelege, că atâtă Rîșcanu câtă și 
eu ne puserămă pe lucru și începurămă 
mai ântâiu a pipăi printre compatrioții 
noștri tineri și bătrâni, pe cari îi pre- 
supunemă că’să nemulțămițl cu amara 
și ticălosa stare de lucruri în țeră, și să 
constatămă treptișă, de arii fi să ne des- 
tăinuimă ideia și scopulă nostru și decă 
da, cui să o destăinuimă dintre unii și 
alții din cunoscuții noștri, căci demora- 
lisarea caractereloră și spiriteloră în sfe
rele așa numitei inteligințe seu stării 
mai bune în Moldova devenise, cum cli
sei mai susă, torte obștescă și adencă 
înrădăcinată; corupțiunea și fărădelegile 
de totă mâna erau dreptă unica maximă 
de predilecțiune pe tronulă și împreju- 
rulă tronului Moldovei și’șl răspândiseră
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prigoniri și asupriri ? prin încălcarea 
drepturilor^ lord de limbă și de națio
nalitate? Decă așa au de gâudă să facă 
și de aci înainte, ca și pănă acum, a- 
tuncl fiă siguri, că inimile Româniloră 
nu și-le voră câștiga niciodată!

Din desbaterile ținute în camera 
magnațiloră asupra legii militare amin- 
timă vorbirea contelui Pista Keglevich, 
care dise că nu e o ideiă norocită, și 
nici nu se pote realisa primirea limbei 
maghiare ca limbă de esamene, căci a- 
tuncl Românii și Serbii, cari nu sciu 
nemțesce, fiind ă siliți să răspundă uu- 
guresce, vord simți că Maghiarii s’au a- 
părată contra limbii germane, der dela 
dânșii pretindă să învețe unguresce, ceea 
ce e și mai greu. In acestei casă în ar
mata austriacă fiindă scutiți de limba 
ungurescă și lăsațl să depună esamenulă 
în limba lorii maternă, Românii și Sârbii 
nu voră mai pretinde simpatiă pentru 
idea de stată maghiară.

Episcopulă Teutsch ală Sasiloră a 
vorbită dorindă și votândă pentru o ar
mată câtă de tare contra poporeloră ră
săritului. Archiepiscopulă și Metropoli- 
tulă Miron Romanul dise, că în trecută 
a putută să se îndrepte paza monarchiei 
spre Orientă, der adl nu se pote gândi 
numai la Orientă, căci primejdia de a- 
colo ușoră se pote abate, der doresce ca 
armata monarchiei să fiă așa de tare, 
încâtă să potă sta față cu orl-ce duș
mană și eventuală chiar și față cu impe
rială germană.

Din afară. Foile francese aduseseră 
scirea, că Țarulă Alexandru ală Rusiei va 
visita esposiția din Parisă. „Neue freie 
Presse“ dice, că n’are să fiă nimică din 
acestă visită. Cu tote acestea s’au făcută 
mari opintiri, anume din partea Prințului 
de Wales, să înduplece pe Țarulă a merge 
la Parisă, der n’au isbutită. In schimbă 
însă va visita ală doilea fiu ală Țarului, 
marele principe George, cu o escadră 
însemnată rusă, Copenhaga și Londra, 
apoi va merge la Brest și Havre, și dela 
Havre va călători cu mare suită la es
posiția din Parisă. Deși nu merge Ța
rulă, totuși nu se pote nega însemnătatea 
politică a visitei fiului Țarului.

Procesulă politică pornită în contra 
generalului Boulanger ia întindere mare. 
Se dice că se voră aresta vr’o 60 de 
boulangiștl, între cari și deputațl. Câțiva 
aderenți fruntași de-ai lui Boulanger s’au 
dusă la Bruxela, ca să țină o întrunire 
spre a chibsui ce să facă partidului na
țională boulangistă. A fostă ascultată 
ca martoră timpă de trei ore și gene- 
ralulă Saussier, căruia președintele co- 
misiunei de investigare a tribunalului de 
stată i-a arătată lista aceloră oficerl, 
despre cari se crede, că suntă gata a

primi propunerile lui Boulanger. Auto- 
rulă listei, comandantulă unui batalionă 
de infanteria din Parisă, a fostă aspru 
pedepsită pe cale disciplinară. Foile 
boulangiste îșl esprimă temerea, că es- 
posițiunea ar pute să fiă zădărnicită. 
„Radical“ atacă guvernulă belgiană, fiind
că sufere, ca să se conspire pe terito- 
riulă belgiană în contra republicei fran
ceze. Boulanger, precum amă mai spusă, 
e acusată că vrea să răstorne republica 
și să facă monarchiă.

Mai în fiă-care lună vine din Rusia 
câte o scire militară surprin4ătore. Se 
iau mereu grabnice măsuri de mobilisare 
și de a face armata destoinică de luptă. 
S’a publicată acum ună ordină de di, 
prin care se dispune ca dela 1 Maiu a. 
c. cele cinci brigade de vânători, care 
numai dăunădile au fostă sporite dela 25 
la 50 batalione, să primescă și totă atâ
tea parcuri de artileriă volantă. Aceste 
parcuri urmeză trupeloră cu cară încăr
cate cu glonțe de pușcă și de revolveră 
și cu granate, șrapnele și cartece pentru 
tunuri. Aceste parcuri probabilă, că vor 
ave să prova4ă a munițiune de tunuri 
și bateriile călărețe ale aceloră corpuri 
de cavaleriă, cu care au să opereze în 
comună vânătorii. Cele cinci brigade 
de venătorl suntă așe4ate, ca și cele 
mai multe divisii de cavaleriă, de-alun- 
gulă granițeloră austro-ungare și ger
mane, și suntă destinate a se folosi ca 
antegardă a grosului armatei ori pentru 
acțiuni repe4l și surprindătore, urmândă 
iute maseloră de cavaleriă ce ar trece 
granița și ocupândă punctele de valore 
strategică și tactică. Cum vedemă, mo- 
bilisarea armetei rusescl se face încetă, 
der sigură.

Pera TodorovicI prove că in foia sa 
„Male Novine“, ce apare în Belgradă,pe 
Regele Milanu, ca în timpă de o lună să 
declare, decă elă, Regele, la audiența 
de des ărțire s’a esprimată, ori nu, față 
cu mai multe persone destinse din par
tida progresistă, că elă, TodorovicI, pe 
lângă Garașanin e celă mai stricată și 
mai rău omă ală Serbiei. Decă n’a 
4isu acesta, atunci să declare de clevetitori 
pe cei cari au împrăștiată asemenea sgo- 
mote, er decă a 4isă, atunci TodorovicI îșl 
esprimă părerea de rău, că Regele Mi- 
lană îlă numesce stricată și rău, pe elă, 
căruia are a’i mulțămi, că a4l e încă în 
vieță (Milan) și că pote visita neatinsă 
sfântulă mormântu ală Orientului, deși 
numai ca exrege ală Serbiei. Dealtmin- 
trelea TodorovicI vre să se răfuiască cu 
Milan ObrenovicI III înaintea Serbiei și 
a întregei lumi, spre a arăta, ce este 
fiecare dintre ei amândoi și cine datoreză 
celuilaltă. Articululu acesta, care a fă
cută sensațiă, a fostă confiscată de po- 
lițiă, der judecătoria a anulată confis

carea. Cu tote astea guvernulă a or
donată urmărirea lui TodorovicI pentru 
necinstire a unui membru a casei regale.

Fortificațiile României.
„Agenția românău află din parte 

autorisată, că cele 15 milidne de lei ce 
le-a votată camera română în săptămâna 
acesta pentru fortificațiile României, se 
voră folosi esclusivă pentru continuarea 
și grăbirea lucrăriloră de fortificare în
treprinse de mai mulțl ani împrejurulă 
Bucuresciloră și la linia FocșanI-GalațI. 
Despre alte lucrări nu e vorbă. Proiec- 
tulă de credită votată hotărăsce anume, 
că se voră continua fortificațiile Bucu- 
resciloră, Nămolosei, Focșaniloră și Ga- 
lațiloră, și deci guvernulă e hotărîtă să 
se țină de proiectă.

SC1K1EE DILEI.•
Christosu a inviatii! Cu acestă creș- 

tiuescă salutare întempinămă și de astă- 
dată pe toți Românii cu inima la locă. 
Fiă, ca în curândă să putemă 4ic©: 
Adere rulă și dreptatea au înviată!

♦* *
Pasc! albe. „A că4ută Crăciunu în 

4iua de Pascl“, este o 4icătore vechiă, 
pe care o au4imă din când în când 
dela câte-ună Românașă bună de glume. 
De astă-dată însă gluma s’a făcută de 
totă seriosă. Cine privesce la delurile 
de prin prejurulă orașului nostru, în a- 
devără mai curândă stă să cre4ă, că 
suntemă în ajunulă Crăciunului, decâtă 
în Sâmbăta Pasciloră. Delurile și cope- 
rișele caseloră suntă pline de zăpadă, și 
cine șl-a făcută de sărbători haine mai 
subțiri, pote să le pună deocamdată la 
o parte și să’șl ia palt nulă și căciula, 
căci altfelă simte cum se cade (seu cum 
nu se cade) decă nu gerulă, der celă 
puțină „frigulă Pasciloră“. Șl-a făcută 
și vremea de capă !

* * *
Archiducele Carolu Ludovicii, împre

ună cu soția sa va face pe la începutulă 
lui Maiu, precum spune o telegramă din 
Iași cătră „N. Fr. Presseu, o visită de 
14 4’le părechei regale române.*

Fondu pentru preoții invalizi gr. or. 
In ședința sinodului protopresbiterală gr. 
or. ală tractului Săliștei, ținută în 20 
Martie a. c., s’a desbătută propunerea 
părintelui Ioachimă Munteanu de a se în
ființa o reuniune preoțescă pentru întregă 
archidiecesa gr. or. în scopulă formărei 
unui fonda de pensiune pentru preoți,
cerândă totodată a ruga pe Prea V. Con- 
sistoră archidiecesană, ca să ia măsurile 
necesare pentru a se pute desbate a- 
cestă cestiune în proxima sesiune a Si 
nodului archidiecesană. Susă 4isulă si- 
nodă protopresbiterală primi unanimă

acestă salutară propunere însărcinândă 
cu esecutarea ei pe d-lă protopresbiteră 
respectivă, ca președinte ală sinodului. 
Sperămă multă, că clerulă gr. or. ro
mână, înțelegândă marea însemnătate a 
acestei cestiunl, se va însufleți pentru ea 
și va face totă posibilulă pentru a-o duce 
la îndeplinire câtă mai curândă.

* * *
Recrutarea se va face după legea 

cea nouă militară, dela 10 Maiu pănă 
la 20 Iunie a. c. La recrutare voră fi 
chemați cei născuțl în 1868, 1867, și 
1866. Se lucreză cu mare grabă pentru 
a se face pregătirile de lipsă pentru re
crutare pănă la 10 Maiu. Numărulă co- 
misiuniloră de recrutare se voră înmulți.

* * *
Fondulu preoțiloră invalid!. Dintr’ună 

cerculară ală ordinariatului metropolitană 
din Blașiu aflămă, că starea fondului pre- 
oțiloră invali4l și preoteseloră văduve 
din archidiecesa Blașului era cu finea 
anului trecută de 98,492 fl. 74 cr. v. a. 
Acesta este fondulă celă vechiu, pentru 
a căruia sporire contribue preoții câte 
1 fl. în fiă-carea ană. Scimă apoi, că totă 
pentru preoții invalidl din acestă archi- 
diecesă e menită și noua fundațiune de 
5000 fl. a Escelenței Sale D-lui Metro- 
polită Dr. Vancea, care fundațiune după 
hotărîrile luate la îndemnulă Escelenței 
Sale de preoții diferiteloră protopopiate 
în scurta timpă are să se sporescă forte 
multă prin contribuirile benevole ce le 
voră face preoții în fiă-care ană.

•* *
Louis Ulbach, scriitoră franceză, care 

a visitată acum doi ani România și a 
fostă la castelulă Peleșă ospele Reginei 
României, a încetată din vieță.

• *
Demonstrațiile din Pesta costă 12,000 

fl. afară de lefurile funcționarilor^ poli
ției. Se scie, că poliția a trebuită să stea 
mobilisată săptămâni întregi și dreptă 
răsplată ministerulă de interne le dă din 
fondulă de disposițiă suma de mai susă. 
Fiindă însă că abia se vine de omă 3—4 
fl., așa că polițiștii nu’șl potă acoperi 
decâtă o pre mică parte din cheltuielile 
avute, au hotărîtă să nu primescă bauii.

* x ut
Dispăruți! O telegramă din Viena 

anunță, că acolo se vorbesce multă despre 
disparițiunea unui tînără română numită 
lână Rusănescu din Craiova, care studia 
la școla agricolă din Modling. Să bănu- 
esce că s’a sinucisă.

Moștenitorulu tronului românu.
Cetiniu în „Democrația:
Spontaneitatea cu care numărose 

adrese-telegrame, acoperite de semnătu
rile unui forte mare numără de cetățeni, 
au salutată marele actă ală consolidă-

afurisitele loră imitări pănă și’n cele 
mai depărtate unghiuri ale țării și prin 
tote păturile societății, așa Că în între
prinderi ca ale nostre, a Rîșcanului a- 
decă cu mine, nu putei fi sigură nici 
de amică, altminterea probată, ba nici 
chiar de frate, că nu te-a vinde.

Ce privesce pipăirea și sondarea 
printre omeni, altminterea potriviți de 
treba nostră, mie aceia sondare ml-era 
în oreșl-care măsură ușurată și adecă 
prin acea împrejurare, că tatălă meu se 
afla în slujbă și încă destulă de aprope 
de Vodă; prin urmare, eu au4iamu în 
casă vorbindu-se multe de tote între 
care și numindu-se boerl și alțl bărbați cari 
erau ori contrari personali ai lui Sturd- 
za, ori malcontențl obștești față de mi- 
șeliile „părinteștei oblădiurl“.

In sfârșită ajunseserămă, eu și Rîș- 
canu, la așa 4icendu prima etapă fap
tică, la primii adecă 4ece"doisprece li- 
pașl ce’i câștigarămă la idea și scopu
rile nOstre, pe cari îi ținemă în socie
tatea mai bună a Moldovei, atâtă moral- 
minte, câtu și materialminte de bună 
și sigură Domne-ajută și cărora apoi 
dându-le Rîșcanu misiunea, ce nl-o lu- 

arămă noi ambii la începută, și trimi- 
țendu’i prin țeră, pe unde ei voră socoti, 
că s’ar potrivi de mersă cu prospectă 
de succesă pentru causa nostră, noi, Rîș
canu și eu, ne duserămă, elă mai ’nainte, 
eră eu, ca să nu dămă ansă la prepu
suri, cu doue 4ile mai târ4iu, la moșia 
sa de lângă Huși, spre a chibzui și lu
cra acolo în retragere și siguranță pla- 
nulă nostru ulterioră.

Era acum patru ani, într’o seră, 
când ședemă noi acolo la țeră, ambii 
plecați pe o masă, pe care între douâ 
lumini era întinsă carta Moldovei și 
lângă dânsa epistole, hârtii și uneltele 
de desemnată și măsurată planuri; mai 
încolo, de partea mea, amândouă pisto- 
lele mele cu stiletulă ; eră de ceea parte 
lângă Rîșcanu, pistâlele și stiletulă lui. 
Lucramă la proiectulă planului nostru 
de operațiune, ca să’lă avemă de gata 
în casulă eventuală de a ne realisa scopu
rile nostre, ce ajunseseră deja la ună 
stadiu cam destulă de promițătoră.

Băetulă de casă ne anunța pe ună 
gtrăiuă, ce ar fi adusă „ coconului “ ună 
răvașă. Rîșcanu eși singură afară și în 
curând se intorse cu streinulă după 

sine, carele râmase lângă ușă, Rîșcanu 
veni spre masă cu o epistolă în mâni, 
o desfă.u și cetind’o, vă4ui că fața i-se 
înveselesce...

„Acesta ar fi cu buche“, 4'se elă 
și-mi dete epistola se o cetescă și eu. 
Era într’adevâră „cu buche" epistola; 
era venită dela ună amică ală nostru 
de lângă Bârladă și comunica Rîșcanului 
că pe-acolo stau lucrurile bine, că nu 
numai pe cutare și cutare i-a câștigată 
pentru ideia nostră, dâră că pentru 
„Liitich" (adecă pentru arme de acolo) 
ar fi căpătată deja 120 de galbinl.

Pe când cetiamă eu epistola, Rîș
canu scrise ceva iute, sigila, dete esjre- 
sului — era ună logofâtă de ai amicului 
nostru — îlă cinsti cu ună bacșișă și’i 
4ise, că pote să mâie aice, însă mai bine 
ar fi să se’ntorcă acum ndptea, ca să 
nulă va4& nimeni prin părțile acestea. 
Espresulă eși, eră noi vorbindă ceva 
despre cele comunicate de amiculă nos
tru, ne apucarămă de lucrulă nostru mai 
departe.

De-odată însă se deșchise ușa cu 
repe4iciuue și vătafulă de curte strigă 
cu glasă nădușită : „Cocone, baionete’n 
ogradă!“

Rîșcanu atuncia apucă iute de pe 
masă pliculă cu hârtiile și corespondin- 
țele sale, sufla în lumini și’lă au4ii 
numai din ușa opusă cu cea a îutrărei 
4icândă apăsată: „Proiectulă și’n po- 
mătă după minei"... Luai pistolele mele 
și ce mai putui de pe masă, și trecui 
prin odăile bine cunoscute, găsii apoi o 
ușe deschisă ce ducea în grădină și po- 
mătă.

Rîșcanu o lăsase anume după sine 
așa —și ajungendă la portița pomătului, 
încătrău să o fi luată Rîșcanu, nu sciamă 
nici nu’lă au4lamă și nici nu’lă ve- 
deamă nicăirea, căci era întunerecă ca’n 
comă, nori grei și groși învăllau ori- 
sonulă. Cu ochii și cu urechile încordate 
în tote părțile pășlamă tupilată printre 
pomi în spre fundulă pomătului — dâră 
etă, că și aici, dincolo de gardă, scli- 
pesce ceva a — baionete! Mă’ndoiescă 
după tină pomă bătrână și audă pe ci
neva dândă ordine aspre, să iee bine 
gemă să nu scape nime din pomăt.ă, „și 
de s a întâmpla totuși" — continua gla- 
sulă dătătoră de ordine — „ca cineva să 
trecă gardulă și să scape printre voi, 
să dațl semnă și eu viu și facă ce sciu 
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rei Dinastiei Augustului nostru Suveranii 
prin regularea definitivă a succesiunei la 
Tronă, a pătrunsă de recunoscință inima 
Regelui.

Aceste manifestări din partea țârei, 
care i-a încredințată destinele ei, suntă 
multă scumpe M. Sale. Ele suntă o ga
ranția nouă pentru viitorulă României, 
încrederea reciprocă între poporă și Rege 
va face tăria patriei.

Cu deosebire simțitori la aceste do
vedi de ună simpatică devotamentă, 
care pune în evidență, odată mai multă 
lealitatea, înțelepciunea poporului română 
și virtuțile sale civice, cari suntă la în- 
nălțimea vitejiei sale răsboinice, Majes- 
tățile loră Regele și Regina au însărci
nată pe d. ministru președinte ală con
siliului să esprime tuturora, din parte-le, 
mulțămirile cele mai vii.

In ședința de Sâmbătă a sena
tului românii s’a dată cetire răs
punsului olografă, ce l’a trimisă 
principele Ferdinand, moștenito- 
rulă tronului României, în urma 
înscrierei sale între membrii Se
natului. Acestu răspunsă scrisă în 
românesce de chiar moștenitorulu 
tronului este următorulă:

Domnule președinte'. Am primită 
cil o viă satisfacțiune scrisorea domniei 
vostre, prin care m’ațl încunosciințată, 
că Senatulă română, în ședința dela 14 
Martie curentă, m’a înscrisă, conformă 
art. 76 ală constituțiunei, ca moștenitoră 
presumtivă ală coronei în lista membri- 
loră acestui înaltă corpă.

îmi facă o plăcută datoriă a răs
punde la comunicarea d-vostră, că iau 
actă cu o viă mulțămire de hotărîrea 
luată de acestă adunare, la ale căreia 
lucrări voiu fi fericită de a lua parte.

In curendă mă voiu reîntorce în 
România și astfelă voiu ave ocasiunea 
de a vă esprima personală, atâtă d-vos- 
trâ, d-le președinte, câtă și tuturoră 
d-loră senatori, colegii mei, recunoscință 
și bucuria, de care sunt cuprinsă pentru 
acestă actă, a cărui amintire va fi pu
rurea scumpă inimei mele și care totă- 
odată îmi impune obligațiuni atâtă de 
mari cătră țeră, cătră regele, scumpulă 
meu unchiu, și cătră regina, cari mi-au 
dată totdeuna dovedi de adevărată afec
țiune, și pe care nu voiu înceta a o privi 
și a o iubi ca o mamă.

In așteptarea dilei fericite de a mă 
găsi în mijloculă domniiloră vostre, fiți 
bine convinsă d-le, președinte, că tete 
actele mele voră fi bine însuflețite de 
cea mai adâncă iubire cătră Patriă, pe 
care mă voiu sili a-o servi din tote pu
terile mele, luândă dreptă călăudă pilda 
mariloră săi Domni din trecută, inspi- 
rându-mă de frumosele amintiri ce au 
lăsată, și avendă neîncetată sub ochi

nobilele exemple ale regelui Carolă I și 
ale reginei Elisabeta. Astfelă speră a 
corăspunde încrederei și așteptăriloră 
poporului română.

Hotărîrea Senatului ’ml-a fostă cu 
atâtă mai plăcută, că a fostă luată în 
diua aniversărei proclamărei Regatului, 
care încoroneză independența țărei da
torită sângelui generosă ală acestei ves
tite armate, în rândurile căreia sunt 
mândru de a mă prenumăra.

Vă rogă, domnule președinte, să 
primiți pentru d-vostră și pentru toți 
membrii Senatului, de o dată cu căldu- 
rosele mele mulțămirl, și espresiunea 
sentimenteloră mele de înaltă stimă.

Ferdinand.
Principe alfl. României 

Moștenitori presumtivtl altl Coronei 
Chmun 27 Martie 1889.

Academia română. Inspecția militară. Urări 
Regelui și Reginei României.

„Monitorulu oficială11 din Bu- 
curesci comunică:

Vineri, 31 Martie, la ora 1 după 
amec|U, MM. LL. Regele și Regina, în
soțiți de suite, au mersă la palatulă uni
versității spre a asista la ședința Acade
miei Române.

La sosire, Majestățile Loră au fostă 
întâmpinate de d. M. Kogălniceanu, pre
ședintele Academiei, care oferi grațiosei 
nostre suverane ună fărte frumosă bu- 
chetă de flori, de d-nii I. Negruzzi, V. 
Urechiă, P. Aureliană, vicepreședinți, de 
d. D. Sturdza,secretară-generală,și de mai 
mulțl domni membri.

Maiestățile Loră intrară tu sala șe- 
dințeloră, unde fură salutate cu mare 
căldură de ună numerosă publică, între 
care se aflau mulțl studențl universitari; 
apoi, după ce suveranii au luată locă, 
Regele printr’o mică alocuțiune declara 
ședința deschisă, exprimândă totă-odată 
bucuria ce resimte a revede pe d-nii mem
bri ai Academiei, cari cu neobosită stă
ruință continuă la însemnatele lucrări în
cepute, ce au și dată răde, de cari na
țiunea română pote fi mândră.

Regele dete apoi succesivă cuven- 
tulă d-loră G. Barițiu, Gr. Cobălcescu, 
A. Odoboscu, Gr. Ștefănescu și Gr. G. 
Tocilescu, cari rostiră cuvântările înscrise 
la ordinea dilei.

Maiestățile Loră ascultară cu viu in
teresă studiile sciințifice asupra materii- 
loră din programulă acestei (Iile, și feli
citară pe d-nii membri pentru modulă 
cum au fostă espuse interesautele d-loră 
cuvântări.

La orele 4 și jumătate, Regele de
clara ședința închisă și în urmă Maies
tățile Loră mai convorbiră câtva timpă 
cu d-nii membri presințl și alte persone

cu obicinuita loră afabilitate, âr la orele 
5 se întârseră la paiață.

*
Sâmbătă, 1 Aprilie, la orele 10 di- 

minâța, M. S. Regele însoțită de adju- 
tantulă de serviciu, a mersă la casarma 
Malmaison spre a inspecta regimentulă 1 
roșiori.

La sosire Regele fu întâmpinată de 
d. generală de divisiă Cernată, comandan- 
tulă corpului II. de armată, de d. gene
rală adjutantă Crețenu, inspectoră-gene- 
rală ală cavaleriei, d. colonelă Kirițescu, 
comandantulă brigadei II de cavaleriă, 
de d. colonelă Cârpă, șefulă statului-ma- 
joră ală corpului II de armată, de d. 
colonelă Budișteanu, comandantulă pieței, 
și de d. colonelă Grădișteanu, comandan
tulă regimentului.

Maiestatea Sa, după ce trecu pe 
dinaintea frontului recruțiloră acestui re- 
gimentă, așeflațl pe josă în liniă de bă- 
taiă, primi defilarea loră, după care se 
îndreptă spre menajă, unde asistă la di
ferite reprise (lecții de călăriă) de sol
dați vechi, de remonțl (cai) și reprisă 
a tuturoră oficeriloră inferiori ai regi
mentului, comandată de d. maioră Zo- 
sima.

Apoi se presintă Maiestății Sale la 
mână toți remonții acestui regimentă și 
o parte din regimentulă 2 roșiori ce se 
afla aci în subsistență.

După terminarea inspecției, regele 
aduna întregulă corpă oficerescă ală 
acestui regimentă, căruia arăta aprețiă- 
rile sale asupra diferiteloră mișcări exe
cutate și binevoi a exprima înalta sa sa
tisfacțiune d-lui comandantă ală regi
mentului, precum și d-loră oficerl pen
tru buna stare și gradulă de instrucțiune 
ce a constatată la acestă inspecțiă, er 
la orele 11 și jumătate se întorse la 
Paiață.

*
In aceeași (fi fundă ajunulă Dumi- 

necei Floriiloră, elevii scolei primare și 
normale a societății pentru învățătura 
poporului română, avândă în capă pe 
d. directoră C. I. Șonțu, s’au presentată, 
la orele 9 și jumătate dimineța, spre a 
aduce urări Auguștiloră Suverani cu 
prilej ulă acestei dile.

Maiestățile Loră, binevoindă a se 
coborî în sala de așteptare, au fostă pri
mite de elevi cu imnulă națională și cu 
alte cântări intonate de dânșii în coră.

Diu ordinulă Maiestățiloră Loră se 
oferi apoi eleviloră o colațiune (ceva de 
mâncare.)

Regele și regina, după ce mulțu
miră d-lui directoră și celorlalți profe
sori de felicitările ce li s’au făcută, îșl 
luară diua bună întovărășiți de uralele a- 
dâncă simțite ale școlariloră.

Posta Redacjinnii.
D-lui L. M. in Făgărașil. Nu e supusă la 

nici o taxă, precum ni-s’a împărtășită.

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

Neoplanta, 20 Aprilie. Fișpa- 
panulu Parcetici a murită acji di- 
mineță la 2 ore în urma unui a- 
tacu de dambla la inimă.

Parisu, 20 Aprilie. Tribunalulu 
de statu a luată erl interogato- 
riulu ambasadorului din Madridu 
asupra relațiuniloru sale cu Bou
langer în timpulu șederii sale în 
Tunis, er ac|I a fostu interogată 
generalulu Ferron, urmașulu lui 
Boulanger ca ministru de resboiu, 
asupra procesului Caffarel și a 
fonduriloră secrete ale ministerului 
de resboiu.

Bruxela, 20 Aprilie. Guvernulu 
francesu n’a făcută nici o cerere 
formală în privința espulsării lui 
Boulanger.

Madridu. 20 Aprilie. O petardă 
mare umplută cu prafu a esplo- 
datu la altarulă principală ală ca
tedralei din Valencia. In biserica, 
care era îndesată de lume, s’a 
produsă înfricoșată panică. Alta- 
rulă principală a fostă distrusă. 
Suntă și câțiva răniți.

Bucurescî, 20 Aprilie. Hitrovo, 
ministrulă plenipotențiară rusă, 
declară, că guvemulă actuală nu
mai după intrarea lui Blaremberg 
și a lui Mârzescu în ministeră se 
va bucura de simpatia deplină a 
Rusiei.

Bucurescî, 20 Aprilie. Clubulă 
constituțională întemeiată de Carp 
numără pănă acuma 68 deputați. 
Carp a fostă alesă președintele 
clubului. Junimiștii iau de aci în
colo numele de „Constituționali4'.

Bacșfoldvar, 20 Aprilie. Stăvi- 
larulă inelară de susă, de josă și 
bănățenă ală Tisei a fostă ruptă 
de valurile cele mari. Pagubele 
suntă forte mari.

=E DUC ÂȚÎWir
Cam trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dan copiilorti, pentru ca șc61a 
sd-si ajnngră mai cu înlesnire înaltulti ei scopti.

Motto : Copiii buni suntu bucuria 
părințilorii, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a n^mului lor ti.

(Urinare.)
De voițl se Vă îndrăgescă 

copiii voștri și din iubirea, ce o 
au cătră Voi, se fiă dispuși a face 
ori-ce, numai case Vă împlinescă 
dorința Vâstră, atunci căutați s£ 
fiți cutii se pote de desă cu ei, căci 
numai astfelă Vi-se voră da fe
lurite prilejuri a’i povățui spre bine.

Cea mai plăcută petrecere a 
Vâstră să fiă petrecerea cu copiii 
Voștri și în mijloculă copiiloră Voștri.

eu". Ultimele cuvinte le pronunța măș- 
catfl și apăsata șl-apoi audii tropota de 
cala, depărtându-se pe lângă garda spre 
ograda casei. Mă mai tupileză spre altă 
parte a pomâtului, deră și aice-să din
colo de garda baionete.

Ce să facă? Gândindu-mâ la Rîșcanu 
cu hârtiile și corespondințele nostre, mă 
năpădiră sudori reci de grijă, de o parte 
pentru acele hârtii și corespondințe, eră 
de altă parte pentru Rîșcanu, carele 
era ore cum „Guilom Tell" ală nostru. 
A cugeta multă, nu era când, că audlamă 
glasulă „călarelui" împărțindă ordine, 
din care pricepemă, că încă nime nu-i 
scăpată din curte seu de lângă ea; prin 
urmare, că Rîșcanu e încă în năuntrulă 
circului de încunjură.

îmi luai deci inimă și cu ună gândă 
la Dumnefieu cpaei >n glasă tare cătră 
cei cu baionete: „Da pe cine căutați?".. 
Nu mi-se răspunse nimica, ci aucfii numai 
pe drecine vorbindă încetă. Răspunde- 
ți-ml pe cine căutați", repeții, „că eu sunt 
omă bună și vă voiu spune ce voiu sci".

Atuncea au(fii că se apropie tropote 
de cală :

„Cine-i acolo, cine vorbesce?!" strigă 
călarele.

„Eu," răspunseiu, „și întrebă că pe 
cine căutați?"

„Pe cine? Pe acela, care de geba 
se ascunde; ascundă-se măcar și în fun- 
dulă pământului" — aici striga căla
rele tare și cu bisuință—„pe Rîșcanu!"

„Așa?" (fisei eu și imitândă gla- 
sulă Rîșcanului continuai: „Apoi decă 
îlă căutați pe dânsulă, poftimă, iată-mă-să 
aici și mă supună, decă aveți po - 
runcă a mă prinde pe mine și a mă ri
dica; deră mă supună sub o condițiune."

„Ce?" ripostă călarele. „Condițiune? 
Și care ?

„Nu mare", răspunsei eu, „să nu 
puneți mâna pe mine, că eu voiu merge 
de bună voiă, încătrău mă veți duce, der 
mâna pe mine, acesta o repetă, să nu 
puneți".

„Bine!", (fise călarele, „Ieși încoce 
și să fiă și așa, cum dorescl, măcar că 
n’așă ave să întru încă în tratamente și 
tocmele cu d-ta". „Pe cuvântulă de onore 
domnule?" mai întrebai eu.

„Hm, multă cutezare," audii dicândă 
călarele și încheindă după o pausă, cu 
aeră de superioritate adause: „Pe cn- 

ventulă de onore! Dâră una țl-o spună 
și eu: să nu te pue păcatulă să vrei să 
fugi, că din patrudecl de gldnțe, dâră 
unulă va nimeri"

Mă urcai acum pe gardulă acope
rită cu paie și sării josă într’ună semi- 
cercă de soldați.

„Marș’nainte!“ strigă atuncea căla
rele. Semicerculă se încheia în cercă 
deplină și eu în mijloculă lui pornii pe 
lângă gardă spre drumulă satului. Că
larele cu sabia scosă ne urma.

Ne scoborîrămă în sată și fie că 
din pricină că era cam târdiu și omenii 
dormeu deja, ori că, simțindă bieții, că 
vină cătane, se spăriară și acum se tăi- 
nuiau, nu vedei nici n’audlai ființă ome- 
nescă, nici măcar pe străjerii de nopte, 
ci numai dela t.otă casa se audia lătra- 
tulă câniloră.

Eu cu ună pistolă în drepta și cu 
altulă în stânga eră stiletulă și ce apu- 
casemă în pripă de pe masă, într’o tașcă 
ce o avem pe mine arcișă, pășlamîî în
tre soldații cari mă înconjurau și fiindă 
drumulă ângustă, mă încungiurau cam 
pe aprope. Eram cufundată în gân

duri diferite, despre o parte adecă mân
gâiată și mulțămită, că’lă țineină pe 
Rîșcană scăpată, eră despre alta, nu pre 
veselă, cugetândă, că ce ore va fi cu 
mine ?...

Cu tote acestea la spatele mele au
dlamă cam următorulă dialogă și adecă, 
între celă călare și între cineva ce’i răs
pundea în după de inferioră.

„VenițI?"
„La poruncă, d-le căpicană!"
„Ei, și ce-i?“
„N’amă dată de nimeni!"
„Da căutat’ați bine și cu deame- 

runtulă prin totă loculă, cum v’am po
runcită ?“

„Da, d-le căpitană ! Căutat’amă prin 
tote odăile și’n podă, și’n pivniță, și’n 
cămările lăturașe, și prin șuri, grajduri, 
apoi umblarămă cu fânariulă și prin 
pomătă de-alungulă și de-a curmezișulă, 
der nime și nicăirea!"

„Destulă!"
Parcă gâclmă, că era vorba de au 

mai găsită și ridicată pe cineva afară 
de Rîșcană și aice parcă nu putemă 
gândi de cineva altulă, decâtă de _
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Feriți-Ve inse atunci cu deose
bire, ca de focu, de orî-ce cuvinte 
nepotrivite, de ori-ce cuvinte inde
cente, prin cari s’ar pute vătema 
siințulu ininiei loră și cari ar pute 
fi pentru sufletul! loru o otravă 
oniorîtdre.

E unu obiceiu reu, ce nu se 
p6te biciui din destulă, ce’lu au 
mulțl părinți, de vorbesc! de față 
cu copiii loru astfelu de cuvinte, 
creflendu că ei nu suntu luătorl 
aminte.

N’ar crede cineva, cu ce bă
gare de seină suntu copiii la totă, 
ce se petrece în jurul! loru.

Adeseori se păru, că nu as
cultă de felu, și ei sciu totuși totu, 
ce s’a vorbită în casă.

Atât! de simțitorii e sufletul! 
copilului.

Ei suntă numai urechi, chiar 
și când se păru că suntă adenciți 
în jucăriele loru.

De multe ori ună singură cu
vântă a fostă de ajunsă, pentru 
ca se-șl otrăvescă copilulă cu elă 
sufletulă seu.

Feriți-Ve mai departe a defăima 
pe alții, când voră fi copiii Voștri 
cu Voi în casă.

Suntu 6menl, cari nu potu în- 
căpe de alții; cari simtă plăcere a-și 
batejocu de alții, a le căuta cu lu
mina câte o slăbiciune, câte o chi
chiță, pentru ca apoi cu poftă se 
o potă istorisi altora. înaintea loră 
cutare este ună bețivă, cutare unu 
sfârnaru și pipergiu, cutare unu 
perde veră, cutare unu hoțu și 
înșelătoră; în sfârșită care cum le 
vine în minte, îi găsesce îndată 
câte unu nume de batjocură. Și 
cu plăcere istorisescă ei totă ce 
sciu, și totă, ce nu sciu, despre 
alții, căutândă în totă chipulu se 
facă liază cu vorbele loră batjo- 
curitore. Der nici nu le trece prin 
minte reulă ce’lu facă prin acesta 
copiiloră loră, cari suntu de fața, 
ascultând! vorbele loră cu poftă, 
creijendă, că toți omenii suntă 
nisce mișei, și că afară de ei, de 
tatăl! și de mama loru, nu mai 
sunt! alțl omeni înțelepți și cu 
bune purtări în lume. Și astfelă 
ei privesc! cu dispreț! la toți omenii 
și’șl însușesc! cu timpul! o pri
vire batjocurosă, și se facă nisce 
închipuiți, nisce răutăcioși, lipsiți 
de totă simțul! bun! creștinesc!.

Vorbiți de toți bine, seu, decă 
nu puteți se o faceți totdeuna 
acesta, mai bine tăceți și începeți 
altă vorbă, când suntu copii voștri 
de față.

ArătațI copiilor! voștri din con
tră, că toți bmenii suntu între olaltă 
frați și că toți suntu datori a se 
iubi și a se ajuta unii pe alții, ca 
frații cei buni și adeverațl, cu unu 
sfatu bună, cu învățătură bună, 
deschicțpndu’șl chiar punga, unde 
e de lipsă, pentru a alina durerile 
și suferințele altora.

Asta este vorbă adevărată și 
adevărată învățătură și faptă creș
tinesc!.

De nu veți face astfelu, dragii 
mei, nu veți fi adeverațl părinți, 
nu veți fi adeverațl fii ai lui Dum
nezeu și adeverațl creștini, și de 
v’ați duce în tbte bi9e'
rică, și de V’ați închina la tote 
iconele, și de ați face cruci câtă 
de multe, și de ați duce prinose 
câtu de multe și câtă de bogate 
la altară.

Tote câte le-ați face în bise
rică, în chipulu arătată, pentru 
mântuirea sufletului Vostru, fără 
iubire și fără adevărate fapte de 
iubire, Vă voră fi Vouă numai 
spre osîndă.

Lăsați vorbele de batjocură și 
de hulire babeloră răutăciăse, în
vechite în astfelu de apucături 
pecătose.

Er Vouă să Vă fie pecată de 
Dumnefleu și rușine de omeni a 
Vă risipi timpul! celu scump! cu 
vorbe răutăciose, cari Vouă nu Vă 
aducă nici ună folosu, și copiilor! 
Voștri le suntu spre cea mai în
fricoșată stricăciune sufletescă.

Decât! să purtați pe limba 
Vostră batjocuri și clevetiri ne
vrednice de ființa Vostră crești- 
nescă, mai bine V’ați gândi, cum 
se faceți, cum să deregețî, pentru 
ca copiii Voștri să fiă în adevăr! 
odorele Vostre cele mai scumpe.

Aveți Voi destule prilejuri, ca 
să o faceți acesta, numai să Vă 
fie aminte.

Nu Vă ceru cine scie ce sciințe 
înalte.

Mintea Văstră, luminată de fi
resc! gândiri, Vă păte arăta, cum 
să o faceți acesta cu ușurință.

Feriți-Vă de totu ce pote face 
pe copiii Voștri deșerți.

Nu-i încărcațî cu laude deșarte, 
nu Vă produceți cu ei; nu arătați 
că vă face plăcere să Vi-i laude 
streinii în ființa loră de față pen
tru cine scie ce talente. Nu fa
ceți acesta, că Vă veți strica co
piii, îi veți face închipuiți.

Nu Vă lăudațî mai departe cu 
averile Vostre în ființa loru de 

față, cum făcu ațâți parvenițl ne
ghiobi.

Feriți-Vă de acest! obiceiu mo- 
jicesc!, care a ruinat! pe atâtea 
familii de ale nâstre.

Pentru un! gustă ordinară de 
a Vă închipui în mintea Vostră 
zăpăcită mai multă de câtu sun
teți vrednici, voi sădițiprin cuvintele 
Vostre nechibzuite sămința afuri
sită în sufletul! nevinovațiloru 
Voștri copii. Și fapta Vostră sa
crilegă, fiți siguri, se va răsbuna 
înfricoșată asupra capului vostru 
și asupra fiilor! fiilor! voștri.

Copiii Voștri Vă voră amărî 
cțilele vostre prin purtarea loru 
păcătosă, pe care Voi înși-vă o-ațl 
prilejuită prin cuvintele Văstre 
nesocotite.

Veți plânge și Voi, cum plân
gea odată moșă Mărtinu, care’șl 
blăstăma ceasul! nascerei din pri
cina copiilor! săi rău nărăvițl.

„Pentru ce să învăță11, cjieea. 
odată Călină, fiiulu său celu mai 
mare. ,,D<5r’ n’am să mă facă 
popă. învețe feciorii de popă și 
de dascăl!41.

„N’am lipsă de carte,44 4* cea 
frate-său Mateiu. „Am eu cu ce 
să trăescu. Tata n’a mai învățată 
atâta carte și e destulă de bogată: 
are bani destui, are vite destule. 
Astea tdte ni-le lasă nouă.44

Deră tatăl! lor! a murit! ; tur
mele s’au prăpădită; banii sau ri
sipită și Călină și frare-său Mateiu 
rămaseră cu degetul!, goli ca na
pul!. Astăcji ei sunt! slugile a- 
celora, la cari odinioră se uitau 
peste umeru.

(Va urma.;

ei o onsro2^i_Ă_. 

Sterpirea buruieneloru.
(Urmare din Nro. 75 alu „Gaz. Trans“.)

Decă lăsăm! în ogor! ună pământii 
copleșită cu totul! de buruiene, și care 
are o arătură de 18 centimetri de adâncă, 
cu scopul! ca să-l! curățim! de buru
iene, atunci purcedem! în modulă ur
mătorii : După-ce am! cules! b..cățele 
de pe elă, lucrămă miriștea în modulă 
arătată arându-o numai puțină afundă, 
er tomna târdiu adâncă; în primă vera 
următăre grăpămă pământul! în stare 
jilavă seu aprope udă. După-ce au ră- 
sărită buruienele bine și o parte din ele 
au începută a și înflori, arăm! pământul! 
la o adâncime de 12 centimetri, apoi 
îl! grăpămă și fiind! vremea secetosă 
îl! și tăvălăgimă. Buruienele ce se 
ivesc! acum, decă suntă destulă de mari, 
le putem! nimici cu grapa cu feră late 

seu cu estirpatorulă, seu după împreju
rări putem! ara pământul! din nou.

Decă vremea a fost! priinciosă adecă 
umedă, prin lucrarea nostrăamă mijlocită 
ca să potă încolți și răsări tote sămân- 
țele de buruiene, care se aflau în ară
tură, aducendu-le pe tote în pătura po
trivită pentru de a pute încolți, adecă 
în cei 6 centimetri de-asupra ai arăturei.

Prin arătura ce am! făcut’o după 
secerișul! bucatelor!, am! adusă sămen- 
țele buruieneloră în pătura a (fig 1) a 
arăturei; buruienele răsărite le-am! ni
micit! apoi prin arătura făcută tomna 
târdiu; cu prilejul! acesta pătura a de 
de-asupra a ajunsă dedesubt! și de-asu
pra a ajuns! acum pătura c fig. 2.; pri- 
măvera, după ce au răsărit! buruienele, 
pătura c, pe care amu curățit’o de buru
iene, ajunge de-asupra păturei a, er pă
tura b fig 3. vine de-asupra, ca s’o cu
rățim! și pe ea de buruiene.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

a (• b

b b c

c A a

Decă nu putem! ara pământurile 
tomna după seceriș! de două-orl, ci numai 
o singură dată, atunci arătura de tomnă 
avem! s’o facem! numai puțin! adâncă 
fiind-că decă nu urmâză o ernă aspră, 
buruienele, care le-am! îngropată sub 
arătură, nu pieră și nu se nimicesc!; 
decă arăm! tomna numai odată și atunci 
adâncă, preste ârnă buruienele se îngăl
benesc! numai și ajungând! apoi în pri- 
măvera erășl la suprafață, cresc! mai 
departe. Arând! pământurile tomna 
numai o singură dată, primăvera înainte 
de tote avem! să le grăpămă, er după 
ce au înverdită bine le arăm! la o adân
cime de 12 centimetri, le grăpămă și în 
casă de lipsă le și tăvălăgimă. Apoi 
așteptămă pănă ce răsară bine tote bu
ruienele și acum arăm! la adâncimea 
recerută de 18 centimetri, grăpămă și în 
casă de lipsă și tăvălăgimă.

Der să ne însemnăm! bine, că pă
mânturile lăsate în ogor! le grăpămă 
și le tăvălăgimă numai atunci, dâcă 
suntă de totă buruienose și voim! să-le 
curățim! de buruiene câtă se pote de 
iute; în alte cașuri pământurile lăsate în 
ogor! nu este iertată a le grăpa și tă- 
vălăgi, pentru-că dâcă rămâne pământul! 
în brazde, aerul! pote străbate mai 
ușor! în elă și îl! înbunătățesce, âr 
de altă parte scimă, că bulgării au 
înrîurire forte binefăcătore asupra să- 
mănăturiloră de ernă, fiind-eă le scu- 
tesce contra frigului; din pricina 
acesta pământurile din ogor! să le arămă

mine. Comandantulă escortei mele, ca
rele, sciam acuma că-i căpitan!, după 
ce dise aceluia, cu care vorbla, „des
tul!/ îi mai dise ceva în taină, așa, că 
eu nu putui audi, der aflai îndată ce’i 
va fi disă, că numai mă vădui cuprinsă 
de două brațe puternice pe dindărătă 
și cercată de a fi dată la pămentă.

Eu atuncea și îndreptai pistolul! 
peste umărul! meu, unde’i simțlamă ca
pul! celui ce mă îmbrățișase, și la fo
cul! pistolului ce’i dădei, răspunse ună 
„vaillo !d și o cădătură la pământ!...

„Domnule căpitani/ strigai atuncea, 
„da acesta nl-a fostă cuvântul! de 
onore ?“

„Pe elă, măi, cu toții!44 strigă că
pitanul! la soldați.

„Cine va pune mâna pe mine/ stri
gai și eu la rândul! meu, „pe acela’lă 
culcă colo, unde -i culcată cela 1“

Soldații din fața mea, cari făcuseră 
ună pasă spre mine, se opriră, îndrep
tând! baionetele în contra mea, ca spre 
apărare, însă la ună al! doilea strigăt! 
din gura comandantului : „Pe elă, mă- 
măligarilor! H mă apucară dindărătă de 

n ou și acum mai multe mâni, de gru- 

madî și de brațe, pănă și de piciore, și 
mă doborîră la pământ!, unde apoi ți- 
nendu-mă apăsată, îmi scoseră stiletulă 
și pistolele din mâni, mă legară cotă la 
cotă și încă așa de strînsă, că’ml părea 
că mi-se trângu osele.

Veni apoi căpitanul!, coborîtă de 
pe cală, la mine și sub cele mai crân
cene și mai urîte sudălml și înjurături, 
între care „hoț! de rebelionă și câne 
de buntagiu, ce ești tu!44 nu erau cele 
mai rele, îngenuncliiă la capul! meu și 
luându’ml șuvițe de păru una după alta 
în mâna sa, le smâncea din capă cu 
forță. 0 nespusă durere simțlamă, când 
o claiă de soldați pe mine, âr alții câte 
doi trei mă țineu de mâni și totă câte 
atâția de piclăre, oficerulă îmi smulgea 
pare-ml-se, cu carne cu totă, părul! din 
capă și după-aceea și din barbă... Sub 
capă simțlamă udâlă de sânge și pe 
grumacju’ml așișderea sângele ce bb por- 
nla cu tăriă după smâncitele smocuri 
de pără. Mă înțepeniră apoi în susă, 
îmi traseră tașca pest. capă și sub su
dălml și înjurături înoite mă’nbrînciră 
înainte.

Eu, atât! de rău chinuită și mal
tratată, abia puteam! păși; durerile cum

plite, ce le simțlamă în capă, nu sciu 
cum parcă mă amețiră — mi-se trase 
ca ună văl! negru peste ochi și’n sfâr
șită — perdui consciința ...................

Mă trecjii, la câtă vreme va fi fostă, 
nu sciu, înaintea unei case mari cu cer
dac! dinainte’i. Mai multe persăne, cum 
se părea, din societatea mai bună, stau 
pe cerdac! cu ună militară superiori în 
frunte, âr nisce slujbași țineu lanterne 
aprinse în mâni. Nu eram capabilă a 
gândi, der pe urmă aflai, că comandan
tulă escortei mele trimisese ună soldată 
înainte, să facă la Huși de scire, că a 
prinsă pe Rîșcan! și că chiar îl! aduce.

Toți îșl ațintiră ochii la mine și se 
păreu ca intrigați. Militarul! superiori 
se coborî din cerdac!, veni în prejmătul! 
meu, se uita la mine, apoi strigă, nu 
sciu, ca măniosă, ori ca spăriată, ori și 
una și alta.

„Căpitane, da pe cine mi-l’ai adusă?44
„Pe Rîșcanu, domnule colonelă/ 

răspunse căpitanul!.
Pe cerdac! se aucji ună murmură 

și cuvinte, unele de îndoială, altele așișl 
negătore.

„Ce țl-e căpitane, ai nebunită ? D’a- 
poi ăsta-i Rîșcanu ? Omule, ce-ai făcută? 
După cine te-am trimisă și pe cine ml-ai 
adus!?!44 dise colonelul! și se’ntorse apoi 
cătră cerdac! și de-acolo dearendulu se 
audia: „Ăsta nu-i Rîșcanu44!...

O pausă penibilă urmă acuma: toți 
steteră cuprinși de o zăpăcâlă profundă, 
uitându-se ba unul! la altul!, ba la co
lonelul! de totă escitată, ba la mine, ba 
la căpitanul!, care sta mută și înlemnită. 
. . . Colonelul! se mai apropia apoi de 
mine, mi-se uită de aprope în față, dede 
iute ună pasă îndărăt!, îșl fixa ochii 
asupra căpitanului și arătând! cu mâna 
spre fața mea, strigă cu mâniă și cu 
spaimă potențată:

„Neferule, da asta ce-i ?u
Cu voce ca neîndrăsneță răspunse 

căpitanul! :
„A împușcat! ună soldată din es

cortă. u
O nouă pausă de spaimă și nedu

merire....
„Cine ești d-ta?44 mă’ntrebâ atuncea 

colonelul! cu voce tremurătore. „Și cum 
vii adusă într’acestă feliu?44

Să fi și putută răspunde, gândindă
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numai și dela o arătura pănă la ceea- 
laltă să rămână în brazde; decăse intern- ■ 
plă cumva, că pământulă s’a arată de 
totă bulgărosă, îlă putemă grăpa puțină 
ca să spargemă bulgării cei mari.

Buruienele le mai putemă sterpi și 
în altă modă și anume, decă sămănămă 
pământurile cu bucate de sapă: cu car
tofi (piciocl), napi, sfecle etc; der și aici 
trebue să avemă totdeuna în vedere, ca 
să facemă să se ivescă și să răsară bu
ruienele într’ună timpă când le putemă 
nimici prin prășire seu săpată. De aceea 
este greșită a nu tăvălăgi pe timpă se- 
cetosă pământurile în care s’au pusă car
tofi numai din causă că urmândă vreme 
ploiosă, se ivescă forte multe buruiene. 
Scopulă nostru este tocmai acesta, ca să 
se ivescă câtă de multe buruiene, fiind-că 
atunci ni-se dă prilejulă de a-le pute 
stârpi; decă buruienele nu încolțescă 
și nu răsară, sămânța loră rămâne în 
pământă și în anulă viitorii buruienele 
se ivescă cu droia între cereale.

Bucatele de sapă, încâtă este numai cu 
putință să nu le lucrămă nicl-odată pe 
vreme umedă, ploiosă, fiind-că se ivescă 
după acesta erășl forte multe buruiene 
și pământulă, în locă de a se face mai 
puhavă se îndesă și se bătătoresce, și 
împrejurarea aresta pentru bucatele de 
sapă este stricăciosă, fiind-că nu se potă 
desvolta cum se cade.

Mai înainte de acesta, pe când nu 
se ivise și nu era încă cunoscută boia 
cartofiloră (ea s’a ivită mai întâiu în a- 
nulă 1845), crumpeniștele (pământurile 
cu cartofi) rămâneau verdl pănă tomna 
târcfiu la culesulă cartofiloră și curpenii 
cartofiloră umbreau așa de bine pămân
tulă, încâtă buruienele nu puteau cresce 
pe sub ei.

Der de când a începută a ataca cur
penii cartofiloră (mai cu semă când se 
află în flore) ună felă de burete părăsită, 
adecă ună burete, care cresce pe alte 
plante și se nutresce din suculă loră, 
curpenii se uscă, și pe crumpeniște se 
ivescă o mulțime de buruiene, a cărora 
sămânță se coce și se scutură pe locuri. 
Prin acesta pământurile se părăgineză 
și se umplu de buruiene, de aceea este 
de lipsă, ca să nimicimă și să stricămă 
buruienele, ce se ivescă pe pământurile 
cu cartofi, după-ce s’au uscată curpenii, 
cu mașina de săpată seu cu prășitorea 
încă înainte de a li-se coce sămânța.

Ceva despre pomăritd.
(Urmare.) 

Altuirea pomiloru.
Am audită pe unii omeni de ai noș

tri dicândă, că pomulă cutare și cutare 
e feliu (soiu) bună, deci nu trebue al- 
tuită, că scie din ce pomă bună a pusă 
sâmburele din care a eșită acelă pomă.

Der acesta e o părere greșită. Pomulă, 
ori din ce sămânță bună ar fi, nu mai 
produce pdme așa bune ca acelea, din 
care a eșită, de nu se va altui. Natura 
îlă sălbătăoesce. Apoi nimică nu perdemă 
nici în timpă altuindu-lă, că mlădița 
altuită, decă o punemă bine și decă 
trunchiulă pădurețului are rădăcini bune 
și e deplină sănătosă, cresce în anulă 
dintâiu atâta, câtă amă tăiată din pădu- 
reță altuindu-lă. Afară de aceea, suntă 
mai multe moduri de altuire, după cum 
îndată vomă vede, deci nu totdeuna sun- 
temă necesitați a tăia totă trunchiulă 
pădurețului. Decă doră ne pare rău a-lă 
tăia, fiind-că este prea frumosă și sănă- 
tosă, atunci ne alegemă ună modă de 
altuire prin care trunchiulă rămâne. La 
totă casulă trebue să altuimă pomii, cu 
deosebire merii, perii, cireșii și vișinii. 

Modurile de altuire cele mai bune 
suntă 4: in crepătură, prin copulare, in 
mugură și sub cojă.

Prin copulare altuimă pomișorii cei sub
țirei cari nu suntă mai groși decâtă dege- 
tulă celă mică. Lucrulă este forte simplu, 
numai se avemă la îndemână — pe lângă 
pomișorulă ce voimă a-lă altui — crenga 
nobilă ce voimă a-o pune, ună cuțită 
bine ascuțită, sdrență de legată și ceră 
seu alifiă de pomă. Crenguța de altuită 
o luămă din pomulă ale căruia pome 
ne convină și voimă ale ave. O tăiemă 
în Faurii ori Mărțișoră și o păstrămu 
în celariu în năsipă pănă pe timpulă 
altuirei, care la noi este cam luna lui 
Aprilie, pentru altuirile prin copulare 
și îu crepătură, și luna lui Maiu pentru 
altuirea în cojă. La acestea trei feliuri 
de altuirl suntă crenguțele nobile de o 
formă, tdte numai câtă au crescută în 
vera trecută și le luămă de pe partea 
de răsărită ori miedă-di a pomului. Așa 
deră avemă pădurețulă și crenguța no
bilă. Mai avemă lipsă de cuțită mică de 
buzunară, ori cosoră, mai bună este însă 
cuțitulă, cu deosebire așa numitele tax, 
căci suntă tari, tăietore și ușore. Având ă 
și cuțitulă, căutămă de-a îndemână sdrențe 
cari suntă mai bune diu pânzurl vechi, 
pentru pomii subțiri mai subțirele, er 
pentru cei groși potă fi și mai groscidre. 
Alifia ni-o facemă în mai multe moduri; 
eu folosescă una tare simplă, compusă 
din său, ceră de stupi, rășină și terpen- 
tină. Amestecătura acesta se face așa : 
punemă ceră de stupi într’o cratiță (tigaiă) 
ce este aședată pe cărbuni ce ardă fără 
pară; după-ce cera e topită punemă totă 
pe atâta rășină negră să se topescă în ceră, 
după-ce și acesta e bine topită, punemă 
terpetină grosă tocmai atâta, câtă ceră 
amă fostă pusă, și în urmă decă și 

. terpetinulă e topită, punemă puțină său. 

. După-ce s’au topită tdte bine, amestecă
tura aceea fierbinte o turnămă într’ună

blidă cu apă rece, unde se sleiesce numai 
decâtă ca o turtă, și alifia e gata. Ca 
să putemă însă umbla bine cu ea, ne 
ungemă manile cu unsore, adunămă ali
fia din blidă în mâni și-o frămentămă, 
ca să iesă apa ce ar fi intrată prin be- 
șicuțe sleindu-se, apoi o facemă totă 
rudițe (rudurl mici ca degetulă de grose 
și lungi de câte o palmă) și rudițele a- 
celea de ceră le înfășurămă în hârtiă. 
Astfelă preparată, alifia e forte acomo
dată și de purtată, și când avemă tre
buință de ea, rupemă câte o lecă, o 
muiemă între degete și o întindemă 
după cum cere trebuința. — Alifiă de 
acesta e bine să întindemă și pe pânză 
subțire (sdrențe vechi) îndată ce am scos’o 
din apă, care lucru se face cu ajutorulă 
unui cuțită îucălcjită; pânza acesta ce
rată apoi ni-este folositore cu deosebire 
la altuirea prin copulare.

Mai suntă și felurite alifii fluide 
pentru pomi, care se folosescă la altuirl, 
din cari cea mai nouă mi-se pare urmă- 
torea, ce o aflămă într’o foie nemțescă: 
Luămă colophonium seu așa numita rășină 
venețiană și o topimă într’o cratiță. 
După ce s’a topită bine o luămă de pe 
focă și totă turnămă câte o lecă de 
spirtă și amestecămă în cratiță, și er tur
nămă și er amestecămă pănă amă pusă 
de 4 ori atâta spirtă pe câtă colofonă 
puseserămă. Atunci mai amestecămă o 
lecă și alifia e gata. — De câte-orl vo- 
imă a folosi acestă alifiă — pare-mi-se 
totdeuna trebue să o încăldimă o lecă.

Mai suntă apoi și alte soiuri de a- 
lifiă, der eu, cum am mai disă, folosescă 
alifia cea solidă, ba la pomi mari, groși, 
și numai puțină Iută frământată bine 
și legată cu o cârpă, căci nu alifia face 
ca pomulă să se prindă ori nu, ea este 
numai ună mijlocă de scutire în potriva 
umedelei dinafară și o pedecă ca să 
nu se scurgă suculă pomului care chiar 
pe timpulă altuirei, ori după aceea, este 
în circulația mare.

Avemă der totă ce ne trebuesce 
pentru altuire, avemă pădureții, crengile 
nobile, cuțitulă bine ascuțită și alifia 
cu petecele de pânză ori sdrențe. Să 
altuimă der! Pomișorii tineri și subțiri 
toți-i copulămă. Tăiemă adecă pădurețulă 
costișă diu o tăietură, la ună lată de 
mână deasupra rădăciniloră, totă așa 
tăiemă curmedișă și capătulă din josă 
(celă mai grosă) ală crenguței nobile, 
cercămă ca tăietura crenguței nobile să 
astupe cu desăvârșire pe ceea a pădure
țului, câtă punendu-le la olaltă se apară 
ca de acolo crescută. Atunci le potri- 
virnă bine, ca cu deosebire coja să fiă 
la cojă, decă nu peste totă, bareml de 
o parte, tăiemă o petea (pantlică) de 
pânză cerată, cu care legămă crenga no
bilă de pădureță și astupămă cu ea tă

ietura de nici se cunosce și altoiulă 
e gata.

Crenguța nobilă însă nu o lăsămă mai 
lungă decâtă celă multă cu 3 muguri, 
eu de regulă o lasă numai cu doi muguri 
ori la ce felă de altuire, și fiece pomă 
îlă altuescă câtă se pdte mai josă, chiar 
lângă pământă, decă cere trebuința; așa 
m’au învățată profesorii mei și așa am 
aflată că-i mai bine, afară de unele ca
șuri, cari le vomă vede îndată.

Altuirea în crepătură se face totă pe 
timpulă copulatului. Acesta e și mai 
ușoră. Tăiemă pădurețulă cu firestrăulă, 
netedimă tăietura cu cuțitulă și crepămă 
pădurețulă dreptă pe mijlocă, ba de e 
cam grosuță, îlă crepămă crucișă în patru. 
Apoi crenguța nobilă o facemă ică fru
mosă, capătulă deasupra ală icului îlă 
încrestămă și luămă din elă cu cuțitulă 
ca iculă să aibă scaună deasupra, să 
rămână ca ună penicelă. Ciuntămă cren
guța ca să rămână numai cu 2—3 ochi 
și o punemă în crepătură pădurețului, 
astfelă, câtă să se potrivescă cojă la 
cojă. Bine să băgămă de semă, ca cdja 
mlădiței nobile să nu cadă de pe partea 
mai grosuță a icului, că are să se unescă 
cu coja pădurețului. Ca să putemă băga 
lesne crenguța nobilă, crepătură pădu
rețului o ținemă deschisă cu ajutorulă 
unui ică de lemnă uscată, anume făcută 
spre acelă scopă. In pomii mai subțirei 
punemă numai o crenguță nobilă, în 
cei mai grosuțl 2—4. Decă amă aședată 
crengile nobile, legămă bine cu pânza 
cerată, ori muiemă alifia în degete, pu
nemă de-asupra trunchiului și în jurulă 
ranei și legămă apoi cu cârpa ce o a- 
vemă de-a îndămână. Și altuitulă în cre
pătură e gata. Eu practiseză mai multă 
ăstă soiu de altuire decâtă copulatulă, 
der mai multă și decâtă în crepătură 
altuescă în cojă. Țăranii, sași și unguri, 
practiseză tare altuirea în crepătură, 
der la pomii mai groși decâtă degetulă, 
celă mare, e adesea stricăciosă; la acești 
pomi e mai bună altuirea în cojă carea 
se pote face și la pomi ca mâna de 
groși. E forte ușoră: tăiemă pădurețulă 
cu firestreulă frumosă, îlă netecțimă cu 
cuțitulă și apoi facemă crengile nobile, 
așa o tăiemă costișă mai întâiu, apoi în 
partea din susă a tăieturei facemă o 
crestătură curmecjișă și din vârfulă din 
josă a tăieturei tăiemă prin crenguță 
în susă pănă dămă cu cuțitulă în cres
tătură. In modulă acestă am făcută ună 
ică, der numai la o parte a crenguței 
nobile. 0 parte a icului este cu totă 
cdja pe ea, din marginile aceleia luămă 
cu cuțitulă atâta din cojă câtă e negru 
sub unghiă și cu ună ică de lemnă us
cată despoiemă coja pădurețului de cătră 
lemnă și în acelă locă punemă apoi 
crenguța nobilă, după ce amă ciontat’o

însâ la Rîșcanu, care pote era încă prin 
apropierea casei sale, nu sciu de i-așă fi 
dată răspunsă colonelului și i-așă fi spusă 
cine-să. Insă fălcile, capulă și fața în- 
tregă îmi erau umflate și mă dureu atâtă 
de tare, încâtă nu putemă vorbi. Mi-se 
păru că colonelulă pricepu acesta și po
runci să mă ducă în casă și să cheme 
ună medică................................................

A treia-di mă puseră într’o căruță 
și mă duseră sub straja unui corporală 
și unui soldată la Iași, unde ajungândă 
cătră diuă, mă’nchiseră „la grosă“.

Ce doprosurl luară aice cu mine, 
ca să afle ce le trebuia despre „unelti
rile răsvrătitdre^ ale lui Rîșcanu și 
cum fui eu tratată acolo în închisore, 
pentru-că mă dedui dreptă Rîșcanu și 
împușcai ună soldată — caporaluliî, a- 
supra cărui descărcaiu pistolulă ,era numai 
rănită și trăia—și prin aceea că ându-mă 
dreptă Rîșcanu, zădărnicii prinderea 
lui, nu mai spună, căci a fostă timpă de 
două săptămâni vai și amară! Deră ca 
să scurteză povestirea mea, în sfârșită, 
măsuri și chipuri din partea tatălui meu 
și a consulului francesă, mie amică, mă
suri (jică și chipuri potrivite și pe-atuncea 
și — efective, mă scăpară într’o ndpte 

ploiosă și îutunecosă din închisore și la 
Galați mă aștepta — Rîșcanu, cu care 
apoi plecai pe apă la Parisă.

FATA IOBAGULUI.*)

*) Povestită de Ionă Bâltagă, vencțătoril 
de făclii bisericescl. 

(Urmare și fine din Nr. 75.)

Nemeșulă solgăbirău-Kalapacs Pista 
era forte îndestulită cu Florica și 
atâtă de dragulă ei, câtă și din împre
jurarea, că socru-său era iobagiu, se purta 
dela căsătoria încoce mai omenesce cu 
bieții muncitori. Nu-i vorbă, greu îi 
venea și totă îșl mai dedea în petecă 
câte-odată, pentru că năravulă din fire 
n’are lecuire.

Cu Florica în tote cădea la învoială, 
numai în una nu și anume: Kalapacs 
Pista nu lăsa din gură pe „hiszem“, er 
Florica nu lăsa pe „credău ; adecă ne
meșulă lucra îutr’acolo, ca pe nesimțite 
din Florica să fiică Unguroică, er Flo
rica din contră, vădândă cum stă treba, 
lucra într’acolo, ca din Kalapacs Pista 
să facă Română, lucruri dealtmintrelea 
cam nesocotite, der nemeșulă purta vina, 
se vede treba, că și p’atuncl erau Kul- 
turegyleturl.

Cum va fi fostă, cum nu, destulă că 
Florica a câștigată în cele din urmă, 

precum veți vede din cele ce urmeză.
După ună ană de dile dela cununiă 

Florica a născută o fată voinică și fru
mosă. Bucuria părințiloră a fostă mare, 
der n’a ținută multă vreme, ci s’a schim
bată în certă și sfadă. Florica stăruia 
sâ fiă botezată fata după legea românescă 
și să ’i se dea nume românescă, er Ka
lapacs Pista ținea una, că sâ fiă bote
zată după legea calvină ca elă și să o 
cheme Șarolta ca pe mumă-sa. Lucrulă 
a ajunsă pe la autorități și s’a terminată 
dându-i-se Florichii dreptate. Pe fată a 
botezat’o preotulă românescă și a nu- 
mit’o Veturia, pentru că așa s’a nimerită 
numirea în călindarulă celă vechiu. S’a 
împăcată apoi Kalapacs Pista cu Florica, 
că n’avea ce face, și tote au mersă bine 
pănă la o vreme.

Kalapacs, cum scițl, era și solgă- 
birău și uneori lipsla câte mai multe 
dile de acasă, fiindă dusă în afaceri prin 
cerculă său. Așa s’a întâmplată odată, 
că a lipsită vr’o opta d'l® de-acasă și o 
pricină de judecată a regulat’o îu lipsă’i 
Florica.

Ună Ungură se însoțise adecă cu 
ună Română să mergă la moră să ma
cine. Ungurulă a dată carulă și a pusă 
o vacă la elă, er Românulă o epă. Au 
pornită la moră, luându’șl Ungurulă și 
pe nevastă-sa cu elă. Sosindă la moră, 
n’au putută măcina în 4iua aceea, fiindă-
că era prinsă mora, și așa au fostă siliți I ci 
să rămână acolo peste ndpte pănă a doua4i. I sa'

Omenii obosiți fiindă durmirăîn moră 
fără grije pănă dimineța, când se deș
tepta mai ântâiu nevasta Ungurului și 
eși afară la cară. Când etă că vede 
sub cară ună mân4ă, fatase epa. Repede 
alergă femeia la bărbatu-său, îlă tre4i și 
’i spuse, că carulă loră a fătată ună 
mân4ă. Iutr’aceea se tre4i și Românulă 
și eșindă afară la cară, vădu mân4ulă 
și vru să se plece să-lă școță de sub 
cară. Der Ungurulă cu nevastă-sa nu-lă 
lăsară, dicând că mân4ulă l’a fătată ca
rulă loră, că pentru aceea se află mân- 
4ulă sub cară, și deci mândulă e ală 
loră. Din asta se născu pricină de ju
decată și plecară toți trei la solgăbirăulă 
să le facă dreptate.

Kalapacs Pista nu era acasă și deci 
se apucă Florica să le facă dreptate. 
După-ce le ascultă plângerea, hotărî să 
se lase mândulă slobodă și decă se va 
duce să sugă la cară, ală celui cu carulă 
să fiă, er de se va duce la epă să sugă, 
atunci ală celui cu epa să fiă. Așa s’a 
și întâmplată și celui cu epa i-se făcu 
dreptate. Hei, der celălaltă și cu nevas- 
tă-șa nu se îndestuliră cu judecata asta, 
ci începură a se împotrivi și nu voiau să 
lase mândulă. Florica trebui să’i ame
nințe cu cele 25 în sunetulă legiloră de 
p’atuncl, și numai în urma acestei amenin
țări deteră Românului mândulă.

N’au mai cutezată ei să dică nimică, 
întrebară numai, că unde e „măria- 
solgăbirăulă. Florica le arăta că e 
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scurtă de 2 — 3 oclil. In moduli! acesta 
punemă la unii pădureții 1, 2, 3, 4—6 
mlădițe nobile, după câtă e de groșii, 
dâr după-ce se prindă tote, lăsămă nu
mai câte chipzuimă că suntă de lipsă. 
In cojă altuescă pomii mari, cari îi al
tuimă susă în crengi, și pomi cari în 
mai multe rânduri au fostă altuițl fără 
succesă, pănă în urină au îmbătrânită 
și s’au îngroșată. — Bine să băgămă 
însă de semă, e de a se altui feliu în 
feliu, adecă: mără îu mără, pără în 
pără ș. a. m. d. afară de casulă când 
voimă a ave pomi pitici, atunci 
altuimă merii în meri gutui; perii în 
păducei (spini), prunii în porumbei etc.

Celă mai frumosă și mai nobilă modă 
de altuire însă este altuirea în mugură, 
care se ractiseză numai vera în Iulie 
și Augustă. Eu unulă, acestă modă îlă 
folosescă mai tare și numai unde nu potă 
d. e. unde pădurețulă e prea grosă, ori 
unde trunchiată nu este destulă de să- 
nătosă, acolo folosescă alte soiuri de 
altuire. Creriga sălbaticului, în care voimă 
a altui in mugură ori în ochiu, cum se 
mai d>ce, nu-i iertată să fie mai grosă 
decâtă degetulă, deci numai de 1=2 ani 
de bătrână. La acestă altuire nu avemă 
lipsă de alifiă, nici de legătore, că totă 
legătorea e ună firă de ață ori o sfâșie 
de cânepă ori de teiu. Avemă însă lipsă 
de crenguță de pe care să luămă mu
gurii ce voimă a-i altui. Crenguța o lu
ămă de pe pomulă din care păme voimă 
a ave, și trebue să fie numai din acelă 
ană. De pe fie-care crenguță luată în 
Iulie putemă lua 1—2 muguri buni și 
luată în Augustă 2—3, aceia adecă cari nu 
suntă nici prea josă nici prea susă pe 
vârfulă crenguței, fără cari suntă cam 
la mijlocă. Mugurulă îlă luămă așa: de 
asupra lui tăiemă cu cuțitulă o crestă
tură curmedișă în scorță jură împrejură, 
după aceea tăiemu din crestătură prin 
cojă în josă de amândouă laturile mu- 
gurelui ca tăietura să se telnescă cu ună 
degetă mai josă decâtu mugurulă. Der 
tăietura c facemă păuă în lemnă. Acum 
apăsămă cu degetulă și mișcămă coja 
cătră lemnă, ca să se dubescă. Luată co
jița aceea cu mugurulă, sub care e ținută 
o frunduță, tăiemă frunduța de jumătate, 
căutămă să fi rămasă din lăuntrulă cojei, 
chiar sub mugură, ună nodurelă mică ca 
gămălia unei bumbusce. De n’amă pu
tută lua cojița cu mugurele astfeliu, câtă 
să fi rămasă gămălia aceea la basă, atunci 
nu încercămă a altui cu acelă mugură 
căci nodurelulă acela este care dă vieță 
mugnrelui, elă se prinde sub coja pă
durețului, prin elă suge nutrementulă 
mugurulă nobilă din care o să iesă crenga 
nobilă.

Decăînsăamă isbutita a lua mugu
rulă bine, atunci în coja pădurețului fa

cemă unde e mai luciu și mai sănătosă, 
o tăietură ca de două degete oblă în 
josă, și sub ea alta orizontală, câtă amen
două tăieturile să ne dee figura I a 
unui „T“ tipărită, întorsă cu capulă în 
josă, marginile cojei de lângă tăietură 
le dubimă ^desfacemă) de cătră lemnă 
și între ele aședămă mugurele nobilă 
frumosă, apoi legămă din josă și 
din susă de mugure cu ună firă, cu deo
sebire de lână, er sălbaticulă, dinsusă 
de altuire, îlă tăiemă. Preste două săptă
mâni frunduța, ce se ținea de mugurulă 
nobilă, gălbinesce și cade, atunci e semnă 
că mugurele e prinsă și începe a cresce 
din elă o crenguță, care va fi nobilă ca 
și pomulă diu care amă luat’o; de se în
tâmplă că fruncjuța nu se gălbinesce să 
pice, ci se uscă și se ține țepănă de 
locuia ei, atunci e semnă că mugurele 
nu prinde; deci totă în acelă pomă, în 
aceea crengă, altuimă a doua ără altă 
mugură dinjosă de celă dintâiu. Sciută 
lucru să fiă însă, că numai în crengi de 
ună ană, multă de doi ani, altuimă în 
mugură, adecă oculămă, e.r nu în crengi 
mai bătrâne.

Decă cr«nga oculată nu vomă ciun- 
ta-o din-susă de mugurulă oculată, atunci 
și de se prinde mugurulă nobilă, nu dă 
din elă o crenguță, ci dorme pănă în 
primăvera următore, atunci apoi neapă
rată trebue să tăiemă pădurețulă din
susă de mugurulă oculată. — Se ocu- 
leză merii, perii, cereșii și vișinii. —

(Va urma.)

Din traista cu minciunile.

Amu, scăpată mimai cu atâta.
0 cetă de cioroi mergea odată pe 

ună drumă. Pe la mijloculă drumului 
ei dau de o secere, pe care trebue, că 
o perduse vre-ună Română cine-va, căci 
Țiganii pănă atunci nu mai văcjuseră 
seceri.

„Ce să fiă încârligata asta, dado?“ 
întrebară Țiganii pe celă mai bătrână 
dintre ei, care era vaivoda loră.

Dada se apropiă de secere, se uite 
la ea pe-o parte, se uită pe alta, și din- 
tr’odată face câțiva pași îudărătă, înspăi
mântată.

„îndărătă, îndărătă, danceiloră, că 
asta-i mortea !... Nu vedeți voi, ce dinți 
are ?“

Țiganii se dau cu toții câțl-va pași 
îndărătă și apoi țină stată, cum să trecă 
peste morte fără primejdia. In sfârșită 
la sfatulă dadei ei hotărăscă să se re- 
pedă sdravănă mai de departe și să în
cerce a sări peste morte. îndată ună 
cioroiu mai tânără îșl și face vântă și 
hopă !.... Din întâmplare însă elă nu sare 
dincolo de secere, ci tocmai pe mâne- 
rulă ei. Secerea se învârtesce, sare în 

adecă să o lase să ducă cu ea ce va vre 
și ce are mai dragă.

Chipă să-i împăciuiescă n’a fostă, 
cu tâte silințele ce și-au dată nemeșii 
și preoții. S’au dusă toți pe la ale loră, 
er Kalapacs a rămasă pipândă și Florica 
gătindu-se de ducă.

Sunase miedulă nopții și lui Kala
pacs nu-i mai venea somnulă. Florica 
aduse încă o cană de vină, ca să mai 
încliine pentru cea din urmă dată cu 
bărbatu-său. In vină turnă nisce pra
furi ce mediculă prescrisese lui Kala
pacs când fusese bolnavă, ca să pătă 
durmi.

Nemeșulă bău pănă ce adurmi ca 
ună sacă cu pipa lângă elă. Iute porunci 
Florica să înhame patru cai la o trăsură, 
doi iobagi duseră pe Kalapacs pe susă 
în trăsură, s’a suită și ea cu fetița, și 
plecă la drumă, după ce dete aspre po
runci servitoriloră să îngrijescă de curte 
ca de ochii loră din capă.

Târcjiu în timpulă (jilei se treeji Ka
lapacs din somnă și rămase încremenită 
când se văcțu în trăsură cu Florica, și 
cum era și zăpăcită de băutură și de 
somnă, nu scia să se orienteze în ce 
parte a țării se află. Ii ceru Florichii 
lămuriri, dâr ea îi răspunse scurtă să 
tacă, pentru-că ea șl-a luată de acasă 
ce a vrută și ce i-a plăcută, după cum 
li-a fostă învoiala. 

susă și cade tocmai pe umerii Țiga
nului.

„Nu lăsațl măi, că-lă duce!u strigă 
vaivoda înfiorată păn’ la rărunchi.

Atunci ună Faraonă mai cu inimă 
se repede, apucă secerea de mâneră și 
când trage odată cu totă puterea, îi și 
taiă gâtulă celui cu mortea pe umere.

„Unu s’adusă !“ strigară Țiganii plini 
de spaimă, și tunde-o pe drumă înainte, 
de gândeai, că nici o fărîmă de sufletă 
nu mai rămâne în ei.

In sfârșită se oprescă, și vădândă, 
că mortea nu vine după ei, se mai li- 
niștescă.

„ Bine c’amă scăpată numai cu-atâta! “ 
grăi dada, abia răsuflândă și ștergân- 
du-șl sudorea de pe față cu mâneca 
cămeșii.

Se sciu, că-mi piere totă nemulă!
Odată mergeau doi-spre-dece gran- 

gorl pe lângă o apă. La țărmure ei vă- 
dură o salcie, ale cărei crengi pletose 
atârnau în josă.

„Săraca setosă, cum ar be apă, și 
nu pote!" dise cu milă unulă dintre ei.

Țiganii se sfătuiră, cum să-i ajute 
bietei sălcii să-și stâmpere setea. In 
sfârșită hotărîră să se suie cu toții în 
vârfulă ei, să se apuce de crengi și s’o 
plece, pănă ce va ajunge la apă.

Cum hotărîră așa și făcură.
Ei se urcară cu toții în salciă, se 

apucară de ramurile ei, și trage, băiete, 
în josă, ca să pdtă be salcia apă. Tră- 
gândă ei cu totă puterea, salcia se rupse 
și Țiganii bâldâbâc! cu toții în apă. 
Apa era cam mare, și așa numai după 
multă zolă și svârgolă putură să esă 
bieții Țigani la uscată.

Der acum altă năcază !... Ei începură 
a se număra și vedură, că la numărată 
esă numai un-spre-dece, deși sciau bine, 
că la plecare erau doi-spre-dece. Pricina 
era, că acela, care număra, pe elă nu se 
socotea, și așa ori cum suciau și oricum 
învârteau, nu eșiau mai multi de un- 
spredece. In sfârșită începură a se 
certa, băgându-șl unulă altuia vină, că 
i-a îndemnată să adape salcia și a făcut, 
să se prăpădescă unulă dintre ei.

Pe când se certau ei așa, etă că 
vine ună păcurară și-i întrebă, că ce au 
pățită. Țiganii îi istorisescă totă întâm
plarea cu salcia, și-i spună, că unulă 
dintre dânșii trebue că s’a înecată, de 
ore-ce la plecare erau doi-spre-dece și 
acum suntă numai un-spre-dece. Păcu- 
rarulă înțelese îndată, ce-i cale pe vale, 
și voindăsăle arete, că nu s’a prăpădită 
nici unulă dintre ei, le dise: „Haideți 
la mine, să vă dau prin strungă și să vă 
numără bine, căci atunci pote să iasă și 
celă perdută/u

Țiganii se învoiră, și păcurarulă,

— „Si acum, dise ea, mergemă să 
trăimă în altă parte, unde nu mai avemă 
atâtea neplăcerl“.

Kalapacs Pista începu a se văeta, că 
ce se va alege de moșiile lui, decă nu 
va îngriji elă de ele, și rugă pe Florica 
în totă chipulă să se’ntdrcă îndărătă cu 
elă, că se va purta frumosă cu ea și va 
face totă ce va cjice ea.

In fine Florica dise visitiului să o- 
prâscă caii și intră în tocmelă cu băr- 
batu-său:

— „Ne întorcemă, decă ’ml vei îm
plini o condițiune ce țl-o pună : să te 
lași de numele Kalapacs Pista și de le
gea ta, și botezându-te în legea mea 
românescă să te numescl Ștefană Ciocanu.

Kalapacs Pista n’avu încătrău și fă
gădui cu mânile ridicate cătră ceră, că 
așa va face.

Florica porunci visitiului de întorse 
trăsura și în cel mai apropiată sată puse 
pe preotulă celă românescă de boteză 
pe Kalapacs Pista în legea românescă, 
care luă numele de : Ștefană Ciocanii no
bilă de Bate-o-Ddmne.

S’au întorsă acasă și au trăită bine 
mulțl ani, așa că familia Ciocaniloră s’a 
îmulțită atâtă de tare, încâtă să seițl că 
câți Ciocani se află acjl în lume, toți se 
tragă din familia lui Kalapacs Pista ne
meș de Vero-meg-az-lsten. 

luândă o bâtă sdravănă, se puse la 
strungă și le dise cioroiloră să trecă pe 
rândă unulă după altulă. Țiganii făcură 
întocmai, după cum le spuse păcurarulă, 
și care cum trecea prin strungă, căpeta 
câte una peste spate, de se’ndoia. In 
sfârșită trecură cu toții și vătjură, că 
suntă totă doi-spre-dece și nu s’a per- 
dută nici unulă. Săracii Țigani se su
ceau de spate în tote părțile, așa-i cio- 
măgise de bine hoțulă de păcurară.

„Să sciu, că’ml piere totă neamulă, 
și nu mă mai lasă să mă numere la 
strungă11! cjis0 unulă dintre ei, pe caie 
se vede că’lă atinsese ceva mai binișoră.

Sandu.

MULTE SI I)E TOATE._______________ ,_____________________  ■

Ouele roșii.
Ouăle roșii stau într’o legătură atâtă 

de strînsă de sărbătorile Pașciloră, și din 
contră, sărbătorile Pașciloră stau într’o 
legătură atâtă de strînsă cu ouăle roșii, 
încâtă unele fără altele mai nici nu se 
potă închipui. Nimenea nu privesce la 
ună ou roșu fără a nu-șl aduce aminte 
de Pașcl, și nimenea nu-șl aduce aminte 
de Pașcl fără a nu se cugeta la ouă roșii. 
Se pare, că totă farmeculă veseliei aces- 
toră sfinte sărbători constă în ouăle roșii, 
căci o familiă, pe a căreia masă nu se 
află ouă roșii la aceste dile mari, prea 
arare-orl pote să cjicâ, că a avută Pașcl 
fericite. Decă așa stă treba, de sigură 
pe fiă-care îlă va interesa să scie, de 
când creștinii s’au îndatinată de a roși 
ouă la Pașcl? — Etă cum descopere 
istoria originea acestui vechiu obiceiu:

In timpii cei mai vechi tote popo- 
rele lumei și mai vârtosă poporele Asiei 
și Europei celebrau sărbătorea Anului 
nou în echinocțiulă de piimăveră va să 
dică cam pe timpulă când noi sărbămă 
astădl sărbătorile Pașciloră. Apoi obi- 
ceiulă de a-’șl gratula omenii la Anulă 
nou și de a-șl trimite unulă altuia daruri 
în semnă de iubire și prietenia, este totă 
atâtă de vechiu, ca și sărbătărea Anului 
nou.

Istoria ne spune, că încă la acele 
poporă vechi, cărl îșl serbau Anulă nou 
în echinocțiulă de primă-veră, esista 
obiceiulă de a’șl trimite unulă altuia în 
sămnă de iubire împrumutată ouă văp- 
site în deosebite colori. Colorea cea 
mai plăcută însă apropela tote popărele 
este și a fostă totdeuna colorea roșiă. 
De aici viue, că și ouăle, pe cari le pre- 
sentau ca dară de Anulă nou, le colo
rau mai vîrtosă roșu. Așa au rămasă 
ca dară de Anulă nou ouăle roșii.

Mai târdiu însă mutându-se sărbă
torea Anului nou la solstițiulă de iernă, 
astronomii și-au uitată, precum se vede, 
ca de-odată cu mutarea Anului nou în 
solstițiulă de iernă să mute și ouăle ro
șii. Astfeliu deră obiceiulă de a se îm
părți ouă roșii a rămasă a se face totă 
cam pe timpulă, în care odinioră se serba 
Anulă nou și în care astădl se serbeză 
Pașcile.

încă și astăcfl se află unele locuri, 
în cari împărțirea de ouă roșii nu se 
obiclnuesce primă-vera pe la Pașcl, ci ierna 
pe la Anulă nou.

Așa de esemplu în unele părți ale 
Rusiei și mai cu semă în Moscva și as
tădl se obiclnuesce a se împărți ouă ro
șii la Anulă nou și încă nu arare-orl 
scriindu-se pe ele : „Christosă aînviată!u 
ceea ce însă nicidecum nu e la loculă 
său.

Asemenea la poporele din sudulă 
Americei ne spună călătorii, că și astădl 
este obiceiulă de a umple pe la anulă 
nou găocea seu scorța ouăloră roșii cu 
feliurite uleiuri frumosă mirositore, pe 
caii și-le aruncă apoi unii altora prin 
fereștri în case.

Câtă pentru Romanii vechi de ase
menea scimă, că ei, mai vîrtosă însă ti
nerii, la sărbătorea cjeului Ianus, dela 
care îșl are numele luna Ianuarie, îșl 
trimiteau ca dară de Anulă nou ouă ro
șii, er Perșii, cari și astăijl îșl serbâză 
Anulă nou la solstițiulă solară, încă nici

pe delulă din apropiere, prinde pescl.
Tocmai scobora Kalapacs Pista de 

pe delă și venea cătră casă. Uugurulă 
și nevastă-sa îi eșiră înainte și pănă a 
nu se plânge asupra Florichii, îlă întâm
pinară întrebâudu-lă, deca a prinsă mulțl 
pescl pe vârfulă delului. Kalapacs se nă
căji focă crecjendă că’șl rîdă de elă și 
porunci pandurului să le măsore câte 25. 
Atunci bărbatulă și femeea începură a 
se văeta și’i spuseră „măriei sale“, solgă- 
birăului, că „măria-sa“ solgăbirăița li-a 
spusă că elă e dusă după pescl, și i-a 
istorisită și judecata ce le-a făcut’o ea.

Kalapacs Pista se făcu focă, cei doi 
îșl luară pedepsa, der și traiulă dintre 
Kalapacs și Florica se strică, pentru-că 
cjicea elă, că nu celă cu epa, ci celă cu 
carulă avea dreptate.

Solgăbirăulă-nemeșă nu putu să uite, 
că Florica făcu dreptate Românului, care 
o avea, și îi spuse, că în 24 de ore să 
plece dela elă, dându-i voiă să-și ia și 
să ducă cu dânsa ce va vrea și ce-i va 
fi mai dragă.

Florica nici că se turbură, îșl cu- 
noscea ea bine omulă. Se progăti de 
drumă și după ce t6te fură rânduite, Flo
rica pregăti și o cină bună, scose vină 
de celă mai bună din pimniță, învită 
la masă pe nemeșii și preoții de prin 
prejură și după ce se ospătară bine, 
Florica le istorisi cum stă lucrulă și în 
fața tuturoră declară, că bucurosă se 
duce,numai să-și țiă Kalapacs cuvântulă,
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până în timpulO de față n’au părăsita 
obiceiula de a-șl trimite în acestă di în
tre alte daruri și ouă văpsite în deose
bite colori, der mai vîrtosă roșu.

Așa der, ce-i ce iubescU obiceiulO 
din vorbă, să nu uite, că Pascile au moș
tenită ouăle roșii dela Anulă nou.

Catu de gTeu se fîă unu omu?
Celebrulă antropologă francesă, Dr. 

Broca, e autorulă și editorulă unei scrieri 
despre mărimea și greutatea ce să o aibă 
omulă. După vederile sale trebue să aibă 
atâția kilograml în greutate, câți centi
metri măsdră în înălțime abstrăgendă 
ună metru. Ună omă așaderă, care e 
înaltă de 1 metru 83 cm., trebue să cum- 
pănâscă 83 klgr.

Ttirnulu Eiffel ca parafulgeru,
Dupăce scimă, că fulgerele și trăsne

tele de regulă se slobodă astij ra celoră 
mai înalte obieote, mulțl voră crede, piAe, 
că turuulă Eiffel, care se ridică la o 
înălțime atâtă de mare peste tăte cele
lalte clădiri ale Parisului, trebue să scu- 
tescă contra fulgerului întregă Parisulă. 
Aresta însă nu este așa. Ce-i dreptă, 
turnulă Eiffel va figura ca ună grau- 
diosă parafulgeră, der cerculă de influ
ență ală acestui parafulgeră este atâtă 
de îngustă, încâtă la depărtare de o sută 
de pași de acestă turnă-parafulgeră pote 
se tresnescă. Sera și năptea, în timpă 
de tempestate, turnulă va oferi o prive
liște deosebită frumosă; fotă partea lui 
de-asupra va împrăștia lumină fulgerătore, 
întocmai ca verfulă parafulgeriloră, așa 
că întregă turnulă va străluci în lumină 
fulgerătore. înfățișarea acesta a turnului 
Eiffel va fi tocmai așa, ca și foculă 
Sfântului Ilie ală navigatoriloră, care 
asemenea se produce prin aceea, că lu
mina fulgerătore se revarsă asupra vâr
fului catarguriloră.
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57'/2 cr., de mijlocii dela 55 cr. pănă la 56 cr. 
—u^ord dela 53 cr. pănă la 54 cr. —marfă 
țSrăncscă grea dela------ pănă la------cr. — de
mijlocu dela 53 pănă la 54 cr. — ușord dela 
51 cr. pănă la 53 cr. — Marfă de România, 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
inse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 53—54 cr. tran
sito mijlociă grea dela 52—53 cr. transito 
ușoră dela 50—51 cr.— Porci îngrășațl de unii 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu gliindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/2.

soinlă

Semințe

I--
---

---
---

---
---

du
al

ita
te

a 
pe

r H
ec

t. Prețul por 
100 chilgr.

dela pănă

Grâu Bănățenescă — — —.—
Grâu dela l'isa 79 7 25 7 30
Grâu de Pesta 79 7 20 7 25
Grâu de Alba-regalâ 79 7 25 7.25
Grâu de Bâcska 79 7.25 7.30
Grâu ung. de nordă 79 7.10 7.25

SSmințe 
vechi ori neug

Săcară
Orzii

Calitatea 
per Hect.

70—72

62.64
64.66
39.41

Cursmu la bursa de Viona
din 17 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 102.50 
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.90 
Imprumutulu căiloră ferate ungare - 144 30 
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.60
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostă ungare (3-a emia'une) - - 114.50
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.10
R?nta de argintă austriacă - - - - 85.70
Renta de aură austriacă ----- 110.95 
LosurI din 1860 .................................. 144.25
Bonuri rurale ungare ----- 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 903.— 
Acțiunile băncei de creditu ungar. - 304.50 
Acțiunile băncei de creditu austr. - 297.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’orI............................................... 9.51’/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.75
Londra 10 Livressterlinge - - - - 120.30

Bursa din Bucuresci din 11 Aprilie.
Valori °/» se cnmț.

Rentă română perpetuă 1875 95.3/,
Renta română amortisabilă . . 95-7.

dtto.................................... 4"n 83.’/,
Renta rom (rurale convertite) «u/o 101.50
Oblig, de statu C. F. Române 6"/. —.—

idem idem . . . . 5% —.—
împrumutul^ Openheim 1866 8°/o
Imprumutulu Oraș Bucuresci . 5% 88.—

idem idem din 1884 5°/o —
Impr. or B cu prime Loz. fr. 20 57.—
Credit fonciaru ruralu . . . . 77o 104.

97.—idem idem . . . 5%
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7’/o 104.' .

idem idem . . . 6%
5%

102.—
idem idem . . . . 94.’/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57n 82 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 245.—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V. N.
500 943.—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 276.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 256.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . 500 144.—
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250 ____
Soc. Bazalt.Artif. uit.div. lei 27.50 250 _ ___
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 ____
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 ____ _
Nation, de Asig. uit. div. 128.35 _ ____
Societ. de,Constr. uit. div. . . ____
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ ____
Agio în Bursă............................... — 0.20
Rubla de hârtie.......................... — 2.70

Banca Națion. a României
Scompt............................................... G’/o —
Avansuri pe efecte..................... 77o —,_
Avansuri pe Lingouri . . . . 77. —.—

Eciitoru și Redactorii responsabile :
Dr. Aurel Mureșianu.

■a
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Tergulu de rîmătorî dela Severinu.
Situațiunea acestui tergă la 16/28

Martie 1889 este următorea:
Rîmătorii întrațl în tergrt dela 1 Aprilie 
1888 pănă la 16/28 Martie 1889: 16,183. 
Din aceștia 2556 s'au vendută în inte- 
riorulă țărei; 11.606 s’au exportata pentru 
Austro-Ungaria; 71 au fostă uciși și 
1.950 au mai rămasă în selașe.

Prețurile cu care s’au vendută ri
mă torii în cursulă săptemânei au variată 
între 80 și 85 bani kilogramulă. Sănă
tatea viteloră este escelentă.

Tergulu de rîmătorî din Steinbruch. La 15 
Apr. n. starea rîmătoriloră a fostă de 145.501 
capete, la 16 Apr. au intrată 2391 capete și au 
eșită 1433, remânendă la 16 Apr. ună nu
mără de 146.459 capete. — Se noteză: marfă un- 
gurescd veche, grea dela 54 pănă la 55 cr.— 
marfă ungurescă tin eră grea dela 56!/2 cr. pănă la

Trageri la sorți.
Losurl fonc. 3% ale instit. de c reditîi 

fonciard austr. s’au sortatfî la 15 ort. se
riile : 644, 1354, 2712, 3856. Cu amorti- 
sare seriele 870, 949, 1960, 2486, 2829, 
3107.

împrumută ung. cu premii s’au sor
tat 0 seriile: 72, 383, 396, 398, 905,940, 
955, 1165, 1573, 1802, 1956,2063, 2233, 
2466, 2600, 3492, 3622, 3682, 3698, 3891 
4027, 4398, 4402, 4741, 4803, 5036, 5088, 
5247, 5355, 5504, 5514, 5756.

Cursulîi losuriloru private din 18 Aprilie.
cump. vinde

Basilica 9 50 9.70
Creditu .... 192.— 192.50
Clary 40 fi. m. c. . 63.50 64.—
Navig. pe Dunăre . 140.— 142.
Insbruck .... 28.25 29.25
Keglevich .... —.— 39.—
Krakau .... 26.75 27.25
Laibach .... 26.50 27.—
Buda .... 63.50 64.—
Pallffy .... 62.25 63.—
Crucea roșie austr. . 21.50 21.80

dto ung. . 13.20 13.60
dto ital. 17.50 17.75

Rudolf .... 21.— 22.—
Salm .... 65.— 65.50
Salzburg .... 29.— 29.50
St. Genois 65.- 60.—
Stanislau .... 40.—
Trieitine 100 m. c. —.— 159.—

dto 4°/0 50 77.— 79.—
Waldstein 45.50 46.—
Windischgrătz . 58.— 59.—
Serbescl B°/o 35.80 36.30

dto de 10 franci —. — —.—
Banca h. ung. 4°/0 . 114.— 114 25

11
Ovesă 
Cucuruză

Nutreță 
de vinars 
de bere

II
_ 11

Hirișcă

bănăț. 
alt soiu

60.62

Prețul per
100 chilgr.
dela
5 90
5.90
6 50
7.35
5.35
4.50
4.70

pana
(1 10
6 30
7 10

8 50
5.80
4.65
4 75

540 5.75

Producte div.

Sem. de trif.

S-
u
O
3 
o

O O

>3

Soiula Cursulu

Luțernă ungur, 
francesă

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

roșiă
rafinată duplu

Slănină

Său 
Prune

Lictară

Nuci
Gogoși

X f
Miere

Ceară
| Spirtă

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe spirtde

56.— 66.—

44.— 52.-
37.— 37.25

6.50 6.60
64.50 65.—
— .— _ —
52.— 53.—
59 50 60 50
30 — 31.
— —

118. 120
14.50 14.75
18 — 18.50

C'ursiilii pieței KruMivîî
din 16 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump.
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - -
Lire turcescl - - -
Imperiali - - - -
G albiul
Scris, fonc. „Albinau6u/0

n )■ îl
Ruble rusesc! - - -
Discontulă - - - -

»■

9.46
9.40
9.51

10.80
9.80
5.60 

101.—
98.50

n 127.- 
6>/2-8% pe

Vend.
n 
r> 
n 
n 
n 
n 
n

H
n

n

n
11 

ană.

9.48
9.42
9.53

10.86
9.86
5.63

99.—
128.—
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Seiden-Grenadines. fdnvarj unO1 farbia (aud? alic $id?t 
rarbcni 95 kr. bis fl. *)  -'» P- ÎHct. (m (Bnal.)

Schwarze. weisse und farbige Seiden-Damaste
von fi. 1.40 7.75 p. 18 Qnol.'i nrifcnbct robrn uub ftiirfiveilc 

atlb , _':<l djj A'abrif Depot <•• Hrllll<-brI-Jt K. llllb K. 
înMcbttiJ. Btitfe faiMii |1> fr. parte.

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

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgaelă acră, colică, ca
țără de stomachă. acrelă. formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
fie at ă si de haemorhoide. — Prețulă unei sticle (împreună cu pres- 
eriereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de maro 70 cr.

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

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntă ună remediu secretă,
schutziuarke. Părțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■\7"erita/bile se afla, xxiaă în. t6te farmaciile.

W .Ă.VIS. •
Subsemnatul măestru, FALII IÎOMAN, 

onore a aduce la cunoscința onoratului publicu, 
iiii-;uii deschis

ATELIERUL MEU UE FÂURIĂ 
în Ulița llllUjă No. 048 (Brașovul-vechiu) și 
mosc orî-ce < ,
precum:

Trăsuri, cabriolete, căruțe, 
rotelor, potcovăritul fin, etc. etc.

Asemenea primesc orî-ce fel de 
din sfera făuriei.

Fiind atelierul meu bine întocmit

am
că

i pri- 
comandă. ce se ține de acostă meseriă,

ferecatul

reparat ură

și provCiJut 
cu tote cele de lipsă măestriei făuriei, ni6 voiu sili a 

'cu

Avert ismeută! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntu veritabile, servesce învălitdrea roșiă provădută cu 
marca de protecținne de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
iu tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brasovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
tarm. /. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster; 
jarm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea“ ; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tiișnadu: farmacia Alex. Dobay. Cabalinii: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: i Marienburgl, farm. lUiZ. Schneider. Făgărașă: farm. t. Bildner, farm- 
Hermann. Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, farm Barabăs Fer. 13,52—4

lucra în modul cel mai solid și repede, și 
prețurile cele mai moderate.

Nutresc firma speranță, că onor, public mă va 
încuraja, silindu-mă din parte mi a-1 mulțămi pe de
plin.

3-3

Cu stimă

faur român.

V

EETINl DE MINUNE!
56,6-2

' "V ersa.xicit-0-escib.ă.ft 
I

„zur ungar. Krone".
..zur linear. krone* 4.

trimete în tote părțile cu NACHNAME următor ele mărfuri cualitatea cea mai bună cu ună preță câtă se pote de scădută.

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

frumoșii împodobita.

cu 5 ani garanțiă.
Aceste orologe cu pendulă suntQ 

aședate înt-r’unft dulapQ de nucă sculp
tata ce este de o lungime de 1 Metru 
și de o lățime de 35 centimetri mon
tata, e provădută cu o tablă de sticlă, 

fina poleită și are una 
mechanismu aprope in u nabilu.

Spirala duplă, secundariulă bine 
regulata, așa că acesta orologiu este 
neîntrecuta în mersula său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Lădița în care se împacheteză 
este socotită cu preța de 70 cr.

Numai 2 fi. 50 cr. 
costă unu frumosa orologiu de părete 
cu deșteptătora cu clopota, în prevasă 
de lemna de nuca, cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulata.

Numai 3 fi. 90 cr.
costă una orologiu deșteptătora de bronza, e de aura fran- 
cesa, cu una suneta curata, o podobă pentru ori și cine 
pentru casă și călătoriă cu una mechanismă neruinabila.

Numai 4. fi. 50 cr.
costă una cesornica de buzunarh cylindru de 
arginta-nikel cu mașinăriă regulată și cu în- 
vălitore guilochată, frumosa provădută deasu

pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi. 25 cr.
costă una cesornica remontoir de argint-nikel 
fără cheiă, este de trasa la scăriță, cu arătă-

toră de secunde regulata, sticlă netedă și cu aparată me
chanics de arătătora. Mai departe același remontoir <le 

argintă veritabila de 13 loți fl. 8.50.

Tote cu câte 97 cr.
9 < cr.

1 Pălăriă de 
bărb.dinpîslă 
mole în tote 

colorile.

97 cr.
1 cămașă băr- 
hătescă din 
Chiffon finu, 
Creton sâu 

Oxford.

97 cr.
1 pantalondde 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

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

97 cr.
cămașă de 

damă cu bro
derie, de Chi

ffon.

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

bur.ă.

y? cr.
1 pantalon de 
dame cu bro
derie, Cliifl’on 

fină.

97 cr.
1 pieptărașiu 
desă cu căp- 
tușela părosă

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

97 cr.
1 corsetu de 
nopte cubro- 
derie, de Chi

ffon fină.

97 cr.
1 pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

97 cr, 
: cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

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

rnastă.

97 cr.
6 cârpe de 
vase cenușii 

vărgate.

97 cr.
1 cârpă de 
metase lungă 
de 1 cotă di
ferite colori

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

97 cr.
1 covoril de
patu Stofa-

Iute frumoși! 
desenați!.

97 cr.
1 cârpă de în
velit pentru 
dame, 7/4 ma
re, căldurosă

97 cr.
1 aparatu de 
focii mecha- 
nicăjSă a prin
de singură.

97 cr.
1 Evantai! de 
damă ornată 
cudesemnurl 

și modern.

97 cr.
1 Cigaretă de 

spumă de 
mare.

97 cr.
1 Ciubucd cu 
țevă de vișin.

97 cr.
1 medalionu 
fasonă nou 
cu pietri

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

97 cr.
1 lanțu de ces 
de auru pre

parata cu 
joujou.

97 cr.
1 inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

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

Britt.
97 cr.

1 Bracelets 
bătută cu pie- 

tri.

97 cr.
2 fesnlce de 
argintu curat 
London-Brit

97 cr.
1 castronti de 
supă argintă 
curat Lon- 

don-Britt.

97 cr.
1 pantalonii de 
lână (sistemă 
Jăgerl de băr 

bați.
97 cr.

6 părechi de 
batiste unico- 
lore său co

lorate.

97 cr.
3 cuțite de 

masă argintii 
London-Brit

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
gintă Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 cutioră pen
tru zaharu ar- 
gintn-Lon- 
don-Brit

1 bucată 30 coți pă- 
nură de munte 

fl 5. 50.

1 bucată 30 coți 
Chiffon 
fl 5.50.

'/2 duzină cârpe albe 
de inu

90. cr.
1 bucată 30 coțiatlas 

bunu Gradl 
fl. 6.50

1 bucată bună colo
rată de materie 
pentru patu fl. 6.50

6 bucăți cârpe de in
3 coți lungime 2 coț; 
lărgime fl. 8.50

1 bucată 30 coți 
Barchent-albd

fl. 6-50

1 duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

1 garnitură Boureut 
din stofă fină Bou- 

ret fl. 10.
1 garnit. color, de 
cafea, 1 pânzăt.. 6 

șervete, fl. 2.25.

1 duzină de șterga
re de inu

fl. 2.50

1 restu de covoru
6 metri

2 fl.

SC3O "bncâți

OGLINDI DE PĂRETE
cu pervasuri aurite 

poniposo -i mari, din lip-a do spa
țiu trebue a fi delăturate câtiî mai 
curendă, și de aceea trebue s6 se 
vendă câtă timpii va dura provisi
unea bucata cu prețuit! fabuloșii 
de eftină de

numai fl. 1.90
Aceste oglindi minunata de fru- 

mose, cari arată, luminoșii și curat, 
suntâ cu pervasuri pomposă aurite 
și cu arabescuri bogată împodobite, 
cam 55 centimetri do înalte și 40 
centimetri late, o podobă pentru 
fie-care locuință, pentru aceea să 
nu întrelase nimenea de a face co

manda câtă mai curendu. — Lada și embalagiulă făcută 
cu îngrijire se socotesce în prețulă costului de numai 50 cr.

fl 0 Rfl Perdele de iută
lli LliUU fine complete pentru o ferâstră.

Invelitorî de masă și de patu 
din ripsă finii, lucrate în colorile cele mai frumose cu 
bordure (chenare) în mai multe colori și desenurl de flori, 
în adeverii modele frumose și cu prețulă fabulosă de ef- 
timA de numai

I fl. 65 cr.
bucata. Invelitorile suntă pe margini tivite cu ciucuri 
frumosă colorați și la cele 4 colțuri atîrna ciucuri mari 
de plusă.

Mașini de cusut pentru iamiliâ
de construcțiunea cea mai nouă 
costă în loca de 16 fl. acum numai 

5 fl. 50 cr.
Eu garantezu pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusuta pentru 
mână. Ea funcționezi iute, frumos 
cose orî-ce stofă grosă ori fină 
și face împunsături mai dese, ori 
mai rari, după voință, este con

struită din materiala solida și bună și se vinde dimpreună 
cu tote rechisitele necesare.

Numai fl. 3.
unu costumă gata de Dame
Din Materii (stofe) de Boston în mii 

și mii de desemnări dintre cele mai nouă 
și frumoso întrecăndu una pe alta în gin
gășia. peste totă fantasia plăcută, seu cu 
floricele, cu bobițe, seu cu cuburi, s'au con
fecționați! costume de Dame pentru se- 
sonulu de primăvară si de vară 1889, și 
pentru a vinde curend provisiunea cea 
mare costă numai fi. 3.50 ună 
Costuimă. pentru țară, 
gata și complectă gingașii adjustată, ase
mănătorii desemnului d'aci, costândă din- 
tr’o rochia (pole) suficientă de mare și 
de largă, garnisită cu trei rânduri de plisse, 
și o talii! (Blusă) potrivită și frumosă

formată. La comande ajunge a arăta ca măsură statura 
persdnei decă este mure, mijlocia seu mică.

Numai întâmplare!
Luândă în primire dreptă plată 

1600 bucăți

Pantaloni bărbătesci
eleganți, gata, durabili pentru primă
vară și vară sunt silită pe câtă 
timpă va dura provisiunea a vinde 
cu bucata sâu en-gros cu următd- 

rele prețuri fabulosă de eftine:
I 1 Dualitate: 1 2 Cualitate: I 
IPeaun vară . Pentru pnmăveră I 

nu mai 11. 1.90 numai fl. 3.25 |
Toți pantalonii suntă confecționați 
după jurnalulă celă mai non din 
stofele cele mai bune, eleganți ș 
moderni, în tote culorile dorite. 
Asemenea se află și Costume băr
bătesci complete în orl-co mărime 
în 3 diferite calități, si adecă rocă 

pantaloni și giletcă.

1 llual. imit.de 12. l uai, costum din 3. Citai, cost. esce -■ 
iKanimg. p. vară de stofă de Brilnn mo- lente d.stof Ă:lRei I 
I spălat li, 5,50. dernă II. 7,50. clienberir 11.9.50.-J 

Pardesiuri pentru primăvară a fl. 8.10 și 12 fl.
IJrepță măsură pentru pantaloni este suficientă a a- 

răta lungimea dintre craci și grosimea hurtei, pentru roc 
și pardesiu grosimea pieptului și lungimea mâneciloră

lă-care comandă, fiă câtă de mică, să se facă cu precisiunc și îngrijire. Ce nu'i place cuiva să ia înapoi, să pote schimba, seu se reîntorcă paralele. Comandele suntă a sc adresa la

\ ersamlt-Geschan „zur ungar. Krone“, Wien, 5. Bezirk, Rudigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu. '

imit.de

