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Brașovu, 15 Aprilie v.
Piua de mâne, Dumineca To- 

mii, ne amintesce timpurile acelea 
însemnate din vieța poporului 
nostru, când fii sei toți șî-au dată 
mâna în frățescă înțelegere și dra
goste ca se lucre cu toții umerii 
la umăru pentru mântuirea lui de 
sub jugulă sclaviei.

Fără însuflețire și fără iubire 
între frați nu se pote dobândi 
nici unu lucru măreții. Și ce pbte 
fi mai măreții și mai vrednică de 
omenire, decâtu a stărui, a munci 
și a jertfi pentru binele obștescu, 
pentru mântuirea și fericirea nea
mului seu ?

Decă astăcji suntemă mândri a 
ne numi Români, decă ne bucu- 
rămii în măsură mai mare de 
școle și așeflăminte românesc!, a- 
vemu se-o mulțămimfi numai ace
lei sfinte însuflețiri naționale, ce 
a cuprinsă inimile tuturoră Româ- 
niloră acum 40 de ani, îndemnân- 
du-i a lucra și a lupta în unire 
frățescă.

Numai prin bună înțelegere și 
prin unire frățescă, numai prin 
solidaritate națională amă putută 
se ajungemu la trepta desvoltării 
și a culturii nostre de astăcțî, nu
mai printr’ensa amu putută do
bendi succesele multe-puține câte 
le-am ă avută pănă afli. Er de 
câteorl amă suferită perderl și 
desastre, pricina de căpeteniă au 
fostă vrajba și certele dintre noi, 
cari ne-au desbinată și ne-au slă
bită puterile de muncă și de 
luptă.

AstăflI, când suntemă mai multă 
amenințați ca totdeuna, când suntă 
în cea mai mare primejdiă și pu
ținele așezăminte de cultură ro- 
mânescl, ce le avemă, nu numai 
că se cere se trăimă în bună în
țelegere și solidaritate, der este 
neapărată de lipsă să ne împărtă- 
șimu cji de cji părerile, speranțele, 
temerile și aspirațiunile nâstre, ca 
se cunoscemă adevăratele nostre 
trebuințe, se scimă înfrunta pri-

mejdiile, să încunjurămă relele și 
să mergemu toți spre o țintă, er 
nu unii să tragă în drepta, alții 
în stânga.

Acesta e convingerea nbstră 
și nu ne îndoi mă că e și convin
gerea flăcărui Română bine sem- 
țitoră.

0 scrisâre, ce-o primi mă dela 
vredniculă conducătoră română 
din Sălagiu, d lu George Popă de 
BăsescI, ne întăresce în acesta con
vingere și ne dă totodată speranța, 
că nu voră fi zadarnice stăruințele 
nostre pentru deșteptarea și lu
minarea poporului, numai se-lă 
putemă aduce cu concursulă tu
turoră fiiloru luminați și desinte- 
resați ai neamului nostru la pă
trunderea, că numai binele și fe
ricirea lui o voimu.

Fiă ca ideile și simțămintele 
adevărată românesc!, ce le esprimă 
stimatulu nostru amică din Să
lagiu in scrisdrea de mai josă, să 
afle resunetu pretutindenea între 
noi și se contribue la întărirea 
solidarității nostre naționale!

Domnului A. Mureșianu redactorii și 
proprietară ală „ Gazetei Transilvaniei11 in

Sra,șo-v-iă..
Scumpe amice!

De când te-ai hotărîtă a în
tocmi numerii de Duminecă ai 
„Gazetei Transilvaniei" pentru po- 
poră, așa ca se pbtă fl cetiți și 
abonați și separată, ’ml-am pro
pusă a’ți gratula și a’ț! aduce 
mulțămirile mele frățesc! pentru 
faptulă națională și întru adevără 
patriotică, prin care aduci nouă 
jertfe pe altarulu sărmanei nâstre 
națiuni.

Acum când se apropia fliua 
cea mare a mântuirei omenimei 
fiind-că și fapta ta isvoresce din 
nobila stăruință de a’ți mântui 
neamulă tău, dându-i ocasiune de 
a se lumina și luminându-se de 
a’și cundsce interesele de viață, 
apoi a le îngriji și prin aceea

a’și croi o sorte mai bună, ocu- 
pându loculă meritată între po- 
pbrele conlocuitore, nu mai potă 
amâna esecutarea intențiunei mele.

Scumpe amice!
întocmirea numereloră de Du

minecă ale „Gazetei Transilvaniei" 
pentru poporă este întru adevără 
unâ faptă nobilă națională și de 
mare preță pentru luminarea nea
mului nostru. Am cetită cu multă 
plăcere acei numeri și am aflată 
că suntă astfelă redactați încâtă 
satisfacă tote classele poporului 
nostru. Cetitorulă este pusă în 
curentă cu tote întâmplările și 
stările nostre politice, naționale 
bisericesc!, sociale, literare și eco
nomice, apoi mai au acești nu
meri și partea loră beletristică și 
de petrecere cu istoriorele și a- 
necdotele sale, cari placă multă 
poporului, dându’i o lectură ame- 
surată puterii sale intelectuale 
care-lă distrage în modă plăcută 
și sternindă astfelă întrînsulă do- 
rulă de a ceti și de a sci. Te 
rogă se puni și în viitoră mare 
pondă pe astă parte a numeriloră 
de Duminecă, căci decă amă pute 
noi ajunge resultatulă acela ca 
amicii noștri cărturari se semțescă 
lipsa cetitului și prin acesta tre
buința de a se pute informa ei 
îqșiși din propria loră pătrundere, 
causa nostră ar fi câștigată încai 
de jumătate, atunci nu voră mai 
fi omenii noștrii uneltă orbă în 
mâna acelora, cari ne vreu râulu.

Prețulă de prenumerațiune 
pentru numerii cu data de Dumi
necă cu 2 fl. pe ună anu este fa- 
bulosă de ettină, căci detrăgândă 
spesele espediției ună numeră nu 
mai costă nici 3 cruceri. Prin 
asta ai adusă o mare jertfă. Unde 
mai este o lectură de o călă fo- 
lositore și plăcută mai eftină? 
Mai lipsesce doră și după asta ca 
celoră nepăsători și îndărătnici să 
le duci „Gazeta" în casă, să li-o 
cetesci, se le plătesc! ună prânzu

bună, să le servesc! o țigară fină, 
apoi celoră cari au pe intențiun! 
fbia șovinistă „Magyar Allam", să 
le plătesc! tacsa unui prohodă, 
că te-au lăsută în casă și te-au 
ascultată.

Și fiind ă-că îți adresezu scri- 
sorea acesta chiar în timpulu, 
când toți creștinii serbeză sfânta 
înviere ca simbolă ală redeștep
tării neamului omenescă, pentru 
o viață nouă mai fericită, nu potu 
se nu me gândescă la starea nos
tră națională și la faptele nostre, 
cari fi-voră menite seu a ne con
damna, seu a ne mântui de rele.

Este destulă de tristă, ba a- 
prope neconsolabilă priveliscea, 
ce ni-o oferă starea nostră poli
tică, națională și socială. Cu tote 
astea nu ne este iertată să des- 
perămă, ci datori suntemă a cer
ceta după fatalulă isvoru ală a- 
cestei stări.

Nefericirea năstră ni-o causeză 
seu faptele altora seu ale nostre 
fapte și indolențe.

Faptele dușmanilor*  noștri ne 
suntă tuturoră bine cunoscute. Mi 
se pare că ne și prea acoperimu, ne 
prea scusămă slăbiciunile nostre 
cu densele. E adevărată că aceste 
fapte suntă prea de multe ori 
brutale și ne împiedecă la fiecare 
pasă. Așa a fostă vecuri înde
lungate, așa e și astăZî. Dela 
dușmani pătimași și orbiți n avemă 
se așteptăm u îndreptarea sortei 
nostre; ei credu că făcendu-ne 
nouă rău își facă loră bine; apoi 
la faptele dușmănose îi încurageză 
multă slăbiciunile nbstre, cari slă
biciuni se născu mai vertosă din 
nedisciplinarea, din nesolidaritatea 
nostră.

Nedisciplina și lipsa de solidari
tate au causată în mare parte 
neajunsurile nostre pe tăremulu 
politică. Loru avemă să le mul- 
țumimă, decă cu tbte pornirile 
frumâse, ce le luămă din timpă 
în timpă în întrunirile năstre, po
porală în cele mai multe cașuri

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS" cu junimea franceză, cu care noi toți și 
Moldovenii și Muntenii trăiamh în amici
ția frățescă. Ce deci se vorbea și se ven
tila de junimea universitară franceză cu 
privire la Franța și anume, în timpurile 
cele mai aprope de anulă 1848, la adu
nările oposiționalilorh regelui Louis Fi- 
liph și guvernului său, numite acele a- 
dunărl „Banchete. reformâtdre1, aceea ne 
făceamh și noi Moldovenii și Muntenii 
de obiectă sfătuiriloru nostre cu privire 
la ale nostre patrii și în acesth sensti 
corăspundeamh și cu compatrioții noștri 
de prin alte părți, cum d. e. cu cei din 
Zurich, din Turinh, din Bruxela și Ber
lină. Cu cei de-acasă,despre respectivele 
lucruri delicate, nu ne puteamă conțelege, 
ci pe căi numai indirecte și forte grele, 
pentru-că astfelă de scrisori aflarăm ă 
că nu ajungă la adresa loră: Sturdza 
Vodă sciu cum să le țină calea.

Era în 22 Faură 1848. Arondismen- 
tulu XII din Parish anunțase pe dina 
aceBta nnă „banchetă reformătoru" pu
blică, ce vrea să dică mare și obștescu, 
care banchetă însă guvernulh îlă oprise 
și, temendu-se din acea causă de de-

monstrațiunl ori chiar și de o rhscolă 
seriosă, contrase în Parish și în apropi
erea Parisului 80.000 de soldați.

Eu sciain, că întregulh Parish e 
ca pe unh vulcanh și că se apropiă o 
mare furtună, mă cam rețiueamh deci 
pe acasă. Târdiu în sera de 22 Faurh 
șecjendh eu deci în cabinetulh meu, nu
mai ce vhdui că întră la mine doi tineri 
FrancesI, amici de ai mei și de ai noștri 
ai Românilorh aflători în Parish.

— „Bună sera, Mălinescule", îmi 
c)ise unulh din ei. „Ei, vii cu noi la — 
baricade? Mâne, ori pote încă și astă 
nopte se’ncepe — danțulh."

MS uitai pe rend ba la unulh, ba 
la altulh, fără a dice ceva, și după-ce 
gândii puținh, răspunsei :

— „Da, viu ; da când a fi treba 
de — „baricade" la mine la Iași, veni- 
va din voi vre-unulb cu mine?"

Se uitară acum ei unulh la altulh și 
parcă’șl cetiră din față ce sâ’ml răspundă, 
țiiseră ambii vioiu și decish:

— „Venimh amândoi!" și acesta 
cjicendh, îmi și întinseră amnedoi mâna 
drepții ratificarea cuvântului lorii.

Sciuth este, că a doua-di, în 23 Faurh 
revoluțiunea isbucni și ca fulgerulh se 
lăți peste totfi orașulh, ridicându-se ba
ricade pe tote stradele și piețele prin
cipale din Parish. Garda națională se 
uni cu poporulh și se scie și aceea, că 
în 24 Faurh Regele Louis Filiph abdică.

Doue rane ușore, ce mi-le căpăta
sem pe baricade în lupta cu trupele 
regale, îmi erau testimoniu, că eu cu- 
ventulh meu de a mh bate pe baricade 
mi-1 am ținuth și ml-am făcnth datoria 
mea ca Românh alăturea cu frații FrancesI; 
deră și cei doi juni amici ai mei, cari 
mS angajară la luptă împreună cu denșii, 
la rendulh lorh își ținură alh lorh cu- 
venth.

Am spush, că ce se ventila și se 
plănuia la Parish, noi Moldovenii și Mun
tenii, carl aveamh cause și mai temeinice 
ca Francesii a fi nemulțămițl la noi 
acasă, aceea ventilamh și plănuiamh și noi 
pentru noi, și într’acelh scoph și felh ne 
erau și corespondențele cu compatrioții 
noștri de prin alte orașe și locuri.

Revoluția din Parish și abdicarea

VASILE MĂLINESCU,

fostulQ pe urmă Agă alu lașiloru.
„In lumea intențiuni- 
loril au tote, ori suc
cess, ori valore."

Rant. 
II.

Vodă Mihalache Sturdza, afiândh 
despre conspirările în contra sa, puse 
tote feliurile și; chipurile la ca'e, ca 
să le năbușescă așișl în genuine, eră elh 
să’șl practiseze și mai departe terorisă- 
rile, lăcomia și samovolniciile sale per
sonale, prin care nu numai se umpluse 
deja de moșii de cele mai măndse din 
țeră, deră mai alocase încă și sute de 
mii de galbeni prin băncile din Londra 
și Parish. In acele puneri la cale se cu
prindea și una, care ne făcea pe noi 
Moldovenii, aflători ori la studii ori în 
alte condițiunl în străinătate, a ne sci 
ca și — espatriațl.

Eu mă aflam la Parish și mă ocu
pam cu ingineria, mai multă însă cu 
întreținerea de relațiunl amicale și intime
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este lăsată pradă în mâna duș- 
maniloru sei politici și naționali, 
decă nu ne interesăm! cum se 
cuvine de sortea aceloru bravi 
bărbați din sînulu nostru, cari se 
espunu pentru causa nostră co
mună și suntu prigoniți în totu 
modulă, decă activitatea în comi
tate și comune, pretinsă de con
ferința națională electorală, cu pu
ține escepțiuni lipsesce cu desă
vârșire, par’că fiecare dintre noi 
este îngrijat! numai de sine lă- 
sânda causa comună în scirea Dom
nului și în esclusiva grijă și apă
rare a puținilora noștri publiciști.

Și cu tăte astea pare că nu e 
de ajunsa. Mai venim! și noi în
tru ajutorul! contrarului. Dovadă 
tristă certele dintre frații de una 
sânge în mai multe centre ale in
teligenței nostre, unde noi ești 
din provinciă mai înainte mer
geam a, striviți și osteniți cum 
eram! în urma lupteloru năstre 
cu contrarii, spre a ne încălcțî la 
focularele devotamentului națio
nala proptite de iubire și solidari
tate frățescă.

Nu voiu enumăra aici cașuri, 
cari sunta destula de bine cunos
cute. Voiu întreba numai, că es- 
chiși pe tăte terenele vieții con
stituționale, neîndreptățiți și pri
goniți cum suntema, mai este ier
tata ore să ne sfășiăma prin îm- 
părecliiări și dușmănită și noi în
tre noi?

O mângâiere avemu, că cela pu
țin pe terenul! cultural și economicii 
cu tbte piedecile amil înaintata în 
anii din urmă în moda nu neîn
semnata.

In cele mai multe ținuturi lo
cuite de Români s’au înființata 
școle de fetițe, de care avemu așa 
mare trebuință, ca să ne emanci
păm! de sub influința dăunosă 
străină, dându-se fetițelor! nostre. 
fiitoreloru mame române, o educa- 
țiune românescă, ceea ce va con
tribui forte multa la conservarea 
nostră.

S’au îmbunătățită multu și in
stitutele nostre superiăre sub au
spiciile generose ale archiereilora 
noștri. Dovadă gimnasiile și in
ternatele din Blașiu, Beiușiu, Bra
șov!, Năsăuda și Brada.

Și pe tăremula învățământului 
poporala putem! constata o îna
intare îmbucurătâre. In popor! 
s’a stârnita dorulu de a învăța. 
Numai de sărmanii noștri dascăli 
este în cele mai multe locuri rău 
îngrijită. In astă privință ne aș
teptă mari și multe datorințe.

„Părintescul!41 guvernă și „bu- 
nii“ noștri compatrioți fiindu stă
pâniți de absurdul! lorii șovinism! 
de magliiarisare este sciutu că ne 
punu multe și mari pedecl, însă 
noi cu tenacitatea nostră ne ni- 
suimu a-le delătura și cu legea în 
mână a ne apăra drepturile ata
cate. Esemplu celu mai nou este 
resoluta ținută a bravului proto
pop! Berinde. Daună însă că în 
cele mai espuse și amenințate părți 
ale românismului ne lipsesc! în 
multe locuri bărbați resoluți ase
menea lui Berinde.

Cu înființarea numărăseloru in
stitute de credită și economii, mare 
parte ne-amu emancipată din că
tușele capitalului străină și sun
tem! în posițiune de a ne ajuta 
noi prin noi. De dorita este nu
mai ca conducerea institutelor! să 
fiă esactă de o parte, de altă 
parte să nu le stăpânescă dorulu 
de înavuțire prea repede.

Progresă îmbucurător! s’a fă
cută pe tărâmulă ijiaiisticei. Avem 
foi politice și beletristice după tre
buințele nostre destule, cu multu 
zelu și bine redactate, vine rân
dul! la noi la publiculu cetitor! 
a ne face datorința față cu scrii
torii noștri, cari își împlinesc! mi
siunea cu mare abnegațiune sacri- 
ficându-și tote puterile, jertfindu-se 
chiar pe ei înșiși spre a servi cau- 
sei naționale, politice și culturale.

Aci aflu cu cale a mă adresa 
cătră mulți dintre frații preoți gr. 
catolici cu întrebările urinătore 
provenite din curată iubire frățescă 
și anume:

Ținu ei că se unesce cu dem
nitatea loru și ca preoți și ca băr
bați români a primi în casa loru 
unu fliaru ca „Magyar Allam“, 
care conține dearându-lu cele mai 
revoltătore insulte față de națiu
nea română ?

Ținu ei compatibile intențiu- 
nile șovinistice ale lui „Magyar 
Allam“ cu intențiunile sfinte ăle 
loru în prețulu cărora li se trimite 
foia? Și cum își împacă ei con- 
sciința de preotu și de Română 
suferindă să fiă ei și neamul! lor! 
insultați în casa loru propriă?

Nu sâmțescu lipsa și datorința 
de a curma răulu acesta batjoco
ritor! prin aceea că pe viitoru nu 
voru primi numita foiă, ci se voru 
prenumăra la una dintre foile năs- 
tre naționale?

Eu suin convinsă că dânșii în 
consciința loru curată îmi voru da 
dreptate, când mă adresez! fră- 
țesce cătră ei, și speră că în vii

tor! răulu esistentu se va curma.
Nu ’mi potă închipui o stare 

așa de săracă și deplorabilă a unui 
preot!, ca să nu fiă în posițiune 
a’și procura o foiă scrisă în limba 
sa dulce, și scrisă cu intențiuneși 
iubire frățescă, celu puțină numerii 
de Duminecă ai „Gazetei11 cu 2 
ti. la anu.

Cu astă ocasiune nu am nu
mita persone. Declară însă că ne- 
curmându-se răul! eu însu’mi pe 
acei frați preoți, cari voru mai 
suferi în casa loru onorabilă insulte 
față de ei și față de națiunea lor! 
îi voiu da în judecata publicului 
română. Suni convinsă că în astă 
privință dorința mea va afla ră- 
sunetu la toți frații adevărați preoți 
rom âni.

Scumpe amice! Termină epis
tola asta cu rugarea să binevoeștl 
a dispune la administrația fdiei ca 
luându șematismele a mână tutu
ror! preoților! gr. cat. români din 
diecesele pe unde se trimite gra
tis! „Magyar Allam“, cari nu suntu 
prenumărați la „Gazeta Trans.“ 
să li se expedeze numărul!, care 
va conține interpelarea de mai 
susu, eventuală epistola asta. Spre 
scopul! acesta alătură aici 10 fl.

Te rogu să faci a se expeda 
numerii de Duminecă pe ’/2 anu 
la adresa învățătoriloru, 50 inși 
notați în conspectul! aci alăturată. 
Spre scopul! acesta alătură aici 
50 fi.

Pe acești învățători îi deoblegu 
în consciința loru de Români a 
aduna în jurul! loru în cjile de 
Dumineci și sărbători poporul! din 
comunele loru, ai ceti și explica 
foia și ai lumina, făcându-le prin- 
tr’asta o petrecere plăcută și fo- 
lositore și reținându-i dela risipire 
de timp! și de avere în cârciumele 
demoralisătore, așa stărnindu-le 
dorulu de a ceti și de ași petrece 
folositor! și nobilă voru fi în stare 
pe viitoru a se prenumăra ei înșiși 
punând! la olaltă mica taxă de 2 
fl. la anu. — In urmă îți mai tri
mită prețulu pentru 6 exemplare 
a învățătorului de aici și a 4 mici 
economi totu din Băsesci, cari își 
plătesc! ei taxa de câte 1 fl.=5 fl.

Bunul! Dumnezeu ne ajute, 
însă se cjice : „Ajută-te că și Dum
nezeu îți va ajuta!“

Jiăseșcî, la 17 Aprilie 1889.
George Popii, 

politică,.
Din năuntru. Noul! ministru ungu- 

resctl de justitiă Desideriu Szilagyi și 
noul! ministru unguresc!! de finanțe 

Wekerle și-au introduși! activitatea ca 
miniștri prin câte o vorbire cătră alega
torii lord. Ca toți miniștrii, cari li-au 
premers!, au promisă marea cu sarea.

Szilagyi de pildă a vorbită — se 
înțelege de ochii streinătății — și de 
egalitate de dreptă, de egalitatea cetățe- 
niloră, de drepturile de libertate politică 
și personală, de garantarea libertății in
dividuale, despre dreptulă de întrunire, 
de distribuirea uniformă și imparțială a 
beneficieloră statului ; der în acelașă 
timpă a accentuată scopurile politicei na
ționale unguresci basatc pe principii tradi
ționale, cjicendti că idea conductors a 
tendințeloră politice unguresci a fostă 
și este o națiune politică unitară, o Un
garia unitară, unitate culturală, consciința 
comuniunei și simțementulu contopirii.

Cu alte cuvinte, tu Românule, Ser- 
bule, Sasule, Slova^ule, te vei bucura 
de egalitate de dreptă, de libertate po
litică, de dreptă de întrunire și te vei 
împărtăși deopotrivă de binefacerile sta
tului, decă vei promova scopurile poli
ticei naționale tradiționale unguresci, 
decă vei contribui să fiă o umcă națiune 
în Ardeală, Bănată și Țâra ungurescă, 
decă vei căuta să fiă aci o unică cul
tură ungurescă și decă te vei contopi 
în națiunea ungurescă, cu alte cuvinte 
decă te vei face Ungurii.

Astea le sciamă noi bine, fără să fi 
mai venită să ni-le spună ministrulă 
Szilagyi. Numai câtă cei dela stăpânire 
și agitatorii unguri de pe la diregătorii, 
gazete și kulturegyleturl, au pofte pre 
mari, pe care nici ună Română cinstită 
nu li-le pdte împlini, și de aceea le di- 
cemă să-și pună pofta în cuiu. Nici o 
putere din lume nu va pute face pe 
Români să se lapede de limba și națio
nalitatea lor românescă.

Wekerle la rendu-i a spusă, că va 
face să nu se mai cheltuâscă peste su
mele bugetare, va aduce ordine în fi
nanțe, va restabili echilibrulă bugetară, 
va reforma administrația financiară, va 
introduce o controlă mai severă. Der 
în acelașă timpă, spuse că ținta guver
nului e îmbunătățirea administrațiunei po
litice, in casă de nevoiă printr’o aplicare 
mai estinsă a administrațiunei de stată și 
nu a administrațiunei autonome.

Cu alte cuvinte, se va șterge orice 
urmă de administrația autonomă, întro- 
ducendu-se cea mai muscălescă centrali- 
sare, tocmai precum cere și Szilagyi. ca 
funcționarii administrativi să fiă numiți 
și nu aleși, și precum scria deunădile un 
fișpană într’o foiă ungurescă, care dicea, 
că scopurile naționale unguresci numai 
printr’o administrația de stată se pote 
face, așa ca fișpanulă să fiă scosă de 
sub controlulă representanțeloră comi- 
tatense.

Se va întâmpla der întocmai ca în

Regelui Louis Filipă, silită de nemulță- 
mirea poporului cu densulă și cu regi- 
mulă său, dete semnalulă răsculării prin 
întrega Europă, sătulă și acesta în cele 
mai multe locuri de estravaganțele despo
tismului de pe tronuri.

Eu și ambii mei amici ne luarămă 
pașaporte, eu sub nume francesă, și ple- 
cândă la prima jumătate a lui Martie din 
Parisă, după vre-o dece cjile ajunserămă 
prin Austria pe la frontiera Cornu-luncii 
în Bucovina, la Baia în Moldova. O 
scrisore, ce aveam dela proprietariulă 
Băii, carele se afla la Parisă, Prinuțlă Gr.
C.,  adresată vichilului său dela acestă 
moșiă, îi ordona să pună la disposi- 
țiunea mea cai, trăsură și tote ce ni-ară 
trebui. Din precauțiune însă, dictată de 
împrejurările mie sciute, nu traserămă 
cu biijarulă din Cernăuți pănă la Curtea 
din Baia, ci ne oprirămă la o crîșmuță 
afară de sată, de unde apoi eu altmin- 
terea sigură, că ori și’n ce chipă ne 
vomă ajuta mai departe, îi dedei dru- 
mulă birjarului, eră noi tus-trei răma- 
serămă în crîșmă, într’o odăiță de peste 
tinda, în care locuia crîșmarulă, ună moșă 
română. Dincolo, în propria odaiă a 

crîșmei, se afla numai ună omă, cum 
îmi spuse moșulă, ună omă din Baia, 
îlă rugai deci, să’ml mijlocâscă pe ci
neva să mergă pănă la curte și să’ml 
poftescă pe vechilulă B. — îlă numii pe 
nume, ca să credă, că’lă chiamă ună cu
noscută — să vină pănă la crîșmă. Crîșma
rulă îmi și aduse pe omulă din crîșmă, 
carele se declara gata de-a merge și 
căruia eu spunendu’i ce să facă, îi dedei 
așișl înainte ună sorocovăță pentru 
truda sa.

Era într’o di pe la amia4ădi. Omulă 
după ce se duse, noi ospătarămă ceva, 
ce aveamă cu noi și nu multă după 
aceea, etă-lă și Baloșescu, vechilulă prin - 
cipelui Gr. C. Presentându-mi-se, că 
cine-i și cum se chiamă, îlă salutai și’i 
dedei răvașulă stăpânului său. Elă îlă 
desfăcu cu grabă, îlă ceti și uitându-se 
la noi, mă întreba, că ce poruncescă să 
facă. Ii spusei, că alta nimica, decâtă să 
ne tirmetă o trăsură bună și cu trei cai. 
Mai arunca vechilulă o căutătură prin 
casă, la tovarășii mei, la gemantanele și 
armele ndstre, și cjicendă numai „pe locă !“ 
se duse. Tovarășii mei se culcară pe-o 
laiță dea’npiciorele, cu capulă pe pleduri, 

eră eu îmi făcui o țigară și mă așe4ai 
pe-o putină din ungheriulă odăii.

Trecu ună cvartă de âră, trecură 
două, trecură trei: trăsura nu vine, deși 
curtea nu era departe. Mă cuprinse o 
grijă. Sculai pe tovarășii mei, cari 
adormiseră acolo pe laiță, și le comuni
cai neliniștea mea, că de atâta vreme 
trăsura nu vine. Unulă din ei 4'se 
atunci zîmbindă:

— „Pote suntemă trădați? !“
Zîmbii și eu, dâră nu că n’așă fi cu

getată la trădare, ci ca să nu dau to- 
varășiloră ansă la oreșlcare frică.

— „Și decă amă și fi,“ 4isei eu, „ce 
e atunci?"

— „Etă !“ răspunseră tovarășii cu sânge 
rece, arătândă cu mâna la armele rădi- 
mate într’ună ungheră și finiră: „D’apoi 
arme pentru ce avemă?!u

— „Ei bine“, 4>seiu eu, „pentru totă 
casulă căutați-vă deci lucrurile, ce vi-să 
mai de trebuință, ca săle aveți la’nde- 
mână. LuațI ceva merinde— șl-apoi pis- 
tolele, carabinele vi-să grijite? CăutațI, 
și ce-o fi să fie, Dumnedeu cu noi!“

Abia finii vorba și etă, că și ve
dem! prin ferestră ună ofițeră cu 

doi ori trei soldați cu puscile cu baio
nete, cari veneau dreptă spre crîșmă.

Ca să’ml încurajeză pe tinerii mei 
tovaroșl, rîsei cu hohotă, der ună rîsă 
și hohotă nenaturală și ^silită, dicendă : 
Etă și „lupus in fabula!“ și arătândă cu 
mâna pe ferestră ; deră în gându’ml și 
îngrijată și revoltată gândeamă: „Ah, 
mișelă și ticălosă de vechilă ce ești tu !“....

Aicea trebue să spună, că principele 
Gr. C., proprietarul! Baiei, era pe 
partea celor! cari intenționau și chib
zuiau să scape Moldova de împilatorul! 
și tiranul! Vodă, și că în hotelul! său 
la Paris! ne întâlneam! noi Moldovenii 
regulată, întru a ne sfătui cum și ce ar 
fi de făcută, ca să împlinim! acel! scop!. 
Firesce deci, că Sturdza Vodă, pe lângă 
tote precauțiunile nostre, scia deși nu toc
mai tote amănunțirile consultărilor! și lu
crărilor! nostre din Parisă, der cel! puțină 
pe toți cei cari figurau la acele lucrări, 
prin urmare și aceea, că principele C., 
care era person! însemnată și valordsă 
în țâră și între boerl, îi este antagonistă 
și dușmană, și încă pe câtă de mare și 
înverșunată, pe atâta și de periculos!. 
De aicea deci se pote lesne pricepe, că 



Pagina 3 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 85—1889.

provinciile baltice, unde mâsurl de ace
lași felă ia acum stăpânirea rusâscă în 
interesulă rusificării. Nu va trece multă 
și stăpânirea rusescă va fi gelâsă de cea 
ungurescă.

In bugetulă anului viitorii voră fi 
sporite cheltuelile ministerului comună 
de râsboiu pentru armată și marină. De 
asemenea se voră cere și delegațiunilor 
nouă credite estraordinare pentru sco
puri militare. Cum vedemă, înarmările 
se continuă mereu. Astea nu suntă 
semne îmbucurătore pentru bietele po- 
pore, care au ajunsă să muncescă aprâpe 
numai pentru dări și pentru înarmări.

Turburările din Viena pricinuite în 
sărbătorile Pasciloră de greva conduc- 
toriloră și visitiiloră dela tramvaiurl îșl 
au și ele drecare însemnătate politică. 
Deși căușele care au pricinuită mișcarea 
suntă nemulțămirea acelora cu lefa și cu 
pre multele ore de lucru, totuși furia 
mulțimii, care s’a alăturată la mișcare, a 
fostă îndreptată în contra jidoviloră, 
prin urmare mișcarea a avută ună co- 
lorită antisemită. Mișcarea antisemită 
a luată în timpulă din urmă mari pro- 
porțiunl în Viena, mai alesă de când 
cu condamnarea antisemitului Schonerer. 
Causa e că și în capitala Austriei, 
ca și în Pesta, pe mâna jidoviloră sunt 
tote afacerile, ei au influință și la gu
vernă, și peste totă în vieța publică. 
Societatea tranvaiuriloră e de asemenea 
jidovescă și face bune treburi în Viena 
pe când bieții conductori și visitii sunt 
esploatațl, fiindă forte rău plătiți și pre- 
tindendu-li-se să lucreze câte 16 ore ori 
și mai multă pe di. Poliția și armata 
au avută multă de lucru cu potolirea 
mișcărei. Au fostă bătăi strașnice între 
mulțime, polițiă și armată patru cj'le de 
arândulă, de Duminecă pănă Miercuri. 
Suntă mulțl răniți și multe arestări s’au 
făcută.

Din afară. „Corespondance de Pest“ 
primesce din isvoră vrednică de cre
dință, cum dice ea, o corespondență din 
Viena, în care se dice, că afacerile în 
România începă a lua o schimbare care 
neliniștesce pe guvernulă din Viena apoi 
adauge: „Cabinetulă Catargiu nu ins
piră încredere și mai alesă ministrulă 
de esterne Lahovary e dușmană încar
nată ală monarchiei austro-ungare. Dela 
venirea la putere a lui Catargiu s’au în
tâmplată două incidente forte neplăcute. 
Unulă e reînceperea certeloră la granița 
ardeleană. Servitori de-ai prințului Ghica, 
care de altfelă e ună amică ală monar
chiei nostre, au trecută granița, au mal
tratată pe locuitorii unguri din sata (în 
săcuime) și pe organele dregătoriei. Nu-i 
vorbă, Lahovary a promisă că va face 
repede dreptate, der se scie ce prețuesce 
asemenea promisiune. Celălaltă incidență 

e retragerea ordinațiunii ce o dase gu
vernulă trecută în contra aceloră su
puși ruși, cari uneltescă în potriva li- 
niștei și păcii României și a țăriloră ve
cine. D-lă Cârpă voia să-i isgonescă 
din țeră, er d-lă Catargiu îi lasă să 
uneltescă mai departe.11

In privința incidentului primă „Epoca11 
scrie: [Ministerul de esterne a cerută 
dela prefectul Bacăului amărunte asupra 
pretinsei călcări a teritorului austro-un- 
gară, săvârșită de omenii d-lui Ghica 
Comănișteanu. Prefectulă de Băcău a 
dată informațiunile cerute, din care reese 
neînsemnătatea absolută a faptului de
nunțată cu atâta exagerațiune de prefec
tulă din Sibiiu.

Cu privire la ală doilea incidență, 
„Agenția română11 declară de neînteme
iată scirea despre revocarea ordinului 
de isgonire a vr’o 7 ori 8 agitatori de 
naționalitate sârbă, muntenegrenă și rusă 
Ministerulă Catargiu a declarată, că ună 
stată independentă e stăpână pe terito- 
riulă său și are dreptă a împedeca pe 
temeiulă legiloră orl-ce uneltiri în con
tra siguranței statului, și că are dato- 
rința față cu vecinii săi d'a împedeca 
conspirațiunl cari țintescă a răsturna or
dinea ce domnesce la ei.

SC1R1LE DILEI.«

Junii. Ună obiceiu de totă ffumosă 
s’a păstrată din timpuri străvechi la 
Românii din Scheiulă Brașovului, anume 
obiceiulă, ca juuii din acestă parte a 
orașului să se întrunescă într’o societate, 
să’șl alegă Vătafă, Armașă mare, Armașă 
mică și Sutașă și să’șl petrecă împreună 
sărbătorile Pasciloră pănă la Dumineca 
Tomei. Sărbătorile acestea se țină cu 
scumpătate în fie-care ană și la ele ia 
parte aprope întrega populațiune ro
mână din Brașovă și o mare parte din 
populațiunea dimprejurulă Brașovului. 
Și în anulă acesta o mare parte din 
junii din Scheiu s’au constituită în so
cietate, ajutați la suportarea cheltuieli - 
loră din venitulă fondului juniloră înte
meiată de răposatulă Dumitru Ienciovicl. 
Numărulă loră, pare-ni-se, nu a fostă 
așa de mare ca în alțl ani, der acesta 
are a se atribui în prima linie împreju- 
răriloră nefavorabile materiale, în care 
se află de o vreme încoce populațiunoa 
brașovenă. Petrecerile se începură în 
Dumineca Pasciloră, când societatea ju
niloră se constitui înaintea protopopului 
Brașovului d-lă Ionă Petrică. Luni, 
după umblatulă după ouă, se ținu joculă 
în grădina de lângă biserica de pe To
cile, numită „grădina lui Țimănă". Marți 
se juca și se aruncă buzduganulă la 
crucea de pe Costă. Partea de căpetenia 
a serbărei se petrecu Miercuri, când ju
nii însoțiți de o mulțime de publică fă

cură escursiunea „dintre petri11, de unde 
cătră seră se întorseră călări, formândă 
ună frumosă conductă. In frunte veniră 
patru călăreți cu patru bradl împodobiți, 
apoi musicanții, apoi junii obiclnuițl, 
„junii cei bătrâni11, apoi curcanii1 și în 
sfârșită jnnii cei albi. Cavalcada se în
cheia printr’ună șiră de trăsuri destulă 
de mare. Surlașulă cu „sfânta surlă11, 
care de obiceiu mergea în fruntea con
ductului, de astă-dată lipsia, nu scimă 
din ce pricină. Cum amă cjisă însă, 
conductulă în acestă ană nu a fostă așa 
de numărosă ca de obiceiu, ni-s’a spusă 
că mulțl tineri reserviștl au fostă chemați 
la esercițiile de arme tocmai pe diua de 
Mercurl. Conductulă se apropia de ce
tate pe ulița Furcoei, se îndreptă spre 
cimiterulă din Groverî și apoi se întbrse 
înapoi prin Ciocracă. In Groverî junii 
erau așteptați de o mare mulțime de 
omeni atâtă Români, câtă și Neromâni, 
precum și de musica militară a reg. II 
de infanteriă, care esecutâ mai multe 
marșuri. înaintea d-lui generală de Pokay 
junii se opriră și tânărulă G. Lupșanu 
ținu o vorbire în care mulțămi pentru 
onorea făcută juniloră prin participarea 
musicei militare. — Joi junii îșl pe- 
trecură la polele Tâmpei, er’ Vineri 
jucară în Prundă, unde au fostă a- 
runcațl musicanții înstraiu. Mâne, Du
minecă, se sfârșescă petrecerile. — Bine 
ar fi, când vre-unulă din omenii noștri 
de carte ar studia originea acestoră pe
treceri, căci de bună semă ună astfelă de 
studiu ar merita interesulă generală.

* 
* *

Importulu lânei și peilorii via Neo- 
planta. Deorece pentru importulă lânei 
de diă și peiloră crude de proveniență 
bulgară și sârbescă nu e necesară o con
cesiune ministerială deosebită, camera 
de comerță și industriă din Brașovă a 
rugată pe ministrulă ungurescă de agri
cultură, industriă și comerță, ca sâ anu
leze ca nepractică acea disposițiune, în 
puterea căreia taxele moderate de încăr
cată pentru transportulă lânei țigaiă și 
peiloră crude din Bulgaria și Serbia via 
Neoplanta cătră stațiunile ardelene se 
aplică numai la acele transporturi, pen
tru care s’a dată încuviințare ministe
rială de importă. Ministrulă a și anu
lată disposițiunea, der nu și pentru pro
ductele brute de proveniență rusescă.

*4 *
Nouă cale ferată. Ministrulă ungu- 

rescă de lucrări publice și comunicația 
a concesă lui Frideric Stach din Viena 
să facă lucrările pregătitore pentru cons
truirea unei căi ferate, care sâ ducă dela 
stația Alba-Iulia la Zlatna, sâ se rami
fice dela Șardă pănă la Igliiu și sâ ducă 
dela Zlatna pănă la Valea-Dosului.

** «
Recruții honvezi, cari au fostă înro- 

lăți în anulă trecută, voră trebui să fiă 
la corpurile loră pe diua de 30 Apri
lie n.

* * *
Tergulu de țâră in Sibiiu. In 23 

Aprilie n. s’a începută târgulă de oi; 
în 29 se începe celă de vite cornute și 
cai, âr în 3 Maiu va fi cjiua târgului. 
Cu acestă ocasiune va fi și premierea 
viteloră de rassă bună menite pentru 
prăsită.

* **
Societate pe acții pentru comerțuri cu 

lemne s’a formată în Clușiu. Capitalulă 
acțiiloră e de 150,000 divisată în 1500 
acții de câte 100 fi. Intemeiătorii suntă: 
Banca de credită, societatea de amane
tare, societatea casei de economii pe 
acții, Asociațiunea casei de economii de 
ajutorare, tote din Clușiu, deputatulă 
Gabr. Ugron, directorulă de bancă Bog- 
dân Karoly, negustorii de lemne David 
Hora din Budapesta și Albert Polcz din 
Clușiu, mai mulțl proprietari de casă, 
comercianți. ș. a.

**•
Nou oficiu telegraficii împreunată cu 

serviciu poștală s’a deschisă în Totișă 
(Kekes), comit. Solnocă-Dobâca.

*• *
Cale ferată in Clușiu. Pentru con

struirea unei căi ferate pe stradele Clu- 
șiului au înaintată lucrările pregătitore 
așa de departe, încâtă în curând se va 
cere ministerului încuviințare. Calea se 
va preda comunicațiunei deodată cu noulă 
podă de feră.

* * *
Sinucidere. Ni-se scrie din Abafaia: 

In 23 Aprilie n. după amedl, pe când cei 
de confesiunea ev. ref. țineu esamenulă de 
veră, poporenulă Bartha Andras ev. ret. 
s’a spândurată în casă de grindă.

Serbarea Sânteloru Pasci în 
Bucuresci

și a țilei de 8 Aprilie, aniversarea nascerei și a pro- 
clamărei de domnitorii a M. S. Regelui României.

In sera de Vinerea-Mare, M. S. Re
gele, însoțită de casa sa civilă și mili
tară, a mersă la orele 7’/2 la biserica 
Mitropoliei, spre a asista la serviciu.

La acestă serbare au asistată la Mi
tropolie, la orele 7l/4, d-nii miniștrii, 
d-nii președinți și membri ai corpuriloră 
legiuitore, cari s’au aflată în capitală, 
înaltele curți de casațiune și de compturî, 
curțile și tribunalele, corpulă profesorală, 
camera de comerciu, funcționarii superi
ori și d-nii oficerî generali și superiori 
din garnisonă.

Detașamente din diferite corpuri ale 
garnisonei au stată înșiruite în curtea

Vodă încungiurase moșia Baia cu 'totă 
felulă de precauțiunl și veghiărl de ale 
sale, între care și aceea, că’lă făcuse 
unelta sa și pe ticălosulă vechilă. Lucru, 
ce lui, ca unui despota omnipotentă și 
bogată, nu’i era greu, remunerândă ser- 
viciele iudaice, ce cineva i-le făcea, ori 
cu ranguri și posturi, ori cu bani jupuițl 
de pe biata țeră.

Intr’adevără: numai ce văcjui pe 
ună soldată cu pușca la ferestră, eră pe 
ceilalți ducendu-se în dosulă crîșmei. 
Fără să fi mai spusă eu ceva tovarășiloră 
mei, ei stau deja cu săbiile încinse, cu 
carabinele’n mâni și cu pistolele’n tășcl. 
Oficerulă deșchise ușa, păși pragulă și 
intra în odăița, în care ne aflamă, și 
așa de bine ne denunțase Iuda de ve
chilă, că ofițerulă așișl de pe pragulă 
ușei vru să pășescă spre ungheriulă de-a 
stânga, în care se aflau răclimate cele 
trei carabine și săbiile nostre. Eu însă, 
ca instinctivă, îi prevenii și mă pusei 
între carabine și între elă.

— „Cine sunteți ?“ strigă ofițerulă.
Eu îi răspunsei franțuzesce, că sun- 

temă călători și sudițl francesl.
— „Pașaportele!“ strigă oficerulă de | 

nou ținându’șl ochii țintă numai la mine. 
Scosei ântâiu eu pașaportulă meu cu 
nume străină și ca cetățenă ală repu- 
blicei francese. Nu multă se uită ofițe
rulă în pașaportă și’ml dise românesce:

„Cu de-aceste umbli — Mălinescule? 
In numele Măriei Sale sunteți priso- 
nerii mei !tt

Va să dică, ofițerulă avea sig- 
nalmentulă meu. Atuncea eu nici una 
nici două, îlă înhățai de peptă și-lă isbii 
cătră ușă, dâră în pericolulă, ce ne a- 
menința, cu o astfel de vehemență, că 
clempa cea de lemnă a ușei se frânse, 
ușa se deșchise cu ofițerulă și elu cădii 
peste pragă pe spate la pământă. Iute 
apoi se sculă de acolo și, îuchicjândă ușa 
pe din afară, o propti cu spatele sale 
și o ținu închisă strigândă la soldați: 
„încoce măi!u

Ce să facă ? Momentulă era critică ! 
0 pricepură acesta și tovarășii mei, căci 
înțelesei de pe fața loră; eu însă o 
simțiam îndoită mai penibilă : o simțiamă 
și pentru mine și pentru tinerii stră
ini aduși cu mine ; și nu era nici o cirtă 
de timpă de perdută de a mai gândi multă 
că ce ar fi să facemă, ca să n’aibă cei

de afară când a întări ușa, încuindu-ne 
pe noi înăuntru. Deră și de-amă deșchide 
noi ușa acum cu puterea, ce ne așteptă? 
Pe locă mâ decisei ce sâ facă. Căutai, 
ușa era crăpată, de se vedea ceva — 
ofițerulă. Iute apucă carabina’ml din 
ungheriu și chibzuindă din depărtare la 
spatele ofițerului, dâdui focă ....... Ună
vaetă, o sudalmă grea și o isbire la pă
mântă fu râspunsulă....

— „Aveți deja ce-i mai de trebuință 
la voi?“ întrebai pe tovarăși și cu ună 
„allons (să mergem ă) !“ eșirămă cu toții 
afară. EșițI din tinda crâșmei, unde nici 
nu ne mai uitarămă la ofițerulă, ce se 
svârcolea pe pământă, vedemă doi 
soldați cu puscile îndreptate spre noi.

„Ce vreți ?“ le strigă eu și tovarășii 
mei carabinele, eră eu ună pistolă le și 
îndreptarămă asupra loră. Cătanele vâ- 
dându-ne cu atâtea arme și-apoi mai au- 
dindu-mâ vorbindu-le românesce, ste- 
teră ună pică nedumeriți, că ce să facă. 
— „Sâ nu vâ pună pâcatulău , le cjisei 
eu, „voi sunteți înșelați, vechilulă boe- 
rescă e de vină : vomă merge și’lă vomă 
învăța noi, der voi mergeți și căutațl 
de ofițerulă.11

Bietele cătane făcură cum le disei eu.
Nu se vedeau pe nicăiria sufietă de 

omă; însâ ce va pute, ba ce va trebui 
sâ urmeze în curând, îmi era învederată. 
După-ce merserămă cu pași repedl îna
inte spre sată, stetei puțină și uitându- 
mâ la tovarășii mei, le disei cu ună 
zîmbetă siluită, der cu inimă plină de 
amară :

— „Cum se vede, am sfârșită espediți- 
unea n6stră“.

Ei, bieții tineri, se uitară la mine 
și ițiseră cu aeră tristă :

— „Ei, acum dâră ce facemă ?“
Gândii și eu la aceea, că acum ce 

sâ facemă, der îmi veni în ajutoră altă 
belea. Din spre sată, și anume, din 
spre mâră, numai ce vâdă o mulțime 
de dmenl'cu topore, cu hârlețe, cu cas- 
male și cu ochii ațintiți spre noi, eră în 
fruntea loră — vechilulă Bălăsescu. — 
Plină de nâcază și de venină, cum eram, 
mi-se mai ridică în inimă și o furiă, de 
mai că nu sciamă de mine. Repede pășii 
spre ticălosulă de trădătoră, îndreptai 
pistolulă spre elă, der mișelulă făcu iute 
„Stânga’mprejură11 și se îndosi printre 
omeni. Aceștia vâdândă, că „coconașulă„ 
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Mitropoliei în totă timpulă ceremoniei 
ocolirei Sântului Epitafă.

In Sâmbăta Pasciloră, la orele 12 
din nopte, M. S. Regele, urmată de casa 
sa civilă și militară, escortată de esca- 
dronulă de gendarmî ală capitalei, a mersă 
la Mitropolie la Sânta înviere.

D-nii miniștri, înaltele corpuri ale 
statului, magistrații și funcționarii mai 
susă arătațl au asistată la acestă serbare.

Liturghia s’a slujită de cătră I. P. 
S. S. Mitropolitulă Primată, încunjurată 
de înaltulă cleră. Momentulă când I. P. 
S. S. exclama: Christosu a înviată, s’a 
anunțată capitalei prin 101 tunuri de pe 
Delulă-Spirei.

Conformă vechiloră tradițiunl s’a 
scrisă Evanghelia Sântului Ionă, pe care 
M. S. Regele a semnat’o și s’a învestită 
la urmă cu sigilulă statului.

M. S Regele a luată apoi în mână 
sânta Cruce, înaintea căreia s’au închi
nată asistenții.

La sfârșitulă sântei Liturgii s’a ce
lebrată ună Te-Deum pentru aniversarea 
dilei de 8 Aprilie, atâtă în capitală, câtă și 
în tote județele, piua de 8 Aprilie e 
aniversarea nascerei și a proclamărei Re
gelui Carolă ca Domnă ală României. In 
8 Aprilie a. c. a împlinită M. Sa versta 
de 50 de ani.

In urmă M. S. Regele a binevoită 
a întruni la Paiață, în sala cea mare de 
mâncare, la dejună, la care a luată parte 
și M. S. Regina, pe I. P. S. S. Metro- 
politulă Primată, pe d. președinte ală 
consiliului cu domna, d. președinte ală 
senatului, d-nii miniștrii cu domnele, pe 
înalții funcționari ai statului, pe d-nii 
oficerl generali și superiori, precum și 
pe tote notabilitățile cari au fostă față 
la serviciulă divină, peste totă 100 de 
persone.

înainte de a trece la dejună, d. Las- 
cară Catargiu, președintele consiliului, 
în numele guvernului, a adresată Au- 
guștiloră noștri Suverani căldurose feli
citări pentru a 50-ea aniversare a nas
cerei M. S. Regelui, urându-Le fericire 
și ani îndelungați pentru prosperitatea 
țârei și întărirea dinastiei.

Maiestățile Loră primiră apoi ase
menea și felicitările tuturora ospețiloră 
presențl. Forte simțitori la dovedile de 
iubire ce Li-se aduceau, Maiestățile Loră 
binevoiră a mulțămi cu multă afabilitate. 
Auguștii suverani, conformă vechiului 
obiceiu, au ciocnită ouă roșii cu perso- 
nele presinte; er la orele 3 și jumătate 
dimineța, după ce au mai convorbită cu 
toți ospeții, S’au retrasă în apartamen
tele Loră.

Duminecă la orele 8 și jumătate 
sera, ună numărosă publică s’a presen- 
tată la Paiață cu musica și torțe, spre 
a aduce urări Auguștiloră suverani cu 
ocasiunea a 50-a aniversare a nascerei 
M. S. Regelui.

Maiestățile Loră se arătară pe bal- 
conă și au fostă aclamate de numărosă 
mulțime cu strigări entusiaste de: Tră
iască Regele ! Trăiescă Regina! Apoi au 
binevoită a admite în preseuța Loră o 
delegațiune a orășeniloră Capitalei com
pusă din 40 fruntași, avendă în capă pe 
primarulă și ajutorele sale, precum și 
senatori și deputațl ai Capitalei.

D. primară adresa Maiestățiloră Loră 
felicitări prin următorele cuvinte:

„Sire! Aceeași provedință, care a 
salvată națiunea română de nenorocirile 
a XV vâcurl, a făcută să fiți alesă ca Su 
verană acum 23 de ani.

„Este o frumosă coincidență, că Ma
iestatea Vostră să fi fostă chiămată a 
conduce destinele acestei națiuni în a- 
ceeașl di corăspundătore, în care ați 
vădută pentru prima oră lumina, și ca 
acjl să împliniți o vieță semiseculară pe 
Tronulă țărei, pe care ați făcut’o inde
pendentă și stimată de lume, prin în
crederea ce ați avută în virtutea ei, 
prin propria Vostră vitejiă, prin devota- 
mentulă ce ați sciută inspira întregului 
poporă.

„Acestă reînviare a drepturiloră nos- 
tre străbune o sărbătorimă adl în diua 
Invierei divinului Salvatoră cu o deo
sebită bucuriă, și de aceea, Sire, am 
venită să vă aducemă omagiele Capi
talei, la care se asociază toți Românii, 
și să vă urămă ca, pentru înălțarea pa
triei, să trăițl pentru a sărbători cente- 
narulă acestei fericite cjile, alături cu 
Augusta nostră Regină, podoba măreță 
a Tronului, și cu Alteța Sa Regală prin
cipele moștenitoră, care este chemată a 
lua parte la lucrările maturului corpă și 
a se inspira din exemplele ce va găsi în 
vieța și în virtuțile Maiestății Vostre și 
ale Maiestății Sale Reginei, în trecutulă 
și însușirile neamului românescă.

„Să trăițl Sire! Trăiescă Maiestatea 
Sa Regina! Trăiescă Alteța Sa Princi
pele Moștenitoră! Trăiască România!“

M. S. Regele, răspundendă la aceste 
urări, în cari vede dovedi de dragostea 
și devotamentulă ce poporală are pen
tru Tronă și Dinastiă, dice că împlinindă 
astădl 50 de ani, aprope jumătate din 
versta Sa a dăruit’o cu dragoste și cu 
bucuriă iubitului său poporă, care, are 
speranța, că va urma a se desvolta și 
întări în liniște și pace. Maiestatea Sa 
mai adaugă apoi, că în curendă A. S, 
R. Principele moștenitoră va veni în 
BucurescI, spre a se stabili pe lângă 
Maiestățile Loră.

După ce mai convorbiră încă câtva 
timpă, cu obicinuita loru afabilitate, cu 
personele presinte, Maiestățile Loră S’au 
retrasă în apartamentele Loră.

Vinerea mare ținută a fostă de 
doliu, adecă pentru d-nii civili: fracă, cra
vată și mănuși negre ; decorațiunl: ma
rele cruci fără cordonă. Militarii: mare 

ținută; decorațiunl.- marile cruci fără 
cordonă.

Sâmbăta mare ținuta a fostă: fracă 
cravată și mănuși albe; decorațiunile în 
formă reglementară.

Militarii: mare ținută de ceremonia.
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fletulă meu...!*)
Câtă voiu fi stătută eu așa, perdută 

în gânduri de cele mai sfășietore, nu sciu; 
dâră deodată numai audă aprope de 
mine ună : „Norocă domniloră !“ Tresară, 
mă uită, era ună Română ardeleană cu 
pușca la umără! — Cum așă cjice, ca 
lui Dumnecfeu îi spusei năcazulă meu... 
Ne dete bunulă Română merindea sa 
totă, ne conduse pănă la sătulă său 
Holu și de acolo merserămă cu o căruță 
la Borsecă. Dela Borsecă, la Clușiu și 
deacolo la Parisă.
__________ Iraclie Pornmbescu.

*) Momentulă acesta îlă fixă principele 
Alecu Moruzzi cu colori de oleu într’ună ta
blou mare, aprâpe de uni metru de înaltă și 
forte cu grijă lucrată : tustrele persâne, portre- 
turi. Junii FrancesI în posițiunea-le, cum i-am 
descrisă, și cu fața-le sferșită. Loculă e sprin
ceana unui munte înaltă. In josă spre Ostă, 
intr o perspectivă de totă artificidsă, se prioepo 
într’o depărtare, ce se răsface în aeră — Ia- 
șulă; âră la spatele chipuriloră, munți, bratjl și 
pădure întunecdsă. In fața lui Jfăiinescu sc vede 
t6tă durerea sufletului .tiu! — Acestă tablou in
teresantă și prețiosă eu l’am văzută, și audă 
că se află la cineva în Moldova.

(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Berlinu, 27 Aprilie. „Kreuzzei- 
tung“ enunță, că în privința că
lătoriei Țarului Rusiei la Berlinu 
nu e hotărîtu nimicu definitivă. 
— Preotulu Stocker a primită din 
partea consiliului superioră bise- 
ricescă o dojenire forte aspră.

ParisÎJ, 27 Aprilie. Se desminte 
scirea, că guvernulă franceză ar 
fi dată Vaticanului vr’o promisiune 
în privința restabilirii puterii lu
mesc! a Papei.

BucurescT, 27 Aprilie. Zankov 
a plecată la Turnu-Severină, pen
tru ca se se întorcă în Bulgaria.

Viena, 27 Aprilie. Calamitatea 
cu greva dela tram vaiu s’a termi
nată acum cu totulă. In timpulă 
grevei au fostă arestați 460 de 
inșî, er răniți 206.

EDUC-AȚIUNE,
Cam trebae se fie crescerea, 

ce părinții o dau copiilorii, pentru ca șcdla 
să-sl ajungă mai cu înlesnire înaltulu ei scopti.

Motif) : Copiii buni sun tu bucuria 
părințiloră, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loră.

(Urmare.)

Ca fiii lui moșă Mărtin voră 
păți toți fiii aceloră părinți, cari 
n’au cumpătă la vorbă, la gândă 
și la dorințe, cari în golătatea su
fletului loră nu cunoscă altă feri
cire mai mare decâtă ași bate jocu 
de sărăcia altora și a se umfla cu bo
găția lorii ca brosca din fabulă.

Când amă sta se cercetămă, 
din ce felu de familii au răsărită 
cei mai bum și cei mai harnici 
școlari, amă afla de sigură, că 
mai rară din casele bogațiloră, ci 
cei mai mulțl din clasa bmeniloră 
de mijlocă.

Causa e forte firescă și simplă.
E, că biatulă săracă n’are pe 

ce se răijima decâtă numai pe 
hărnicia sufletului său, pe timpă 
ce fiii bogațiloră plini de deșer
tăciune se racjimă pe averea pă
rințiloră, la care ei n’au muncită 
și pe care ei o primescu d’a gata, 
fără trudă și ostenelă și fără a o 
sci prețui după adevăru.

Mai e apoi încă o pricină, pen
tru care fiii bogațiloră închipuiți 
se făcu bmeni de nimicu.

Ei suntu învățațl de mici copii să 
aibă mereu bani mulțt pe mână.

Unde’și uită tata, acolo’i aduce 
mama aminte, seu o face densa 
pe furișă, fără scirea tatii, și cu 
mână darnică umple busunarele 
fiului său.

Nici nu le trece prin minte, 
că banulti în mâna băiatului e unii 
mijlocii de deplină stricăciune.

Adevărulă însă e, că banulu îlu 
face distrasă, cu gândurile împărțite 
la felurite lucruri, după care'i fugiră 
ochii preste cți.

Banulu îlu face se’și uite de școlă 
și de datoriile, ce ’i le impune școla.

Banulu îlu face se desprețuescă și 
să urască cartea și învățăturile din 
carte.

Banulu îlu face să prețuiască lus- 
trulu deșertă

Banulu îlu face deșertă de simțiri 
nobile și cu capulu golu de gândiri în
țelepte.

Banulă îi pune băiatului în mână 
o mulțime de mijloce de stricăciune.

Banulu îlu face se’și uite de pă
rinți, de legăturile sfinte între olaltă, îlu 
face să fiă neascultătoru de sfaturile 
și povețele loră părintești, să fiă cu 
inima rece și nesimțitore cătră denșii.

Banulu în sfîrșitu îlu aruncă în 
prăpastia peirei lui trupeșei și su
fletești.

Cu banii, ce-i veți da copiiloră, 
îi veți înstrăina dela inima Vostră.

Ei Vă voră iubi numai pentru 
bani și câtă timpă le dați bani.

Numai odată de nule veți da, 
voru începe a Vă urî.

Multe esemple am înaintea 
ochiloră, când Vă vorbescă astfelă.

Am văcjută băeți, cari le spu
neau părințiloră în față, că ei nu 
învață, că nu voră să învețe, 
fiind-că nu le dau bani pe mână.

Gândiți-Vă, ce rău le faceți băe- 
țiloru Voștri în chipulă acesta, 
gândiți-Vă ce rău Vă faceți chiar 
Vouă înși-vă.

Vouă Vă amărîțl cțilele, eră pe 
copiii Voștri îi stricați cu desăvârșire.

Ce au ei trebuință de bani, 
când acasă au totă ce le trebue?

Depărtați din casele Vostre 
răulă obiceiu de a da băețiloră la 
cjile mari, la sărbători, la tțiua nu
melui etc. bani ca daruri.

Dați-le mai bine o carte bună, 
o carte cu chipuri, unu bricegu, 
ună compasă; lucruri potrivite cu 
trebuințele loră, cu versta și cu 
vredniciile loră.

Să mă credeți, că le faceți 
multă mai mare bucuriă cu ast
felă de lucruri, decâtă cu bani. 
Banii îi prăpădescu, eră lucrurile

are frică de noi, numai ce’i vădii, că 
facă ca și densulă și totă cu elă în 
frunte o iau la fugă înapoi pe drumulă 
pe care veniseră.

„Ce-i acum de făcută!“ cugetam eu 
în mine. Mâ uitai îndârătă, de n ar fi 
să ne’ntorcemă spre Cornu-luncii seu 
cumva măcar pe lângă ea, spre Buco
vina, și vâjui ună soldată din cei dela 
crîșmă, alergendă într’acolo, eră altulă 
pe șosea în josă spre Fălticeni. Nu pu
team deci fi nici ună pică la îndoială, 
că ce scopă, ori decă ofițeriulă era viu, 
ce poruncă aveau soldații, căci sciam, 
că la Cornu-luncii și la Fălticeni se află 
soldați mai mulțl și la Fălticeni încă și 
deregătoriă județenă și orășenescă cu 
polițai, panțiri și alțl slujbași pedestri 
și călăreți. A mai gândi deci multă, nu 
era timpă, situațiunea ne era fatală!

Dreptă în fața nostră spre Vestă 
vedeamă, în ceva depărtare, munți și pă
dure. Mai gândii în mine : „Ce-a da Dum
nezeu, aceea va fiu! și-apoi cjisei conso- 
țiloră mei :

— „Aidemă curând, sS ajungemă colo 

în codru, că pe aicâ nu-i de zăbovită 
multă!“

Ne duserămă, der ce avurămă de 
aici înainte a suferi și a trage, nu potă 
descrie și nici nu-i de descrisă! Patru 
(file și patru nopți cu merindea maică 
numai pe o di, ce o avurămă în tașcele 
nostre, prin pădure, peste butucării, ba 
coborîndă în abisuri, ba urcândă pe 
rîpl .....

Din copilăria mea, ce o petrecusem 
în sătulă meu natală, Valea-sacă, aprope 
de Cornu-luncii, îmi adusei aminte, că 
în direcțiune spre Vestă, încătrău mer- 
geamă și de unde se cobora părîulă Suha, 
este hotarulă Moldovei spre Ardelă. A 
patra <]i ajunserămă la rîu, nu putu fi 
altulă, decâtă Bistrița. Spre norocirea 
nostră aflarămă nisce plute de bârne 
priponite de malulă de dinedee ală 
rîului, deslegarămă una și trecurămă 
dincolo, priponindu-o acolo âră. To
varășii mei slăbiseră — mergeamă 
în popasuri scurte — ne urcarămă pe 
ună munte, tovarășii mei ParisienI nu 
mai puteau de oboselă și de fome, căci 
merindea ni-se sfârșise de alaltă-seră și 

erl trăirămă numai cu leurdă (aiu săl
batică) și apă. Eu încă ceva mă mai 
țineamă — duceamă deci pe câte unulă 
din tovarășii mei în spate și apoi mS’n- 
torceamă de duceamă pe celălaltă-

Mâ aflamă aprope sâ’ml perdă și eu 
ultimele puteri, der nu numai puterile, 
ci și mintea, cugetândă la situațiunea’ml 
estremă de primejdiosă, în care mă 
aflam.... Incordându’ml încă odată ulti
mele mele puteri, adusei pe ambii con- 
soțl pănă la culmea muntelui, la care 
suia o cărare și pe care cu cea mai 
mare greutate ajungendă văcjui ună 
plaiu, ce ducea pe cresta muntelui și în 
susă și în josă. Mă uită, vădă mai la 
delă ună stâlpă văpsită negru-galbenă, 
era marginea Ardeiului!

Tovarășii mei, slăbiți de totă, se 
păreau ca ’n agoniă! Unulă era întinsă 
pe pămentă, eră altulă cuprinse piciârele 
mele și’șl răcjimase — sarbădă și cu o- 
chii închiși — capulă de genunchii mei. 
— — — Mă răcfimai și eu pe carabina 
mea și mă uitai în josă spre Ostă la 
biata Moldovă.... O durere nespusă 
mă cuprinse și’ml frământa întregă su- 
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acestea le remânu multii timpu 
ca dulci aduceri aminte.

Darurile în bani vedescu pe 
de altă parte unu sufletu mărgi- 
nitu ; ele suntU unu semnă inve- 
deratu alu unoru părinți lipsiți de 
adevărata cultură.

Ca să nu fie ispitiți a-le umbla 
gândurile după bani și după lu
cruri netrebnice, deprindeți pe bă
ieți de timpuriu la o vieță simplă 
în tbte: în mâncare, în haine și 
dorințe.

Și de ați fi încă odată așa de 
cu avere, precum sunteți, laceți-o 
acesta.

Când voru fi mari, copiii Voștri 
Ve vorft binecuvânta, că i-ați de
prinsă la o viață simplă.

Viața simplă e cea mai bună. 
Ea îi apără pe băeți de o mul
țime de gusturi stricăciose.

Cine are trebuințe mai puține, 
e mai aprăpe de Dumnezeu. Lucru 
prea firescă, căci inima lui nu se 
corupe și sufletul lui rămâne teferu. 
Elu se inspiră de totu ce e mă- 
reță și nobilă, plăcută lui Dum
nezeu și omeniloru.

De Vă iubiți deci copiii, de- 
prindeți-i de timpuriu la o vieță 
simplă.

Să mă credeți, că alte nâmurl, 
mai cu minte decâtă noi, de multă 
au începută a practica acesta vir
tute, care e isvorulă multoră al- 
toră virtuți lăudabile, și fiii loră 
suntă omeni harnici și fericiți.

Am cunoscută la alte nații 
fii de milionari cu capitale e- 
norme, trăindu forte simplu, pote 
mai simplu decâtă mulți fii de ai 
nemului nostru, ai cărorfi părinți 
n’au nici a suta parte din veni
turile grase ale aceloru străini.

Eramu în orașulă X. Ședeamă 
la masă într’unu restaurante de 
mâna a doua seu a treia, după 
cum ne erta punga. Eramu vre o 
12 persăne la masă. Dupăce ni-se 
servi supa, etă că intră în sala 
unde mâncamu, ună flăcăuașă, care 
după hainele sale părea că e ună 
omă de rendu. In adevăru însă elă 
era fiulu unui bancheră forte bo
gată, care avea venituri de sute 
de mii de florini. Se rugă cu po
liteță să ’i se dea voe a mânca la 
masa nostră.

Pe când mâncamu, unulu din
tre âspețl, mai bunu de gură, și 
care cunoscea bine pe celă ce ve
nise, cine era, 'Iu întrebă glumindu: 
„Me miră, D-le, că venișilamasa 
calicilor, D-ta, fiul bancherului X!“ 

„N’are să te prindă nici o mi
rare/1 răspunse elfi. ,Am fostă în 
strada Y, unde am avută nisce 
afaceri, și făcendu-mi-se fâme, și 
fiindă departe pănă acasă la pă
rinți, am intrată aici să mănâncu 
cu D-v6stre!“ „Și apoi ce? Nu 
cumva sunt eu mai bună decâtă 
D-v6stre ? Ce are a face averea 
tatălui meu ? Intre mine și între 
D-vostre nu găsescfi nici cea mai 
mică deosebire. Și traiulu meu se 
nu socotiți, că se deosibesce multă 
de alu D-v6stră. Am fostă dedată, 
de când eram mică, să mă mulțu- 
mescă cu mâncări câtă se p6te de 
simple. Rareori mâncămu noi a- 
casă la părinți mai deosibitu, de- 
câtu cum mâncați D-v6stre. Une
ori însă se întâmplă, că nu mân
cămu nici așa ca D-v6stră. Mai 
cu semă când avemu multă de 
lucru, ceea ce se întâmplă desu, 
și 'mi-e fâme, atunci iau o bucată 
de pane și puțină brânză seu carne 
afumată și mănâncu primblându- 
mfi în susu și în josă prin can- 
târu. Așa am fostă învățată de 
mică copilu, așa vreu se trăescu 
în totă vieța mea. Mâncarea sim
plă e cea mai bună și cea mia 
sănet6să.“ CV» urma)

Esemple de iubire cătră părinți*)

*) Materială de folosită In șcdlă și familia.

Tabacherea de aura.
Unu colonela arăta odată ofioeriloră 

săi, cari mâncau la masă la dânsulă, o 
tabacheră nouă forte frutadsă de aură. 
Fiă-care o lua în mână, se uita la ea cu 
plăcere și se mira de frumseția ei. După 
câtva timpii colonelulă, voindă să ia ună 
tăbăcii, o căuta prin tote busunarele și 
negăsindu-o, dise: „la vedeți, domnii mei, 
nu cumva vre-unulă din d-vostră a bă
gată din greșelă tabacherea în busuna
rulă său?“ — Toți se ridicară și-și în- 
torseră căptușala dela busunară, deră ta
bacherea nicăirl. Numai unulă, care se 
părea tare schimbată la față, 4'ae cu 
sfială: „Eu nu-mi întorcă căptușala dela 
busunarulă meu, vă mărturisescă însă, 
pe cuvântulă meu de onore, că tabache
rea nu este la mine/ Oficerii fiă-care 
se depărtară clătinândă din capă, și fiă- 
care credea, că elă e hoțulă.

In diua următore colonelulă îlă chema 
la sine și-i efi30 '■ „S’a aflată tabacherea. 
Unulă din busunarele mele se descosese și 
tabacherea căduse printre căptușală. Deră 
spune-mi, rogu-te, pentru ce n’ai vrută 
să arăți busunarulă d-tale, precum a 
făcută ceilalți oficert?“ Și dânsulă cjise: 
„Numai siugură d-tale, d-le colonelă, 
vreau să’ți arătă cu plăcere causa, pen
tru care am urmată astfelă. Părinții 
mei suntă forte săraci. Pentru aceea 
jumătate diu lefa mea o dau loră și eu 
nu mănâncă la prânejă decâtă numai 
bucate răci: o bucățică de slănină seu 
de brânză cu pane negră. Când am ve
nită la d-ta la masă, eu îmi aveam deja 
prândulă în busunară, — și ml-ar fi fost 
forte rușine, decă întorcendu-ml busuna- 
rulă, ar fi căcjutu din elO bucățica de 
pane nâgră cu slănină și brânză.

Colonelulă (jise mișcata: „Ești unO 
fiu bună și bravă! Pentru ca să poți 
ajuta mai cu ușurință pe părinți, vei 
sci, că de adl îucolo ai să prâmjescl în 
fiecare di la mine/ Apoi ’lă conduse în 
sala de mâncare, unde se aflau adunați 
toți oficerii, și înaintea tuturora îi dărui 
tabacherea de aură ca ună semnă înve
derată ală stimei sale.

* * «
Ună ajutoră câtă de mică din partea 

copiiloră îndulcesce traiulă vieții și mă- 
resce bucuria și desfătarea sufletului 
lorO. ____

Sergentulă său flulfl adevărată și nobilă.
Ună tată și una fiu se aflau amân

doi la aceeași companiă, tata ca soldată 
de rendă și fiulă ca sergentă. Fiindă 
odată regimentulă îutregă la eserciții, 
generalulă observa, când comanda „focă“, 
o greșelă mare la compania numită. Elă 
se duse iute dreptă la sergentă și’lă în
trebă năcăjită cine a comisă o greșâlă 
atâta de mare. Sergentulă tăcea. „Deră 
nu scii vorbi?u îlă întrebă generalulă, 
„îți voiu deschide eu gura/ Și îndată 
purunci să-i dea două40cl de bețe. In 
momentulă acesta se lupta ună soldată 
cu sine și era tocmai sâ iasă din rendă 
să vină cătră generală, deră sergentulă'i 
făcu sămnă să rămână la locă. După 
ce sergentulă îșl luă pedepsa/lă întrebă 
generalulă: „Acum sci-vei a.tădată vorbi, 
când vei mai fi întrebata ?“ — „De si
gura, și și de astă-dată n’așă fi tă
cută, decă vinovatulO n’ar fi fostă chiar 
tatălă meu, care n’a fostă nicl-odată pe
depsită pănă acuma/ Generalulă se 
uită lungă la sergentă, apoi dete pinteni 
calului și se duse fără a 4>ce ună cu
vântă; der în 4'ua viitâre ’10 chemă pe 
sergentă la sine, îlă făcu oficeră și’i spuse, 
că bătrânulă său tată va fi chiar astă4l 
lăsată acasă cu pensiune îndoită.

Ce-a fostă în stare să facă pentru mamă sa 
ună copilă <le 6 ani.

Ună preotă din Iași chiămâ le sine 
trei copii ai unui parochiană ală său 
forte săracă pentru a-le da nisce haine 
de pomană: era ună frigă înfricoșată 
și micuții copii erau înghețați de frigă. 

Bunulă părinte le dise să se apropie de 
cuptoră, să se încăltjescă, ș’apoi elă le 
dete la fie-care pane și puțină carne. 
Cei mai mărișori mâncară porțiunea loră 
cu mare poftă ; ală treilea însă se uita la 
partea sa cu ună aeră de mulțămire 
deplină, deră fără a gusta dintrânsa. 
„Ce! băete, cjise păriutele uimită, tu nu 
mânând?

— Nu, părinte, răspunse băețelulă, 
nu, vreu să-mi păstreză pănea și carnea 
mea pentru mama, care e bolnavă.

— Mănâncă, scumpulă meu copilă, 
mănâncă, voiu îngriji eu și pentru ma- 
mă-ta. — „Nu, nu potă mânca, vreu să 
ducă pânea și carnea acasă, pentru-că 
mama e bolnavă11. Și dicendă acestea 
ochii copilului se umplură de lacrimi. 
„Mamă-ta, micuțule, îșl va căpăta și ea 
partea sa, mânâncă, nu mai fii îngrijată, 
mânâncă că-țl va fi fome. — Da, 'mi-e 
fdme; însă mama e bolnavă.

— Ei bine, ține, aicea e pânea și 
carnea, care o vei duce mamei tale 
acuma mânâncă ce țl-am datăție". Co- 
pilulă s’apucâ și mânca, deră^numai 
pânea golă, dicendă: „carnea o păs- 
treză pentru mama“.

Besădirea pomilorâ in loca stabilă.
(Urmare din Nro. 81 ală „Gaz. Trans11.)

Pomii altuițl, după ce au ajunsă 
grosimea degetului celui mare și înălți
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Punctele la figuri ni-le punemă totă 
la 2 stânjinl (4 metri) unulă de altulă 
și ni-le socotimă după cum le vedemă 
în figura alăturată, ca să vie pusă totă 
ună pomă mare și unulă mică, unulă 
de vieță lungă, altulă care se trece mai 
iute, d. e. în celea patru cornurl de 
grădină amă ave patru corni, apoi 
giură împregiură pe lângă gardă totă 
ună alună și ună gutuiu; după aceea, 
giură împrejură, la 2 stânginl în lăun- 
tru gardului, totă ună nucă, ună prună, 
ună cereșă, ună prună, ună vișină, prună, 
ună nucă și er prună. In fața de cătră 
răsărită și mia4ă di amă pute pune și 
piersecl. In celelalte rânduri apoi vine: 
ună mără, ună prună, ună pâră, și totă 
așa să se repețescă, ca ună pomă mare: 
mâră, pâră, cereșă, vișină, nucă, sâ nu 
se vie lângă altă pomă mare și trainică, 
ci lângă de cei mici, cart de regulă și 
trăiescă mai puțină, încâtă chiar când 
cei mari prindă a produce mai bine, 
atunci ei se uscă, că și-au trăită traiulă. 
După cum ni-amă făcută socotela pe 
plană, așa o facemă și în grădină; în- 
tindemă frumosă o sforă de grădinărită, 
ori de nu avemă, intindemă altă sforă 
și totă la distanță de doi stânjinl punem 
ună pară, pănă păruimă tătă grădina, a- 
decă punemă semne unde sâ vină puși 
pomii. După aceea săpămă grâpele, 
cam pănă în genunchi de afunde, și de 
largi ca o rotilă de plugă și în mijloculă 
fiăcărei grope batemă ună pară bună 
ca de ună stânjină de lungă. După-ce 
și acestă lucru e gata, ne apucămă și 
sădimă pomii, pe cart i-amă scosă cu 
mare băgare de semă din școla de al
toită ca sâ nu le stricămă rădăcinile. 
Fiecare pomă îlă punemă lângă pară și 
tragemă pămentă pe rădăcini și adecă 
pămentă bună, care a fostă lucrată; 
mai bine e decă pământulă, care a fostă 
în gura grdpei, îlă punemă acum în 

mea unui stată de omă, trebue nn-tațl 
la loculă unde voimă a-i ave pe veciă. 
De sine se înțelege, că pănă ajungă 
mărimea și grosimea aceea, îi plivimă și 
îi săpămă de mai multe ori în fiecare 
veră, er primăverile le ciuntămă ori ce 
crenguță ar eși din rădăcine ori din josă 
de altoiă, ba chiar nici pe altoiă nu lă- 
sămă tote crengile ce ar eși, ci numai 
3_4 ]a verfă și acelea le retezămă pe 
o formă de lungi, cari apoi formeză co
rona pomului. Trunchiulă sub coronă tre
bue să-lă cultivămă să fie oblu, netedă 
și dreptă.

Pănă amă crescută pomii în pomă- 
riă, ne cultivămă și grădina unde voimă 
a-i așe4a de veci. Grădina, adecă, de a 
fostă de ierbă o spargemă cu plugulă 
și sămănămă in ea totă plante de sapă, 
cucuruză, napi, baraboi etc. Pomii apoi 
îi răsădim ă tomna. Etă cum :

După ce amă culesă plantele din 
grădina bine îngrădită, o curățimă bine 
de rămășițele planteloră și o grăpămă 
bine ca să rămână netedă. Ba putemă 
chiar să o arămă, sămănămă cu săcară 
și apoi să o grăpămă. După aceea ne 
facemă o lecă de plană să vedemă câte 
rânduri de pomi au locă în grădina 
nostră? Decă ni-amă făcută socotela, și 
aflămă că d. e. avemă locă de 12 rân
duri de pomi de-a-lungulă grădinei, 
atunci ne facemă planulă pe o hârtie 
ori pe o tăbliță de a copiiloră/n modulă 
următorii: 

fundă, și celă ce fu în fundă se devină 
deasupra. Pănă a nu pune pomulă îi cău- 
tămă rădăcinile celea ce ar fi sdrucite, 
le tăiemă frumosă și nete4imă bine; 
cele prea lungi încă le ciuntămă. 
Râsărindă pomulă, totă tragemă câte o 
sapă de pămentă pe rădăcini și scuturăm 
apoi pomulă, ca să-i între pămentă pe 
lângă tote rădăcinile. După ce gropa e 
plină de pămentă, apăsămă pământulă 
binișoră și legămă pomulă de parulă lui 
crucișă cu o legătură de papură ori de 
scorță de teiu, der așa, ca să nu fiă 
strînsă lângă pară. Făcândă cu toți 
pomii așa — pomăria nl-ar fi gata. De 
aci încolo puțină lucru mai avemă cu 
ea, numai primăvera mai săpămă și pul- 
verisămă pământulă pe lângă pomi, ca 
cu atâtă mai bine să potă străbate la 
rădăcini ume4elile nutritâre. Pănă suntă 
pomii mici e bine să cultivămă între ei 
plante de sapă: curechiu, cucuruză, napi 
etc. că lucrândă pământulă, ajutămă 
totodată și pomiloră. După ce pomii 
au crescută mari încâtă facă umbră de 
nu mai putemă cultiva nimică printre 
ei, lăsămă să crescă ierbă, der în giurulă 
trupineloră totă trebue să rupemă țelina 
în tdtă primăvera. Totă primăvera-i cu
rățimă și de crengile uscate ori de ce
lea ce ni-se pară prea multe, și de cui
burile de omide.

Făcendă așa , vomă ave pomi 
mulți și buni, nu vomă duce dorulă pâ- 
meloră, nu vomă fi siliți a-le cumpăra pe 
bani scumpi ori pe bucate, âr copiii noș
tri nu voră fi siliți a trece gardurile pe 
la vecini.

Inceputulă de bună sâmă ar trebui 
să-lă facă învățătorii, în grădinile șco
lare, unde să învețe pe fiitorii cetățeni 
acestă lucru plăcută și folositoră. Totă 
ei, în conțelegere cu preoții și senatele 
scolastice bisericescl, ar trebui să umple 
cimiterele și grădinile din jurulă biseri-
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celoră cu pomi buni și folositori, ca acelea 
să fie ca nisce mici paradise, er nu locă 
de pășune pentru vițeii, caii și gâscele 
unora și altora. Fiindă băieții inițiațl 
bine, din scolă, în acestă măestriă fru- 
mosă și folositore, vă4endă în totă cjiua 
grădina scolei și cimiterulă, voră avea 
ună viu esemplu pe care l’oră imita și 
căruia s'orti acomoda în afacerea grădi- 
niloră lord de pomărită.

Etă lucrulă care l’așl pretinde dela 
fiecare scolă — și care de altcum, cu 
dreptă cuventă — și legea îlă pretinde, 
der daună, că maioritatea scăleloră nostre 
nu-lă practiseză; etă lucrulti, pe care — 
după religiune, scrisa, cetită și compute 
în limba s’a maternă —ar trebui să pună 
fiecare învățătoriu pondulă celă mai mare; 
decă cu acesta a ajunsă la culmea mi- 
siunei și-i mai întrece timpii, n'am ni
micii în contră , introducă lucrulti de 
mână în scdlă, despre care de câțiva 
ani se face atâta sfară în țeră, der pănă 
atunci ba, căci scrisa este :

Non multa, scd multum.
I. P. R.

INDUSTRIA I)E CASĂ. 

contribue din ala său cu ce pote pentru 
școla de lucru. La adunările acestora 
societăți se voră espune obiectele pre
gătite de copii în școlele la cari va fi 
deja introdusa lucrula de mână. Popo- 
rula vădenda, că ce lucruri folositore 
sunta în stare a face copii în școlă, se 
va simți atrasa ca de una ce neesplica- 
bila cătră școlă, și jertfesce cu totă dra
gostea pentru acesta.

Numai atunci nu dă omulă pentru 
unu scopii nobilă, când nu e convinsă despre 
bunătatea lucrului, pentru care i-se cere 
ajutoră.

Decă contribuirile benevole voră fi 
și administrate consoiențiosă, decă se va 
face raportă amănunțită la tote adună
rile despre totă ce s’a dată, cine și ce 
a dată și la ce s’a întrebuințată, apoi 
decă se va ridica vada dăruitoriloră 
pentru bunăvoința loră, omenii se voră 
oferi pe întrecute a sprijini întreprinderea, 
carea va și aduce binefaceri neprețuite 
pentru tote problemele școlei. Prin o 
astfelă de menageare a poporului nu 
vomă mai vede lipsiri în școle, ci aces
tea voră fi pre împopulate, fără lecă de 
forță din afară.

Aceste societăți voră contribui din 
mijlocele adunate atâtă la introducerea 
și practicarea lucrului de mână în șco
lele comuneloră singuratice, câtă și la 
ajutorarea învățătoriloră pentru partici
parea loră la cursurile speciale din centru.

Nu va fi practică a se adauge aceste 
probleme soeciale în sfera de activitate 
a reuniuniloră învățătorescl, și etă 
pentruce :

Reuniunile învățătorescl și așa au a 
se ocupa și a discuta partea metodică 
didactică a lucrului de mână; decă acum 
voră ave a se îngriji totă ele și de par
tea economică a acestui obiectă, adecă 
de ajutorarea învățătoriloră pentru cua- 
lificarea loră și de adjustarea școleloră 
cu cele de lipsă pentru lucru, dău, acesta 
nici n’ar fi echitabilă. Destulă îi este 
învățătorului a se ocupa cu metodica 
instrucțiunei, și alții se se îngrijescă de 
partea materială a întreprinderei. Rolu
rile să fie împărțite, căci numai așa vomă 
pute lucra cu succesă progresivă.

Precum se pote vede din cele es- 
puse aci, societățile menționate nu suntă 
„conditio sine qua non". Lucrulă prin
cipală este:

Intâiu să căutămă a apropia pe po- 
poră de școlă, și a’lă face să cunoscă 
folosele precum și lipsele ei, — astfelă se 
va simți îndemnată a se înrola la lucru 
pentru înaintarea problemeloră aceleia; 
atunci urmeză de sine tragerea de inimă 
spre daruri benevole, după ce este pe de
plină convinsă despre bunătatea instruc
țiunei preste totă și în specială a lucru
lui de mână, carele e cu multă mai 
aprope de priceperea lui (a poporului) 
decâtă studiile teoretice sciențifice. Am 
cjisă „daruri benevole*,  pentrucă conlribu- 
irile impuse nu ducă de locă la scopă.

Lucrulă de mână.
Am cutezată a deschide discuțiunea 

asupra temei de susă prin apelula de 
sub titula „ 0 cestiune ardătore*, publicata 
prin Ianuarie a. c. în presa română.

Cu viă satisfacțiune îmi iau voiă a 
reveni asupra acestei teme, după-ce s’a 
confirmata din tote părțile, cu totă te
meinicia și cu multă însuflețire necesi
tatea pre simțită a întregirii instrucțiunei 
în școlele poporale prin introducerea lu
crului de mână în plănuia de învăță- 
mentă ala acelora.

Pentru scurțimea spațiului acestora 
pre ospitale colone, mă voiu mărgini 
de astădată numai pe lângă relevarea ce- 
lord mai practice mijloce, cari s’ara po
trivi mai bine cu împrejurările ndstre 
pentru esecutarea problemelora lucrului 
de mână.

La punerea în lucrare a acestui nou 
și pre importanta obiecta de învăță- 
menta sunta a se deosebi două momente 
mai însemnate :

a. ) Partea internă seu plănuia lui 
de instrucția;

b. ) Partea esternă, economică, seu 
mijlocele materiale, trebuinciose la pu
nerea în mișcare a întregului aparata 
de lucrare.

Cele referitdre la punctula a.) le-ama 
arătata cu altă ocasiune și la alta loca 
unde se cuprinde și o parte din cele 
reteritore la punctula b.) și anumita încâta 
privesce practicarea lucrului de mână 
în seminara.

Rămâne a vorbi despre partea eco- 
a omică a practicei lucrului de mână în 
șcdlele poporale singuratice.

Pe când compunerea planului de 
instrucțiune cade în sfera de activitate 
a Prevenerabilului consistoriu, ca fora 
suprema școlastica, pe atunci cade în 
datorința morală a fiecărui fiiu ala na- 
țiunei nostre a oferi dinarula său în cele 
materiale, spre promovarea scopuriloră 
mărețe ale lucrului din cestiune,—fiecare 
din ce are și câta p6te: bani, unelte, 
materiala de lucrata, seu alte mijloce 
ajutătore. Spre scopula acesta preoții, 
învățătorii și alte persdne inteligente au 
duplă îndatorire: Mai ântâi, ca omeni 
pricepători, prin imormațiunl convingă- 
tdre despre binefacerile întreprinderei 
de față au a mijloci înduplecarea popo
rului spre jertfire benevolă,er ala doilea 
au a se îngriji de administrarea cons- 
ciențiose a tuturora contribuirilora, ca 
acestea să-și aducă folosula așteptata 
spre convingerea și mângâierea contri- 
buitorilora marinimoșl.

Tote acestea se ajungă mai cu în
lesnire — creda eu — prin formarea de 
societăți în raionula protopopiatelora 
sub conducerea protopopului și sub con
trola Consistorului. Membru ală acestora 
societăți pote fi ort-care creștina, care |

Ală doilea. Noi, cari formămă inte
ligența poporului, să nu remânemă numai 
pe lângă împlinirea „afurisitei'1 de dato- 
rințe, impusă de oficiulă, ce’lă ocupămă, 
ci să ne procurămă și mdngăerea de a ne 
îngriji de câte ceva, folositoră neamului 
nostru, pe altă cale, afară de cerculă lu- 
crăriloră curente ale oficiului. Atunci 
de sigură aflămă mijloce și căi destule, 
prin cari putemă înlesni scoterea la limană 
chiar și a celoră mai complicate și grele 
întreprinderi folositore.

In Germania s’au înființată mulțime 
de astfelă de societăți, nu numai în cer
curi mai mari, ci chiar și în comune sin
guratice. In mulțime de localuri publice 
se află așecjate cutiuțe pentru contribuiri 
din partea ospețiloră pentru lucrulă de 
mână ca și pentru alte scopuri culturale 
și de binefacere. Bunăvoință să fie și 
puțină dragoste de a pune umărulă la 
lucrări comune de progresă, — și tote 
se potă face cu deplină succesă!!

BrașwH, Săptămâna luminată 1889.

George Moianiî.

Din traista cu minciunile.

Când au vrută Țiganii să’șl facă biserică. 
S’au strînsă Țiganii la sfată 
Intr’o margine de sată, 
S’au strînsă dancii la soboră 
In frunte cu dada loră, 
Să’șl facă biserică 
înaltă și falnică, 
Cum n’a fostă și nici nu este, 
In lume să mergă veste ; 
Cum n’a fostă și nu va fi 
Pănă lumea va trăi.
Deră cum să ml-o dureze 
Și în ce locă s’o așede? . . . 
In delă ventulă va sufla-o, 
Mai josă apa va mâna-o, 
Atunci dada procopsită, 
Intre toți celă mai rînjită, 
începu a cuventa, 
Dăncei mi’lă asculta: 
„Loculă celă mai potrivită 
„Biserică de zidită 
„E ’n mijloculă satului, 
„Chiar la umbra gardului, 
„Acolo ventulă nu bate 
„Și apa nu prea străbate“ ! 
— „Der din ce-o vomă ridica" ? 
Dancii toți că întreba.
„Că lemnulă cam ruginesce, 
„Fertilă eră putredesce 
„Și petra se mucedesce" ! 
Atunci dada celă sfătosă, 
Mai sfătosă decâtă frumosă, 
Crescută totă lângă barosă 
Cătră obște se ’ndrepta 
Și în ăStă felă glăsuia: 
„Noi s’o facemă de cucute, 
„Că de-acelea suntă mai multe. 
„S’o comimă totă cu călbașl 
„S’o lețuimă cu cârnațl; 
„Coperișulă de lipie, 
„Cui oră căde, a lui să fie. 
„Clopotulă ună capă de porcă, 
„Că e cu limbă cu totă ; 
„Clopotulă mai mititelă 
„Să fie-ună capă de purcelu, 
„Că sună mai subțirelă. 
„Apoi ușile voră fi, 
„Cum nu s’oră mai pomeni, 
„Din slănină de cea grasă, 
„Să le vadă toți de-acasă, 
„Să vie cu custurile, 
„Să tae ’mbucăturile" ! . . . 
Soborîră, soborîră 
Și în ăstă felă hotărîră. 
De zidită se apucară, 
Cucute se adunară, 
Că ’să multe printre hotare; 
Der de unde călbașii 
Și de unde carnații, 
De unde lipiile, 
De unde slăninile? . . . 
Alașele se făcură, 
Da nu-i nimică pentru gură; 
Se săpară varnițele, 
Da ’să gole bordeiele, 
Le chiorăie mațele. 
Ș’așa zidirea sfințită 
A rămasă neisprăvită.

Țiganulă și stupulă.
Ună Țigană se duse cu nașulă său 

în pădure, ca să caute stupi, seu cum 
se mai dice, la bercuită. Ajungendă în 
pădure, ei se despărțiră unulă de altulă 
și unulă începu a căuta într’o parte, eră 
celălaltă în altă parte. Nu trecu multă 
și Țiganulă găsi ună stupă trumosă de 
albine, pe când nașulă, — care, am 
uitată să vă spună, era ună hoță de 
Română —, nu găsi altceva, decâtă nu
mai ună cuibă de vespl. Țiga
nulă, cum dete de stupă, îndată și striga 
pe nașulă său, să vie și să vadă, ce a 
găsită.

„VedI, nașule," grăi elă plină de 
bucuriă, „câtă de norocosă sunt eu la 
stupi! D’abia ne despărțirămă unulă de 
altulă, și țup! stupulă înaintea mea".

„Ai și tu ună pică de norocă, nu-i 
vorbă", răspunse hoțulă de Română; 
„der totă sunt eu cu multă mai noro
cosă decâtă tine. Eu, finule, am gă
sită ună stupă, care plătesce o țeră în- 
tregă."

„Cum așa?“ întreba Țiganulă plină 
de mirare.

„Așa, că’n stupulă meu suntă albine 
cu totului totă de aură, cu multă mai 
mari ca ale tale și frumușele și sprinte
nele, de’țl fugă ochii după ele."

Țiganulă la începută nu prea vrea 
să credă, der după ce nașulă îlă duse la 
copaciulă, unde erau vespii, și vădu că 
în adevără albinele nașului suntă mai 
mari și mai frumose, îlă rugă să facă 
schimbă unulă cu altulă. Românulă la 
începută se făcu, că se împotrivesce, și 
numai după ce cioroiulă îlă rugă mai 
de multe ori și’i făgădui că-i va da și 
ceva pe deasupra, se făcu, că se învo- 
iesce și vorbi astfelă:

„Fiind-că’ml ești fină, haida-de, 
mă învoiescă să-ți lasă stupulă meu 
pentru ală tău!... Numai să fii cu ochii 
în patru, când vei voi să bagi albinele 
cele de aură în coșniță, căci decă nu-i 
umbla cu frumușelulă, se potu spăria și 
poți rămâne de pagubă."

„Da cum să facă, Românico, să nu 
se spărie drăguțele dadii și să nu mă 
lase cu buzele drâmboiate ?“

„Etă cum: Să te sui încetinelă pe 
copaciu în susă pănă la ele, să bagi ffu- 
mușelă mâna în scorbura, din care vedl 
că esă, și să le dicl cu binișorulă să 
poftescă afară. Eu voiu rămâne pe 
aicea, și când îmi vei spune c’au eșită 
tote, îți voiu da coșnița, ca să le bagi 
în ea“.

„Bine, alduiască-te Dumnedeu, na- 
șuie; tocmai așa voiu face!"... Și îndată 
Faraonulă se și apucă să se suie pe co
paciu în susă. Copaciulă însă nu avea 
ramuri pănă mai aprăpe de verfă. Țiga
nulă văcjendă, că merge cam greu cu 
suitulă, o tuli în grabă cătră bordeiulă 
lui și nu peste multă se întorse cu o 
scară, nu e vorbă, și mai cu cuie și mai 
fără cuie, der tocmai bună ca să se urce 
pănă aprope de scorbura, în care se 
aflau vespii.

După-ce baragladina ajunse la vespl 
și se apucă de o cracă, hoțulă de nașă 
puse mâna pe scară și o trase la o parte, 
cjicendă, că albinele cele de aură se 
potă spăria de ea și nu voră voi să iasă 
afară.

Țiganulă se propti, cum putu elă 
mai bine, de craca de de-asupra vespi- 
loră ș’apoi băga mâna în scorbură, ca 
să’șl școță comora. Elă începu a le 
cânta albineloră, cum scia elu mai ffu- 
mușelă și mai drăgălașă :

„SuițI în susu la moșu,
„Că vă așteptă coșu ;
„Vai, ce coșă aurită,
„Cu-aramăț’mpodobită !
„SuițI la Dumnedeu,
„Să nu vă cjică de rău“ !
D’abia isprăvi însă Faraonulă cân- 

teculă, și unde nu se scormoniră vespii 
cu toții și eșindă din scorbură, începură 
să’lă înțepe, de’lă ustura și inima din 
elă. Țiganulă răbda, câtă răbda, pănă 
când în sferșită vădendă, că gluma se 
îngrdșe prea tare, începu să’lă strige pe 
nașulă din răsputeri:

„Pune, nașule, scara,
„Vede-ț’așă îngroparea, 
„Mânca-ț’așă comandarea, 
„Că m’omoră-albinele, 
„Uita-mi-te-ar binele" /
Da nașu ală dracului!... Să depăr

tase câtă colo de copaciu și se făcea, 
că n’aude. Atunci bietulă Țigană, vă
dendă că n’are ’ncătrău, îșl luâ inima’n 
dinți și se lăsa josă din copaciu, deși 
dela scorbură pănă josă o fi fostă așa 
vre-o trei stânginl și mai bine.

„Huzdupă,
„Fire-ară ală dracului stupă" !

Sandu.

MULTE ȘI DE TOATE.
Urmările cetirei de romane.

Cetirea pasionată, esclusivă a roma- 
neloră, a făcută pe ună bravă soldată, 
în garnisonă la Nuremberg, să comită o 
greșelă care l’a adusă înaintea consiliu
lui de resbclă diu4W.urtzburg. Reischel — 
acesta e numele soldatului în cestiune
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— consacră momentele sale de repausH 
cetirei romanelorO de aventuri și de ca- 
valerismă. Imaginația puțind câte pu
țind ajunsese la und așa gradd de a- 
prindere, încâtd singura dorință a lui 
Reischel era : să trăiască într’und casteld 
în mijloculd singurătății și să alerge după 
aventuri. Intr’o frumosă din'Februa
rie trecutd, soldatuld dispăru din Nurem
berg ; înzadard a tostd căutatd timpO de 
mai multe dile. Eld se retrăsesese în 
ruinele unui casteld situatd între Fehren- 
bach și Lauf, unde petrecu o vieță mi- 
serabilă, înehipuindu’șl însă, că era und 
seniord (nobilii) din evuld mediu. Când 
friguld deveni prea simțitord, eld re
veni la simțămentuld realităței și se ho
tărî în sfârșită să reintre în regimentd. 
Arestatd pentru deserțiune si cerșitoriă, 
a fostă acum de curendd condamnată 
la trei luul și cinci-spră-c}ece dile închi- 
sdre.

In care oră a âhei omuln e mai tare?
La acestă întrebare de sigurd vord 

răspunde grăbitd cei mai mulțl, că omulă 
e mai tare: „dimineța după sculare/ 
Dr. Buch însă, după încercările făcute 
cu aparatulă dinamometru, a constatată 
tocmai contraruld, că adecă: omulă di
mineța după sculare e mai slabă. Pu
terea mușchiloră se măresce după de- 
jund și ajunge după prândă graduld celd 
mai mare de tăriă. După aceea scade 
erășl pentru câteva ore, se ridică însă 
din nou cătră seră, pentru a scăde erășl 
cu încetulă pănă dimineța. Cei mai 
mari inimici ai puterei musculare suntd: 
lenea și pre marea opintire. Asudarea 
în decursuld lucrului slăbesce mușchii 
forte multă. Fiind-că cei mai mulțl 
omeni se scolă forte de dimineță ’și fo- 
losescd orele pentru lucru, atunci este 
bine avendă lucru mai greu să mănânce 
mai ânteiu bine.

Unu agentă de reclame
din Londra a oferită guvernului en- 
glesd und miliond și jumătate de mărci 
spre a'i încuviința să folosescă partea 
din dosd a mărcilord pentru anunțuri. 
Spre marea lui neplăcere însă guvernuld 
îi refusă cererea.

Imperatulu din China
are o armată de servitori, dintre 
cari 25 trebue să stea gata a’ld răcori 
cu evantaiuld la cererea lui, 10 inși 
au singura afacere de a’i ține, umbrela 
când e udă. De ordinard îld înconjoră 
30 de medici. Are 80 dădace (îngrijitore 
de copii), 23 bucătari, 50 servitori ai pa
latului, 50 lachei, 75 astrologi, 16 învă
țători și 60 de preoți.

HUM0RU SI SATIRĂ. __________ >___________ ___
Spiritu poetică ungureacu.

O f6iă ungurescă a acosu de 
curend la lumină unu bobocu de 
„poesiă“, vrednică se fie cunoscută 

de totă lumea, pentru „frumosulu 
idealu“ cuprinsă în ea. In tradu
cere sună :

Ce scii? Der de după morte
Sufletele vind napoi,

Și treed er în vite, plante...
Eu m’oiu face păpușoiu.

Tu te fă purcea, iubită,
Și mă mancă ’ntregd pe mine;

M’oiu sci, celd puțind, de-apururl 
Fericitd ca ’n raiu, în tine.

Comercialii de vinuri alu României.
In urma măsurilord luate de consu- 

luld romând din Stutgart, mai multe case 
de vinuri forte importante, ca Gebruder 
Liebrich din Berlin, Kaumann Minor de 
Frankfort, Iohan Eggers Sohn & C-ie din 
Bremen, H. Markus din Hamburg, I. 
Leers din Colonia, Georg Ortembach 
din Vetzlar, I. Humbert din Mosbach, 
O. Lanffs din Unkel (Rin) și alții, au 
cerutd consulului romând statistica vinu- 
rilord, au examinatd specificațiunile ce 
cuprindea și au declaratd, că vinurile ro
mâne convind Germaniei, și că numai 
prețurile cu care se potd oferi acele vi
nuri potd determina importanța comer- 
ciului ce va face cu România asupra 
acestui articold.

„Ministruld de comerțd — scrie „Cu
rier. Financiară11 — obervend că tdte 
sciințele ce ne sosesed suntd favorabile vi- 
nurilordnostre, a adresată Camerilord de 
comerciu o circulară, prin care le invită să 
dea impulsiunea provădătorilord de vi
nuri pentru a trimite mostre de vinurile 
ce posedă și sciințele ce trebue să le 
însoțescă/

Tergulu de rîmători dela Severinu.
Cetimd în „Curierulă Financiară/ 

La Ministrulu de comerciu primindu-se 
compturile dela direcțiunea acestui tergă 
pe timpulă dela deschiderea acestui tergd 
adecă dela Iunie 1887 pănă la Februarie 
1889, suntemă și noi în măsură a da 
aci câteva cifre forte interesante:

Rîmătorii întrațl în tergă în timpulă 
indicată mai susă, adecă în timpd de 18 
luni, acusă cifra de 30,890.

Din aceștia 20,(X)0 s’au vândută în 
Austro-Ungaria, avendă greutate de plată 
150 kilogr. unulă seu în totală 3.600,000 
kil. Prețulă vendărei în termenă mediu 
fundă de fr. 1,25 kil., valorea rîmători- 
loră venduțl în Austro-Ungaria se urcă 
la suma de 4,500,000 franci

In țeră s’au vendută 3,200 rîmători 
în greutate de 480,000 kil.., care pe pre
țulă vendărei de 80 bani kil. represintă 
o valbre de fr. 384,000.

Restulă pănă la concurența sumei 
de 30,890 rîmători au rămasă în ocolele 
târgului.

Produsele consumate în tergd cu 
îngrășarea rîmătoriloru suntd:

9,000,000 chilograme porumbă a lei 
10 suta de kilogr., seu în totală lei 
900,000.

7,000,000 chilograme orză a 8 lei 
suta de kil., valore lei 560,000

4,300,000 chilograme săcară a 8 lei 
suta; valore lei 344 000.

6,000 chilograme sare a 10 lei suta 
lei 600

3,000 chilograme sare amară a 50 
lei suta lei 900.

In resumată mișcarea comercială a 
acestui tergd presintă situația de:

Lei 4, 500,000 valorea rîmătoriloră 
noștri venduțl în străinătate și cu acesta 
modă aduși bani în teră.

Lei 442,800 valărea rîmătoriloră 
aflațl în ocole.

Lei 1,805,500 valorea producteloră
Lei 384,000 valorea rîmătoriloră vă- 

duțl în țeră. 
consumate.

Ună diaru din capitală vorbindă de 
resultatele acestui tergd, face următărele 
juste aprețierl:

Aceste resultate ni-se pară destulă 
de satisfăcătore mai alesă la începutulă 
acestei instituțiunl, țiindă contă mai cu 
semă că beneficiile trase din mișcările 
de mai susă revină crescătorii ord de rî- 
mătorl, comercianțiloră români și agri- 
cultoriloră, care găsescă mijloculd a’șl 
desface productele la acelă tergd.

Reese der, că Statuld n’a greșită cu 
înființarea acestei instituțiunl.

Nu vomă trece cu vederea a spune 
că acestă tergd trăesce din veniturile 
sale fără a îngreuna budgetuld statului 

ceea ce ne face să sperămă, că după 
amortisarea capitalului de construcțiune, 
târgulă va fi pusă în stare de a’șl în
tinde operațiile comerciale chiar pe pro- 
piile sale mijloce.

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 22 
Apr. n. starea rîmătoriloră a fostă de 149.704 
capete, la 23 Apr. au intrată 1584 capete și au 
eșită 1027, rămânendă la 23 Apr. und nu
mără de 150.261 capete. — Se noteză: marfă un- 
gurâscă veche, grea dela 54 pănă la 55 cr.— 
marfă ungurescă tineră grea dela 56— cr. pănă la 
57— cr., de mijlocă dela 55 cr. pănă la 56 cr. 
—ufârd dela 53 cr. pănă la 54 cr. —marfă 
țlrănescă grea dela------ pănă la------ cr. — de
mijlocă dela 53 pănă la 54 cr. — ușoră dela 
51 cr. pănă la 53 cr. — Marfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă 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 ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4'/2.

Bursa de mărfuri din Bndapesta dela 24 Apn. 1889.
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t. Prețul per 
100 chil gr.

dela pănă

Grâu Bănățenesctî — — —
Grâu dela Tisa 79 7.10 7 15
Grâu de Pesta 79 7 05 7 10
Grâu de Alba-regală 79 7 10 7.15
Grâu de Bâcska 79 7.10 7.15
Grâu ung. de nordU 79 7 95 7.—

Kf mințe soiul a Calitatea
Prețul per
100 chiler.vechi ori neue per Hect.
dela pănă

Secară — 70—72 T5 90 KU
Orză N utreță 60.62 5.90 6 30

de vinars 62.64 6 50 7 10
de bere 64.66 7.10 7 15

OvesM — 39.41 5.35 5.80
Cucuruză bănăț. 75 4.70 4.75

I) alt soiu 73 4.50 4 65

Hirișcă
n
n — 5 30 5.65

CursuluProducte div. Soiulă
dela | pănă

66.—56.Luțernă ungur, 
francesă

roșiă
rafinatu duplu

»
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porcâ

Sol . ”ISlănină
•u
8

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

44.—
37.—
6.50

64.—

52.—
37.25
6.60

65.50

52.—
59 50
30 —

8,50
8-50

53.—
60.50 
31.
9.—
8.70

Seu
Prune

o Lictaru
>d
3
tuL.

Nuci
Gogoși

Miere

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonu nou 
bănățenescu 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută
galbină strecurată 
de Rosenau
brutu 
Drojdiuțe spirtde

Ceară
Spirtu

118.
14.50
18 —

120.
14.75
18.50

Cursulii pieței Hrașovu 
din 27 Aprilie st. n. 1889.

»

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintti românesc!! - n 9.40 H 9.43
Napoleon-d’orI- - - * 9.48 H 9.50
Lire turcescl - - - n 10.72 M 10.77
pnperiall - - - - 9.72 n 9.77

SCHIMBARE DE LOCAL.
Subscrisulă am ondre a încunosciința pe onor, publica, că

Prăvălia maa ds haine bărbăisâci 

ml-am strămutat’o în TTlița, Vămii IST o. 11, în acelașa locala, 
unde se afla mai nainte prăvălia croitorescă a lui A. SCHWARZE & 
BARTHA și în urmă prăvălia lui A. SCHWARZE.

Mulțăminda de încrederea ce mi-s’a data pănă acum, roga pe onor, 
publica a ml-o da și de aci înainte în noula locala. Voiu căuta sâ ese- 
cuta punctuala și consciențiosa cu prețurile cele mai eftine tote lucrările 
ce cada în specialitatea croitorLi.

62,3-1

DE IHCHIRIATU
este o locuință frumdsă în Maerulu Blumena No 199 constă- 
tăt6re din patru odăi, o odae pentru servitori, bucătăria, pivniță, 
podu, șopu pentru lemne, grajdu, șopu pentru trăsură șipodupentru 
fînu, dela sf. Michailu st. n. încolo pe unulti seu mai mulți ani.

Informațium mai de aprdpe se dă în Cancelaria Eforiei 
scolelorO centrale române gr. or. suburbiulu Scheiu, Edificiulu 
gimnasiului românii gr. or. ’ 596_g

5.63

anii.

Bursa din Bucuresci din 24 Aprilie.

Galbinl . „ 5.60
Scris, fonc. „Albinau6°/0 „ 101.—

„ „ „ 5% „ 98.50
Ruble rusescl - - - „ 126.— 
Discontulă - - - - 6’/2—8°/n pe

V aloxi °/o se i omp.
Rentă română perpetuă 1875 &7. 96.—
Renta română amortisabilă . 5°/n 95-7.

dtto..................................... 4u/o 83.7,
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 101-7,
Oblig, de stată C. F. Române 67,

idem idem . 57, —
Imprumutulil Openheim 1866 87, —
Imprumutulil Oraș. Bucuresci . 5% 88. */ 4

idem idem din 1884 57. —.—
Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 57.—
Credit fonciaril ruralii . . . . 77, 104.'/2

idem idem . . . ■ 57o 97.—
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 77, 104.*/,

idem idem . . . . 6°/„ 102.—
idem idem . . . . 5"/o 94-7,

Credit Fonc. Urban din lași. . 57o
10 fr

82 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 245.—

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 200 255.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 142.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 —,—
Soc. Bazalt.Artif.ult.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 10 1. aur 200 —
Națion. 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............................................... 67,
Avansuri pe efecte..................... 77, —.—
Avansuri pe Lingouri . . . . 77. —.—

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Cu adâncii respecta
Zsig'mon.d.

Cursnlu la bursa de Viena
din 26 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 103.20 
Renta de hârtiă5°/0 ------ 96.60 
împrumutul!! căilorh ferate ungare - 144.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 99.70
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilorti terate de

ostil ungare (3-a emis-une) - - 114.50
Bonuri rurale ungare ----- 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banatu-Timișil - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - . . 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 99.80
Imprumutulil cu premiulil ungurescă 144.35 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 131.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.—
Renta de argintii austriacă - - - - 85.40
Renta de aură austriacă ----- 110.95
LosurI din 1860 ................................... 114.80
Acțiunile băncei austro-ungare - - 896.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 307.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 298.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.65
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.49'/j
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.50
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.80
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Verfalschte schwarze Seide.
mill nn> bic ctrrai^c DerfSlfdjntig tritt fofort 311 (Lage: <£rf^tc, rein gefarbtc Seibc frtiiifclt fofort 
3iifainnicn, vcrlofrfjt bait) nnb i> inter IS fit rpcitig 2lfdie non gans fycUbrtiiinlidjcr ^arbe.-—VcrfalfdMe 
5cibc (bic lcidjt fpeefig ivirb nub brieȘt) brennt langfam fort, namentlid? glimmcn bic „Sdjnfjs 
fSbcn" inciter (ircim febr mit ^arbftoff erfcbivcrt), 1111b Ițintcrkl^ cine bunPclbrannc 2Ifd?e, bic 
fid? ini <5egcnfatj jnr ccbtcn Scibc nidjt frdufclt, fonbent Priinirnt. ^erbriirft man bic 2Ifcbc bcr 
edjtcit Scibe, fo jerftaubi ftc, bic bcr rerfalfcbtcn nidjt. Das Scibenfabrff-Depot non <■. Blcnne- 
berg (K. u. K. boflicf.), Ziirirli, verfenbet gem IHuftcr von fcincn ccbtcn Scibcnftoffen 
an jebermann, unb liefert cmjelne Hoben unb ganje Stiiefe }oUfrei in’s l?aus.

DEPOSITU DE PIANURl IN BRAȘ0VU!
aid lui

care

I. M. SCHWEIGHOFEN’S SOHNE,
VIEXA.

FABRICANȚII DE PIANURl
Strada Vămii Nr. 563

Se atrage prin acesta clin nou
depositu și se observă, că de presentu se află espuse vr’o 
câteva pianuri escelente, construite cu tote îmbunătățirile ce 
s’au inventată în timpulu din urmă—precum: tablă din me- 
talu de sine stătătore, basă pentru acordu îmbrăcatu în metalu, 
pervasurî de metald, agrafe din metald, scala duplă etc. și can 
se vendu cu prețuiri eftine.

Intormațium se dau la Administrațiunea „Gaz. Trans.“

ALU CURȚII C. R.
Etagiulu l-u.

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

Neîntrecute pentru lipsa de apetita, slăbiciunea stomachului, res- 
piratiunea cu mirosu greu, umflare (venturi), răgăelă. acră, colică, ca
tari de stomachu, acreli, formarea de petră si năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capa (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficattt si de liaemorlioide. — Prețuia unei sticle dinpreună eu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de marc <0 cr.

Espe'diția centrală prin farmacistuliî
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntU unU remediu secretă, 
sciiuumarke. Părțilo conținătore suntU arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se ană la fîc-care sticlă.
"Veritatile se află mai în t6te farmaciile.

Avertisnientă 1 Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imitdză de 
multe ori. — Ca senină, că simtă veritabile, servesce învălitdrea roșiă provedută cu 
marca <lc protecțiune de mai susu? și afară de acesta pe fiecare prescriere de in- 
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătatU, că acesta s a tipăritu 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovfl, farmacia Franz Tfeilemen, farmacia la „Biserica Albă . 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekeltus; farm. K. L. Schuster-, 
farm. Heinrich G. Obert-, farm. Ed. Kugler la „Higiea“ ; fa m. G. Iehelius în Hoszufalu.

Băile Tnșnadîi: farmacia Alex. Dobay. Colialmu: farm. Ed. Melos, farmacia -A 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărnșu: farm. e. Bildner, farm 
Hermann. Sz. Szt. Gjdrgy: farm. Val. Beteg, furm Barabds Fer. 13,52—5

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

..zur ungar. Krone".
j.ziaB" ungHir. I4roiie“.

trimete în tote părțile cu NACHNAME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu unii preț!! câtH se pote de scădutti.

EFTINE DE MINUNE!
56,6-3

Numai 7 fi. 85 cr.
costă unQ orologiu cu PENDULĂ 

frumosu împodobite.

cu 5 ani garanția.
Aceste orologe cu pendulă suntfl 

aședate într'unil dulapii de nucii sculp
tata ce este de o lungime de 1 Metru 
și de o lățime de 35 centimetri mon
tată, e provedută cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are unii 
mechanismu. aprâpe in u natalii.

Spirala duplă, secundariulă bine 
regulată, așa că acestii orologiu este 
neîntrecută în mersulQ său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

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

Numai 2 fi. 50 cr. 
costă unu frumosă orologiu de părete 
cu deșteptătorii cu clopotii, în prevasfl 
de lemnfl de nucă, cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

Tote cu câte 97 cr.

Numai 3 0. 00 cr.
costă ună orologiu deșteptătoră de bronză, e de aură fran- 
cesă, cu ună sunetă curată, o podobă pentru ori și cine 
pentru casă și călătoria cu ună mechanismă neruinabilă.

Numai 4. fi. 50 cr.
costă unii cesornică de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu în- 
vălitore guilochată, frumosă provăcțută deasu

pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi. 25 crT
costă ună cesornică remontoir de argint-nikel 
fără cheiă, este de trasă la scăriță, cu arătă-

toră de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată me- 
chanică de arătătoră. Mai departe același remontoir (le 

argintii veritabilii de 13 loți fi. 8.50.

97 cr.
1 Pălării de 
bărb.dinpîslă 
mole în tote 

colorile.

97 cr.
1 cămașă băr- 
bătescă din 
Cliitfon ținu, 
Creton seu

Oxford.

97 cr.
1 pantalonii de 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

97 cr.
I2 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

97 cr.
1 cămașă de 
damă cu bro
derie, de Clii- 

ffon.

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

bună.

U; cr.
I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

finu.

97 cr.
I pieptărașiu 
desh cu căp- 
tușela părosă

97 cr.
1 pân2ăturăbu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

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

ffon fină.

97 cr.
I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.

97 cr.
6 ștergare 

mustra-Carro

97 cr,
1 cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

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

mastă.

97 cr.
6 cârpe de 
vase cenușii 

vărgate.

97 cr.
I cârpă de 
metase lungă 
de 1 cota di
ferite colori

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

97 cr.
1 covord de 
patu Stofa-

Iute frumosu 
desenat!!.

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

97 cr.
1 aparatu de 
foci) mecha- 
nica,se aprin
de singura.

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

97 cr.
1 Cigaretă de 

spumă de 
mare.

97 cr.
I Ciubucd cu 
țevă de vișin.

97 cr.
1 medalionu 
fasonu nou 
cu pietri

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

97 cr.
1 lanțu de ces 
de auru pre

parata cu 
joujou.

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

97 cr.
6 linguri de 
prândî! de ar
gint London- 

Britt.
97 cr.

1 Braceletă 
bătută cu pie- 

tri.

97 cr.
2 fesnice de 
arginta curat 
London-Brit

97 cr.
I castron ii de 
supă arginta 
curat Lon- 

don-Britt.

97 cr.
1 pantalonu de 
lână (sistema 
Jager) de băi 

bați.
97 cr.

6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate.

97 cr.
3 cuțite de 

masă argintii 
London-Brit

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
ginta Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 cutioră pen
tru zaharuar- 
gintU-Lon- 
don-Brit

1 bucată 30 coti pă- 
nură de munte 

fl 5. 50.

1 bucată 30 coți 
Chiffon 
fl 5.50.

*/2 duzină cârpe albe 
de ind

90. cr.
1 bucată 30 coțiatlas 

bună Gradl
fl. 6.50

1 bucată bunăcolo- 
rată de materie 
pentru patu fl. 6.50

6 bucăți cârpe de in
3 coti lungime 2 coț 
lărgime fl. 8.50 i

1 bucată 30 coti 
Barchent-albd 

fl. 6-50

duzină de cârpe de 
luzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

1 garnitură Boureut 
din stofă fină Bou- 

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

șervete, fl. 2.25. ;

duzină de șterga
re de inii

fl. 2.50

1 restă de covoru
6 metri

2 fl.

63C' ’tovicăți 
OGLINțl DE PĂRETE 

cu pervasurî aurite 
pompose și mari, din lipsa despai 
țiu trebue a ti delăturate câți! ma 
curendii, și de aceea trebue s6 se 
vândă, câtu timpii va dura provisi- 
unea bucata cu prețuit! fabuloșii 
de eftinti de

numai fl. 1.90
Aceste oglindi minunat!! de fru- 

m6se, cari arată luminoșii și curat, 
suntii cu pervasurî pomp osii aurite 
și cu arabescuri bogății împodobite, 
cam 55 centimetri de înalte și 40 
centimetri late, o podobă pentru 
fie-care locuință, pentru aceea se 

_ __ __ nu întrelase nimenea de a face co
manda catu mai curendu.— Lada și embalagiulu făcut!! 
cu îngrijire se socotesce in prețuit! costului de numai 50 cr.

Perdele de iută 
fine și complete pentru o ferestră. 

Invelitori de masă și de patu 
din ripsîi finii, lucrate în colorile cele mai frumdse cu 
bordure (chenare) în mai multe colori și desenuri de flori, 
în adevărU modele frumose și cu prețuit! fabulosG. de ef- 
tinu do numai

I fl. 65 cr.
bucata. Iuvelitorile suntU pe margini tivite cu ciucuri 
frumosu colorați și la cele 4 colțuri atîrna ciucuri mari 
de plush.

Mașini de cusut pentru familia
de construcțiunea cea mai nouă 
costă în locă de 15 fl. acum numai 

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

struită din materială solidă și bună și se vinde dimpreună 
cu tote rechisitele necesare.

Rhmai fl. 3.50
unu costumu gata de Dame

Din Materii (stofe) de Boston în mii 
și mii de desemnurl dintre cele mai noue 
și frumose întrecenda una pe alta în gin
gășii. peste totu fantasii plăcută, seu cu 
floricele, cu bobițe, seu cu cuburi, s’au con
fecționată costume de Dame pentru se- 
sonulă de primăvară și de vară 1889, și 
pentru a vinde curend provisiuuea cea 
mare costă numai fi. 3.50 ună 
Ccstumu pentru țară 
gata și complectă gingașă adjustată, ase
mănătorii desemnului d’aci, costându din- 
tr’o rochii (pole) suficientă de maro și 
de largă, garnisită cu trei rendurl de plisse,

, și o talia (Blusă) potrivită și frumosu
formată. La comande ajunge a arăta ca mesură statura 
personei decă este mare, mijlocia seu mică.

Numai întâmplare!
Luându în primire dreptu plată 

IfiOO bucăți

Pantaloni bărbătesc! 
eleganți, gata, durabili pentru primă
vară și vară sunt si li tu pe câtu 
timpii va dura provisiunea a vinde 
cu bucata seu en-gros cu următo- 
, rele prețuri fabuloșii de eftine:

11 Cualitate: t 2 Dualitate: 
Pentru vară Pentru piimăveră 

nu mai fl. 1.1)0 numai ti. 3.25
Toți pantalonii suntîî confecționați 
după jurnalulh cela mai non din 
stofele cele mai bune, eleganți ș 

: moderni, în tote culorile dorite.
Asemenea se află și Costume băr- 

Lbătesci complete în orl-ce mărime 
Bin 3 diferite calități, și adecă rocîî 
8 pantaloni și giletcă.

osce-,9 1 Cnnl. imit.de iS.Cnnl. costum din S.Cunl.cost. esce-.i
IKaiunig. p. vară de stofădeBriinn mo- lente <1. stof (IRei 

spălat ii. 5.50 ’ ---------spălat, ii. 5,50. I (Iernă 11. 7.50. Iclienberg fl, 9.50
Fârdesiuri pentru primăvară a fl. 8,10 și Î2 fl.

Drepții măsură pentru pantaloni este suficientu a a- 
răta lungimea dintre craci și grosimea burtei, pentru roc 
și pardesiu grosimea pieptului și lungimea mânecilorii

Fiă-care comandă, fiă câth de mică să se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nufl place cuiva sB ia înapoi, să pote schimba, seu se reîntorch paralele. Comandele suntfl a se adresa la

\ ersandt-Geschaft „zur ungar. Krone44, Wien, 5. Bezirk, Rudigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MURE.Ș1ANU, Brașovu.

imit.de

