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Brașovu, 22 Aprilie v.
Cea mai însemnată dintre în

tâmplările septâmânei acesteia este 
fără îndoielă sosirea în țeră a prin
cipelui moștenitorii alu României 
Ferdinand de Hohenzollern și pri
mirea căldurdsă și însuflețită, ce
i-a  făcut’o poporațiunea Bucures- 
ciloru.

In timpulu mai nou alu renas- 
cerei răsăritului europenu România 
a jucată rolulu celu mai de frunte 
între statele mici ale peninsulei 
balcanice, nu numai prin însem
nătatea numerică a locuitoriloru ei 
și prin aceea a teritoriului ei, ci 
mai vertosu prin tactulu și înțe
lepciunea bărbațiloru, cari au con
dusa destinele ei și prin vitejia 
armatei sale în răsboiul dela 1877/8, 
despre care s’a dusu vestea peste 
totu rotogolulu pământului.

Acea parte frumbsă și rodi- 
tbre a continentului europenu, ce 
se numesce peninsula balcanică, 
a fostă totdeuna unu meru de 
certă între marile puteri, cari lă- 
comescu la ea așa de multă și 
ară dori să o supună stăpânirei 
lord. Ea este și astăf|! teremulu, 
pe care se luptă inlluința pute- 
riloru apusene cu influința pu
ternicei împărății rusesc! pentru 
acestă parte a Europei.

In timpulu din urmă se născu 
întrebarea, că decă odată va în
ceta puterea semilunei în penin
sula balcanică, cine se moștenescă 
acestă parte a Europei. Atunci 
un bărbat de statu engles înțelepții 
a cjisu : Orientalii europenu să fiă 
alu poporeloru orientale, er nu 
alu uneia seu alu alteia dintre 
marile puteri.

Acestă principiu dreptu și în 
adeveru liberală se pare că a fostu 
îmbrățișată de diplomația pute- 
riloru apusane, ca singurulu mij
locii spre a pune stavilă pofteloru 
de cutropire.

Vedemfl celu puțină, că dela 
1877 încoce diplomația puteriloră 
apusane urmăresce cu viu inte
resă și cu multă simpatia desvol- 
tarea stateloră mici din Orientulă 

Europei, dorindă ca aceste se se 
întărescă și să se consolideze, ca 
astfelă ele însăși se fiă în stare 
a-și apera libertatea și neatârnarea 
în contra orl-cărei uneltiri și pofte 
de cucerire din afară.

Acesta politică liindrt susținută 
de cătră puterile apusane ca cea 
mai favorabilă intereseloru Euro
pei, le dă stateloru mici din Ori- 
entu importanta misiune europenă 
de a crea stări durabile întărindu-se 
înăuntru și lățindu cultura și pro- 
gresulu pe tote teremurile.

După cele ce se petrecu astăcțl 
în peninsula balcanică nu mai e în
doielă, că România șl-a înțelesu 
mai bine decâtă ori care altă stătu 
resăritenu marea sa misiune de a 
fi pionerulu culturii apusane în Ori- 
entu și de a da esemplu de stabi
litate și de lealitate cătră puterile 
europene.

Suntu în adeverii uriașe pro
gresele, ce le-a făcută România 
dela unirea principateloru înebee 
și cu deosebire sub domnirea glo- 
riosă a Regelui Carolu I de Ho- 
benzollern. Mulțămită purtării sale 
corecte, respectului seu pentru 
constituțiunea și libertățile țerii, 
mulțămită vitejiei armatei române 
și patriotismului bărbațiloru de 
statu români, România a devenită 
regată independentă și respectată 
de tbte puterile și astăc}! putem u 
(jice că ocupă loculă de frunte în
tre statele mici răsăritene.

Acum prin regularea cestiunei 
succesiunei la tronă și așader prin 
întărirea dinastiei române, s’a pusă 
cea din urmă petră la temelia 
puternicei clădiri a statului ro
mână, s’a asigurată trăinicia lui 
față cu orl-ce primejdii și sgu- 
duirl neprevecjute.

Acesta au petruns’o și au sem- 
țit’o frații noștri de dincolo și de 
aceea cu toții în unire, fără deo
sebire de partidă, au salutată so
sirea în țeră a prințului moșteni- 
toră Ferdinand de Holienzollern, 
ca o puternică garanția pentru 
viitorea desvoltare a statului ro
mână.

împrejurarea, că întregii cor- 
pulă diplomaticii din Bucnresci 
s’a grăbită se salute pe moșteni- 
torulu tronului română, nu pote 
decâtă se înalțe însemnătatea pa
sului făcută, care se aprețieză cu 
mare simpatiă și de cătră pressa 
din monarchia nbstră.

Foile din Viena ureză prințu
lui moștenitoru română se aibă 
însușirile bunicului și ale unchiu
lui sSu. Chiar și foile unguresc! 
cjică, că din punctă de vedere ală 
intereseloru comune europene se 
potă numai bucura, că s’a regulată 
astfelă succesiunea la tronulă ro
mână.

Mai este bre de lipsă se spu- 
nemu, că bucuriă semțimă și noi 
în inimele nbstre, când vedemu 
cum frații noștri de dincolo pro- 
greseză și se întărescă asigurându 
astfelă viitorulă țerii?

Și bucuria nostră nu se înte
meiază numai pe interesele co
mune europene, ci și pe interesele 
comune de limbă și de cultură, 
ce ne legă cu frații noștri de din
colo , căci asigurându-se viito- 
rulu României se asigură și trăi
nicia limbei și culturii române.

ZESezzista. politică.
Din năuntrn. In dieta ungurescă se 

desbate acum bugetulă pe 1889. Rapor- 
torulă Alex. Hegediis arăta, că deficitulă 
se înfățișeză cu 7*/ 5 milione, la care se 
mai adaugă 13 milione pentru amortisărî 
și 5.6 milione pentru venituri din ven- 
darea de moșii ale statului. Raportorulă 
mai cjise însă, că cheltuelile se voră 
urca în anulă viitoru, deărece se voră 
cere nouă sume pentru armată și pentru 
apărarea țării, precum și pentru refor
mele justițiare și administrative.

Cum vedemă, deficitulă ni-se înfă
țișeză în realitate cu 26'1 milione fl., și 
socotindă că guvernulă totdeuna a as
cunsă adevăratulă deficită și că se voră 
cere încă nouă credite pentru armată și 
pentru apărarea țării, precum și pentru 
reformele justițiare și administrative, că 
guvernulă totdeuna a trecută peste bu
getulă preliminată, deficitulă reală va fi 

totă ca în trecută, adecă celă puțină în
doită de mare, așa că numai echilibru 
în bugetulă ungurescă nu se va resta
bili câtă e hăulă. In 1885 dicea guver
nulă, că nu e deficită, și când colo ne- 
amă pomenită cu ună deficită de 40 
milione. Așa în 1887 deficitulă s’a ur
cată la 55’7 milione, din care chiar sco- 
țendă cele 16 3 milione cerute pentru 
armată, totă rămâne ună deficită de 40 
milione. Chiar proiectulă de bugetă pe 
1889 e cu 6 milione mai nefavorabilă 
decâtă bugetulă din anulă trecută.

Deputatulă Ferd. Horanszky <fice> 
că deficitulă de 7-4 miliOne, ce-lă arată 
raportorulă pe 1889, nu e adevărată, ci 
se urcă la 40 milione. Pentru o ase
menea stare financiară rea, guvernulă 
nu merită nici o mulțămită, ci merită 
contribuabilii pentru jertfele ce le aducă. 
Ore vrednică e de mulțămită ună gu
vernă, care a urcată dările cu vr’o 70 
milione fl. ? Ori doră să-i mulțămescl 
pentru stările asiatice ce domnescă încă 
în administrațiunea financiară ? Mai a- 
nulă trecută promitea guvernulă, că de 
rendulă acesta va fi deficitulă numai de
2—3 milione, și etă că ne vine cu ună 
deficită de 7-4 milione. Ba mai pro
mitea, că rata ânteiu de 5 milione pen
tru procurarea pusciloră cu repetiția 
honvediloră va fi pusă în bugetulă pe 
1889, și când colo acestă sumă lipsesce. 
Prin urmare deficitulă, așa cum îlă as
cunde guvernulă, totă ar fi de 12’4 mi
lione. Guvernulă se înșelă, decă crede, 
că cu vendarea moșiiloră statului va a- 
junge să acopere deficitele, pentru că 
nici moșiile n’au să dureze câtă lumea. 
Cheltuelile ni-se înfățișeză totă mai ne
favorabile, pentru honvecjl se ceră cu 2 
milione mai multă ca în anulă trecută. 
Interesele la datorii crescă, pensiunile 
asemenea cresc cu ale fișpanilor. Urmarea 
va fi falimentulă. La timpulă său, cjice 
vorbitorulă, vomă trage la răspundere 
pe guvernă pentru ușuratica adminis
trare a averii și venituriloră statului. 
Guvernului nu i’a păsată de împovărarea 
cetățeniloră cu dări nouă, așa că acum 
suntă siliți să flămentjescă neputendu-șl 
acoperi nici cele mai neapărate trebuințe. 
In privința economică, guvernulă a pusă 
pe gâtulă țării politica vamală protec- 
ționistă, a mărită dările de consumă, de

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS“

Facea îzx casă.
(după Fritz Morlin)

I
In diua de anulă nou țărănulă îșl 

petrece cu aceea, că felicită când pe 
unulă, când pe altulă.

Iutrândă în o casă, elă după datina 
veche ureză sănătate, vieță îndelungată, 
norocii în vite, bucate, multă bucuriă în 
copii și servitori, și pace în casă.

Când rostesce aceste vorbe din urmă pri- 
vesce mai cu atențiune fața gazdei și a 
găzdoiei și îndată pote să observe cum 
stă lucrulă cu pacea in casă.

Femeile suntă de totti soiulă : ici 
vecii pe una gata de certă, bărbatule 
începe a încreți fruntea; colo vecjl pe 
alta asemenea de guralivă ca cea dintâiu, 
cum se arată de încăpățînată, de cugețl 
că toți țapii din satu o-au împunsă ; o a 
treia se preface cu ună zîmbetă falsă și 
numai a cincea ori chiar a șesea privesce 

mai de domne-ajută pe țărănulă, care 
gratuleză, îld poftesce să bea ună pă
hăruțe de rachiu, să guste din plăcinte 
dicendu’i, că așa ceva ascultă bucurosă.

Țărănulă nu așteptă multă rugare, 
ci se așeejă la masă și mâncă cu tignelă, 
căci într’o casă, unde domnesce pace 
și liniște, tote suntă mai bune : și plă
cintele așa suntă de gustudse, încâtă nici 
decă le făceai cu smochine și migdale 
nu puteau fi mai bune.

Și nu e mirare, că în casele acelea, 
unde e bună înțelegere, tote lucrurile merg 
mai bine, săcurea taie îndoită ca la alții, 
cosa e îndoită de ascuțită, plugulă merge 
ca ventulă pe câmpă, și chiar decă’i a- 
menință lipsa seu vre-ună năcază, ei îlă 
pdrtă cu răbdare, mângăindu-se cu cu
vintele, că năcazulă împărțită se simte 
numai pe jumătate.

Oh — ne întrebă cetitorulă — așa 
de greu se pote câștiga acestă pace, de 
nu o afli mai nicăirl? Eu credeamă, că e 
ușoră a-o susține mai cu semă între 6- 
menii mai săraci, cari nu au altă ceva 

și pe cari lumea întregă se scutură de 
prafă.

La totă întâmplarea trebue să cre- 
demă, că e ușoră a susține acestă pace, 
convinsă fiindă fiecare, de ce preță în
semnată este ea pentru familiă, și cum 
din înțelegerea asta între bărbată și fe
meia, vine noroculă și binele în casă.

Da! acesta o sciu și o simtă mai 
cu semă aceia, cari nu trăescă cu astfelă 
de înțelegere, și îi ducă dorală, fără 
de a pute afla mijloculă celă adevărată 
spre a și-o pute câștiga, și cari începă 
a despera, credendă, că nicl-odată nu 
se voră putea împărtăși de acestă pace. 
Să nu desperămă, căci decă urmărimă 
cu băgare de semă căușele, din cari se 
nască neînțelegerile în familiă, vomă găsi, 
că acestea într’atâta suntă de neînsem
nate, încâtă îți vine a rîde, cum omeni 
cu mintea sănătosă se supără pentru așa 
ceva, și cum lasă ei ca acelea să prindă 
cu încetulu rădăcini adânci în inima loră.

Aici avemu de esemplu o femeiă 
tînără, care ca fată în casa părintescă 

vă4endă că mama ei jocă rolulă și 
tată-său trăgea numai în lăgău, elă nu 
avea nicl-odată dreptă, pe elă nu-lă 
lua nimeni în semă, fata crecju că și ea 
are să facă totă așa, der vorba Românu
lui : nu’să totă PascI, mai suntă și Rosale.

Dintr’o pricină neînsemnată, care cu 
puține cuvinte se putea domoli, se a- 
prinde omulă așa de tare, căci bărbatulă 
nu pote suferi, ca femeea să aibă vorba 
din urmă, er femeea totă mai adauge 
câte ună cuvântă și cu încetulă din mai 
nimica totă se nască vorbe grele, ba în 
cele din urmă ajunge lucrulă păn’la 
vărsare de lacrimi. Bărbatulă plină de 
măniă iese afară, i-se pare că cineva a 
vîrîtă între ei ună stoboră despărțitoră. 
Și totuși, când judecă, că din ce s’a 
născută certa, trebue să mărturisâscă, 
că a fostă o nimica totă și că de era 
cu mintea la locă, nu putea face altceva, 
decâtă să rîdă cu hohotă; îi este rușine, 
cu tote acestea însă nu se pote stăpâni, 
se ia și elă după femeiă și ea asemenea 
nu se stăpânesce, căci vre să fiă ca 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 91 — 1889.

aci miseria cea mare. Politicesce au a- 
junsă Ungurii acolo, că le dicteză legi 
alții din afară. Guvernulă a creații ins- 
tituțiunl, care falsifică drepturile cetățe- 
nescl și politice Nici îu politică, nici în 
guvernare nu e adevărată morală. Gu- 
vernulti e totdeuna cu liberalismulă în 
gură, der în practică îlă desaprobă. In 
1884 într’ună comitatiî ală Ardealului 
alegătorii au fostă arestați cu o di îna
inte de alegeri; acesta s’a întâmplată în 
comitatulă de modelă ală fișpanului 
Banffy. Când vorbitorulă a cerută mi
nistrului președinte Tisza să dispună li
berarea loră, a cjisîî că „nu se P°*' e a" 
mesteca din așa mare depărtare în ast- 
felă de lucruri. Fișpanii nu adminis- 
treză, ci facă politică și servicii politice. 
Decă direcțiunea politică și sistemulă de 
administrare nu se voră schimba, relele 
nu se voră îndrepta. Tisza în fruntea 
guvernului e ună periculă continuu.

Au mai vorbită și alțl deputațl și 
au găsită, că rău stau lucrurile și pe 
tăremulă economică și pe celă agricolă 
abia în cultura viteloră se vede o îm
bunătățire relativă și precum a apostro
fată contele Gabr. Karolyi, și în diplo
mele de nobili, cari — dise elă în bat
jocură — se țină totă de cultura vite
loră. Sistemulă de adl e o dominațiune 
personală scârbăsă, care a introdusă 
precupețirea cu sufletele cetățeniloră, 
falsificarea mandateloru, mamelucismulă, 
corteșirea.

Se înțelege, că deputății oposițio- 
nall au declarată, că nu voteză ună ase
menea bugetă și nici încredere nu au 
într’ună asemenea guvernă.

Din afară. Cu ocasiunea notificări- 
loră pe cari cabinetulă din BucurescI le 
face actualmente guverneloră străine, în 
privința recunoscerei principelui Ferdinand 
de Hohcnzollern ca moștenitoră presumtivă 
ală coronei României, foia rusescă „No- 
voie Vremja" îndemnă guvernulă ro
mână să se gândescă că, decă o ase
menea notificare s’ar face la Petersburg, 
ar resulta pentru guvernulă Țarului o- 
bligațiunea de a reaminti articolulă cons- 
tituțiunei române în virtutea căruia moș- 
tenitorulă tronului României e ținută să 
profeseze religia ortodoxă. Numai în 
numele religiei ortodoxe, Rusia a făcută 
așa mari sacrificii pentru mântuirea po- 
poreloră balcanice. De altă parte foia 
rusă „Grajdanine" declară pe ună tonă 
amenințătoră, că soluțiunea definitivă a 
afacerii relative la expulsarea supușiloră 
ruși va proba, decă ministerulă Catargiu 
e într’adevără amică ală Rusiei seu ală 
Austriei și în acestă din urmă casă jur- 
nalulă rusescă nu esită a preclice minis
terului o scurtă durată.

Foile ruse uită, se vede treba, că 
n’au de-a face cu vr’ună emirată de prin 
Asia, în care agitatorii ruși să-și jdee 
mendrele după placă. Românii facă cum 
le vine loră la socotelă și cum convine 

intereseloră României. Ce privesce sa
crificiile Rusiei făcute pentru mântuirea 
poporeloră balcanice, uită ore foile ruse 
sacrificiile României făcute pentru mân
tuirea Rușiloră la Plevna?

Guvernulă germană nu se mulțămesce 
a persecuta pe socialii-democrațl numai 
în imperiu, ci îșl trimite polițiști de-i 
urmărescă și prin statele vecine. Cumcă 
astfelă de lucruri nu se potrivescă cu 
demnitatea acestoră din urmă, ;ne dove- 
desce faptulă, că Elveția nu a putută 
suferi așa ceva și ună comisară de po- 
lițiă germană, anume Wohlgemuth, a 
fostă arestată și apoi isgonită de auto
ritățile elvețiano. Guvernulă germană 
s’a supărată focă, și totă elă se plânge 
de Elveția, ba „Nordd. Allg. Ztg.“, foia 
lui Bismark, cere să se dea satisfacțiune 
Germaniei, căci la casă contrară vecinii 
voră fi nevoițl să caute a se apăra prin 
o mai severă controlă și restrîngere a 
comunicațiunei la granițe. Elveția de 
sigură că nu se va turbura de asemenea 
amenințări.

Poliția rusescă face totă mai multe 
descoperiri în privința complotului ce se 
pregătise în contra vieții Țarului de cătră 
nihiliștl. In Kronstadt s’au descoperită 
mari provisiuni de materii esplosibile. 
Țarulă voia să mergă Marța trecută să 
asiste la esercițiile dela Zarskoe-Selo, der 
în momentulă din urmă trimise veste, 
că nu pote să apară la eserciții. Se 
dice că a renunțată a se duce numai la 
nencetatele rugărl ale împărătesei, care 
e forte îngrijată de vieța lui.

SCIRfiLE plLEl.
Mare paradă militară in Viena. Parada 

militară de primăveră s’a ținută pe 
câmpulă de manevrare Schmelz și a luat 
parte la ea întrega garnisdnă din Viena. 
Maiestatea Sa monarchulă cu o suită 
strălucită, cu toți atașații militari streini, 
a inspectată trupele și a primită 'defila
rea loră. In timpulă defilării s’au spă- 
riată trei cai și au trântită pe călăreți. 
M. Sa a fostă forte mulțămită de aspec- 
tulă și ținuta trupeloră.

* * *
înaintări in armată. Pe <Țua de 1 

Maiu n. suntă înaintați la infanteria: 
loc. colonelă Avramă nobilă de Cassanu 
(31 reg. de inf.) la gradulă de colonelă; 
căpitanulă cl. I Emilă Nestoră (83) la 
gradulă de maioră; căpitanii cl. II Chiriac 
Bacilă (50), Basiliu Literată (dela 2 la 85), 
Nicolau Dragomiru (64), George Popo- 
vicl (62), Vasiliu Vucicl (51) la gradulă 
decăpitană cl. I; locotenenții Alexandru 
Rusu (43), Neculae Bușu (50), Ionă Segdi- 
cană (31), Petru Șerbescu (2), Idnă Jugănit 
(20) Ilie Nedelcu (dela 64 la 63) la gradulă 
de căpitani cl. II; sublocotenenții Au
gustă Toma (11), Alexandru Bunaciu (5), 
Davidă Farcașu (48), Neculae Popovicl 
(41), luliu Balșă (65) la gradulă de lo- 
cotenențl; cadeții loc. de oficerl Otto 

Dcmianu (39) Ilie Ciacimu (41), Eugenă 
Zacharia (17), Andreiu Boroșă (51), Va- 
leriană de Vasilcovicl (7). La vânători: 
căpitanulă cl. II Ioană Poplcceanu la 
gradulă de căpitană cl. I. La artileria: 
locotenentulă Ioană Sima la gradulă de 
căpitană cl. II; sublocotenentulă Iosifă 
Stefănesc'i la gradulă de locotenentă. 
La trupa de trenă: locotenentulă Ilie 
Bălianu la gradulă de căpitană cl. II. 
In preoțiinea militară : Spiritualulă mili
tară Petru Nicoră la rangulă de preotă 
militară. La auditoriată : locotentulă 
auditoră Euchimă Constantină la gradulă 
de căpitană cl. II; practicantulă de au
ditoriată Victoră Mosor ă la gradulă de 
locotenenta auditoră. In reserva inf.: 
Cadetul ă Albertă lonaști la gradulă de 
sublocotenentă.

* ♦ «
Despăgubire pentru regalii cere ora- 

șulă Brașovă 1,358. 032 fl. 20 cr. pen
tru teritoriulă orașului și 364.879 fl. 80 
Cr. pentru comunele din domiuiu.

* 
* *

Pentru sfințenia Duminecii s’a înce- 
petă în Diclo-St. Mărtină o mișcare, cu 
scopă ca, îndată ce clopotele bisericei 
sună chemându lumea la serviciulă di
vină, prăvăliile sâ se închidă și închise 
sâ rămână diua întregă.

* * *
Vremuri grele. Ni se scrie dela Cer- 

găulă mică: „Din începutulă lui Febr. 
și pănă a 3-a di de PascI pe la noi în 
continuu a ploată, a ninsă și a fostă 
ună timpă de totă urîtă. Tina este așa 
de mare, încâtă omenii abia potă umbla 
pe ulițe. Bătrânii spună, că n’au mai 
pomenită ună timpă așa de ploiosă și o 
tină atâtă de mare, ca acesta. A doua 
di de PascI avurămă o ploiă groznică, 
cu ventă, petră și durduiturl, încâtă cu
getai, că piere lumea. Urmă apoi timpă 
frumosă, der în 28 Aprilie din nou în
cepură ploile. In urma acesta starea 
sămânăturiloră e forte slabă. Unii pro
prietari, perindu-le semănăturile de tom- 
nă, au sămănată a 2-a oră, der și acestea 
au perită și peră mereu. Sămănăturile de 
primăveră s’au întârdiată de totă tare, și 
totă asemenea s’a întârdiatu și sâmâ- 
narea cucurudului. Acum se perdă și 
brațele de lucru, căci pe când străinii 
din alte părți ale țărei emigreză la 
America, pe atunci forte mare numără 
din locuitorii români din părțile nostre, 
der mai vârtosă sărăcimea, trece cu mul
țimea în România, er noi rămânemă cu 
esecutorii de dare, cari ne cerceteză de 
4 ori pe ană și ne pună la dobă mămă
liga din gura copiiloră. R Af.

* * •
Procesu de pressă. „Erdelyi Hirado" 

spune, că procesulă de pressă pendinte 
între redactorulă lui „Kolozsvar" Istvan 
Petelei și între contele (ori advocatulă 
cu același nume din Târgu-Mureșului ?) 
Adam Lazar se va pertracta la 26 Maiu 
n. înaintea curții eu jurați din Clușiu.

Servitore dispărută. In Vinerea mare 
din săptămâna patimiloră a dispărută 
în Făgărașă servitărea, de nascere din 
Dotca, a unui israelită și de atunci nu 
s’a mai găsită. Din causa acestei întâm
plări spiritele suntă forte iritate. O altă 
servitore dice, că cea dispărută s’ar fi 
aruncată în Oltă și s’ar fi îneoată.

* A •
Defraudare. Funcționarulă Ignatz 

Viskovics dela oficiulă orfanală din 
Szarvas, comit. Becheșă, a defraudacă 
mari sume de bani Cercetarea dureză 
de două săptămâni. S’a constatată, că 
Viskovics, care avea funcția de „tată 
ală orfanilorău, a defraudată sistematică 
dela 1873. *• *

Legea mărcilorfi de protecțiă in Fin
landa. Ministerulă ungurescă de agricul
tură, industria și comerciu a încunosci- 
ințată camera de industria și comerciu 
din Brașovă, că în Finlanda s’a creată 
o nouă lege pentru mărcile de protecțiă 
după care acolo numai acele mărci de 
protecțiă se bucură de protecția legală, 
care suntă înregistrate în Helsingfors. 
Deci cei cari voescă să-și asigure pro
tecția mărciloră loră în Finlanda, să 
dispună a li-se înregistra marca de pro
tecțiă la direcțiunea industrială din Hel
singfors. ** ♦

Avertisare și rugare cătră publiculă 
care se plimbă. Președintele reuniunei 
de înfrumsețare a Brașovului adreseză 
publicului următorea avertisare și rugare: 
„Atâtă petrile ce se spargă și se rosto- 
golescă ușoră la curățirea drumului, și 
care zacă încă în mare mulțime pe dru- 
mulă și lângă drumulă promenadei încă 
neisprăvită de pe Tâmpa cătră valea 
Răcădău, câtă și părțile piedișe pe alo- 
curea ale drumului, pe unde nu s’a așe- 
4ată pălimară de apărare, cum nu s’a 
așezată nici la cotituri, facă ca acestă 
drumă de preumblare să fiă periculosă. 
Se face fie-care atentă înainte de a 
merge pe acestă drumă, că reuniunea 
respinge orl-ce răspundere de nenoroci
rile ce s’ar întâmpla prin rostogolirea 
petriloră. După terminare acestă drumă 
se va pune la timpulă său la disposițiu- 
nea onor, publică". Brașovă, 3 Maiu 
1889. _________

Regele CarolQ și Sătenii.
Regele CarolU a trimisă d-lui Lascară Ca

targiu, președinte ală consiliului de miniștri, 
următorea scrisore :

„Scumpulu meu președinte ală Con
siliului,

Una din gândirile de căpeteniă ale 
domniei mele este întărirea și propă
șirea poporului. Tote guvernele, cari au 
fostă la cârma Statului, au avută acestă 
patriotică îngrijire și ele au făptuită, 
pe câtă li-a stată prin putință, îmbună
tățiri privitore la starea muncitorului 
de pămentă.

mamă-sa; deși proverbiulă „tăcerea e 
ca merea" îlu cunoscă amândoi, destulă 
de bine, totuși nici unulă nu vre să 
guste din mierea acesta.

Noi nu suntemă nici dintre cei mai 
cu minte, nici dintre cei mai proști, 
der există omeni pe cari nu’i putemă 
asemăna cu altceva, decâtă cu jarulă, căci 
astfelă de omeni pentru nimica totă se 
aprindă și facă o gălăgia de cugețl, că 
li-s’a aprinsă casa, deși peste puțină 
timpă se potă domoli.

Unulă dintre cele mai uriciose de
fecte este, când o femeiă n’are firea și 
darulă de a tăce atunci, când trebue, 
ceea ce forte desă se întâmplă la femei; 
bărbatulă unei astfelă de femei e bă
tută de Dumne4eu, căci din mai nimica 
se nasce între ei certă, care e mai greu 
de potolită, decâtă o tuse măgărescă. 
Er de este femeea înțeleptă, atunci nu 
se ia după gura bărbatului, când e nă
căjită focă, ci face totă ce îi stă în pu
tință și’i iese de dinaintea ochiloră, și 
când elă se liniștesce, se încercă apoi 

a-lă domoli și noi suntemă siguri, că elă 
nu numai că’i dă dreptul ă și că promite, 
că se va stăpâni în viitoră, ci se arată 
și mulțămită, că ea a tăcută și nu l’a 
ațițată mai tare, căci nu e ună lucru mică 
a ave o femeă cu minte și cu socotelă, 
care să nu se înfuriă și ea când te vede 
mâniosă.

De altă parte însă este adevărată, 
că cele mai multe femei, decă apucă pe 
calea cea neadevărată, nu mai primescă 
nici o îndreptare, și nu le poți abate 
dela neadevără prin nici o încercare. Se 
4ice, că femeile nu judecă cu mintea, ci 
cu inima, și asta se întâmplă atâtă la 
țărance, câtă și la cea mai de frunte co- 
conă din orașe. De aceea și ună bărbată 
cu minte are mai mare trecere înaintea 
femeii cu o vorbă bună, decâtă cu o mul
țime de temeiuri, când se află în astfelă 
de împrejurări.

Contrară arțagului e tăcerea, și fe
meile suntă aplecate și la tăcere, ele se 
potă reține să nu vorbescă 4ile, ba chiar 
și săptămâni întregi, și se mulțămescă a 

trânti ușile, seu cu alte nimicuri cu cari 
potă năcăji bărbații. Și bărbatulă unei 
astfelă de femei simțindă lipsa bunei în
țelegeri, nu’șl pote ajuta. Elă încercă cu 
vorbe bune, der fără a isbuti, ar fi în 
stare să facă ori și ce în clipita aceea 
numai să’șl potă aduce femeia acolo, ca 
să vorbescă. Și nu suntă toți așa de cu 
minte, ca cutare, care nu a au4ită gura 
femeii sale, mâniată fiindă de 8 4ile. Elă 
luâ ună bastonă și începu să scotescă pe 
sub paturi, pe sub mesă, c'ună cuvântă prin 
tote unghețele, pănă când nevastă-sa ne 
mai putendu’șl stăpâni curiositatea, îlă în
trebă că ce caută? Elă într’ună modă 
blândă îi răspunse : „gura ta o caută".

O parte însemnată de omeni se fo- 
losescă de apucătura următore: „Te sci 
tu mănia, eu încă mă sciu, și vomă vede 
cine pote ține mai multă", — și prin 
așa ceva îșl turbură vieța și’șl strică și 
unulă și altulă.

0 altă pricină de totă stricăciosă 
de neînțelegere în casă este sumeția, în
gâmfarea. Mai la tdte nimicurile începă 

nou-căsătoriții a se dojeni unulă pe altulă 
spuindu-șl totă lucruri neplăcute: trecu- 
tulă, presentulă, părinți, rudenii, moși, 
unchi etc. Fiecare caută o nouă pricină 
spre a-o arunca în cumpăna celuilaltă, 
spre a’lă pote cupleși, ba chiar nimici, 
așa încâtă aceste imputări ce s’au iscată 
din nemica, tote se prefacă într’ună bă- 
laură îngrozitoră, care se așe4& între 
nou-căsătoriții, și la totă apropierea 
scuipă focă și venină.

Cercetândă cu deamâruntulă lucrulă, 
vomă afla, că râulă iscată din sumețiă 
și imputare e celă mai uriciosă, de- 
drece scăderile unuia și ale altuia le-a 
cunoscută fiecare de mai înainte, și prin 
imputări ele nu se potă sterpi, ba ce e 
mai multă, se mai potă nasce și altele.

Ună bună mijlocă spre a susține 
pacea în casă suntă semnele de iubire, 
pe cari bărbatulă și femea și-le dau între 
sine seu între rudenii, astfelă de bine
faceri pășescă totdeuna ca nisce ângerl 
păzitori între ei și le șoptescă la ure- 
chiă: „bărbate, adu-țl aminte c.nm te-a 
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fiecare buzunară câte unuia și se culcă 
erășl. Dimineța, îndată ce copilulă se 
deșteptă, se uită la orologiu și vă4âudă 
că suntă șese 6re, începu să tremure 
de frică, peutru-că la 5 ar fi trebuita 
să deștepte pe regele. Deră și mai mare 
fu spaima sa allâuda în buzunarele sale 
două fășicuri pline cu galbinl. Iutră 
iute în cabinetulă regelui, care de o oră 
se afla la masa de scrisa, și cădândă la 
piciorele lui, îi arătă fășicurile și dise: 
„Maiestatea Ta! sunt nevinovata; ore 
cine voesce peirea mea; nu sciu ciue 
mi-a pusa aceste fășicuri cu galbeni în 
buzunare. “

„Fii liniștita, fiule11, 4ise regele, 
„sciu tota, eu singura ți-le-am pusă, 
sunta ale tale“. Regele se informă mai 
de-aprope despre împrejurările vieții 
lui, mări pensiunea mamei lui și, fiind-că 
copilula se purtase bine și prin diligența 
sa își câștigase frumose cuuoscințe, îlă 
făcu îndată oficeră și’i mai dărui o sumă 
de bani pentru noua sa posițiune. — 
Din acesta copila iubitoră de părinți a 
eșită mai apoi ună generală vestită.

Mitropolitulă Iacovă Stainati.
Mulțl omeni, după ce ajungă la o 

posițiă însemnată, începă a se rușina de 
starea de josă a părințiloră loră: a-le 
fi rușine să mergă alăturea cu părinții 
loră, a se face, că nu cunoscă pe pă
rinții loră îmbrăcațl în haine țărănescl. 
Cu totulă altminteri a fostă Mitropolitulă 
Moldovei Iacovă Stamati.

Elă se născu în Ardelă la anulă 
1748 din Români, dreptă credincioși, deră 
forte săraci, și dintr’o stare de josă, 
adecă din porcari. De astă stare de josă 
a părințiloră săi Mitropolitulă Iacovă 
nu se rușina de felii, ci adeseori mul- 
țămea lui Dumnezeu în ființa de față a 
boeriloră, că s’a născută din starea po
porului de josă, pentru de a fi cu atâtă 
mai umilită și mai mare făcătoră de bine 
ală poporului.

Despre Mitropolitulă Iacovă se is- 
torisesce următorea întâmplare intere
santă:

Odată, a doua cfi de PascI, era 
prâncță mare la mitropolitulă Iacovă. 
Cei mai însemnați boerl din Iași erau 
poftiți la masă. Era pe la mijloculă 
prâncjului. De-odată intră ună servitoră 
în sală și vestesce mitropolitului, că 
în curtea mitropoliei este o femee bă
trână din Ardelă, care doresce să vor
bescă cu Prea Sfinția Sa. „Să vie să o 
vădă“, dise mitropolitulă curiosă de a 
vede pe cineva din loculă nascerei sale, 
îndată intra o femee bătrână, îmbrăcată 
țărănesce, cu ună vălă pe capă, cu o 
zeche seu țundră negră, cu fotă seu că- 
trință și încălțată cu opinci. Mitropolitulă 
recunoscendă în’trânsa pe mamă-sa, se 
scolă dela masă, o sărută, o ia de mână 
și o pune în loculă său, în fruntea mesei, 
dicendă : „Aici este loculă Dumnitale ! 
Dumneata ești astăc}! ospele meu celă 
mai de frunte11. Și întorcendu-se cătră 
dspeții uimiți le dise: „Da, boeriloră! 
în fruntea mesei, în loculă meu, trebue 
să ședă aceea, care ml-a dată vieță, și care 
a sădită în sufletulă meu, de când eram 
mică, temerea de Dumnetjeu. Densa este 
mama mea, și mama este totă, ce am 
eu mai scumpă pe pămentă; eră câtă 
pentru înfățișarea ei țărănescă, să scițl, că 
îmbrăcămintea, ce o vedeți pe densa, este 
podoba și fala sufletului meu. !“

Elisabeta Lopouloff.

Ună oficeră rusă, anume Lopouloff, 
a fostă, deși nevinovată, trimisă în Si
beria și condamnată a’șl petrece restulă 
flileloră sale in unulă din cele mai săl
batice locuri ale acestei țări îmricoșate. 
Aici îndura elă totă felulă de rele și 
de privațiuni; elă nu primia pentru a se 
hrăni pe sine, pe soția și nea sa decâtă 
șese crucerl pe 4>-

Tînăra Elisabeta, fica sa, era pă
trunsă de durere vă4endă pe tatălă său 
atâtă de nefericită. De 14 ani, de 
când sărinanulă gemea în exilă, lip
sită de libertate, elă nu putea nici

decum să se obiclnuiască cu posițiunea 
sa și supărarea sa ajunse acum a se 
preface în desperațiune. Vă4endu-lă Eli
sabeta, răsări în capulă ei o idee pe câtă 
de extraordinară, pe atâtă de curagiosă: 
de a călători la St. Petersburgă, ca să 
ceră dela împăratule agrațierea tatălui 
său. St. Petersburgulă este 1000 de mi- 
lurl departe de pustiulă, unde gemea 
Lopouloff; nimenea din acestă capitală 
mare uu’lă cunoscea, nici nu avea celă 
mai mică interesă pentru sortea lui. Eli
sabeta și părinții ei nu aveu nici ună 
bană, și cu tăte astea acestă admira
bilă fiică, punându-șl totă încrederea sa 
în Dumne4eu, se hotărî a esecuta pla- 
nulă său mântuitoră.

Nu cuteza sărmana însă să vorbescă 
cătră tatălă său nimică despre planulă 
ei; der în sfârșită îndrăsni să’i vorbescă 
și’i 4ise: „Iubite tată te rogă dă’ml voe 
să mergă la St. Petersburgă, să ceră 
grația împăratului pentru D-ta; speră, 
că Dumue4eu îmi va sta într’ajutoră 
spre a’ml împlini dorința.11

La aceste cuvinte Lopouloff începu 
a zîmbi, apucă pe juna sa fică de mână 
o îutorse spre mama sa și glumindă 
4ise: „Draga mea, o bună scire! tote 
nenorocirile nostre s’au sfârșită; ecă o 
domnă, care vrea să mergă pentru noi la 
St. Petersburgă să vorbescă cu împăra- 
tulă însuși pentru noi11.

— „Ea ar face mai bine, 4lse mama 
d’a sta colea la lucru decâtă a ne po
vesti astfelă de nimicuri11. Apoi vă4endă 
pe sărmana sa fică plângândă, mamă-sa 
o îmbrățișa erășl plângândă: „hai de, să 
mergemă îi 4ise ea și dându-i o pânză- 
tură adause: „tinde masa, apoi te vei 
ocupa, de visita împăratului".

Elisabeta, vă4endă că părinții o 
iau în rîsă nu mai cuteza a vorbi despre 
proectulă său ; însă ea să gândea mereu 
acolo și în rugăciunile sale ruga necon
tenită pe Dumne4eu a’lă îndupleca pe 
tatăl-său să’i acorde promisiunea de a 
pleca.

Trei ani după aceea, (era atunci în 
verstă de 18 ani; ea reînoi rugămintea 
sa. Tatălă său și mamă-sa vă4ură acum, 
că ea nu glumia, ci vorbia cu totă seri- 
ositatea și se încercară cu totă deadinsulă 
prin sărutările și lacrămile loră a face 
să se abată dela proiectulă ei.

Deră ea nu înceta cu rugămintele 
ei și’i făcu în fine să consimtă.

In fine densa își câștiga ună pașa- 
portă, care nu i se putea refusa, fiind-că 
ea nu era condamnată cu tatălă său dim
preună.

Elisabeta primi binecuvântarea pă
rințiloră săi și pleca.

Nu avea sărmana la sine decâtă 
5—6 franci în bani de aramă și pe lângă 
aceea ea era singură; deră curagiulă ge
neroșii ce înflăcăra sufletulă ei, era mai 
multă ca o comoră și încrederea ei ne
mărginită în Dumne4eu era scutulă său 
ocrotitoră, care’i servea ca pază și 
escortă.

Ea încercă în acestă călătorie gre
utăți ne mai pomenite și dădu peste pri
mejdii înspăimântătore.

Nu cunoscea drumulă, pe care avea 
să mergă ; și când întreba pe cineva de 
drumulă la St. Petersbugă, care era atâtă 
de departe, omenii cugetau că e nebună 
și rîdeau cu toții; astfelă ea era adese
ori înșelată în privința drumului, care îi 
făcea călătoria și mai lungă.

Obosită de drnmă, ea se opri în mai 
multe sate ca să’șl câștige puteri și să 
primească vre’ună mică ajutoră dela lo
cuitori.

Li timpulă petrecerei sale în aceste 
localități se putu întreține făcândă ser
vicii de servitore în casele unde petrecea, 
măturândă în casă, spălândă rufele, și 
cusândă pentru familiile, la care se afla.

Adeseori sărmana era răspinsă si’i 
se dădeu felurite nume înjuriose și ea biata 
se depărta plângândă și atunci chiar și 
personale, cari o maltrataseră astfelă, 
atinse de lacrimile și de ținuta ei mo
destă, o chemau înapoi, o primiau în 
casa loră și o tratau cu blândețe.

Intr’o seră o surprinse pe drumă o 
furtună înfricoșată. Ea căuta a se adă
posti într’o pădure. Se puse sub ună 
bradă pentru a fi ferită de vânturile vi
olente. Aici petrecu sărmana fată totă 
nâptea espusă torenteloră de ploiă rece, 
în 4iua viitdre, înghețată de frigă și 
mai mortă de fome, ajunse la o colibă 
unde fu bine primită și unde rămase 
bolnavă mai multă timpă.

Altădată fu atacată de o câtă de 
câni, cari o încungiurară. începu a fugi 
apărându-se cu bățulă, ceea ce-i făcu pe 
aceștia și mai îndrăsnețl. Unulă din ei 
o apucă de rochie și i-o rupse; ea se 
aruncă la pămentă, recomândându-se 
purtărei de grije a lui Dumne4eu și 
atunci simți cu spaimă, cum unulă din
tre acești câni furioși își apropia nasul ă 
său rece de capulă ei pentru a o sfâșia, 
însă Dumue4eu privegliia asupra sorții 
ei: cânii nu-i făcură nici ună rău; ună 
țerană, care trecea p’acolo îi împrăștia.

Intr’o 4i ea trecea prin o pădure. 
Nâptea se apropia; ea tremura de frică; 
fără de veste vă4u eșindă din pădure 
nisce omeni; ei erau nisce tâlhari, a că- 
roră fisionomiă sălbatică o cuprinse de 
spaimă. Acești dmenl înaintară spre 
densa, o priviră cu ună aeră sinistru și 
o întrebară cu asprime : „ce faci acolea“ ? 
Elisabeta le răspunse cu glasu tremură- 
toră „Viu din fundulă Siberiei și mă ducă 
la St. Petersburg, ca să cer dela împăra- 
tulă grațiă pentru tatălă meu“.

Bandiții uimiți voiau să scie, câți 
bani are ea pentru a face o călătoriă 
așa lungă. Ea avea câțl-va bani de 
aramă, pe cari îi arăta acestora. Con- 
vingendu-se dânșii de nefericirea ei, nu 
numai că nu-i făcură nici ună rău, ci 
îi împărtășiră încă din provisiunea loră 
și îi arătară drumulă mai departe.

După ce ajunse cu multe năcazuri 
la Kasan (1656 khilometri dela St. Pe
tersburg), ună vântă mare, care suflase 
în timpă de mai multe 4^e> grămădise 
sloii de gliiață la țărmurii rîului Wolga. 
Trecerea peste acestă rîu era aprope 
imposibilă.

Pasagerii trebuiau să mergă pănă 
la ună locă cu luntrea și apoi cu picio- 
rulă, sărindă din sloi în sloi. Vaporele 
nu cutezau să mergă dela o margine la 
cealaltă. Elisabeta, fără a se teme de 
periculă, voi să între într’unulă din ba- 
telurl; căpitanulă o respinse cu brus- 
clieță socotindu-o de nebună și asigu- 
rându-o, că ei nu voră permite, ca ea 
să trecă înainte de a îngheța rîulă cu 
desăvârșire. Ea’i întreba, câtă timpă 
ar trebui să aștepte ? Ei răspunseră: 
„Celă puțină 15 49e‘I- Atunci ea se ho
tărî, să trecă cu orl-ce preță. „Vă rogău 
4ise ea cu voce plângătOre, „în numele 
lui Dumne4eu ajutați-mă să trecă rîulă. 
Viu din fundulă Siberiei, mă ducă 
să rogă pe împăratulă să-lă agrațieze pe 
tatălă meu, care a fostă condamnată 
fără nici o vină. O Dumne4eule ! dru
mulă este atâtă de lungă, să mai perdă 
aici încă 15 dile !“.

Aceste cuvinte străbătură inima că
pitanului. Elă prinse pe Elisabeta de 
mână și 4ise: „Vin’o cu mine, vreau să 
facă o încercare; pote că voiu isbuti a 
te trece. D-ta ești o fică bună, care te 
temi de Dumne4eu și iubescl pe tatălă 
tău; cerulă să fiă protectorulă d-tale“.

Intrară amândoi în o barcă și plu
tiră pănă la jumătatea rîului, apoi ne- 
putendă merge mai departe, căpitanulă 
o prinse de umără și merse cu dânsa pe 
sloii de gliiață, ici colea sărindă diu- 
tr’ună sloiu într'altulă, și ajunse fără 
nici ună accidentă la cealaltă parte a 
rîului Wolga.

Câtva timpă, înainte de sosirea ei la 
Moscva, sermana Elisabeta nu mai avea 
nimică, nici bani, nici mâncare, și hai
nele ei erau rupte și frigulă era teribilă, 
Zăpada era mai grosă de ună metru; 
când ningea zăpada că4ândă se prefăcea 
în sloiu și se părea că plouă ghiață, 
care făcea să nu se potă distinge cerulă 
de pămentă.

E cu neputință a’șl faec cineva nu

mai închipuire de primejdiile, preste cari 
a dată acestă generosă fiică, și cu tote 
acestea ea era totdeuna plină de ouragiu 
și chiară veselă în nefericirea sa: ea 
cugeta necontenită la Dumne4eu și la 
tatălă său, și acâstă gândire îi dădea 
totdeuna o putere de necre4ută.

într’unulă din orașele așe4ate în 
drumulă său ea a fostă primită într’o 
mănăstire, a cărei stariță îi dete două 
epistole, una pentru o ddmnă din Moscva 
și cealaltă pentru o ddmnă, care locuia 
în St. Petersburg. Domna din Moscva 
o primi pe Elisabeta forte bine, îi dete 
câțiva ban» de cheltuială și vestminte 
noue. Plină de fericire, își continuă 
acuma cu bucuriă drumulă mai departe, și 
ajunse în fine în St. Petersburg, după 
18 luni dela plecarea sa din Siberia. 
Ea era ca perdută în acestă orașă 
imensă; în sfârșită descoperi locuința 
Domnei, la care era recomandată și 
care o primi bine în casa sa și o trată 
câtă se pote de bine.

Deră cum avea să ajungă pănă la 
împăratulă? Acesta era încă cu multă 
mai greu decâtă tote greutățile, câte le 
îndurase pănă acum în drumulă său. 
Când Elisabeta se presentă la porțile 
palatului împărătescă și se rugă să o 
lase să vadă pe împăratulă, soldații o 
rîseră cu toții. Ea se depărta cu totulă 
confusă.

Timpulă de două luni îlă petrecu 
ea cu încercări zadarnice. In fine o 
personă caritabilă vorbi despre dânsa 
cătră femeea unui oficeră de gardă. 
Acesta cunoscea forte bine pe femeea 
unui secretară ală împărătesei și o rugă 
săi acorde Elisabetei câteva momente 
de întrevorbire.

Femeea secretarului consimți la a- 
cesta. Elisabeta se presentă înaintea ei 
și-i povesti tdtă istoria sa. Acâstă femee 
generosă fu adâncă mișcată și 4ise: 
„EscI o excelentă fică ; Dumne4eu, care 
te-a avută pănă în momentulă acesta 
sub pretecțiunea sa, fii sigură, nu te va 
părăsi: elă se va servi de bărbatulă meu, 
pentru a te face să reușescl.11

Tocma în momentulă acesta sosi 
și bărbatulă său și dânsulă îi promise, 
că va vorbi cu împărătesa încă în 4iua 
acesta. Elă rugă pe Elisabeta să prân- 
4escă la densulă și după masă se duse 
îndată la paiață. împărătesa dete ordină, 
ca Elisabeta să i-se presente încă în 
sera acesta la 6 ore. Sărmana fată nu 
se așteptase de fel la atâta bunătate.

Când înțelese scirea acesta biata 
fată era palidă și se bolnăvi pentru 
câtva timpă de bucuriă. Apoi își veni 
în fire și'șl îndrepta ochii săi spre ceră plini 
de lacrimi: „0 Dumne4eulă meu, 4ise 
ea, nu în zadară mi-am pusă totă în
crederea mea în Tine !u și 4icendă acestea 
nu îucetâ de a săruta mânile femeei se
cretarului și a le uda cu lacrimile sale.

Cătră sâră secretarulă o conduse 
la paiață. împărătesa primi pe sermana 
fată cu o extremă bunătate de inimă 
și o întreba despre tote împrejurările 
istoriei sale. Elisabeta 4ise cu glasă tre- 
murătoră numai cuvintele acestea: „O 
Maj estate tatălă meu este nevinovată, 
nu ceră dela Majestatea Vostră alta, 
decâtă să se facă revisiune procesului 
său și să i-se facă dreptate11. împărătesa 
atinsă pănă la lacrimi, lăudă curagiulă 
și devotamentulă ei filială și’i dete de
ocamdată 100 bucăți de aură pentru a 
întâmpina cele dintâiu trebuințe ale sale

Elisabeta era atâtă de recunoscătore 
și atâtă de fericită, încâtă nu putu mul-’ 
țămi împărătesei pentru binefacerea pri
mită decâtă prin plânsă și suspinurl.

împăratulă la cererea împără
tesei ordonă revisiunea procesului lui 
Lopouloff.

Nevinovăția lui fu recunoscută în 
modă sărbătorescă; eliberarea sa din 
prinsâre fu proclamată. împăratulă îi 
acordă o pensiune însemnată, care avea 
să o primescă și femea și fica sa.

(după Barrau.) —n_
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Sterpirea buruieneloru.
(Urmare din Nro. 81 aid „Gaz. Trans'1.)

Buruienele, cari se prăsescă din 
rădăcini, le putemă sterpi și nimici mai 
bine și mai ușorii pe timpii secetosti, 
uscata. De aceea plugarulă cu minte 
să nu lase să trecă nici linii and sece- 
tosii fără ca să-și curățe pământurile de 
buruienele, ce se prăsescă din rădăcini. 
Dintre buruienele de soiultl acesta mai 
greu și mai cu nâcasă se pote sterpi 
erba cănescă; rădăcinile ei se întindă 
în tote părțile prin pămentă, se uscă de 
totă anevoie și nu pieră de ar sta chiar 
și o ernă întregă în mustulă de gunoiu.

Buruienele ce se prăsescă din sămânță 
pieră, decă le arămă înainte de-a face 
sămânță; făcândă însă totă astfelă și cu 
buruienele ce se prăsescă din rădăcini, 
prin acesta nu le-amă sterpi, ci din contră 
le-amă spori. Când arămă rădăcinele ce 
se prăsescă prin rădăcini, se taie în mai 
multe bucăți și din tote bucățelele de 
rădăcini se nască plante nouă. Din acesta 
urmeză, că erba cănescă și tote buruie
nele ce se prăsescă din rădăcini le pu- 
temă numai astfelă stârpi și nimici, decă 
delăturămă rădăcinele loră din pămentă. 
Acesta o facemă așa, că arămă pămân- 
tulă de repețite ori la adâncime diferită, 
și după fiiesce care arătură grăpămă bine 
cu o grapă, care pătrunde adâncă, ca să 
scdtemă tote rădăcinele la suprafață. 
Rădăcinele scâse la suprafață le putemă 
lăsa să se usce pe locă numai pe timpă 
forte caldă și secetosă; pe timpă umedă 
însă nici decum, fiindă-că ele prindă 
erășl rădăcini. Mai bine este, ca să le 
adunămă și să le ducemă de pe locuri.

Când vremă să sterpimă de pe lo
curi buruienele ce se prăsescă din sâ- 
mențe, pământulă nu este iertată a-lă ara 
din nou pănă atunci, pănă când nu în- 
verdesce bine; la sterpirea buruieneloră 
ce se prăsescă din rădăcini, purcederea 
acesta nu este bună și nu este iertată 
a-o întrebuința. Din contră este bine și 
se recomandă a ara pământulă, decă ne 
iartă împrejurările, de două ori după 
olaltă și anume odată mai adâncă, și 
după fiesce-care arătură trebue să gră
pămă ca să delăturămă rădăcinile din 
pământă.

Erba cănescă spălată ne dă nutreță 
forte bună pentru vite, er tăiată măruntă 
și amestecată cu nutreță mai rău îlă face 
și pe acesta gustuosii, fiind-că ea conține 
forte multă zahară și este dulce.

Troscoțelulă este o buruiană, care 
nu se pote nimici prin lucrarea pămân
tului, și face pagube forte mari pe locu
rile cultivate cu trifoiu. Din pricina 
acesta nu putemă încheia articululă 
despre sterpirea buruieneloră fără de a 
vorbi ceva și despre stârpirea și nimi
cirea troscoțelului.

Troscoțelulă este o plantă semi-pa- 
rasitică, adecă o plantă, ale căreia să- 
mențe trebue să ajungă mai âuteiu în 
pămentă, ca să încolțescă și să facă 
cotore lipsite de frunde. Cotorele lui sub
țiri și slabe crescă și se întindă pe pământă 
pănă când dau de ună firă de trifoiu; 
se încolăcescă pe cotorulă trifoiului 
aprope de pământă mai de multeori și se 
înfășură în jurulă lui pănă în verfă. In- 
fășurându-se troscoțelulă în jurulă tri
foiului, cotorele lui prin rădăcini, care 
se îngăurescă în tote cotorele trifoiului, 
îi răpescă totă suculă nutritoră și trifo- 
iulă se uscă.

Troscoțelulă pe la noi nu cresce săl
batică, elă a fostă adusă la noi dimpre
ună cu sămânța de visdeiu și de trifoiu 
din țări streine, și astădl se respândesce 
pe pământurile cu trifoiu și visdeiu din 
ce în ce mai tare. Ca să ferimă pămân
turile nostre de troscoțelă, mai întâiu 
trebuie să fimă cu băgare de semă, ca 
să nu’lă sămănămu, adecă să ne câști
găm ă o sămânță curată și neamestecată 
cu grăunțe de troscoțelă. Acesta .nsă nu 
este lucru așa de ușoră, fiind-că sămân- 
țele cele mici ale buruienei acesteia

numai cu greu le putemă despărți de 
sămânțele trifoiului și ale visdeiului, și 
cu ochii liberi abia le putemă deosebi 
unele de altele. Decă privimă însă la 
ele prin o sticlă măritore, prin o așa 
numită lupă, le putemă ușoră deosebi 
unele de altele. Sămânța troscoțelului 
este gălbuie seu galbină, sură și palidă, 
er nu strălucitore ca sămânța trifoiului! 
la suprafață este puțintelă buburosă și 
puțină cam aspră. Ea este mai mică 
decâtă sămânța trifoiului albă, are formă 
aprope rotundă, der totuși este puțină 
cam turtită și încornurată.

Cu tote acestea nici sămânța curată 
nu ne scutesce pe deplină de troscoțelă, 
elă se ivesce și în pământurile sămănate 
cu sămânță de trifoiu curată și câte 
odată se ivesce chiar după mai mulțl 
ani pe pământurile sămănate mai de 
multă cu trifoiu; în cașurile acestea 
troscoțelulă n’a putută ajunge nicidecum 
dimpreună cu sămânța de trifoiu în pă
mântă, fiind-că atunci s’ar fi ivită deja 
mai de de multă. In amândouă cașurile 
amintite aici semânța troscoțelului a fostă 
adusă pe locuri de pasări, care au mân
cată sămânța și au dat'o afară ne
mistuită.

Decă vedemă uneori locurile aco
perite în parte seu copleșite cu totulă 
de troscoțelă, paguba ce ni-se pricinu- 
esce prin acesta o meritămă pe deplină ; 
troscoțelulă se pote sterpi ușoră și numai 
nepăsarea și lenea nostră este de vină, 
că au ajunsă lucrurile atâtă de departe, 
și pentru acesta trebue să fimă pe
depsiți.

Regula cea dintâiu și de căpeteniă, 
pe care avemă s’o urmămă la sterpirea 
troscoțelului, este aceea, care amă amin- 
tit’o mai înainte și pe care trebue s’o 
avemă în vedere la sterpirea tuturoru 
buruieneloră: sâ" stingcmă joculu îndată 
ce începe a arde, adecă să nimicimă tros
coțelulă îndată ce se ivesce într’unulă 
seu în mai multe locuri. Decă nu facemă 
așa, ună singură grăunte de sămânță de 
troscoțelă pote nimici totă trifoiulă de 
pe câmpii. Fiesce-care cotoră ală tros
coțelului, care s’a înfășurată în jurulă 
unui firă de trifoiu, formeză începândă 
dela rădăcina lui de-deasupra pănă în 
vârfă o plantă de sine stătătore și pote 
dăinui, pote trăi neatârnată de partea 
cotorului, care se află dincolo de rădă
cină. In modulă acesta troscoțelulă se 
lățesce, se răspândesce în cercă în tote 
părțile din ce în ce mai tare chiar și 
decă s'au nimicită părțile cotorului ce se 
află de ceealaltă parte a rădăcinei.

Vrândă a nimici troscoțelulă, este 
neîncunjurată de lipsă, ca să cercetămă 
nu numai câtă de departe s’a lățită elă 
pe trifoiu, ci trebue să cercetămă și 
câtă de departe s’a întinsă pe pământă. 
Cercetândă astfelă, de multe-orl vomă 
afla, că troscoțelulă s’a întinsă pe pă
mentă în depărtare de ună metru și 
încă și mai bine dela loculă unde se 
vede înfășurată pe firele de trifoiu, ba 
decă trifoiulă este mai răruță se întinde 
încă și mai departe. Din pricina acesta 
nu ne putemă ajunge scopulă, decă co- 
simă numai firele de troscoțelă pănă în 
vârfă și decă nimicimă troscoțelulă nu
mai aici, ci este de lipsă ca sâ tăiemă 
totă trifoiulă pănă unde se mai vâdă 
cotore de troscoțelă întinse pe pământă 
și sâ-lă nimicimă în totă întinderea acesta.

Pentru sterpirea troscoțelului se re
comandă și se întrebuințeză o mulțime 
de mijloce. Acestea tote ajută, decă le 
întrebuințămu la timpă și scimă cum 
sâumblămă cu ele. Troscoțelulă îlu putemă 
nimici prin focă, prin săruri tari și în 
fine prin aceea, că îlă înădușimu ; mij- 
loculă din urmă este mai simplu și pe 
lângă acesta este folositoră și din altă 
punctă de vedere.

Ori ce mijlocă amă întrebuința la 
sterpirea troscoțelului, înainte de tote 
este de lipsă, ca sâ cosimă trifoiulă a- 
tacată de troscoțelă și pentru-ca sămânța 
coptă a troscoțelului să nu potă ajunge 
erășl în pământă, este bine, ca sâ-lă 
ardemu. După-ce amu cosită și amă dusă

trifoiulă de pe locă, cercămă mai întâiu 
cu o greblă de feră sâ desfășurămă și 
sâ rumpemă troscoțelulă de pe trifoiu.

Decă avemă să nimicimă troscoțe
lulă prin focă, tindemă pe loculă atacată 
paie în grosime de o palmă, le stropimă 
puțină cu petroleu și le aprindemă. Tros
coțelulă se arde și se nimicesce, er tri
foiulă cresce din nou.

Sarea de rândă și vitriolulă de a- 
ramă, disolvate (topite) în apă, încă ni- 
mioescă troscoțelulă, udândă cu ele lo
curile cuprinse de troscoțelă; der mijlo- 
cele acestea întrebuințate în măsură 
pre mare, potă fi stricăciose și pentru 
trifoiu, și mai cu semă este stricăciosă 
sarea. De aceea este mai bine, ca sâ 
înădușimă troscoțelulă prin alte lucruri, 
care pentru trifoiu nu numai că nu 
suntă stricăciose, ci din contră îi prindă 
bine și-lă facă să crescă mai tare și mai 
frumosă. Astfelă de lucruri suntă guno- 
iulă și cenușa de lemnă, pe care le tin
demă preste locurile cuprinse de trosco
țelă în o pătură atâtă de grosă, ca sâ 
acopere pe deplină cotorele troscoțelului. 
Mijlocele acestea au fostă întrebuințate 
cu bună succesă la sterpirea troscoțe
lului din partea mai multoră plugari, 
cari pe lângă acesta au avută totă odată 
și o recoltă bună de trifoiu, fiind-că 
pământulă s’a gunoită.

Unii susțină, că troscoțelulă se pote 
înăduși, decă îlă acoperimă și numai cu 
pămentă.

Troscoțelulă îlă putemă înăduși pe 
deplină prin unulă seu prin altulu din 
mijlocele amintite mai susă numai atunci, 
decă n’a făcută încă sămânță ; în casulă 
contrară este de temută, că troscoțelulă 
totă nu piere, deși i-amă nimicită co
torele, pentru-că semânța lui aflătore în 
pământă încolțesce din nou. Din pricina 
acesta se recomandă a folosi înădușirea 
numai atunci, când troscoțelulă n’a fă
cută încă sâmânță. Decă sămânța tros
coțelului este deja coptă, în totă casulă 
este mai bine a’lu sterpi prin focă, 
fiind-că foculă nimicesce și sâmențele, ce 
au picată pe pământă.

Tote mijlocele cu care putemă ni
mici și stârpi troscoțelulă, se potă în
trebuința ușoră și fără multe spese, deci 
le aplicămă îndată ce se ivescă cele 
dintâiu urme de troscoțelă. Decă însă 
troscoțelulă s’a înmulțită din causa lenii 
plugarului și s’a lățită peste o mare 
parte a locului cultivată cu trifoiu, nu 
ne râmâne alta de făcută, decâtă sâ a- 
rămă pământulă din nou. (După Dr. 
Loll.)

OestixLXii peciag'ogice.

Pentru ca ună învâțătoră sâ potă fi 
pururea în curentă cu ideile, ce se cul
tivă în ramura sa, este neapărată de lipsă 
ca sâ se ocupe cu cetirea cărțiloră spe
ciale pedagogice. Nu este destulă ca ună 
învâțătoră sâ fi terminată o școlă, nu 
este destulă ca elă să-și aibă postulă sâu 
sigură, pentru a pute dice că’șl înde- 
plinesce funcția sa de dascălă și lumină- 
toră ală poporului. Trebue adevâratulă 
învâțătoră sâ se pună în curentă cu tote 
progresele ce se facil pe terenulă instruc- 
țiunei, trebue să-și premenâscă ideile și 
sâ-’șl înmulțescă cunoscințele. Fiindă 
învâțătorulă dela sate în cele mai multe 
cașuri avisată la sine însuși, nu va ave 
cu cine sâ discute, nu va ave prilejă 
să au4ă lucruri nouâ, și astfelă pe lângă 
totă hărnicia sa va râmâne îudârâptă, 
căci elă va face din ană în ană ună 
estrasd din cunoscințele aduse dela școlă 
și aceste estrase voră fi cu atâtă mai 
slabe, cu câtă a trecută mai multă 
timpă dela eșirea sa din școlă.

Cum am disă și la începută, ună în
vâțătoră adevărată trebue sâ se îndelet- 
nicâscă cu cetitulu cărțiloră bune, de 
unde sâ scotă din vreme în vreme materi
ală nou, pentru primenirea, lămurirea și 
înmulțirea cunoscințeloră sale. De multe 
ori însă este aprope peste putință ca 
învățătorii noștri sâ c-iteseă cărți speci
ale, și acesta cu deosebire că ei nu cunoscă 

destulă de bine limbile străine și pe de 
altă parte noi suntemă încă prea sâracl 
în literatura pedagogică și de aceea nu’i 
râmâne altă cale deschisă învățătorului, 
decâtă ca sâ-șl procure o foiă pedago
gică, sâ o aibă la indâmână pentru a’șl 
pute controla și înmulți ideile în sfera 
sa de activitate. Amă vâcjutil de multeori 
Învățători, cari nepricepândă pe deplină 
o limbă, s’au afundată pre tare în litera
tura pedagogică, așa încâtă cu timpulă 
s’au cufundată cu totulă în marea sci- 
inței pedagogice, și când s’a vătjută 
erășl la maidană, s’a pomenită mai în
curcată ca pănă acum. Tocmai aicea 
se află răulă la mulțl, cari s’apucă să 
eitescă cărți pedagogice cu titluri fru- 
mose, der menite pentru ună publică 
cu mai multă pregătire, și astfelă o mul
țime de cestiuni rămână nelămurite. Etă 
dâr necesitatea de a avă foi pedagogice 
românescl pentru a face și învățătoriloră 
noștri mai accesibile ideile de acestă na
tură, pentru a-le înmulți cunoscințele și 
a’i ține în curentă chiar și cu progresele 
sciinței.

încercări de natura acesta s’au fă
cută mai multe, der dintre tote „Șcâla 
și Familia14 când a fostă sub redacția 
D-loră prof. A. Bârseană și I. Popea, 
ajutorați fiindă și de câțiva prietini, cari 
se interesau de cestiunile școlare, ni-se 
pare că nimerise tonulă pentru a ține 
în curentă pe omenii de școlă cu ces
tiunile pedagogice, sciențifice și chiar 
beletristice. Foia nu s’a putută susține 
din singura pricină,că dascălii noștri n’au 
dată sprijinulă de lipsă și potă dice au 
contribuită prin acesta la ună mare rău 
pentru ei, căci nu’ml potă închipui unu 
dascălă fără să aibă o foiă pedagogică în 
casă, decâtă tocmai ca pe ună pusnică 
care s’a isolată de lume, căci astfelă 
este isolată și ună dascălă, care nu ce- 
tesce, de ideile nouă, ce se ivescă pe 
tote terenurile.

Pe ună învâțătoră, care nu are do
rința de a se informa despre progresele 
pedagogice, îlă privesoă ca cum ar fi 
elă însuși dușmanulă său, ca cum elă 
însuși ar vre să rămână înapoi, să’șl facă 
din ană în ană estrase, în multe cașuri, 
din puținele cunoștințe, ce le-a primită 
în scolă, astfelă ca cu timpulă să ajungă 
ună omă rămasă îndărătă de cealaltă 
lume, care se ocupă cu școlă. Ună lucru 
s£ nulă uite învățătorii noștri, că pentru 
a da altuia ceva trebue si ai tu insu-fî-

E ceva nenaturală, și ună fenomenă 
care te face să desperezl, când vedl că 
învățătorimea nostră nu este încă în 
stare a susține ea singură foi de 
specialitate bine întocmite, și când vecjl 
cu câtă nepăsare privescă unii din ei 
acestă cestiune.

Deci și cu acestă prilej Q atragă lu
area aminte a învățătorimei asupra foiei 
pedagogice „George Lazarău, care apare 
în Berladă (România), sub redacția unui 
oomitetă de profesori dela școlă peda
gogică de acolo și sub direcțiunea d-lui 
prof, preparaudială S. M. Haliță, fostă 
elevă ală pedagogiului lui Dittes în Viena.

Din acea revistă pedagogică s’a re
produsă și în „Gaz. Trans“. câte ceva, ca 
d. e. „tactulă pedagogică14, care a fostă 
forte bine aprețiată de omenii spe
ciali, precum și câteva notițe relative la 
cestiunile învățământului. In numita foiă 
s’a publicată în anulă trecută (căci cu 
luna Maiu se începe abonamentul^ pe 
anulă IlI-lea) mai mulțl articoll forte 
instructivi, atâtă în materiă pură peda
gogică, câtă și în materiă scientifică.

S’au publicată de asemenea studii 
cu primire la localele de învățămentă, 
studii higienice și în fine s’a introdusă, 
sub o rubrică nouă, literatura poporală. 
Foia „George Lazară“ mi se pare e 
singura foie de specialitate, care urmă- 
resce sistematică cestiunile pedagogice 
și care dă locă și la discuțiunl ce suntă 
puse la ordinea cjilei, în conferințele di
dactice.

Ne pare bine vădendă, că confrații 
noștri dela Berladă dau atențiune și 
cestiuniloră școlare, cari ne privescă pe
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„Prin noua lege pentru înstrăinarea 
bunuriloră Statului și răscumpărarea em- 
baticuriloră, votată de corpurile legiui- 
tore, o netăgăduită dovadă s’a dată câtă 
de adencă e dragostea și interesulă ce 
Țera, ală cărei isvoră temeinică de bo
găția este plugulă, pune întru a asigura 
plugarului română mijloce de traiu și 
de înavuțire.

„Acestă lege este o lucrare însem
nată și prevădătore; tot-odată ea este 
și o dulce mângâiere pentru sufletulă 
meu, căci de 23 de ani de când Ală 
aflu pe Tronă, cu câtă amă cunoscută, 
cu atâtă am iubită mai multă pe săte- 
nulă română, viteză pe câmpulă de răs- 
boiu, neobosită la muncă în timpă de pace.

„Dorescă și sunt sigură, scumpe 
președinte ală consiliului, că guvernulă 
Meu va lua tote măsurile spre a duce 
la împlinire acestă binefăcătore lege, 
care va produce rode folositore spre 
bucuria sătenului și spre înflorirea lui ; 
așaîncâtă să se potă dice că marea moșiă 
strămoșescă, păstrată cu atâta trudă în 
mij locuia furtuneloră vremuriloră celoră 
mai grele, astăcjl este limanulă în care 
ori ce Română află drepturi, cari să’lă 
ocrotâscă, și pământă care să’i dea hrană.

„Acesta pămentă, dobândită de să- 
t<*nă  prin hărniciă și economia, va fi 
celă mai statornică sprijină ală său, 
pentru-că acela stăpânesce cu trăi
nicia, care datoreză proprietatea sa 
muncei și o întemeiază pe respectulă 
legiloră.

„Primesce, scumpulă meu președinte 
ală consiliului, asigurarea stimei ce’țl 
păstreză“. Carolă.

BneurescI, 18 Aprilie 1889.

Principele moștenitorii alu României,
Sosirea prințului in Bucuresci.

Mercurea trecută capitala României 
a fostă îmbrăcată în haine de sărbătore, 
așteptândă sosirea principelui moștenitoră 
alu României. Se făcuseră mari pregătiri 
de primire.

Dela orele 8 dimineța, o mulțime 
forte desă străbatea stradele împodobite 
cu steaguri tricolore, cu flori și cu co
rone. Pe calea Victoriei suntă înșirate 
mai multe companii din diferite arme : 
vânători, infanteria, pontonierl, artileriștl, 
er școla militară luase locă în capulă 
trupeloră.

La orele 9 începă a sosi la gară 
autoritățile civile și militare, mai mulțl 
generali, ună numără mare de dame, 
miniștrii. Casa regală, primarulă Capi
talei, consiliulă comunală în mare nu
mără ; președintele și primulă președinte 
ală înaltei Curți de casația, procurorulă 
generală și alte autorități. Corpulă di
plomatică este în complectulă său și în 
mare gală: Dd. Hitrowo, Bulow, Golo- 
chowski, Curtopassi, Condurioti, Coutouly, 
Hoorick și Feridun Bey, ministrulă Tur

ciei, cu toți secretarii legațiuniloră din 
Capitală.

Afară de aceștia, au fostă de față 
tote personalitățile marcante din capitală. 
Amă putecjice, că tote partidele politice 
și-au dată întâlnire la gară, pentru a 
întâmpina pe principele moștenitoră. La 
9 ăre și 10 min. se anunța ună trenă 
venindă din Craiova. D. I. G. Brătianu 
se dăjosă dintr'ună vagonă, întovărășită 
de fiica sa și de d-lă Protopopescu- 
Pache.

Imediată după acâsta o companiă 
de infanteria cu musica în capă se în
șiră de-alungulă peronului. La orele 9 
și 20 se anunță, că Majestățile Loră 
sosescă. Trupa presintă armele, er mu
sica întoneză imnulă națională. M. S. 
Regina, care e îmbrăcată în rochiă albă, 
e veselă. De asemenea pare veselă și 
Regele.

La orele 9 și 40, trenul ă, care aduoea 
pe principele moștenitoră, intră în gară. 
Trupa presintă armele și musica întoneză 
imnulă națională. Moștenitorulă se dă 
josă din vagonă, părândă adencă miș
cată. M. S. Regele și M. S. Regina îlă 
îmbrățișeză cu căldură.

Apoi M. S. Regele presintă moșteni
torului pe președintele consiliului, pe 
d-lă Lahovari, Mânu, Vernescu, Boerescu, 
pe toți generalii presențl, casa regală, 
și în fine tăte personele oficiale, care se 
află pe peronulă gărei.

Principele moștenitoră strînge mâna 
tuturora. Moștenitorulă portă uniforma 
de sub-locotonentă ală regimentului ală 
treilea de liniă, din care face parte. 
După presintare M. M. Loră împreună 
cu moștenitorulă dau semnalulă ple- 
cărei. Când Majestățile Loră pornescă, 
urale puternice se audă din tote părțile.

Sosindă la Paiață, Majestatea Sa 
Regina ese în balconă ou damele de 
onâre, er Regele și moștenitorulă rămână 
în curtea Palatului spre a primi defilarea. 
Imprejurulă M. M. Loră se strîngă mi
niștrii, casa militară, statulă-majoră, toți 
generalii și miniștrii streini cu atașații 
legațiuniloră loră.

începe defilarea trupeloră. Antâiu 
defileză oficerii de tote gradele fără 
trupe, care se află în capitală, apoi șoola 
militară, șco>a de cavaleriă, regimentulă 
ală treilea de liniă, vânători, artileriă, 
roșiori și călărași. Atitudinea trupeloră 
este superbă și ținuta loră marțială. De
filarea dureză trei sferturi de ceasă. 
Majestățile Loră salută drapelulă fie
cărui regimentă. După defileu, mare 
primire la Paiață.

Manifestația poporului.
Cetimă în „Epoca“:
Una din cele mai imposante mani- 

festațiunl, ce s’au vădută pân’acum, a 
fostă aceea, care s’a făcută MercurI sera 
de poporulă Bucuresciloră în ondrea so- 
sirei principelui moștenitoră, A. S. R. 
Ferdinandă de Hohenzollernă.

Tote edificiile publice, casele mari 

etc. suntă iluminate într’ună modă mi
nunată. Pe strade imensă afluență de 
lume.

Suntă orele 8. Lumea începe a se 
îndesa în curtea palatului. D-lă prefectă 
ală poliției în persână învitâ damele să 
ocupe partea dreptă a curții, er pe băr
bați să stea în partea stângă.

La orele 8 se anunță sosirea mani- 
festanțiloră. Musica militară merge îna
intea loră, er ei portă torțe și felinare. 
Lampionele și felinarele suntă purtate 
de soldații din tote armele, înșirați mi- 
lităresce, care mergă înaintea manifesta
ției, er după denșii vină manifestanții 
cu torțe. La fiecare minută isbucnescă 
urale puternice. Palatulă este iluminată 
â giorno . Maiestățile Loră cu A. S. R. 
Prințulă moștenitoră suntă pe ună bal
conă ală salonului de primire. In do- 
sulă M. Loră se află d. generală Mânu. 
Ferestrile palatului suntă pline de ofi
țeri superiori. Acolo se află și cei
lalți mir’ștn °asa militară a Regelui.

M. . 'sta. ungendă înaintea bal
conului se opresc, și strigă „Urra !“ Mu
sica întoneză n. ă națională și exe 
cută ape cântece. O bandă de
lăutari aduși în Curtea palatului cântă 
diferite arii naționale. Acești lăutari au 
cântată între altele și cânteculă Deștep- 
tă-te Române, care a electrisată întregulă 
publică ce se afla în curtea palatului. 
Erau în acestă momenta la 20.000 de 
omeni etrînșl laolaltă.

Unulă din manifestanțl pronunța 
câteva cuvinte pentru a ura bunăvenire 
principelui moștenitoră. Cuvântarea sa 
e primită cu aclamațiunl. Maj. Loră 
salută mereu poporulă adunată în Curtea 
palatului.

La ărele 93/4, musica executa mar- 
șulă de retragere. Manifestanții cu mu
sica militară în capă începă a părăsi 
curtea palatului, mergândă spre piața 
teatrului națională într’o liniște perfectă.

*

Dupa-ce regele Carolă a salutată 
pe prințulă moștenitoră Ferdinand la 
gară, s’a întorsă cătră corpulă diplo
matică și’i adresă următorele cuvinte: 
„Vă mulțumescă d-loră, că ați venită 
se’nălțați însemnătatea evenimentului atâtă 
de importantă pentru dinastiă și pent ru Ro
mânia11.

*
Prințulă moștenitoră Ferdinandă fu 

înaintată, cu ocasiunea sosirei în Româ
nia, la grădulă de locotenentă în regi
mentulă ală 3-lea de infanteriă, din care 
făcea și mai înainte parte ca subloco- 
tenentă.

*
D-lă V. D. Păunii, profesorulă de 

românesce ală A. S. Principelui Ferdi
nandă, îlă descrie astfelă :

„Bălaiu, năltuță și subțirelu la trup, 
cu ochii albaștri închiși, forte bloncjl, 
cu nasulă arcată, semnulă celă mai ca
racteristică ală liniei suabe de Hohen- 
zollernu, cu expresia gurii și a feței așa 

de fină și de curată, că a’i crede-o de 
fată mare, amestecă armonică ală sân
gelui latină, daurită de sorele Franciei 
și ală Portugaliei — din partea a douâ 
străbune și a mamei — cu tipulă plă- 
viță, gânditoră ’ și veselă totdeodată 
ală Germaniloră dela sudă, — Alteța Sa 
Regală este iedna viă a flăcăului desă
vârșită la chipă și la făptură. Ar prinde, 
pdte, mirare pe cineva, decă i ai spune, 
că acestă tânără de două-cjecl și patru 
de ani are încă sfiiciuni de femeiă, se 
roșesce încă la obrază ca o fecidră, de 
abia scdsă în lume ; lucrulă este însă pe 
de întregulă adevărată și, mai multă 
decâtă atâta, elă se înțelege firesce.“

Qiarele din România despre prințuld 
moștenitorii.

„Naționalulu“, organulă d-lui 
Catargiu, scrie:

A. S. R. Ferdinand de Hohenzolern, 
principele moștenitoră ală României, a 
sosită erl în capitală. Primirea simpa
tică, ce tînărulă principe a întâmpinată 
în totă parcursulă Său, este o dovadă 
puternică de sentimentele de dragoste 
ce Românii portă pentru Elă. De alt- 
felă acestă primire sinceră este firescă, 
fiindă date oalitățile de cari se bucură 
A. S. R.

„Nu suntemă dintre aceia, ală căroră 
glasă e deprinsă veclnică să cânte osa
nale și pe dreptă și pe nedreptă ; cu 
adâncă mulțămire sufletescă însă salu- 
tămă pe Acela, care a sosită erl....

„Suntemă convinși, că țera întregă 
a fostă pătrunsă de aceleșl simțiminte, 
ce au ridicată eri întregulă poporă ală 
Capitalei întru întâmpinarea Moștenito
rului Coronei Române. Și într’ună glasă 
va striga: Bine-ai venită între noi, 
Măria Ta!u

„Românulu11 scrie:
Ieri, 19 Aprilie 1889, națiunea ro

mână, pricepându-șl interesele presinte și 
viitore cu acelașă discernământă patrio
tică, cu care totdeuna s’a văzută pe ea 
însăși în ocasiunl solemne; dându-șl semă 
de situațiunea în care împreună cu noi 
stă Orientulă europenă; într’ună cugetă 
și într’o simțire cu Corona, cu corpurile 
legiuitore și cu guvernulă M. S. Regelui 
Carolă I, — națiunea română a primită 
cu brațele deschise pe principele Fer
dinandă de Hohenzollern, pe care legea 
Țârei îlă chiamă a lua lângă Suverană 
loculă său de moștenitoră ală tronului 
României.

Dintre tote diarele române din ca
pitală cari, la 19 Martie, și la 18 Apri
lie, și la 10 Maiu 1866 salutară în Dom- 
nitorulă Carolă I realisarea dorinței Ro- 
mâniloră: Prinoipele Străină, astădl, în 
1889, „Românulău singură stă încă 
în piciăre și, prin pena acelora cari nu 
voescă decâtă a merge pe calea ce le-a 
arătată C. A. Rosetti, „Românulă“ dice 
tânărului principe cu românescă iubire:

grijită când ai fostă bolnavă, și tu fe
meia cugetă la aceea, cum elă în tim
puri de nevoi cu totă inima a ajutată 
pe mamă-ta. “ Așa o aducere aminte este 
ca ună balsamă vindecătoră asupra ini- 
miloră neliniștite.

Decă se află copii în familiă, nu vă 
uitați de ei, că nimică nu sufere mai 
tare decâtă inima copilului, amenințată 
fiindă de vre’ună năcază, căci ea e le
gată de părinți cu cea mai curată iubire 
și inima lui e cea mai tristă, când vede 
neînțelegere în casă. Cine ’șl iubesce 
copiii, acela se încercă a delătura orl-ce 
certă dinaintea loră, și va privi presen- 
tele ca o admoniare a trăi în liniște și 
bună înțelegere.

Să cercetămă numai, că greșeli 
avemă destule, și că cu multă mai de
parte ajungemă, decă căutămă să ne cu- 
noscemă greșelele nostre, căci numai cu- 
noscendă odată scăderile și greșelile 
nostre vomă pute fi în stare a judeca 
pe alții cu blândeță.

Lipsele și năcasurile, cari nu lipsescă 

în nici ună ungheță ală lumei, să ne în
demne și împinteneze a ne ajuta unulă 
pe altulă spre a fi mai bine. Chiar decă 
avemă temeiuri destulă de drepte spre 
a ne arunca imputări unulă altuia, prin 
ele totă nu putemă ajunge la țintă, ci 
numai prin ertare și printr’o mână bună 
de ajutoră putemă să apucămă pe calea 
cea adevărată. Durere însă, că nici chiar 
în casa săracului nu se află pacea, unde 
ea trebue păstrată, ca cea mai prețiosă, 
care adeseori e unica loră avere. Unde 
nu este pace în casă, acolo se preumblă 
lipsa și năcazulă cu pălăria în capă și 
în scurtă totă casa ajunge a fi o adevă
rată ruină.

Decă cercetămă cu deamăruntulă 
isvorulă neînțelegeriloră casnice, vomă 
vede, că o parte însemnată dintre certe 
vine din nesce lucruri atâtă de neînsem
nate, cari între omeni cu minte nu puteau 
ave altă urmare, decâtă să facă ună rîsă, 
și cari cu puțină socotelă și cu sânge rece 
se puteau ușoră delătura. Să nu întârdi- 
emu a ne îndrepta în ore de înțelegere 

pe calea cea adevărată iubindu-ne unulă 
pe altulă, căci răulă cu câtă prinde ră
dăcini mai adânci, cu atâtă mai cu greu 
îlă putemă stârpi.

Băgați bine de semă : în fiecare casă 
țărănescă se află ună ângeră împăciuitoră, 
care șâde la mesă între noii-căsătorițl, 
deși nevecjutu, der totă cunoscemă ființa 
lui de față la pacea ce domnesce în 
casă, mâncările ne tignescă și odichna 
ce-o gustămă în cerculu familiei, obosiți 
fiindă de lucrulă de cjiuâ, ne dă pu
teri nouă.

Simțimă și aceea, cum acelă ângeră 
totă mai tare se depărteză de ușa caseloră, 
unde nu e bună înțelegere, ba pe astfelă 
de familii Ie părăsesce cu totulă și așa 
oasa apare de totă pustiă și părăsită.

Există și familii de acelea, în cari 
pacea numai la părere este în casă. In 
astfelă de casă și unulu și altulă e să
tulă de certă, văcjândă, că așa nu o potă 
soote la cale. In astfelă de case nici nu 
se mai încâroă nimeni ca să facă pace, 
ci și unulă și altulă nu cunoscă altă 

pace, decâtă despărțirea pe veciă.
Ce cugetă înfricoșată ne va munci 

și neliniști la trecerea din vieță, când 
trebue să mărturisimă, că nu ne-amă 
putută înțelege, și că vieța acesta a fostă 
perdută pentru amândoi; ce părere de 
râu adencă trebue să ne cuprin4ă 1

Cum adeseori putemă veni niimni 
chiar în momentulă acela la pricepere, 
că înși-ne amă fostă de vină: caprițiulă, 
mândria și trândăvia, cari au răcită buna 
înțelegere între căsătoriți. Cum nu ne- 
amă pofti acuma numai câțiva ani ca 
să îndreptămă totă răulă, ce l’amă fă
cută altora!

Der avemă încă timpă să cultivămă 
acestă bună de mare însemnătate, și 
deoă se furișeză între noi vre-o certă, 
atunci să nu întârejiemă nici unulă a ne 
împăca iertându-ne unulă pe altulă, să 
ne îngrijimă, ca flacăra iubirei să nu se 
stângă acoperită fiindă de cenușe, ci să 
înoălcjescă vieță conjugală și să susțină 
pacea în casă.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 91 — 1889.

— Măria Ta, în mijloculă națiunei, 
cu ale cărei destine se legă de aci îna
inte destinele tale, bine ai venită, pentru 
ca poporulă română să Te cunoscă și 
pentru ca să cunoscl poporulă română. 
In versta dalbă a tinereței, închină, 
Principe, entusiasmulă și puterile iubirei 
tale în a cunosce patria română; intră 
fără temă în straturile profunde ale po
porului ; pironesce-țl mintea și aplecă-țl 
inima spre sătenulă română care alcă- 
tuesce în enormă maioritate națiunea; 
iubesce, Principe, pe Română, și Romă- 
nulă te va iubi; cetesce cu judecată in 
sârtea lui și a ta, și într’ună viitoră — 
depărtată — când vei deveni celă mai 
mare slujitoră ală națiunei române, res
pectă legile, și muncesce la propășirea 
nefricosă a națiunei. Astfelă, Poporulă 
română va merge cu Măria Ta hotărîiă 
și totd’auna înainte. — Decă nu, — nu!

„Epoca" scrie:
Noi de patru ani am exprimată do

rința d’a vedea pe principele moșteni
tori stabilindu-se în țâră, și d’aceea sa- 
lutămă cu bucuriă acestă evenimentă, 
despre a cărui însemnătate ne putemă 
da seină prin ecoulă ce elă a produsă 
în streinătate, și care e o garanțiă că 
vomă ave pe Tronă ună Domnă cunos- 
cendu-șl țera și bine pregătită pentru 
înalta misiune ce va avea de înde
plinită.

Principele Ferdinandă șl-a făcută 
intrarea în capitală sub cele mai fericite 
auspicii.

Toți omenii din t6te partidele s’au 
grăbită a’i eși înainte spre a-i ura bună 
venire. Acestă recepțiune e de bună 
augură și nu putemă face A. S. R. Prin
cipelui Ferdinandă mai bună urare de- 
câtă dorindu’i să aibă multe <J9e ca 
cea de adl. ____

„Telegrafulu românii11 scrie : 
Sosirea principelui în mijloculă po

porului, la a căruia domnire eventuală 
pote fi chemată, e, prin ea însăși, ună 
evenimentă însemnată ; căci principele 
va începe să trăiască cu națiunea și în 
mijloculă națiunei; va ave ocasiune d’a 
o cunosce d’aprdpe, în vieța ei de tote 
cfilele, și deci d’a-o iubi și d’a se pre
găti bine pentru viitorulă ce,i este re- 
servată....

Independentă de vederile de doc
trină asupra formei monarchică seu re
publicană a statului, nimeni nu pote tă
gădui, că în trecutulă nostru luptele 
pentru domniă au fostă crâncene și du- 
rerose, au pătată, în nenumărate rânduri, 
paginile istoriei cu sânge adese nevino
vată și au stânjinită mersulă spre pro
pășire ; nu se pote asemenea tăgădui, 
că cei din urmă ani de stabilitate s’au 
tradusă prin reale și mari progrese.

De aceea, orl-ce faptă, care întă- 
resce stabilitatea și pune la carantină 
seu reduce la tăcere și neputință aspi- 
rațiunile de schimbări la tronă, nu pote fi 
privită decâtă cu bucuria de cei ce do- 
rescă cu adevărată propășirea paclnică a 
țărei și înaintarea ei necontenită spre 
marele'i destinate.

Sosirea principelui moștenitcră e 
unulă din faptele de astă natură și nu 
fără binefăcătore înrîurire pote elă ră
mâne asupra viitorului mersă ală sta
tului.

„Democrația11 scrie :
Ună nou implusă este dată vieții 

Statului nostru Românescă. Căci încă o 
putere de muncă, încă o minte luminată, 
încă o inimă dreptă și iubitore de pro? 
pășirea nemului și Statului Română au 
venită în Țera nostră, cu Alteța Sa Re
gală Principele Ferdinandă, spre a ajuta 
pe Maiestatea Sa iubitulă și respectatulă 
nostru Rege Carolă I la munca roditore 
ce trebuesce pusă necontenită întru pro
pășirea Regatului Română, a cărui sfântă 

și m are misiune este de a purta, printre 
âc uri, făclia luminosă și binafâcătore a 
vcivilisațiunei occidentale în Orientulă Eu- 
ropei.

Vieța națională a Statului nostru Ro
mânescă a câștigată de asemeni ună 
nou avântă de desvoltare. Căci Alteța 
Regală Principele Ferdinandă cunosce 
și iubesce graiulă nostru, cunosce și iu
besce istoria nostră națională, pline de 
faptele uriașe ale străbuuiloră, respecteză 
virtuțile nemului Românescă, simte și 
înțelege împreună cu noi aspirațiunile 
nostre naționale.

„Tote actele mele, — scrie Alteța 
„Sa Regală Principele Ferdinandă, răs- 
„puncjendă le încunosciințarea Președin
telui Senatului de a lua locă în matu- 
„rulă corpă, conformă art. 76 ală con- 
„stituțiunei, — tote actele mele voră fi 
„însuflețite de cea mai adâncă iubire 
„cătră Patria, pe care mă voiu sili a o 
„servi din tote puterile mele, luândă 
„dreptă călăuză pilda mariloră săi domul 
„din trecută, inspirându-mă de frumosele 
„amintiri ce au lăsată, și avândă neîn
cetată sub ochi nobilele esemple ale 
„Regelui Carolă I și ale Reginei Elisaveta. 
„Astfelă speră a corespunde încrede- 
„rei și așteptăriloră poporului Română." 

Așa să fiă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Supurulu de susil, (Selagiu) 9 Aprilie 1889.

Domnule Redactoră! încă înainte 
de asta cu doi ani d-lă învățătoră din 
locă Michailă Bobișiu a înființată așa 
numita „Școla adultă" (aci nu înțelegă 
școla de repetițiune, care și înainte de 
asta esista), la care a invitată a parti
cipa atâtă pe juni câtă și pe omeni mai 
în etate, ținendă prelegere cu deosebire 
în aceste două ernl în totă săptămâua
3—4 seri, er peste veră în Dumineci și 
sărbători — când au participată și tine
rele fete —dândă instrucțiune gratuită, 
er cu cărți și recvisite de învățămentă 
a dată ajutoră inteligința locală. Acestă 
școlă, după primele greutăți ce a avută 
a întâmpina d-lă Bobișiu până ce i-a 
succesă a stârni în ei dorulă de a se 
cultiva a fostă și este și de presinte 
bine cercetată de adulțl, cărora de-ocam- 
dată li-s’a propusă cetitulă, scrisulă, so
coteala și cântările bisericesci și na
ționale.

încă din anulă trecută a începută 
a cânta d-lă învățătoră cu adulții cân
tările dela sfânta liturgiă, și astfelă per- 
fecționându-se mereu a ajunsă la acelă 
resultată îmbucurătoră, încâtă pe sfintele 
sărbători ale nascerei Domnului 1888 a 
putută forma deja ună corii de plugari 
constătătoră din peste 30 de persone, 
bărbați, juni și fete și astfelă de atunci 
în sfânta nostră biserică cântările dela 
sfântă liturgiă se esecută destulă de 
precisă de acești coriști deocamdată în 
3 voci.

De atunci în sfânta nostră biserică 
par’că s’au strămutată tote, poporulă în 
tote Dumineoile și sărbătorile alergă din 
tote părțile comune la biserică, unde în 
cea mai mare pietate ascultă armoniosele 
cântări bisericesci. Intr’adevără i-se 
umple omului sufletulă de o mângâiere 
și o bucuriă cerescă, când aude rnelo- 
diosele cântări ce le esecută acești 
coriști.

Pentru acesta, școla adultă, respec
tive coriștii cari compună elevii din 
școla adulță — și-au atrasă atențiunea 
asupra loră ămeniloră de bine. Astfelă 
înainte de Dumineca Floriiloră cu vre-o 
trei dile amă fostă plăcută surprinși, că 
generosulă d-nă G-eorgiu Silaghi, mare 
proprietară în Sanislău, a bine voită a 
ne trimite 22 bucăți de cărți de rugă
ciuni „Icona sufletului" de d-lă Pătcașiu, 
edițiunea mai nouă, și tote în legătură 
fină. Er una, a 23-ea, pentru sfânta bi
serică în legătură de luxă. O a doua 
surprindere plăcută ne-a pricinuită a- 
mabila d-șoră Aurelia Cosma, fica d-lui 
Andreiu Cosma, mare proprietară în locă 
și directoră ală institutului de credită 
„Silvanii", prin aceea că a pregătită 
vre-o 20 de insemne pentru cei mai 
vrednici dintre coriști, ca acelea în (jiua 
de Dumineca Floriiloră să se distribuiescă 
între coriștii mai meritați. Astfelă în 
sfânta Duminecă a Floriiloră, după săvâr
șirea sfintei liturgii fiindă biserica plină 
de credincioși, după predica și vorbirea 
acomodata acestei împrejurări s’au dis
tribuită frumosele insemne (dintre cari 
o parte au fostă pentru fete, între coriști 
și o parte din cărțile susă menționate, 
er restulă s’a distribuită celoră mai di- 
ligențl dintre școlarii cuotidianl. Dintre 
coriști au fostă distinși parte cu insemne, 
parte cu cărți, parte cu ambele urmă
torii: 1. Vasiliu Jancău. 2. Vasiliu
Silagyi 3. Vasiliu Ciuciu, 4. Constantină

Parduțiu. 5. Georgiu Chioreană. 6. Vas. 
Negreană. 7. Pavelă Balintă. 8. Ioană 
Lobonțiu. 9. Ioană Matiocă. 10. Simeonă 
Danciu. 11. Vasiliu Berară. 12. Ioană 
Gorgană. 13. Demetriu Silaghi. 14. G. 
Ardeleană. 15. Vasiliu Lobonțiu. 16. Vas. 
Davidă. 17. Vasiliu Colteu. 18. Teodoră 
Szilaghi (curatore). 19. Teodoră Roșiu. 
10 Gavrilă Danciu. 21. Gregoriu Farcău. 
22. (dintre fete) Ana Ciora. 23. Maria 
Marincașiu. 24. Florea Marchișiu. 25. 
Maria Chioreană. 26. Ana Lobonțiu și 
27. Ana Colteu.

Aceste distingeri și daruri au avută 
ună efectă forte mare, putei ceti bucuria 
și fala ce se oglinda pe fața fiă-căruia 
dintre premiațl. Fiă-cure se simția 
mândru că a cercetată școla adultă și 
că s’a pregătită pentru coru.

La totă întâmplarea aceste fapte n’au 
lipsă de comentară. Căci înseleșl vorbescă. 
Numai și erășl numai prin astfelă de fapte 
li-se pote da loră ună impulsă spre deș
teptare și cultură și să’șl cunoscă sfin
tele sale datorințe față de Dumnedeu, 
limbă, națiune și față de ei înșiși.

Merită, deci și prin aceste se și es- 
prima cea mai căldurosă recunoscință și 
mulțumită atâtă amabilei D-șore Aurelia 
Cosma, câtă și onor. D-nă Georgiu Si- 
Silaghi, cari prin aceste fapte și-au câș
tigată inimele Supurauiloră. Deie ce- 
rulă ca atâtă generoșii părtinitori și do
natori, câtă și demnulă învățătoră Mi
chailă Bobișiu din Supură se a:bă rnulțl 
imitatori.

Er coriștiloră din Supură le <|ică: 
înainte cu Dumnedeu pe calea apucată! 
InvățațI și vă cultivați inima și vă no- 
bilitațl sufletulă, ca așa să fiți vrednici 
de nemulă vostru românescă.

Metellu.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS*

*) Materialii de folosită în școlă și familii

(Serviciulă biuroului de coresp. din Pest)

Bernii, 4 Maiu. Consiliulfl fe
derală a espulsatu din Elveția pe 
croitorulâ Lutz de nascere din 
Bavaria pentru că a stată în le
gături cu Wolgemuth.

Parisii, 4 Maiu. Guvernulâ in- 
tenționeză se amâne alegerile ge
nerale pănă în 1890.

BucurescT, 4 Maiu. Succesorula 
tronului pdte că va fi înfățișată 
Monarchului Austro-Ungariei în 
Iulie.

Wiesbaden, 4 Maiu. Starea să
nătății împărătesei s’a îmbunetă- 
țitu în modă însemnată.

EDUCAJIUNE.
Cum trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dau copiiloru, pentru ca scdla 
se-și ajung;! mai cu înlesnire înaltulu ei scopfl.

Motto : Copiii buni sunttî bucuria 
părințilorîi, temelia șcdlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului lorii.

(Urmare.)

O vieța simplă așaderă V’așu 
recomanda pentru copiii Voștri, 
ca cea mai priinciosă pentru a’i 
abate dela cărări rătăcite.

D’aci nu urmeză, c.ăD-V<5stră, 
ca părinți, se nu VS simțiți în
demnați a cheltui pentru cres
cerea copiiloru D-Vostre, decâtă 
numai pentru ce le este neapărată 
de lipsă.

Din contră, sunt de părere, 
că decă V’a înzestrată Dumnezeu 
cu avere, se nu Ve feriți de chel- 
tueli câtă de mari, unde e vorba de 
a se ajunge ună scopu nobilă.

Și mai nobilă scopă eu nu 
cunoscă pentru copiii Voștri, de
câtă cultura inimei loră.

Celă mai potrivită mijlocă însă 
pentru cultura inimei loră este 
musica.

Lăsați pe băeții voștri se în
vețe ună instrumentă musicală 
dela unu harnică maestru de 
musică.

Pentru cultivarea sentimentelor 
musicale ale copiiloru Voștri ori 
câtă ați cheltui de multă, să sciți 
că nu suntu bani prăpădiți.

Fiece bană cheltuită spre acestă 
sfîrșită aduce procente înZecite și 
Însutite.

Musica le prepară băețiloru 
adevărate plăceri și petreceri.

Musica le îmblânZesce năravu
rile sălbatice și’i face simțitori 
pentru lucruri frumdse și nobile.

Musica îlă face pe omulă ani
mală omă spirituală, pe omulă 
sensualistă omă virtuosă.

Musica este o scaldă sufletescă, 
cerescă. Sufletulă bolnavă, uitân- 
du-șl de sine, se cufundă în valu
rile tonuriloră desfătătbre și iese 
sănetosu și luminată.

Musica este una din cele mai 
frumdse și cele mai nevinovate 
petreceri.

Musica îlu abate pe băiată 
dela multe alte petreceri strică- 
cibse în societăți rele, căci cu ună 
instrumentă musicală elă însuși 
îșî face petrecere și încă cea mai 
plăcută și totdeodată folositore pe
trecere. Cea mai plăcută, căci nici 
o altă petrecere nu desfăteză su
fletulă în egală măsură, ca musica. 
Folositore, căci musical învioșază 
puterile sufletului lui și'lă face des
toinică se se ocupe cu îndoite puteri 
cu cartea și cu învățătura, ferindulu 
totdeodată de spiritulă bolnăviciosă, ce 
adie în societățile școlariloră stricați.

Din aceste puncte de privire 
așu dori din inimă, ca fiii popo
rului nostru, ai căroră părinți 
suntă cu dare bună de mână, se 
se îndeletnicescă cu totă deadin- 
sulă cu acestă artă plăcută și io- 
lositore.

Așă dori, ca se nu fie școlară, 
care se nu scie cânta din gură și 
cu ună instrumentă musicală, se 
înțelege, avendă talentă pentru 
musică.

O vieța nouă, ună nou curentă 
s’ar introduce atunci în sufletulă 
tinerimei nostre școlare.

(Va urma.)

Esemple de iubire cătră părinți.*)
Paginii! regelui Friderieâ celă mare.
Fridericu celă mare, regele Prusiei, 

avea la curtea sa mai rnulțl copii de 
familiă nobilă. Intre aceștia se afla unulă 
în lipsă extremă. Tatălă său murise și 
și mamă-sa îșî perduse cea mai mare 
parte din averea ei, eră pensiunea, ce 
o primea dela stată, abia’i ajungea de 
adl pe mâne. Unica ei mângăere era u- 
niculă și bunulă ei fiu. Acesta voia în 
totă chipulă sâ o ajute, însâ din plata, 
ce o avea, nu-i mai rămăuea nimică. In 
fine totă găsi elă ună mijlocă de a câș
tiga ceva pentru mumă-sa. In fiece nopte 
unulă din copii trebuia să vegheze în 
odaia de lângă dormitorulă regelui, spre 
a fi la îndemână, când ar cere ceva. Servi- 
ciulă acesta ora pentru unii copii prea greu. 
De aceea, când le venia rendulă, puneau 
bucuroși pe altulă să vegheze în loculă 
loră. Sărmanulă copilă se obliga să ve
gheze pentru alții. Pentru aceea 'i se 
plătea, și banii ce’i căpăta, îi trimitea 
mamei sale. Intr’o nopte regele, nepu- 
tândă dormi, voia a i-se ceti ceva. Sunâ 
clopoțelulă, strigă, deră nu veni nimenea. 
In fine se sculă din pată și se duse în 
odaia do lângă dormitorulă său, ca să 
vedă, de se află aci vre-ună copilă. Aici 
dete peste tînărulă, care ținea postulă de 
veghere pentru altulă, șetjendă la masă 
și dormindă.

Inainte’i se afla o epistolă începută, 
adresată mamei sale. Regele se apropie 
pe vîrfulă degeteloră de masă și cetesce 
începutulă scrisorei, care cuprindea 
aceste cuvinte: „Pre iubită, pre scumpă 
mamă! Asta este a treia nopte, de când 
vegheză pentru bani. Abia mă mai potă 
ține pe piciore. Mă bucură însă că am 
putută câștiga pentru D-ta 10 taleri, 
cari Ți-i și trimetă." Mișcată de atâta 
bunătate de inimă și de r.nă astfelă de 
simță de jertfire pentru mamă-sa, regele 
îlă lăsa să ddrmă în pace, se duse și 
luă două fășicurl cu galbinl, îi vîrî în
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noi cei de dincoce și credemti, că decă 
numita foie va fi mai bine îmbrățișată 
ca pănă acum, se va interesa de cele 
mai diferite materii pedagogice instruc
tive pentru înv&țătorime.

Depinde dela învățătorime, decă 
asigură seu ba esistența foilorQ pedago
gice romănescl, una însă să nu perdă din 
vedere, că sprijinind^ o ic ie de specia
litate, coutribue la desvoltarea literature! 
pedagogice și se cultivă pe sine însăși.

F.

Din traista cu minciunile.

Țiganulă la tergu.
Ună Țiganii mergea la tergă. Pe 

drumii se întelni cu un ii Română și se 
învoiră, ca să mergă mai încolo împre
ună. Merseră ei, câtă merseră, când dela 
o vreme ce dice Țiganulă?...

„Mo Românico, ce să ne mai oste- 
nimă noi de giaba pănă în orașă !... Hai 
să ne aședămă aicea și să facemă tergă, 
că dor' ne-omă pricepe noi la atâta 
lucru!“

Românulă se învoi, și fiindă oste
nită de drumă, cum se puse josă, și 
adormi. Țiganulă dracului se făcu, că 
moțăe și elă, pănă când vădii, că Ro
mânulă a adormită cum se cade. Atunci 
se scula încetinelă și punendă mâna pe 
traista Românului, scose merindea, ce 
se afla în ea, și aci, aci îi dete fălci, de 
nu mai rămase din totă meriudea nici 
o fărîmitură. După aceea se întinse pe 
pajiște, cu burta la sore, și încercă să 
tragă și elă ună puiu de somnă.

Deșteptându-se Românulă și vădend, 
că traista e golă, întrebă pe Țigană, că 
de ce i-a mâncată meriudea?

„Da ce te legi de mine, Românico“, 
răspunse hoțulă de Țigană, „că doră 
tergu ăsta e mare!... Cine scie, cine s’o 
fi făcută stăpână pe merindea ta!“

Românulă nu dise deocamdată ni
mica, ci arătându-se mulțămită cu răs- 
punsulă cioroiului, se făcu, că se culcă 
eră. Credendă, că l’a înfundată pe Ro
mână, Țiganulă se culcă și elă acum 
fără nici o grijă, și sătulă, cum nu mai 
fusese elă de multă vreme, îndată începu 
să sforăie, de gândeai, că mână la pă
dure porcii din șapte sate.

Cum băgă de seină Românulă, că 
faraonulă dorme dusă, apucă în grabă 
bățulă cu care se sprijinea la drumă, 
și japă! japă! îi trase vre-o câte-va, de 
se făcură totă dungi vinete pe spatele 
grangorului

„Ce mă bați, Românico ?“ întrebă 
Țiganulă, sculându-se în piciore ca ful- 
gerulă de repede.

„Taci dracului cioră, că doră tergu 
ăsta-i mare!... Ce sciu eu, cine șl-o fi 
prinsă mintea cu tine!“

Țiganulă la votritu.
Ună fecioră trimise pe ună unchiu 

ală seu într’altă sată, ca să pețescă o 
fată bogată, Elă îi dete de tovarășă 
pe ună vecină, care era din nemulă lui 
Faraonă, ca să pue și elă vre-o vorbă 
bună.

După-ce votrii ajunseră la loculă 
cu noroculă, părinții fetei începură să 
întrebe ce felă de omu e feciorulă și ce 
avere are.

„Nepotulă meu are doi boi“, răs
punse unchiulă feciorului.

„Ba patru" ! îndreptă Țiganulă, care 
voia să-’șl laude vecinulu cu ori și ce 
preță.

„Mai are și doi cai".
„Ba pat.ru“! grăi și de astă-dată 

Țiganulă.
„Și o sută de oiu.
„Ba două sute“ !
„Der de-unu ochiu nu prea vede 

bine“.
„Ba de amendoi“! îndreptă Țiga

nulă, gândindă, că cine scie, cum șl-a 
lăudată veciuulă de bine. Sandu.

MULTE SI 1)E TOATE.
Este o prostii:

a pierde bani în cărți și a se su
păra pentru acesta, —

a întreba pe editorulă unui <}inră 
nou despre numărulă abonențiloră, —

a aștepta dela ună redactorfl, ca să 
răspundă cu întorcerea poștei, —

a întreba pe ună birtașă, decă are 
vină bună, —

a presupune că recensenra cetescă 
mai multă decâtă titula cărții, care o 
laudă seu o hulescă, —

a’șl spune tote tainele inimii sale și 
a aștepta dela alții, ca să nu le împăr- 
tășescă prietiniloră loră, —

a slobodi ună hoță din temniță și 
a cere dela elă, ca să se hrănescă în 
modă cinstită, —

a lăuda înaintea drăguții frumsețea 
prietinei ei, —

a fi de cincl-cjecl de ani și a se în
doi, decă se potă întempla astfelă de 
lucruri, și altele asemenea loră.

Ciad ii este iertată se fure?
Ună advocată avea să apere înaintea 

judecătoriei pe doi pungași, dintre cari 
unulă furase în diua mare, er celălaltă 
în restimpulă nopții. In vorbirea sa de 
apărare dise advocatulă: Domnulă pro
curară a adusă contra clientului meu 
celui dintâiu ca împrejurare apăsătore 
(agravantă), că a furată la lumina c}9ei 
cu o obrăsniciă nespusă de mare. Acum 
dumealui aduce erășl ca împrejurare 
apăsătore pentru cestălaltă clientă ală 
meu, că a furată în timpulă nopții. în
trebă der pe d-lă procurară: „Când îi 
este iertată ștrengarului să fure?1

Ori vorbesoi tu ori me lași se vorbescu eu.
Renumitulă advocată Maître Ca

zeneuve, din Toulouse în Francia, merse 
într’una din dile la tribunală. Cânele 
lui, Azoră, avu plăcerea să-lă însoțescă, 
și M. Cazeneuve, care nu putea face 
nimica contra voiei vișlei sale, nu i-se 
împotrivise. Ajungendă latribunală, Azoră 
se așe<ja în capulă băncii, unde ședeau 
advocații, er stăpâuulă său îșl începu 
vorbirea de apărare. Din nenorocire ad
vocatulă veni în focă și începu să vor- 
bâscă cu voce tare. Azoră, care pdte 
că nu putea suferi larma, începu să latre, 
arătându-șl prin acesta nemulțămirea. 
Maître Cazeneuve îșl întrerupse vorbirea, 
se întorse cătră câne și îi (jise: „Azoră! 
Fă-mi plăcerea și tacl!“ Azoră tăcu, der 
nu multă timpă. Advocatulă vorbindă 
erășl cu voce tare, vătăma prin acesta 
nervii simțitori ai cânelui său, care în
cepu acum din nou să latre și încă atâtă 
de tare, încâtă nici vorbă nu mai putea 
fi de apărare. Advocatulă, percjendu-șl 
totă răbdarea, se adresă năcăjită cătră 
câne cu cuvintele : „Audi Azoră ! Așa nu 
mai pete merge; seu vorbescl tu, seu 
mă lași pe mine să vorbesefl!"

Traducerea Mahabharatei.
Ună literată din Bengal, Prataja 

Chandra, s’a apucată să traducă în en- 
glezesce Mahabharata, marea poemă san
scrită ; șl-a consacrată vieța și averea 
pentru acestă operă și a ajunsă să facă 
aprope pe jumătate opera acesta colo
sală (poema în cestiune cuprinde 200,000 
versuri). Fiind-că se află acuma cu mij- 
ldcele sfârșite, a făcută apelă la perso
nale, cari se intereseză de acestă lucrare, 
și sir Frederic Robert, comandantulă 
capă ală armatei din India, i-a acordată 
patronagiulă său pentru a culege sub
scrieri în lumea învățată.

Muscele.
Deși uriciose și secante, totuși le 

ținea păte fiecare omă de nisce ființe 
nevătămătore. S’a constatată însă în 
timpulă din urmă, că ele suntă mari duș 
mane ale omului, fără însă de-a sci ele de 
rolulă ce’lă jocă. Prin nouă cercetări 
de-a afla causa băleloră contagiose, s’a 
descoperită misteriosa influință a mușce- 
loru. Mai âutâiu li-s'a atribuită, că ele 
transportă frigurile galbine, după aceea 
au găsită doi fisiologl francesl că muș
tele transportă și oftica, gustându din 
materia ce o aruncă bolnavulă tușindă 

afară și o ducă mai departe. Mediculă 
americană Dr. Hove a constatată, după 
cum aflămă, în timpulă din urmă, că 
muștele suntă purtătărele de infec- 
țiunl și la multă temuta bălă de ochi 
egiptenă.
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Tergnrile din Ardeain și Ungaria proprii
Dela 1 — 15 Maiu inclusivu: In 1 

Deva, Corond, Someș-Goroslâu, Lăpu- 
șul! ung., Chezdi-Oșorheiu. (Soborșinti, 
Baia mare). 2. Huedină, Berțcu. 3. Gher- 
nesig, Boroșnâulă mare. (Biserica albă). 
4. Trăscău, Coloș-Monoștur. (Beiuști). 5. 
Bistrița. 6. Ciuculu de josă, Micăsasa. 
7. (MișcolțG). 9. Iara. 12. Chendi-Loua. 
13. Becleană, Mănărade, Uzon!. 14. Co- 
vasna, Chizd!. (Esperieș). 15. Năsâudîî. 
(Dunavechi, Becicherec, Timișora.

In România și Bucovina'. 1. Petra, 
Câmpul!, Segarcea, Tergu-Jiului. 9. Câm- 
pu-lungă, 12 Buneii.

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 30 
Apr. n. starea rîmătorilor! a fostă de 153.827 
capete, la30 Apr. au intrată 2278 capete și au 
eșită 1300, rămânând! la 33 Apr. ună nu
măr! de 155.805 capete. — Se noteză: marfă un
gurească veche, grea dela 53 pănă. la 54 cr.— 
mai fă ungurescă tineră grea dela 55'/, cr. pănă la 
56’/2 cr., de mijlocii dela 54 cr. pănă la 55 cr, 
—ușoră dela 52 cr. pănă la 53 cr. —marfă 
țerănescă grea dela------ pănă la —— cr. — de
mijlocit dela 53 pănă la 54 cr. — ușoră dela 
51 cr. pănă la 52 cr. — Marfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
inse transîto ușoră dela — cr pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transîto mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 521/, 53V2 cr- tran
sits mijlociă grea dela 51 ’/2 52 cr. transito 
ușoră dela 50—51 cr.— Porci îngrășațl de ună 
anii 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 ie mărfuri din Boiajesla dela 1 Maiu 1889
ej Prețul per

Semințe
«S V
- W

100 cliilgr

7?pj ® 
O a

dela penă

Grâu Bănățenescu — — —
Grâu dela Tisa 79 7.25 130
Grâu de Pesta 79 7 20 7 25
Grâu de Alba-regală 79 7 25 7.30
Grâu de Bâcska 79 7.25 7.30
Grâu ung. de nordu 79 7 20 7.25

6emințe 
vechi ori neue

soiulu Calitatea 
per Hect.

Prețul per
100 cliilgr.

dela pănă
Săcară 
Orzu

u
51 

Oves! 
Cucuruzii 

u

Hirișcă

Nutreț! 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alt soiu

n 
n

70—72*
60.62
62.64
64.66
39.41

75
73

5 90 
5.90
6 50
7.35
5.35
4.75

4.55

6 10
6 30
7.10

7 15
5.80
4.75
4.65

Producte div. Soiulfl Cursulu 

dela | pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

—

j, roșiă 44.— 52.—
Ol eu de rap. rafinat! duplu 37.— 37.25
Oleu de in 6.50 6.60
Uns. de porc dela Pesta 63.— 63.50

dela țeră — — —
Slănină sventat ă 52.— 53.—

afumată 59 50 60 50
Seu 29 — 30.
Prune din Bosnia în buțl 8 — 8.25

.. din Serbia în saci 7-75 8.—
Li etani slavonii nou

bănățenesc!
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

u
Miere

serbescl
brută

n galbină strecurată —.—
Ceară de Rosenau 118. 120.
Spirt! brut! 14.25 14.55

Drojdiuțe spirtde 18 — 18 50

Cursulu losurilorO private din 1 Maiu
cu mp. vinde

Basilica 9 55 9.85
CreditU .... —.— —,—
Clary 40 fi. m. c. . 
Navig. pe Dunăre .

63.75 64.25
—.— 140.—

Insbruck .... 28.— 29.—
Keglevich .... —.— —.—
Krakau .... 26.75 27.25
Laibach . 26.50 27.—
Buda .... 63.75 64.75
Pallfly .... 62.50 63.25
Crucea roșie austr. . —.— —•—

dto ung. .
dto ital.

13.20 13.60
17.20 17.50

Rudolf .... 21.— 21.50
Salm .... 64.50 65.50
Salzburg .... 29.50 30.—
St. Genois 65.— 66.—
Stanislau .... —.— 40.—
Trieitine 100 m- —.— 158.—

dto 4% 50 . —.— 76.—
Waldstein 45.— 46.—
Windischgratz . 58.75 59 75
Serbescl 3% 36.— 36.50

dto de 10 franci —. — —
Banca h. ung. 4% . 113.75 114.50

Cursul» pieței Brașovd
din 4 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.30 Vend 9.33
Argintă românescu - n 9.25 n 9.30
Napoleon-d’orI- - - n 9.36 n 9.39
Lire turcescl - - - „ 10.60 n 10.70
Imperiali - n 9.60 n 9.70
GalbinI n 5.50 n 5.52
Scris, fonc. „Albinau6u/0 „ 101.—

„ n „ 5»,. „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - „ 126.— fi 127.—
Discontul! - - - - 61I2—8°Iq pe anu.

Bursa din Bucurescî din 2 Maiu
"V a.lori 0

<0 st i amp.
Rentă română perpetuă 1875 57, 96.‘/2
Renta română amortisabilă . 57. 96.'/2

dtto.................................... 47o 90.-
Renta rom. (rurale convertite) 67o

6»/,
101.—

Oblig, de stată C. F. Române —
idem idem . . . . 57. —

împrumutul! Openheim 1866 . 87. —.—
Imprumutulu Oraș Bucurescî 57. 88.'/2

idem idem din 1884 57o
Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 57.—
Credit fonciar! rurală . . . . ?7o 104.’/2

97.—idem idem . . . 57.
Credit Fonc. Urb. din Bucurescî 77. iot-7.

102.—idem idem . . . . 6%
idem idem . . . . 5°/. 94?/,

82 ■/,Credit Fonc. Urban din Iași. . 57.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 lOfr 235.—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V. N.
500 952.

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 _ .__
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 —.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . 500 _ w__
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250
Soc. Bazalt.Artif. uit.div. lei 27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 1C0 137.—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200
Națion. de Asig. uit. div. 128.85 — _
Societ. de Constr. uit. div. . . _ f__
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ __,__
Agio în Bursă................................ _ 0.15
Rubla de hârtie.......................... — 2.70

Banca Națion. a României
Scompt.......................................... 67. _ ..__
Avansuri pe efecte..................... 77. _ _
Avansuri pe Lingouri . . . . 77. —■“

Cnrsulu Ia bursa de Viena
din 30 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aura 4u/n............................. 102.25
Renta de hârtii 5°/0 ------ 97.40 
Imprumutula căilorfl ferate ungare - _ .__
Amortisarea datoriei căilorfl ferate de 

ostu ungare (1-ma emisiune) - - 1C9.—
Amortisarea datoriei căilorfl ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) - - ____
Amortisarea datoriei căilorfl terate de

ostu ungare (3-a emisiune) - - 113.30
Bonuri rurale ungare - . j05.__
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.__
Bonuri rurale BanatU-TimișU - - - 105.__
Bonuri cu cl. de sortare - - . . 105.__
Bonuri rurale transilvane - - - . 105.__
Bonuri croato-slavone........................105.____
Despăgubirea pentru dijma de vinâ

unguresefl ................................... 99.90
Imprumutula cu premiulâ unguresefl 143.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 129.__
Renta de hârtiă austriacă - - - . 86.05 
Renta de argintU austriacă - - - . 86.20 
Renta de aură austriacă ----- 110.10 
LosurI din 1860 ------- 145.__
Acțiunile băncei austro-ungare - - 895._
Acțiunile băncei de credita ungar. - 309.76 
Acțiunile băncei de credita austr. - 300.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5 61
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.39
Mărci 100 împ. germane ... - 57.85
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.55

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum
păra Î11 tutungeria I. Giross, în li
brăria Niculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Koliseidene Bastkleider fl. Î0.50 per Robe un^ 
befjere (Oujlitaten.

Ganzseidene bedruckte Foulards fl. 1.20 per ’ILL .J. 
450 rerfeb. Dcifins) — rerfenbet robcn-mib ftiicfivcifc porto- ntit» joUfrci iit’s liuiis busxcit’ca- 
Librif Depot (>. Ilciicieberg ilî. u. li. Ifoflicfcnitit), Ziirieli. IHiqtcr îiiimcbcub. Uiicfc 
toften țti ir. porto.
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Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
lucră escelentă în contra tuturoru boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului. res- 
pirațiunea cu inirosă greu, umflare (vânturi), răgăelă acră, colică, ca- 
tară de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață si vomare, durere de capu (decă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachu. constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Preț ulii unei sticle dinprcunâ cu pres- 
criercaile întrebuințare 40 cr., sticla îndoiții de mare 70 cr.

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

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

se află la fic-care sticlă.
VeritaToile se mai îzx tote fecrxxisiciile-
Avertismente! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imiteză de 

multe ori. — Ca seniiiu, că suntu veritabile, servesce învelitorea roșiă provădută cn 
marca de proiectiune de mal siisii, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue sâ fie arătată, că acâsta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Kellemen, farmacia la ..Biserica Albă“.
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand lekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Kd. Kugler la „Higiea“ : fa m. G. lekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay. Colialmii: farm. Fd. Melas, farmacia F. 
Wolff, Feldioră: (Nfarienburg), farm. TH7. Schneider. Făgărașii: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Be teg, farm Barabds Fer. 13,52—6

SCHIMBAM DE LOCAL.
Subscrisulă am onor© a încuiiosciința pe onor, publică, că

Prăvălia rasa ds haine bărhăUsâi 

ml-am strămutat’o în "N7’ă<ZXlîî iTo. în acelașfl locală,
unde se afla mai nainte prăvălia croitorescă a lui A. SCH!!ARZE & 
BARTHA și în urmă prăvălia lui A. SCHWARZE.

Mulțămindft de încrederea ce mi-s’a data pă..ă acum, rogO pe onor, 
publică a ml-o da și de aci înainte în noulă localu. Voiu căuta sâ eșe- 
cutfl punctuala și consciențiosO cu prețurile cele mai eftine tote lucrările 
ce cadă în specialitatea croitorii i.

Cu adenefl respecta
Zsig'XDn.oxD.â. -AArcn.62,3—3

A vist d-loru abonați!
Rugăm pe tl-nii abonați ca la reînoirca prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită tjiarulă nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avenul din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei*,  precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

EFTINE DE MINUNE!
- -  ---------------------- - - -*'*  * -
'Vexsa.zid.t-O-eseli.âLi’t

„zur ungar. Krone".
- --- - -

EBETE

l?eifanbt=(5efd}dft
,,zur uiiffiir. Kroneu. 

trimete în tote părțile cu NACHNAME următorelo mărfuri cualitatea cea mai bună cu ună prețu câtă se pot© de scădutu.

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

frumosă împodobită.

cu 5 ani garanțiă.
Aceste orologe cu pendulă sunti 

aședate într'uni dulapi de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 Metru 
și de o lățime de 35 centimetri mon
tată, e provedută cu o tablă de sticlă, 

tină poleită și are ună 
mechanismU aprâpe in n nabilii.

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

Lădița în care se împaclieteză 
este socotită cu preți de 70 cr.

Numai 2 fi. 50 cr.
costă ună frumosă orologiu de părete 

deșteptătoră cu clopotă, în prevasă 
lemnă de nucă, cu o tablă de cifre 
singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

Numai 3 fi. 90 cr.
costă unti orologiu deșteptători de bronza, e de aură fran- 
cesă, cu una suneti curați, o podobă pentru ori și cine 
pentru casă și călătorii cu uni mechanismă neruinabili.

Numai 4. fi. 50 cr.
costă ună cesoruică de buzuuară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu în- 
vâlitore guilochată, frumosă provădută deasu

pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fi. 25 cr.
costă ună cesomică 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 tic 

argintii veritabilii de 13 loțl fl. 8.50.

Mașini de cusut pentru familia
de construcțiunea cea mai nouă 
costă în locă de 15 fi. 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.

Tote cu câte 97 cr
97 cr.

I Pălăriă de 
bărb. dinpîslă 
mole în foto 

colorile.
97 cr.

I cămașă de 
damă cu bro
derie, de Clii- 

ffon.
97 cr.

I pânzăturăbu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

5777;
I cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

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

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

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

97”“
I Braceletă 

bătutăcu pic
tri.

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

lorate.

97 cr.
I cămașă băr- 
bătescă din 
Chiffon fina, 
Creton seu 

Oxford.
97 cr.

3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetii de 
nopte cubro- 
derie, de Chi- 

fl'on finO.
97 cr.

6 șervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da- 

masta. 
9777

I covord de
patil Stofa-

Iute frumosă 
desenata.

97 cr.
Cigaretă de 
spumă de 
mare.

i

97 cr.
1 lanju de ces 
de aurii pre

parată cu
joujou.
97 cr.

2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

97 cr.
3 cuțite de 

masă argintii 
London-Brit

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

durabilă.
U? cr.

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Cluffon 

finii.
97 cr.

I pieptaru de 
lână pentru 
domni său 

dame.
97 cr.

6 cârpe de 
vase cenușii 

vărgate.

97 cr.
I pieptărași 
deșii cu căp- 
tușela părosă

II bucată 30 coti pă
1 nură de munte

fl 5. 50.

1 bucată 30 coji 
Chiffon 
fl 5.50.

, duzină cârpe albe 
de inii

90. cr.
1 bucată 30 coțiatlas 1 bucată bună colo

rată de materie 
pentru patu fl. 6.50

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

bu ii u Gt ad 1 
fl. 6.50

1 bucată 30 coți 
Barchent-albă

fl. 6-50

duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

1 garnitură Boureut 
din stofă tină Bou- 

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

șervete, fl. 2.25.

duzină de șterga
re de inu

fl. 2.50

restd de covorii
6 metri

2 fl.

97 cr.
I cârpă de în
velit pentru 
dame, ’/j ma_ 
re, căldurosă 

trFcn
I Ciubucd cu 
țevă de vișin.

97 cr.
I cârpă de 
metase lun_ A 
de 1 cotă di
ferite colori 

97 cr.
I aparatu de 
focă mecha- 
nică,se aprin
de singura. | 

97 cr.
I medalionu 
fasona nou 
cu pietri

97 cr.
6 ștergare 

mustra-Carro

630 "bucăți
NDl DE PĂRETE

cu pervasuri aurite
pompose și mari, din lipsa de spai 
țiii trebue a li delăturate câtă ma 
curendă, și de aceea trebue se se 
vendă câtă timpă va dura provisi
unea bucata cu prețulă fabulosă 
de eftiiiă de

numai fl. 1.90
Aceste oglindi minunată de fru

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

manda câtă mai curendă. — Lada și embalaginlă tăcutei 
cu îngrijire se socotesce in prețulă costului de numai 50 Cp.

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pictri.

97 cr.
I castronu de 
supă argintii 
curat Lon

don -Britt.
97 cr.

6 furculițe 
franceze ar
gintii Lon
don-Britt.

97 cr.
6 linguri de 
prâmlu dear- 
gint London- 

Britt.
97 cr.

I pantalonii de 
lână (sistemă 
Jâger) de băr 

bați.
97 cr.

I cutioră pen
tru zaharu ar- 
gintn-Lon- 
don-Brit

Spumai fh 3,50
unii costuma gata de Dame
Din Materii (stofe) de Boston în mii 

și mii de desemnurl dintre cele mai none 
și frumose întrecendtt una pe alta în gin
gășia. peste totfl fantasia plăcută, seu cu 
floricele, cu bobițe, seu cu cuburi, s’au con
fecționată costume de Dame pentru se- 
sonulU de primăvară și de vară 1889. și 
pentru a vinde curend provisiunea cea 
maro costă numai fi. 3.50 unu 
Costumă psxitrvi. țară, 
gata și complecta gingașa adjustatU, ase
mănătorii desemiiuliii d’aci, costânda din- 
tr’o rochia (pole) suficienta de mare si 
de largă, garnisită cu trei ronduri de plissf, 
și o talia (Blusă) potrivită și frumosă

formată. Lacoinaixle ajunge a arăta ca măsură statura 
personei decâ este mare, mijlocia seu mică.

fl 9 50 Perdele de iută
! w J f* ne complete pentru o ferestră.

Invelitori de masă și de patu 
din ripsă fină, lucrate în colorii© cele mai frumose cu 
bordure (chenare^ în mai multe colori și desenurl de flori, 
în ade-veră modele frumdse și cu prețulu fubulosă de ef- 
tmă de numai

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

I < uni

Numai întâmplare!
Luândă în primire dreptu plată 

16CXD bucăți

Pantaloni bărbătesc!
eleganți, gata, durabili pentru primă
vară Șl vară sunt silită pe câtă 
timpii va dura provisiunoa a vinde 
i bucata său en-gros cu următo- 
rele prețuri fabuloșii de eftine:

2 Cualitate' I 
Pentru piiiuăîtiă j 
numai II. 3.25 I

1 Dualitate: 
Penlm vară 

numai fl. 1.90

Toți pantalonii sunta confecționați 
după jurnalula cela mai noii din
stofele cele mai bune, eleganți ș. 
moderni, în tote culorile dorite 
Asemenea se află și Costume băr
bătesc! complete în orl-ce mârimo 
în 3 diferite calități, și adecă rocu 

pantaloni și giletcă.
2.Cutii, costuindin 3.Gini. cost. esce-.

. p. vară de stofădeBrilnn mo- lente <1. stof dRoi I
_ 11 - «Iernă fl. 7.50. țchenlierg fl. 9.50-j

I I tuni
IKnninig.
Is|.â1nțjll. 5.50, - ... 3.uu..

Pardesiuri peniru primăvară a fl. 8,10 șiTTfl.'
^laPV*  pentru pantaloni este suficienta a a-

rata lungimea dintre craci și grosimea hurtei, pentru roc 
ș: paruesiu grosimea pieptului și lungimea niânecilorft

Fiă-care comandă, fiă câtă de mică, se se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva se ia înapoi, să pbte schimba, său so reîntoreft raialele Cnw,».!.!. ? i T

X ersandt-Geschalt „zur ungar. Krene“, Wien, o. Bezirk, Rttdigergasse

Tipogratia A. ĂJĂJREȘ1ANU, Brașovu.


