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Intr’unulu <lin numerii premer
gători ai foiei nostre unu Românu 
fruntașii din Selagiu a clisu., că 
mai alesu de aceea mergu trebu
rile nbstre naționale așa de reu, 
pentru că nu este unire, nu este 
disciplină cum se cuvine între noi.

Are dreptate fruntașulu din 
vorbă, că cele mai mari neajun
suri ni-le pricinuescu înseși slăbi
ciunile nostre, cari ne desbină și 
ne făcu cu neputință de a ne a- 
pera limba și naționalitatea ame
nințată și de a ne vede de tre
burile și interesele nostre națio
nale cum se cade.

Și ore care este isvorulu aces
tora slăbiciuni?

Poporulu român este iubitoru 
de adeveru și înclinată spre muncă, 
și lucrare paclnică, elu este și forte 
primitorii pentru totu ce e bună, 
frumosă și folositoră, este simți
torii și recunoscetoru. Tote aceste 
nobile însușiri îlă facă destoinică 
pentru ori-ce renduială bună, așa 
că nu este nici o greutate de a’lu 
conduce. Chiar adversarii neamu
lui nostru recunoscu, că poporulă 
română e blândă și ușoră de con
dusă.

Ei bine, decă este așa de unde 
vină multele neînțelegeri și des- 
binări, de unde destrăbălarea în 
conducerea poporului nostru?

Este lucru firescă, că ca ori și 
ce în lume așa și conducerea unui 
poporă se îndrepteză după unele 
legi morale și sociale, dela cari nu 
este iertată a ne abate fără a a- 
duce cea mai mare stricăciune cau- 
sei comune.

Cea mai de căpeteniă cerință 
a unei înțelepte conduceri este, ca 
cei ce suntă chiămați a conduce 
se premergă cu pilde bune și prin 
faptele loră se se străduiască a 
câștiga iubirea și încrederea po
porului.

Cum va pute înse poporulă 
iubi, cum se va pute elă încrede 
în nisce fruntași și conducători, 

cari ei însișî trăiescă în vrajbă 
unii cu alții, cari se mâncă unii 
pe alții de multeori mai rău ca 
nemurile străine, dândă prin fap
tele loră pătimașe și lipsite de 
ori-ce iubire frățescă cea mai rea 
pildă obștei românesc!?

Pentru ca poporulu să potă fi 
condusă cum se cuvine și aface
rile nostre naționale se potă merge 
mai bine se cere înainte de tote, 
ca se esiste cea mai deplină în
țelegere, cea mai frățescă armo- 
niă între fruntașii și conducătorii 
poporului nostru înșiși.

Câtă timpu se voră răsboi a- 
cești fruntași și conducători între 
sine; câtă timpu bălaurulă ambi- 
țiuniloră deșerte personale nu va 
fi isgonită din mijloculă loră; câtă 
timpă fiecare va voi se fiă mai 
cu minte ca celălaltu și voră căuta 
se se împiedece unii pe alții în 
tote întreprinderile frumose și fo- 
lositore pentru binele obștescă din 
invidiă, ca se nu fiă nici unulă 
mai lăudată , nici unulă mai 
vecțută pentru faptele și stăruin
țele sale obștesc!; câtă timpă 
mulț! dintre cei cliiămaț! a sta în 
fruntea poporului voră trăi în ne
păsare pentru suferințele lui, ve- 
cjendu-ș! numai și numai de tre- 
bile și interesele loră private, — 
nu ne vomă pute aștepta la nici 
o îndreptare, la nici ună bine 
pentru causa nostră comună na
țională.

Poporulă nostru așteptă aju
toră, sfaturi bune și înțelepte, aș
teptă fapte românesc! dela con
ducătorii săi. Elă este sătulă 
pănă’n gâtă de certe și neînțele
geri și de totă feliulă de intrigi și 
meschinării personale.

Poporulă nostru a crescuții în 
scola suferințeloră și a lipseloră. 
Elă nu înțelege der nicidecum pe 
aceia, car! nici odată nu suntă cu 
nimică mulțumiți și car! atunci, 
când elă este mai prigonită și a- 
pesată, se certă îptre sine pentru 
fleacuri, ca se’ș! împlinescă nisce 
pofte deșerte personale.

Poporulă nostru scie să rabde 
— ba rabdă încă pre multă. Elă 
scie se se contenescă, se fiă mo
destă în poftele sale. De aceea 
elu trebue se se îngrozescă, când 
vede de multe or! pe cei ce au 
crescută la șcdle din suddrea lui, 
că nu-ș! mai încapă în piele, că 
se credă mai presusă de elă, că 
suntă înfumurați și nu sciu nici 
răbda, nici a-ș! stăpâni patimele; 
der inima i se rupe când vede că 
din pricina unoră astorielă de ca
pete scrîntite se nască apoi certe 
și vrajbe între frați, aducendă 
sporă numai dușmaniloră nemului 
românescă.

Poporulă nostru sîmte și scie 
că elă prin munca lui cea atâtu 
de amară susține totă ce avemă 
românescă, susține pe toți cari 
chiămați suntă a fi razîmulă lui 
în aceste timpuri grele. De aceea 
lui nu-i va întră în capă niciodată 
ceea ce pretindă și facă unii, cari 
se laudă a fi naționaliști, că adecă 
numai de acolo, că ei se înavu- 
țescă, că le merge loră și fami- 
lieloră loră bine, ar ave vr’ună 
folosu și poporulu.

Poporulă nostru e multă pă
țită și de aceea nu crede, că ci
neva îi voesce binele, până ce 
nu-i dă doveeji prin faptele sale, 
prin îngrijirea sa neinteresată de 
sortea lui, prin aceea că se face 
luntre și punte pentru a-lă apera 
de rele și nedreptăți.

Fruntașii și conducătorii popo
rului română se nu uite nici o 
clipită, că tote isbemjile câte 
le-amă avută în trecută, avemu 
se le mulțumimu numai bunei 
înțelegeri și legături strînse fră
țesc! dintre ei, căci când ei au 
fostă uniți și gata a aduce jertfe 
pentru causa comună națională po
porulu totdeuna a fostă cu ei.

Peste câteva cjile serbămu ani
versarea marei adunări naționale 
dela 3 (15) Maiu 1848.

Ce altceva ne reamintesce a- 
cesta măreță di, decâtă frățescă 
unire și buna înțelegere, ce a dom- 

mită atunci între poporă și con
ducătorii lui când, în mijloculă 
celei mai nobile însuflețiri, au de
pusă cu toții jurămentu în Câm- 
pulu Libertății, cumcă niciodată 
nu se voră lăpeda de naționali
tatea loră, ci o voră apera în 
veci cu puteri unite în contra tu- 
turoru dușmaniloră și periculeloră 
și cu puteri unite voră lucra pen
tru vieța, onorea, cultura și feri
cirea ei în tote timpurile.

Se avemă totdeuna înaintea 
ochiloră noștri acesta măreță iconă 
a unirei frățesc! și a bunei înțe
legeri dintre noi, de câte ori se 
cere să facemă vrunu pasă pentru 
binele poporului nostru și pentru 
apărarea lui în contra ori-căroră 
nedreptățiri. Căci cțicea fericitulu 
Bărnuță : „precum suntemă uniți 
cu limba așa se cade se fimu uniți 
și cu inima la tote lucrurile, cari 
suntă spre luminarea, libertatea și 
binele națiuneiD

ZBeTrista, politică.
Din năuntru. Desbaterile generale 

în dieta ungurescă asupra bugetului pe 
1889 s’au terminata și s’au începută 
desbaterile speciale. In cursulă desba- 
teriloră generale, s’au mai dată multe pe 
față, din nechibzuitele fapte ale regimului 
ungurescă. Astfelă s’a arătata, că chel- 
tuelile statului s’au urcata cu 109milione 
de când e ministru Kolomană Tisza des
pre care br. Kaas a disă că e cela mai 
ușuratica ministru-președinte ungurescâ, 
dările s’au urcata cu 146 milione, și legi 
de dare s’au făcută 79, și se voră mai 
face și altele. Datoriile statului sunta 
atâta de mari, încâta numai interese plă- 
tasce statuia peste 129 milione fl. pe 
ana. Poporulă a sărăcită și emigreză, 
sărăcia se’ntinde mereu, deficitulă e ne
sfârșită, organele financiare caută să storcă 
câtă mai multă dela poporă, <Jise Helfy. 
Ministrulă Tisza s’a îngrijită numai să’sl 
facă maioritate în dietă prin alegeri, a- 
jungendă a fi corteșl în Ardela pănă și 
învățătorii unguri și inspăctorii școlari 
ungurescl, șiffăcendă servicii de corteșire 
pănă și băeții de școlă. Posturile de

FOILETONULtr „GAZ. TRANS“

Uuu episodn hazliu din mănăstirea Putnei,
dinainte de cincideci de ani.

La bătrânețe trăesce omulă din 
amintiri. Timpulă de față îi este greoiu, 
celă viitora îlă îngrijesce, și ferice de 
elă decă are amintiri, pe cari cu plă
cere le reînvie în gândulă său. Ele 
suntă dreptă o carte bună, ce ai cetit’o 
cândva și te-a mulțămită, o iai apoi 
după o vreme erășl și o mai cetescl, 
gustându-i plăcerea de odinioră.

In mijloculă amintiriloră durerose 
puțină petrece omulă; altfeliu e însă 
decă privesce în ele ceva de totă iubită 
și îșl face din ele ună cultă de jelire 
asupra nenorocirei celei mari și grele ce 
a îndurat’o....

Intr’o asemenea stare mă aflu și eu... 
Der câte-odată îmi aducă aminte ce di- 
ceu bătrânii noștri, că nu-i bine să totu 
jelescl după cineva, pe care l’ai iubită, 
că-i faci și lui inima grea, și de aceea 
cu câte o pausă în jelire ....ce-mi facO 

de silă, îmi petrecă câte-odată și cu a- 
ducerl aminte mai vesele și mai senine.

** *
Mă dăduse tatălă meu, deși nu toc

mai cu jvoia și a mamei mele, la mă
năstire se învăță carte, căci pe vremile 
acelea — era la anulă 1829 — nn se 
pomenea de școli pe la sate, precum 
suntă astădl, ci celă care dorea să-și în
vețe copilulă a ceti măcar în ceaslovO 
și în psaltire, și-lă da la ună neamă ală 
său la mănăstire, ori de slugușoră la 
ună călugără și aducendu-i sub nume de 
meringiore câte ceva de-acasă, ce cu
geta că ar plăce călugărului, acesta-prin
tre utreniă și liturgiă, și câte-odată și 
după aceea bucheraa, cu bietulă băetă, 
cum bucherea, pănă ce’lă „scotea din 
greu", și băetulu potrivea acum cuvinte 
din buedvnă colo la : „/ca ce godc vetfl că-i 
bine, dreptate și pace fic-tine-, șl-apoi în ces- 
lovla „u/op-f. Domnulu*  și „graiurile mele11.

Nu-i vorbă, învățătura-i scumpă și 
de aceea nici nu se câștigă ea așa de 
lesne. Pănă ce deci ajungea ună bietă 
băiată la ceaslovă și psaltire, pierdeau 

cam multă urechile lui din forma-le pri
mitivă — căci dică cine ce-a dice, și că- 
lugărulă e omă și decă băetulă nu ni
merea să dică: glagol az ga, dară gla, 
— apoi și răbdarea călugărului dela o 
vreme se sfîrșia.

Deră acum, cum era, bine, rău: 
cartea pe atuncea, cum diseiu, se ’nvăța 
mai că numai prin mănăstiri și deși din acea 
carte nu ajungeau bărbați pre învățațl, 
deră cărturari sătescl și dascăli bisericescl 
aj rugeau, pentru-că cântarea bisericescă, 
ba câte-odată și psaltichia. ca pe vremea 
mea la mânăstirea Putnei, cum și tipicul se 
cultivau în mănăstiri cum se cade. In 
mare stimă apoi erau și multă pricopselă 
făceau — zodierii, cari diceau despre 
sine, că ei acelu „dară înaltă și sfântă“ 
și-l’au câștigată dela acela și acela pre- 
cuviosă — Schimnică și din cutare și 
cutare mănăstire.

Eu avuiu noroculă, că fiindă tatălă 
meu vorniefl, — primară comunală — 
mă luâ însuși Egumenulă mănăstirei 
Sucevița la sine, carele, fiindă curendă 
după aceea strămutată ca Archimandrită 

și Egumenă la mănăstirea Putnei, mă 
luâ cu sine într’acolo și avendă elă alt- 
mintrea și fecioră de casă, care mai pe 
urmă a ajunsă călugărO ți vicarOalOmănăs
tirei Putna, pecunoscutulă caligrafă și 
multă vredniculă cicerone la acea 
primă mănăstire, Sevastianu Georgie- 
sculu, mă ținu mai multă de pomană, 
decâtă de slugușoră, și’ml dede încă pe 
lângă sine, și ună instructoră „ad latus“ 
în persona unui diaconă, carele fiindă 
elă si psalta, acum pe lângă azbuchile 
scrise pe o scândură destulă de mare, 
ce o purtamă pe o ață la gâta, mă în
văța și decâtă logaritmele mai grelele 
nevoi de note grecescl: pa, vu, ga, di, 
che, zo, ni, la a cărora învățare, prin 
bătaia tactului cu palma pe genunchi, 
aceștia mi-se umflară dela o vreme ca 
mălaiele, «ră îmbrăcămintea loră, acolo 
unde pranicamăcu palma se făcu—ferestă.

Mă iubia bătrânulO Archimandrită, 
pote și de-aceea, că trecusemă cam cu- 
rendă peste greulă slovenirii cu buchi 
la cetire și peste sumedenia de „cliendi- 
meu, „Iporoi-yirlu, „Ipsili-miu și câte mai 
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notari se vendă pe bani, wise Csatar. 
Proprietatea mică e apăsată, plătind ii 
40—60 fl. dare pentru 13 — 14 jugăre, 
clise Detrich, și pentru câte-o comună 
de 600 locuitori suntil câte trei esecu- 
torl. Guvernulă nu’mparte binefacerile 
funcțiunilor^ statului deopotrivă între 
cetățeni, statuia nu e imparțialii, dise 
Appouyi, ci deosebesce pe celă tare de 
cela slaba, pe cela cu influință de cela 
fără influință, pe cela care ține cu gu
vernulă de cela care’i face oposițiă. Ad
ministrația pe unii cetățeni îi favoriseză, 
pe alții îi șicaneză și năpăstuesce. Fiș- 
panii facă de capula lord ce voescă.

Peste tota deputății unguri din o- 
posițiă s’au plânsă cumplita de acestă 
nenorocită stare. Der s’au plânsă numai 
în ce privesce pe Unguri, căci de națio
nalitățile nemagliiare nici capula nu’i 
dore nici pe cei din dietă, nici pe cei 
dela putere. Din contră Csatar a cerut 
să se grăbescă cu magliiarisarea, er mi- 
nistrulă a disă că de aceea e alta censă 
și altă lege electorală în Aldelă, ca să 
ocrotescă maghiarismula în contra na
ționalităților nemaghiare. Apoi contele 
Ștefana Karolyi a vorbita în contra 
stegului negru-galbena, er pretinsulă un- 
gura Petrich se lăuda, că națiunea un
gurescă, a apărata odată Europa întregă, 
der tota ela se plânse, că adl ea, națiu
nea, e părăsită și stă rău de tota.

In generala oposițiă a făcuta mereu 
imputări ministrului Tisza, că de ce nu 
se retrage dela putere ? Tisza însă nu 
vrea, pentru-că de! puterea-i dulce și 
apoi nu’su de colea nici 32,000 fl. lefă 
pe ana ca ministru-președinte, cu 12,000 
mai multa decâta ministrula-președinte 
austriaca ! Astfela lucrurile vora merge 
înainte ca și pănă acum, adecă din reu 
în mai rău. Er noi de ne voma sci 
ajuta, prin bună înțelegere între noi, 
prin ajutorare comună, prin ținerea la 
limba, naționalitatea, credința și dreptu
rile nostre ca Români, voma ajunge și 
dile bune, er de nu, rău va fi, căci duș
manii noștri numai binele nu ni-lă vo- 
escă.

Din afară. f)iarele rusescl se plângă 
de asuprirea ce o suferă Slovacii din 
Ungaria. Foile ungurescl din Budapesta, 
răspundendă la acusările ce le facă Un- 
guriloră în acestă privință foile rusescl, 
dicu că e o legătură între ațîțările ce 
se semănă în timpulă de față printre 
Slavii dela Nordă și între acelea, prin 
mijloculă cărora se lucreză printre Slavii 
dela Sudu. Foile ungurescl însă, în loca 
de a căuta să slăbescă prin fapte acu- 
sațiunile foilora rusescl, decă neadevă
rate sunta, facă fanfaronadă și provocă 
(jicăndă, că la vestulu graniței rusescl 
nu suntă „omeni bolnavl“, ci o săuătosă 
și puternică Ungariă.

Câteva diare din Viena arată, ca o 

întâmplare vrednică de băgată în semă, 
că manevrele armatei germane se voră face 
în Silesia în acelașă timpă în care se 
facă manevrele armatei rusescl în Polonia, 
unde voră fi concentrate 100 batalione 
de infanteriă și numerose trupe de ca
valeria și artileria.

piarula croată „Obzor“ din Agram, 
organă ală partidei naționale indepen
dente, vorbindă de soirile cari circulă 
în privința unoră deosebiri de vederi 
între regenții și miniștrii Serbiei, publică 
ună articolă în care recomandă fârte 
multă unirea partideloră. Elă dice, că 
victoria pe care patrioții șerbi au repur- 
tat’o, și care li-a permisă să se scape 
de influință străină în urma plecării re
gelui Milană, nu e încă definitivă. Stră- 
inulă n’așteptă decâtă o ocasiune pentru 
a recuceri terenulă pierdute. Decă Serbii 
voiescă să răspundă marei loră misiuni 
printre Slavii din Sudu, ei trebue să ră
mână uniți, pentru a pute resista pri- 
mejdiiloră din afară de care suntă încă 
amenințați,

Guvernulă și autoritățile ruse suntă 
ocupate cu urmărirea nihiliși Horii. Com- 
plotulă ce s'a descoperită și care era 
îndreptată în contra vieții Țarului, a 
adusă cu sine arestarea a o mulțime de 
oficerl tineri și studențl, cari făceau parte 
dintre nihiliștl. Autoritățile ruse îșl dau 
totă silința să pună mâna pe ună nihi
listă forte periculosO, care a scăpată 
din Siberia. E în adevără forte puter
nică mișcarea nihilistă în Rusia de ren- 
dulă acesta. Se scie că țînta nihiliști- 
loru e răsturnarea despotismului prin 
mijlocele cele mai teroriste. Din Elveția 
au fostă espulsațl ună mare numără de 
studențl ruși, amestecați în complotul ă 
contra Țarului.

In Germania e mare grevă între lu
crătorii dela minele de prin Vestfalia. 
Numărulă greviștiloră se urcă la peste 
40.000. Au fostă încăerărl seriose între 
lucrători și armată: suntă mulțl morțl 
și răniți. Causa grevei e, că lucrătorii 
nu suntă mulțămițl cu plata și cu tra
tarea din partea patroniloră loră.

„Kreuzzeitung44 din Berlina află, că 
Rusia continuă înainte a se înarma ener
gică. La granite se grămădescă masse 
enorme de trupe și în porturile mi
litare domnesce cea mai mare activitate.

SCI'RlLE •
Serbarea revoluției francese in Ardealu. 

I-se scrie din Transilvania diarului „le 
Temps44, că ună Francesă, funcționară 
la minele din Erzpatak a avută ideia 
să celebreze, după capula seu, centena- 
rulă marei revoluținnl. După elă, și cu 
dreptate, serbarea dela 5 Maiu st. n. nu 
e numai o serbare francesă, ci a tuturor 
poporeloră civilisate. Pentru acesta, a 
adunată în diua de 5 Maiu pe toți lu

crătorii miuarl, români, unguri, italieni 
și le-a esplicată, că revoluțiunea a avută 
inițiativa acelei mișcări mari de eman
cipare, care a constituită societatea mo, 
dernă, că revoluțiunea a spulberata abu- 
surile seculare și a transformată în rea
lități principiile de dreptate, libertate și 
egalitate. — Der nu și pentru guvernul 
lui Kalman Tisza!

** *

*] Aceste despre mine nu le-am spusă 
spre altă scopă, decâtă de a arăta, cum — 
după putința loru și după vremile de atun- 
cea — îngrijiau călugării de băeții ce’i primiau 
la învățătură. Eramu at uncia în mănăstirea 
Putnei peste douăQecI de băețl. Refer.

3/15 Maiu. Cetimă in „România“: 
„Miercuri 3/15 Maiu, societatea .Carpații" 
(din Bucuresci) va serba printr’ună ban
chetă amintirea revoluției dela 1848 în 
Transilvania. Pressa va avea locă reser- 
vată la acesta banchetă. înscrierile se 
facă la d-lă C. C. Dobrescu președintele 
societății, Strada Scaune Nr. 47.“

* * *
Calea ferată Făgărașu-Sibiiu. Minis- 

trulă ungurescă de interne a trimisă în- 
dărătu conclusulă comisiunei comitatense 
în afacerea construirei căii ferate vici- 
nale Făgărașă-Sibiiu. Prin acelă con
dusă se votase jumătate din sumele, 
ce intră în fiă-caro ană în fondulă de 
construire a șoseleloră comitatului, pe 
timpă de 50 de ani, pentru acțiile fun
damentale. Ministrulu însă făcu comisi- 
unea comitatului atentă, că prin acesta 
condusă se aruncă o grea și împovără- 
tore sarcină asupra comitatului. Comisi- 
unea însă, căreia puțină îi pasă de astă 
povară pe grumazulu unui comitată ro- 
mânescă, a hotărîtă s<5 rămână pe lângă 
conclusulă de mai nainte și să ceră din 
nou aprobarea ministrului.

** *
Schimbă de copii. Preotula ev. ref, 

Iosifu Nagy din Sibiiu face cunoscută 
că unii părinți unguri din diferite pături 
sociale, locuitori în orașe ardelene, do- 
rescu să’șl dea copii în familii germane 
pentru ca sâ’nvețe limba germană, er 
acestea decă dorescă, să’șl dea în schimba 
copii loru ca sâ’nvețe limba ungurescă.— 
Va să dică § 25 are efcctă !

* A *
Paprica ungurescă și Franc esii- Bir- 

tașula birtului ungurescă dela Exposiția 
din Parisă, pentru a pute găti mâncări 
ungurescl, avea ne’ncunjurată lipsă de 
paprică. Spre scopulă acesta comandă 
4 rnăjl metrice de paprică d.la Seghe- 
dinu. Paprica se și trimise, der când 
fu la granița francesă, funcționarii fran- 
cesl dela vamă o confiscară, sub cuvântă 
că ei nu cunoscă ce este acea paprică 
și nici de numele ei n’au aurită, er ta
rifa specială pentru taxarea la vamă a 
papricei nu au. Der asta încă nu e de 
ajunsO, ci „scumpa“-marfă ungurescă iu 
supusă și la analisă chemică, deorece 
din mirosulă ei chemicii francesl au pre
supusă, că paprica ar fi o materiă otră- 
viciosă. Acum birtașulO ungură dela 
ParisO stă sâ’șl smulgă perulă din capă 
de năcază, că neavendu paprică, nu pâte 

sâ gătescă bucate ungurescl. Birtașulă 
telegrafia din nou la Seghedină, ca sâ 
i-se trimită altă paprică, der așa, ca sâ 
fiă provâdută cu ună certificată dela 
autorități, prin care sâ se arate oficiosO, 
că paprica nu este o materiă otrăviciosă. 
Așa stă treba cu paprica ungurescă. Se 
înțelege, că Ungurii se simtă neplăcută 
atinși, că Francezii nu pună nici ună 
preță pe paprica ungurescă și prin ur
mare nici pe mâncările naționale un
guresc!.

* *
Grădina Nr. 5. De adi înainte e 

provisorică deșchisă grădina Nr. 5 din 
locă, nou întocmită, unde se găsesce 
bere de Habermann cu 7 cr. pacharulă. 
Grădina, care e proprietatea lui Haber
mann, o ține provisorică d-lă Muhl- 
băcher.

Esposiția din Parisu.
Deșchiderea Esposiției s’a făcută la 

6 Maiu n. cu mare și deosebită solemnitate 
fiindă în diua premergâtore aniversarea 
de 100 de ani dela revoluția francesă 
din 1789, ce s’a făcută pentru râsbuna- 
rea despotismului și pentru recunoscerea 
drepturiloră omului și libertarea cetă- 
țenescă.

Esposiția e măreță și cea mai fru- 
mosă și mai bogată din câte s’au vâdută 
pănă acuma. Precum scimă, la acestă 
esposițiă, deși cele mai multe state n’au 
luată parte în modă ficială, totuși suntă 
tote representate din inițiativă privată, 
prin urmare și Austro-Ungaria îșl are 
secția sa, cu tote svercolirile d-lui Tisza 
în contra participării la esposițiă.

România ocupă ună locă onorifică 
cu secția ei, despre care se anunță 
din Parisă următorele : Președintele 
Republicei a fostă primită în fața sec
țiunii românescl de cătră principele 
George Bibescu și de cătră întregulă 
personală ală secțiunii. Comisarulu ge
nerală a disă Președintelui Republicei, 
câtă de multă Românii, luândă parte la 
Exposiția Universală, se simtă fericiți 
de a da Franciei o nouă dovadă de 
afecțiunea loră pentru aceea, pe care o 
numescă sora loră cea mai mare. D-lă 
Carnot a felicitată forte multă pe prin
cipele Bibescu pentru reușita secțiunii 
românescl. Strigătede: Trăiescă România! 
au primită alocuțiunea Președintelui Re
publicei. Fetele românce, în costumă 
naționala, au provocata ună adevărată 
entusiamă.

Bucuresci, Mercurt 26 Aprilie st. v.
(Coreap. part, a „Gaz. Trans/)

Astăcjl, orele 10 dimineța, Majestatea 
Sa Regele Carolii presentâ cu totă so
lemnitatea cuvenită pe Alteța Sa Re
gală Principele Ferdinandu, moșteuitorulu 
tronului, Regimentului 3 de liniă, în care

altele din psaltichiă și ceteamă cam bi- 
nișorO, dincolo de masă, pe când curio- 
sulă bătrână, cu barba și ce părulă albă 
ca zăpada, ședea într’ună jălță (scaună) 
cu brațe și împletea la scofil.

Cu șese ani cântam deja în biserică, 
încependu treptișă dela ținerea isonului 
când cântau călugării, și ajungendă și la 
Axionă, carele îlă cântam înaintea 
iconei Maicei Domnului, provenitore din 
Constantinopole și anume dela ună Im- 
părată Paleologă. Doi băețl, unulă de-a 
drepta și altuia de-a stânga de mine, 
țineau în mâni câte o făcliă și mie iso- 
nulă*)-  Ajunsă de opta ani, rămăsei 
singură băiată de casă ală bunului Ar- 
chimandrită, căci pe Georgesculă îlă 
dăduse pe spesele sale la șcâlă la Carls
berg, o coloniă șvăbească, ca să învețe 
clasa a doua, spre a-lă trimete apoi la 
Suceava, ori la Rădăuți în clasa a treia, 

ca să potă apoi fi călugără. Ajunsă de 
nouă ani, îmi dete Archimandritulă Ge- 
nadie Platenchi — căci așa se numea 
bunulă meu crescătoră — cheile pivniței 
cu buțile de vină ale mănăstire!, din 
care buțl una, țină minte, era de 140 
de vedre.

Aici voiu sâ mâ abatu puțină dela 
propriulă obiectă ală povestirei mele și 
sâ atingă pe scurtă vieța de pe atuncia 
în mănăstirile nostre bucovinene și în 
speciala, vieta din mănăstirea Putnei, 
unde se află înmormântată și Ctitorulă 
ei, vitezulă Domnă alu Moldovei Ștefană 
celă mare, cu mai întregă familia sa, și 
unde petrecendă și eu totă copilăria mea 
ne’ntreruptă, eră mai pe urmă, după ce 
ajunsei prin școlile esterne, tote sărbă
torile Crăciunului și Pasciloru, cum și 
tote feriile (vacanțele) — acea vieță 
din mănăstirea Putnei o cunoscă mai 
bine.

La anulă 1832 era numârulu călu- 
găriloră, permisă de planulă regulativă 
din anulă 1786, sancționată de împăra- 
tulă Iosifă II., completa, adecă 25. 
Acestă numără îlă completară teologulă 

absolvată după sistema nouă Georgi — 
Gedeonă Magioru, apoi vâduvitulă paroch 
din Sirethl și așișderea teologă de sis
tema nouă Dumitru — Dositheiu Tișco- 
vicl, și novițulă loan — Iustin Cante- 
miru, fiiulă protopopului din StorojinețI. 
Celu dintâiu ajunse mai pe urmă profe- 
soră de limbile orientale la teologia din 
Cernăuți, fu însâ după câțiva ani înlo
cuită de episcopulu Hacmann prin ne- 
potulă acestuia Harionă Hacmann. Ală 
doilea ajunse spirituală la seminară și 
mai pe urmă Igumenă, eră celă din 
urmă, Cantemiră, ca cântăreță iscusită 
ce era, ajunse învățătură de cântare bi- 
sericescă română la seminară și, curând 
înaintea morții sale, prioră la relicviile 
sf. Ioană dela Suceava. Nici una din 
celelalte douâ mănăstiri din Bucovina, 
râmase după secularisarea celorlalte prin 
împăratule Iosifă II., n’a avută cândva 
„statuia44 de 25 de călugări completă.

Acestă împrejurare, că Putna l’a 
avută acelă stată, era de atribuită, după 
cum audiam eu (Țcendu-se și pe atuncia 
și după aceea, întru tote bunei și potri
vitei conduceri și administrări a acelei 

mănăstiri. Servițiulă dumnedeescă, în- 
cependă dela medulu nopții și pănă sera, 
se sâvîrșia cu cea mai mare demnitate și 
ordine. Cântarea la amândouă stranele, 
și la cea română, și la cea slovenă, era 
plăcută și plină de evlaviă, esecutată cu 
simțire de călugări în cântare esperțl. 
Totă așa cu demnitate și pietate se sâ- 
vârșiau și actele rituale la creștinii bo- 
erl, târgoveți și țâranl de rândă, cari 
veniau pe atunci mai în tote dilele la 
mănăstire, parte spre a se închina la 
mormentulă Eroului Ștefană celă Mare, 
și parte spre a’șl căuta mângăere și în
tărire snfletescă. Călugării, cei mai mulțl 
bătrâni, unii din ei și foști parochl, po- 
vățuițl și lămuriți în cele religiose și mo- 
nachele, încă și în sobore conventuale, 
ee se țineau de mai multe-orl pe ană și 
în care sobore Archimandritulă Platen
chi, ce fuse odinidră ajutoră de profe- 
soru pe lângă Daniiiă VlachovicI la școla 
clericală din Suceva, — ținea prelegeri 
din cele sfinte bisericescl și călugărescl; 
acești călugări, dică, erau, fiecare după 
treptasa, la loculă loră și aveau plăcere 
spre acesta, pentru-că și conducătorulă 
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contează ca locotenenta și în care îșl 
va face serviciulă militară.

In scopultî acestei solemnități mili
tare M. S. Regele dimpreună cu A. S. 
Regală și urmați de adjutanți» generala 
Barosti și colonelula Candiano Popescu, 
în ținuta de serviciu, sosi la casarma 
Cuza din delula Spirei, unde fu întâm
pinată la portă de cătră comandantula 
corpului de armată generala Cematiî, de 
comandantula diviziei de Bucuresci ge
nerala Dona și șefula de stata majora 
Lt.-colonela Groza și de comandantula 
pieței colonela Marculescu.

Intrânda în curtea casarmei, regi- 
mentula 3 de liniă aședată în liniă de 
bătae cu drapela și musică, comandata 
fiindă de colonelula Paladi, primi cu 
onorurile regulamentare pe M. S. Re
gele, care trecendă pe dinaintea fron
tului, fu aclamata de trupă cu entusiasma. 
După aceea regimentula se forma în co- 
16ne de batalione și presentânda arma 
M. S. Regele păși înainte’i, avendă la 
stânga sa pe principele Ferdinanda, și 
cu vocea sa sonoră și cu accentuarea 
sa obicinuită rosti o cuvântare ocasio- 
nală, der bine simțită, și anume:

„Astădl sunta trei ani de când acesta 
„regimentă avii ondrea a primi, drepta 
„capa ala său, pe iubitul meu frate prințul 
„Leopoldă de Hobenzollern; astăc}! regi- 
„mentulă precum și eu simțimă mulțămirea 
„a vede pe A. S. Regală principele 
„Ferdinanda, moștenitorula Tronului, că 
„conteză în moda efectiva în controlele 
„acestui regimentă pentru a face pri- 
„mele eserciții de arme și a învăța re- 
„gulamentele militare. Sunt convinsa, 
„că regimentula va sci să aprețieze 
„acesta fapta încâtă la orl-ce ocasiune 
„și spre viua mea mulțămire se va arăta 
„vrednica de o asemenea onore.

„Să trăiescă regimentula 3 liniă.“
Una răsuneta puternica găsiră aceste 

cuvinte între rândurile regimentului, es- 
primata prin repețite strigăte de „Ura11!

In acesta timpa M. S. Regele pre- 
dete pe locotenentula Ferdinanda de 
Hohenzolern comandantului său de re- 
gimenta, care cu sabia plecată și sub 
intonațiunea Imnului naționalii conduse pe 
noula camerada în rândurile trupei pănă 
la locuia Său, compania ‘2-a plotonula 1-u 
unde ajungenda, principele scose sabia, 
salută pe comandantula plotonului si 
întrânda în fronta lua comanda ploto
nului.

Regimentula se formă în colonă pe 
plotăne, pentru defilare, cu care ocasiune 
principele defila pentru prima dată cu 
plotonula său și ca oficera româna pe 
dinaintea M. S. Regelui șefula suprema 
ala armatei.

Pe câta de tenără și simpatică este 
înfășișarea prințului în societate, așa de 
militară este și atitudinea sa în fronta, în- 

câtfi și cu acestă ocasiune făcu cea mai 
plăcută imprf siune asupra spectatorilora.

După defilare M. S. Regele, însoțita 
de principe și de totă suita sa, visită 
interiorula casarmei regimentului și la 
drele Îl1/, se întorse cu principele la 
paiața. Miniu.

Socolarl, Aprilie 1889
Domnule Redactară! Vă comunică 

scirl forte îmbucurătore despre poporulă 
română din acestă comună, din ală că
ruia sînă la stăruința braviloră săi con
ducători s’a înființată una coră frumosă 
de plugari, care sub conducerea d-lui 
învățătoră Dimitrie PetrovicI a înveselită 
multă inimile credincioșilor^ în diua 
înteia și a doua a sfinteloră PascI când 
pentru prima-dră a cântată în biserică, 
umplândă de adâncă mulțămire sufle- 
tescă inimile buniloră credincioși. Laudă 
i-se cuvine pentru înființarea acestui 
coră mai întâiu vrednicului învățătoră 
D. PetrovicI și d-lui jude comunală 
Nicolae Sola, cari pentru instruirea co
rului au chemată pe d-lă dirigente 
Achimă Șumană din Chisiteu, care pentru 
acestă scopă a petrecută în Socolarl 3 
luni de dile, fiindă în totă timpulă acesta 
provădută cu mâncare, cuartiră și tote 
celelalte gratuită din partea bravului 
învățătorului PetrovicI și a vrednicei 
sale soții Elena, care pe lângă asta mai 
găti pentru diua de PascI din spesele 
și cu mânile proprii 5 stichare frumose 
pe cari le îmbrăcară copiii îu acestă 
sfântă di. Pentru ajutorarea corului au 
contribuită în bani d-nii: Nicolae Sola 
jude com., 10 fi.; Eremie Coroană, notară 
5 fl., Maximă Jucu, neguțătoră, 5 fi. și 
Davidă BugacI 2 fi. Tuturoră aces
tora buni domni poporulă română din 
Socolarl le datoresce mulțămită și recu- 
noscință, ce li-se și esprimă din aden- 
culă inimei și pe acestă cale. Dea Dum
nezeu să afle faptele loră mulțl imitatori

I. XT.

Mulțiimită publică.
Domnii frați Gheorge Eremia și Ere- 

mia Er. Popa, arendași ai moșiei Bor- 
deiu-Verde din Jud. Brăila, bine-voindă 
a oferi școlei comunei Bordeiu-Verde 
(jiarulă „Gazeta Transilvaniei, subsem- 
natulă în numele școlei aducă viile mele 
mulțumiri pentru acestă ofrandă făcută 
școlei.

1889 Aprilie 10.
I. Duțu,

învăț. Com. Bordeiu-Verde, 
Jud. Brăila, în România.

Incunosciintare.
Adunarea generală de ăstimpă a 

Reuniunei nostre învățătorescl se va ține 
în Gherla în 11 și 12 Iuniu st. n. adecă 
a treia și a patra di de Rosalii, la care 

voră participa membrii ordinari în sen- 
sultî statuteloră, âr alțl onorațiorl ca 
ospețl — cu totă stima suntă invitați.

Din ședința Comitetului administra
tivă ală „Reuniunei11 învățătorilor^ ro
mâni gr. cat. din giurulă Gherlei, ținută 
în Gherla la 6 Maiu 1889.

Președintele : Secretarului:
1). Coroianu Ioanîî Hodoreanu.

canonicii.

Amicilorii și cunoscuțiloră mei!
Constrînsti prin permutarea mea în 

reg. 85 de inf. a părăsi Brașovulă, de 
unde atâtea amintiri plăcute ducii cu 
mine, le adresezi! tuturoră amicilorii și 
cunoscuțiloră mei — cărora înainte de 
plecare nu le-am putută da o amicală 
strîngere de mână — ună căldurosă : Ră
masă bună !

Vasilie Literată, 
căpitană c r.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciului biuroului de coresp. din Pest)

Berlină, 10 Mai. Ministerulu s’a 
consultată în ședința sa în privința 
proclamării stărei de asediu în 
districtulu montanistică resculatu. 
In Dortmund la mina „Schleswig11 
s’a întâmplată o ciocnire între 
militari și între băieși; trei lucră
tori au fostă uciși, mai mulți au 
fostă răniți.

Parisu, 10 Maiu. In cercurile 
senatoriale se asigură, că comisi- 
unea de anchetă a constatată 
fapte compromițetore pentru Bou
langer.

Viena, 10 Maiu. Comitetulu 
pentru tergulă internațională de 
grâne primesce în continuu decla- 
rațiuni dela cei interesați din tote 
părțile monarchiei, că din causa îm- 
prejurăriloru anormale nu voră 
cerceta tergulă. Partida antisemită 
a conchemată o adunare generală 
a alegetoriloră pe cJlua de 19 1- 
c., ca se arăte, că nu portă nici 
o vină la regretabila stare ac
tuală din capitala austriacă.

ducațiuneT
Cum trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dau cop iii orii, pentru ca șcdla 
sd-și ajungă mai cu înlesnire Înaltulu ei scopO.

Motto : Copiii buni suntti bucuria 
părințilorii, temelia șcdlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loră.

(Urmare.)

O altă recreația, nu mai pu
țină plăcută și folositore pentru 
copiii Voștri, este: ași petrece tim- 
pulu liberă în natură-, pentru care 
scopă Voi, ca mame, aveți chiă- 
marea cea mai de căpeteniă.

E ună ce triștii înse, că cei 
mai mulți părinți suntu de cre
dință, că pentru cultura copiiloru 
loru e mai bine a’i lăsa se pe- 
trecă timpulâ mereu în aerulu nă
dușită din casă, sub cuventu, că în 
chipulu acesta suntii feriți de a 
se strica.

Deră greșită este părerea loru 
și copiii ăstoru felu de părinți 
suntu vrednici de compătimită.

Căci ținendu-i închiși în casă, 
considerându încă și împrejurarea, 
că ei și afară din casă petrecu 
timpulu celu mai multu în aerulu 
stricată din școlă, băieții ducii în 
chipulti acesta o vieță mai multu 
vegetativă, fiindu lipsiți de cele 
mai frumose plăceri și bucurii.

Adeverii e, că prea puțini pă
rinți suntn în stare a prețui na
tura, cum s’ar cuveni.

Adeverii e, că rari suntu ma
mele, cari se înțelegă folosulu, 
ce’lu potti ave copiii loru, petre- 
cendu în aerulfl liberă din natură.

Ce este pricina alta, decâtă că 
nu s’au deprinsă a ave mai în
tâiu ei înșiși, ca părinți, ună simțu 
desvoltată pentru natură, cu alte 
cuvinte, că nu suntă omeni în 
adeverii culți.

Căci cine nu are ună simță 
desvoltatu pentru podobele din 
natură, cine nu se inspiră de frum- 
sețile răspândite împrejurulu seu, 
când se află de pildă în o (ți fru- 
mdsă a primăverei sub bolta ce- 
rescă, acela, ori câtă de încărcată 
ar fi capulu său cu cunoscințe din 
tdte tărâmurile sciințeloră, e to
tuși unu omă necultă, unu omă 
vrednică de tânguită.

Lui îi lipsesce tocmai aceea, ce 
face fericirea adevărată a unui 
omă: îi lipsesce simțulă pentru a 
înțelege aceea, ce este mai fru- 
mosă și mai desfătătoră pentru 
sufletulă său, îi lipsesce aceea, ce 
dă adeveratulă farmecă vieții sale 
sufletesc!.

Deră decă noi nu o facemă 
acesta pentru noi înșine, pentru 
desfătarea sufletului nostru, să ne 
placă a-o face celă puțină pentru 
aceia, cari suntă odorulă nostru 
celă mai scumpă, să o facemu 
pentru copiii noștri, cărora le sun- 
temă datori a le deschide privi- 
riloră loră sufletesc! ună șiră ne
mărginită de cele mai frumose 
bucurii.

Deprindeți-vă deci copiii a ave 
de timpuriu unu simță desvoltată 
pentru natură.

Natura desvbltă și recrează pu
terile sufletului loră.

lora era, atâta în cele călugărescl, câta 
și în cele individuale, la locuia său. Elfi, 
Archimandritula Platenchi, era neîntre
rupta de față în mănăstire și între com- 
ventualii săi, era cătră aceștia pururea 
amicala și cu pildă de demnitate morală. 
Ela nu’i trata pe călugări ca una des- 
pota și nu’i opria în internulă zidurilora 
mânăstirescl să fiă și omeni, lumenl, nu
mai să nu compromită mănăstirea și con- 
fesiunea-le monachală.

îmi aducU aminte, cum sările—afară 
de timpulfi posturiloră, — după cină, de 
multe-orl îi învita bătrânula Archiman
drite pe călugări la sine, îi primia cu 
dulcețl, ciaiu, cafea negri și cu câteva 
copturi, și-și petrecea cu denșii în po
vestiri și conversărl vesele. Tota așa 
se adunau călugării pe rendfi și între sine 
astădl la unuia, mâne la altuia și așa 
mai departe, și’șl petreceau sările pe 
lângă una paharfi de vina, în sfaturi, 
povestiri din vieță-le și chiar și’n glume 
și șăgl. In povestiri erau meșteri : una 
Calistratu Urmă, ctitorulfi bisericei din 
Vicovoilfi de susă și celă mai bătrâna 
d ntre toți călugării (ela era și duhov- 
nicula multora boerl) ; unfi Cleopade Ja- 

nosu, una Vitale Borșanu și ună Dionisie 
PetrovicI, acesta fusese odinioră învăță
toră la școla capitală din Suceva; apoi 
dintre slăvenlzună Spiridonă Cosinski ună 
losifu Magazievici, care avea o bar
bă pănă la genunchi, ună Vlas'ii Corsioski și 
ună Venedictu Pavlicovski ,eră în humoră 
și șodenii erau tujl: Lavrenti Chirilescu**),  
Antonie Pădure, fostă paroch la Părăulă- 
negru. și AicaHorii Pascovie.l, acesta—de 
origine ardelenă — când eși« din mănă
stire și se plimba prin codru trăgea nisce 
doine, de cum se cjice cădea și frunza 
de pe fagă !

**) Mâindă căpitanulă cercualfi ală Bu
covinei [pe atuncia cercă ală Galiției] consilie- 
rulti aulicti Crattqr într'o nopte în mănăstire, 
Chirilescu îi făcu pe la medulu nopții o șode- 
niă îngrozitore, fără ca se fi socotită căpita- 
nulă, că-i lucru — curată, încâtfi iute să sculă 
din pata, porunci să înhame și părăsi mănă
stirea, fără a’șl lua măcaril <]iua bună dela na- 
țalnicu. La Cernăuți povesti apoi la toți, că 
acolo, la Putna e — Ucigă-lu crucea. — Ref.

ei câte odată, decă se rugau în deosebi 
la Archimandritulti.

** *
Toth „pentru închinare și jertfire11 

veni într’o di la mănăstire și unii tarafti 
de lăutari „Solcanlu, adecă din Solea, 
sciuțl și chiarQ vestiți pe atuncea ca cei 
dintâi după tarafulă musicals alt! „Ple
tosului" din Suceava. Cântaseră adecă, 
acești lăutari la hramii, la „părintele 
Ștefanii11 (Bunceac) la Vicovulii de susă; 
acestă „părinte Ștefană11 era sciută și 
numită în întregulă ținută „popa galan- 
tonă“, și după acelă hramă veniră acei 
lăutari și la mănăstire care era aprope, 
cum diseiu eu după spusa loră: pentru 
„închinare11 și „jertfire". Era însă în 
prepusă „tuzulă în șodenii“, părintele 
Lavrenti Chirilescu, care era de locă 
așișderea din Vicovulă de susă, că adecă 
cuviășia sa prin frații și nemurii e sale, 
ce le avea acolo, la Vicovă, ar fi pusă 
la cale acea venire a țiganiloră lăutari 
la mănăstire pentru — „închinare și 
jertfire11.

Fie însă, cum va fi fostă : lăutarii, 
vr’o dece la numâră, cu scripce, cu

Fiindă deră mănăstirea „mănăstire11 
și călugării „călugări11 cu permisiunea 
de a fi între zidurile mănăstirii și omeni, 
trăgeau și preoți văduvi, măcar cfc pa- 

rochii aveau și rudenii de aprope, la că
lugăria în mănăstirea Putnei și trăgea 
și lumea și mai, că nime nu venea la 
mănăstire cu mâna golă. De aceea erau 
și cămările și pivnița mânăstirei îmbel
șugate bote; de aceea și rudeniile călu- 
gărilorO din afară aveu dela denșii aju
torări pentru sine și pentru copii lord; 
căci, deși lefa călugăriloră era mică — 
210 fr. v. corn, pe anti, — deră „po- 
ghilulău, adecă tainurile diu jertfiri, a- 
fară de venituri pentru săvârșiri religi- 
6se, — era atâtă de mănosă, că de 
multe ori întrecea leafa.

Și acuma sâ viu la episodulti, des
pre care vreu sâ vorbeseti. Am spusă 
mai susă, că cu nouâ ani îmi încredința 
crescătoriile! meu, Archimandritulti Ge- 
nadie, cheile pivniței cu vinurile mânăs- 
birescl și-mi porunci, ca fie-cărui iero- 
monachă și diaconii, oare ar cere, să-i 
dau pănă la o oca (cofă) de vinii și nu
mai sâ-lă însemnezi! în catastichulă ce 
mi-lă dede scrisă gata cu numele tutu
roră ieromonachiloră și diaconiloră. Mo- 
nachii și Noviții n’aveau acelă folosă 
ori beneficiu comună; deră căpătau și
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Căldura și l’rigulu, lumina și 
întunereculu, aerulu prospetu, î'C- 
săritulu și apusulu sdrelui, o vi
jelie, o furtună, tote acestea pro
ducă felurite schimbări în sulle- 
tulu băetului.

0 di senină îlu înveselesce; o 
di înnorată îlu face nedispusu; 
tunetulu și fulgerulu îlu umple de 
frică și cutremură; o privire în 
o câmpiă întinsă îi lărgesce inima ; 
ună locă strimtă îi țermuresce și’i 
îngusteză sulletulă.

Tote aceste înrîuriri ale na- 
turei suntu împreunate totdeodată 
și cu urmări bune morale.

In o regiune frumosă, lumi- 
nosă, omulă se află mai aplecată 
spre sentimente și fapte de iubire, 
clecâtu într’ună locă întunecată.

Când deschidemu terestra din 
odaia nostră strîmptă, și ne în- 
dreptămu privirile într’o livadă 
seu în o dumbravă frumosă, pare 
că semțimu, cum ni-se depărteză 
grijile, gândurile întunecate, și 
pare că, fără se voimă, ne petrun- 
demu de nisce gândiri mai lumi
nate și de nisce sentimente mai 
plăcute. Pare că simțimă, cum, 
dimpreună cu înrîuririle din natură, 
intră în sulletulă nostru o ființă 
sutletescă din natura plăcută și li
niștită, ca liindă rudită cu noi, și 
ne face se fimu veseli și voioși.

Suflarea dumnecjeescă din na
tură e, care pătrunde în sufletulă 
nostru și ne face se simțimă, că 
și noi facemă parte din nemăr
ginita natură, care ne înconjoră, 
însuflețită și ea de suflarea spiri
tului dumnedeescu, și că și în- 
tr’ensa domnesce puterea și ordi
nea DumneȚeirei, care susține și 
păstreza vieța tuturoră ființeloră 
din natură.

Ne aflămă în natură, ca în 
casa nostră, siguri, pretutindeni 
sub ordinea lui DumneȚeu și sub 
domnia puterei lui nemărginite.

La câți omeni, cari mai 
înainte nu se gândiseră mai se- 
riosă la tbte acestea, la câți din 
aceștia nu li s’a întâmplată, că 
petrecendă în natura liberă, se 
pătrunseră deodată de sentimente 
mai bune, de idei mai nobile, de 
liotărîrl mai curajose, de cum fu
seseră mai ’uainte pătrunși, când 
erau în odaia loră strîmptă, întu- 
necosă.'

La câți nu li-s’a întâmplată, 
că gândirile loră posomorite, că 
pornirile rele ale inimei loru, plă- 
nuirile vrășraășescl li-se risipiră 
fără de veste la privirea zoriloră 
purpurii, în fața unei regiuni li
niștite !

Adeveru e, că omenii, cari se 
ocupă cu cultura grădiniloru și 
cu economia câmpului, cari ca 
păstori au destulă ocasiă, se pri- 
vescă cerulu, păduri și câmpii, se 
vădă adeseori pătrunși de senti
mente mai bune, isvorîte din pri
virea frumseței și mărimei maturei.

De unde vină simțirile sufletului 
nostru, cari ne transpună în o 
stare liniștită, fericită, când, aflân- 
du-ne pe culmea unui munte, ne 
îndreptămă privirile în întinderea 
orizonului depărtată, înflăcărată 
de racjele sorelui ?

E spiritulă dumnecjeescă, care 
e viu în natură, e suflarea zidito
rului, care sub înrîuririle fenome- 
neloră din natură ne atrage spre 
densulu, ca pe nisce ființe rudite 
eu densulu, și ne cuprinde ca pe 
nisce copii iubiți în brațele sale, 
arătându-ne, că noi încă suntemă 
o parte din natură și că într’eusa 
și printr’ensa viețuimă și petre- 
cemfl.

Cine nu are și nici nu a cunos
cută in vieța sa astfelu de simțiri; 
cine trece rece și nepăsătorii pe dina
intea acestei naturi, acela, o repetămă, 
e li/isită de cele mai multe și cele mai 
frumose plăceri, e lipsită de nenumă
rate prilejuri de a'șl înălța sufletulă 
seu și de a gusta o fericire adevărată, 
care'lă face pe omu liberă, sigură și 
veselă, căci natura pentru elu e stră
ină și mută, și unu astfelu de omu 
nici nu pote fi unu omă bună în a- 
devăru!

Deră natura are limbă și vor- 
besce numai cătră acelă omu, în 
care de timpuriu s’a deșteptată 
simțulă priceperei limbei ei, și 
care de timpuriu s’a împrietinitu 
cu densa.

Spre o astfelă de împrietinire 
cu natura, care’i înavuțesce sufle
tulă și dă tăriă inimei lui, trebue 
să fiă crescută ună copilă de tim
puriu prin o deșteptare înțeleptă 
a simțului său pentru natură, și 
acesta o pote face mai ăntâi de tote 
mama, apoi ună tată înțeleptă și 
numai în linia a treia o școiă 
bună, care are de scopu nu nu
mai a instrui mintea, ci și a 
pregăti o adeverată cultură dine- 
ndsc-ă.*)  _________ (Va urma.)

*) Klenke.

Cine e bărbații în casă.
(după Fritz Morii»)

„Unde e Toderti ?“ — întrebă pan- 
durulii pășindă sera în grajdă, unde săr
mana țărancă mulgea vaca într’ună șus- 
tară de lemnă, er în jurulă ei se afla 
unu copilașii încă, micu, care c’uuii fur- 

coiu așternea la vacă, er o fetiță ca 
piperulii de iute îi aducea de mâncare 
nisce buruiene.

— „Nu sciu", răspunse femea, „nu 
trebue să mă întrebi, ci să mergi numai 
preste uliță în crâșmă, că acolo abună- 
semă îlti vei afla. Dor nu va fi făcutii 
er ceva, de’lii căutațl ?“

— „Eu nu sciu decâtu despre o bă
taie, la care a fostă și elă părtașă, și 
acum va trebui să stee la umbră vre-o 
câteva săptămâni14, cjise panaurulă.

Sărmana femeă, supărată focă, striga: 
„Der cum se pote așa ceva, elă nu e 
de aceia cari să’șl bage nasulă în tote 
certele și bătăile, elă e cu multă „mai 
blândă11.

— „Se va vede11, dise pandurulă, „noi 
vomă cerceta mai cu deamăruntulă lu- 
crulă11. Apoi pleca mormăindă cuvintele : 
„Ce femeeă fără capă, să supără în locă 
de a se bucura, că scapă pe câtva timpă 
de bărbatulă ei!u

Ndptea târdiu etă vine bărbatulă 
mortă de beată acasă. Bieta femeeă îlă 
aștepta cu furca la breu, torcendă și cu- 
rățîndă din când în când luminița de 
său, ce’șl răspândea racjele slabe în că
suță. Ea’șl dicea : „O Domne, numai de 
ar lăsa copii în pace".

Elu isbindă ușa se asefiă pe talpa 
din fundulă casei și tace câtva timpă. 
Apoi începe:

„Nu mă vedl, că sunt acasă?"
— „Cum să nu, dor țl-am dată bună- 

sera."
„Ce’ml pasă mie de bună-sera ta, 

cu atâtă nu ine îndestulescă, vedl adu 
ceva pe masă !u

„Aici e totă ce am“, dise femea adu
când ă o olă sdravănă cu lapte și o 
mămăligă câtă o căciulă ciobănescă.

— „Ce? asta e mâncare pentru ună 
bărbată, care totă diua câștigă? Vecjl 
de adu altceva, că de nu, durdue și ful
geră ! “

„Der c» să’țl aducă, tu scii bine, că 
nu avemă nici ună cruceră,eu cu copiii 
am mâncată numai mămăligă prăjită, tu 
scii bine, că în săptămâna asta nu ne-ai 
dată nici ună bană frântă11.

— „Așa?" strigă elă ridicându-se de 
pe talpa căsii, „așa, tu încă vrei să’ml 
faci imputări, că prăpădescu prea multă ? 
Vedl, asta încă e una!“

„Te rogă nu face așa larmă, să nu 
se scole copiii, că e lucru înfricoșată să 
vedă și.ei ce neînțelegeri suntă între noi.11

„Taci din gură, nu mă îmbăta cu 
apă rece; ce’ml pasă mie de copiii tăi!11 
jise bărbatulă și arunca sărmanei femei 
vre-o câțl-va pumni sănătoși după capă, 
de o lovise tusa. „Vreu să vădă, cine 
e bărbată în casă, eu seu tu?11

Intr’aceea amărîții copilași se deș
teptară și vădendă ei țîgănia asta, și cre- 
dendă că ei portă vina, alergară numai 
în cămășuță, plâugendă, la tatălă loră 

și-lă rugară să lase pe mama loră .în 
pace, că ei se voră purta bine și voră 
fi ascultători.

Așader aici se scie cine e bărbată 
în casă!

Suntă și familii, în cari domnesce buna 
înțelegere, acolo chiar decă îi amenință 
sărăcia, ei totă prin cuvinte bune îșl 
ușureză vieța. Așa de pildă vine băr
batulă sera dela lucru ostenită și pote 
femeeă n’a pregătită de mâncare, din 
causă că nu va fi avută cu ce. Acesta 
însă n’o împedecă de a eși înaintea 
bărbatului și de a-lă întâmpina încă la 
portă cu cuvintele :

„Măi bărbate, 
Nu’să bucate ;

— „Tu muere, 
Nu-i putere!

Der acuma ce-omă cina ?
— Ne-om ruca și ne-omă culca!
Altfelă stă lucrulă cu Petrea, care 

e ună bărbată sîrguinciosă, cruțătoră și 
de omeniă însă ca totă lumea are și 
elă scăderile lui. Elă mai la tote lucru
rile, dice: „aste’să lucruri de nimica." 
Odată se întâmplă, că nevasta lui îi 
cere să cumpere ună peptară după 
modă, adecă cu flori, precum îlă portă 
țărancele acuma. Elă îndată îi dice: „de 
așa ceva n’ai lipsă, aste’să lucruri de ni
mica.11 Femeeă cam mâniosă pentru 
aceste cuvinte îi răspunde : „Ași vre să 
sciu, îi'am eu nici ună dreptă în casă? 
Nu’ml facă eu datorința ca ori și ce 
mamă ? Să fiu eu tractată ca o servitore? 
Elă perdendu’șl răbdarea începe : „Cum 
de sai cu gura la mine! Cine câștigă 
banii pentru casă, sciu că nimeni altulă, 
decâtă eu; cine vă ține pe voi decă nu 
bărbatulă; să nu fiu eu, voi nici de 
mâncare nu ați ave“.

Asta-i este destulă nevestei, căci 
nu numai ea, ci tote femeile suntă aple
cate a înțelege mai bucurosă altceva, 
decâtă ce li se spune, și decă suntă odată 
de-o părere greșită, atunci nu le poți 
aduce la cale nici c’ună cară de vorbe 
bune.

— „Ce? tu dicl, că trebue să ne 
susții pe toți, atunci ce facă eu, nu 
lucru și eu destulă, că de când se face 
diuă nu’ml mai stau mânile. Vrei să 
did că nu facă nimică?11

Nu mă înțelegi, eu nu dică, că nu 
faci nimică, ci dică, că eu am de a 
aduce banii în casă, și de multe ori se 
întâmplă, că nu sciu nici pe ce și nici 
cum să mai și facă, pe când voi, fără 
de a mai întreba, că suntă seu ba, vreți 
numai se’i risipiți, mai pe una, mai 
pe alta.

Insă tote vorbele aceste suntu za
darnice, căci ele intră nevestei pe o 
ureche și’i iesă pe cealaltă. Ea er începe 
ca mai n’ainte: „Așa, elă crede că tre
bue să mă susție. Va să dică, noi, femeile, 
nu lucrămă nimica, ci numai risipimă,

cobze, cu naieră, cu țimbale și cu ună 
basă puternică — veniră după sfărșitulă 
liturgiei, aflându-se călugării la „trapeză11 
(la masă la mâncare). Se ’nchinară lău
tarii, întrațl în curtea mânăstlrei, cu 
multe cruci în tote părțile și aflândă 
dela cineva, că părinții se află la prând, 
se băgară îu pavilionulă. ce acoperea 
fântâna de lângă trapezăriă (sala de 
mâncare), ca și când ar fi vrută să-și 
arate modestia în sfântulă lăcașă și nu 
se vîră acum deodată mai în interiorulă 
mânăstirei. Călugării eșiră dela masă, 
se puseră după regulă, rândă cu fața 
spre biserică, și se închinară, în chipă 
de mulțămită ctitorului mânăstirei pen
tru hrana, ce o au acolo (căci rugăciu
nea după masă o făceau înăuntrulă tra- 
pezăriei) șl-apoi, închinându-se toți că
tră Archimandritulă, ce porni spre lo
cuința sa, și mai întorcendu-se în tra
pezăriă ca să’șl ia câte-ceva din rămășițele 
„porției" de mâncare, porniră a se îm
prăștia pe la chiliile loră.

Acum eșiră și Țiganii de lângă fân
tână. Călugării la zărirea loră cu unel
tele musicale, nu credă să fi fostă cu 

putință, să nu să fi simțită , fiecare din 
ei, — ca electrisațl prin inimă, aducen- 
du-șl aminte de lume, în care și ei odată 
au trăită.... ah, de — lume, dică, să nu-șl 
fi adusă aminte, d’apoi de cele din lume, 
ce li-le aminteu biețiloră călugări acele 
unelte musicale ale lăutariloră!

Sărutară călugăriloră mâna cu res
pectă, schimbară cu sfințiile loră câteva 
cuvinte șl-apoi Țiganii urmară unuia 
dintre călugări, și care putea fi acesta 
altulă, decâtă numai părintele — La
vrenti ?

Bătrânulă Archimandrită se puse 
după masă la odichnă, eu însă num i 
ce mă pomenescă îu chiliuța mea cu pă
rintele Lavrenti, carele-mi pune două- 
decl de creițarl „groși", noui și roșii ca 
para focului, în mână și-’ml dice:

„Dragulă meu, acești douădecl crei
țarl facă ună sorocovăță: suntă ai 
tăi, deră ia cheia pivniței și vin’o de ne 
dă acolo câte-o ooșoră de vină".

Creițarl așa frumoși căpătasemă eu 
mai nainte adeseori dela părintele La
vrenti, deră așa de mulțl de-odată, încă 
nu. In măsura deci a bacșișului îmi fu 

acuma și voia și graba, de a împlini do
rința părintelui.

In gârliciulă pivniței, carele de din 
afară nu era închisă, găsii vr’o șese 
părinți călugări și — lăutarii. Nu sciu, 
ori că de brudiă la minte, ce încă eram, 
ori că nici nu era de ce să am griji, 
căci steteu pe lângă părinții călugări și 
lăutarii, descuiai fără nici o trăgănare 
pivnița și îutrai cu lumina aprinsă, ce 
o aveam cu mine în felioară, înăuntru 
și călugării și țiganii după mine.

Pivnița era spațiosă și avea în par 
tea ceea, unde erau vinurile, două des
părțituri, una mai afundă și alta mai a- 
prope; eră vinulQ, de care aveam voiă 
să dau părințiloră, era într’ună antală 
(vasă) din despărțitura cea mai afundă. 
Era, pe lângă alte măsuri, și o vadră 
deșertă în pivniță. Părintele Lavrenti 
îmi dise să slobodă pentru toți cei șese 
părinți câte-o oca în vadra cea deșertă; 
făcui așa și părintele Lavrenti luândă va- 
sulă și făcendă semnă celorlalți și lău
tariloră, să’i urmeje, se duse înainte 
și „societatea-i" după densulă, adecă, 
după buțl și antalurt, în fundulă piv

niței. Ună călugără, Cleopa Ianoșă, în
chise ușa gârliciului și a pivniței, der 
numai ce-lă vădă că vine cu o mulțime, 
adecă și cu toți ceilalți călugări!

„En trageți una — de-a codrului !“ 
dise atuncea părintele Lavrenti lăutari
loră, scose nisce lumini de ceră din bu- 
sunarele anteriului, le lipi câte una de 
buțl și antalurl, șl-apoi de-aci înainte să 
fi audită, să fi vădută!

Ieromonachii și diaconii scoseră cu 
toții pahare de prin anterie și numai ce au- 
dii sunândă deja fundulă vedrei, adecă, 
într’o clipă erau șese ocșore duse!

„Mai pune băete“ , dise părintele 
Lavrenti cătră mine, „și pentru ceilalți 
părinți ieromonachl și diaconi câte-o oc- 

.șoră și pune-le la condică, că creițarl de 
cei mândri mai suntă.11

Numărai părinții ieromonachl și dia
coni, și erau cu toții doispredece, adecă: 
doi nu încăpeu în vadră.

Nu trecu multă și fundulă vedrei 
eră suna și cei doi, se vede, că diaconi, 
ce nu încăpură mai nainte în vasă, se gă
siră în elă cu încă optă, cari erau iero
monachl adecă ori diaconi, ori acum și 
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pe când ei își facil plăceri îndecite, 
că nu'i tergă, la care să nu mergă. Stăi 
numai, asta nu-o voiu uita eu." Bărbatulii 
tace și-i promite fără de a aduce ceva 
în deplinire. Femeea însă totă cu aceea 
îi stă înainte: să vădii eu, elă trebue să 
mă susțină, și ce drepții am eu în casă?

Altfelă stă lucrulă eu Aronă, care 
totă averea o are dela soția sa, căci 
când s’a căsătorită era săracă ca napulă. 
De câte-orl voesce să întreprindă ceva, 
deși lucru bună, ea i se opune, cjicendu-i 
să nu încerce nimica, că averea e a ei 
și că elă n are nici ună dreptă. Elă își 
dă silința a-i esplica că prin căsătoria 
și-a câștigată și elă oreșl care dreptă la 
averea aceea, der tote’să zadarnice, căci 
ea nu voesce să scie nimică despre așa 
ceva. De aici se nască neînțelegeri, ba 
certe, și unde ducă aceste certe, decă 
nu la sapă de lemnă, la o adevărată 
sărăciă?—

Certa pentru dreptulă în casă e o 
întrebare adâncă, care mai în tote casele 
se repețesce fără a pute fi însă des- 
legată.

Priviți numai la Ioană și la Săftica, 
cari abia de-o săptămână s’au cununată 
și și’ncepă a se lupta pentru dreptulă 
în casă. Săftica nu se învoesce, ca Ioană 
să mergă la tergă laVlădenl, deși acesta 
cu tote puterile stăruesce dicendă, că de 
15 ani, în totă anulă a fostă și tot- 
deuna a venită de acolo îndestulită. Mai 
întâiu Săftica îlă rogă cu cuvinte blânde 
să nu se ducă, după-ce vede însă, că 
aceste nu folosescă, începe a se mânia, 
ba chiar a plânge, și Ioană trebue să 
rămână acasă, căci chiar de ar pleca, ar fi 
neliniștită, l'ar mustra conscința. sciindă 
că n’a ascultată de femeeă, și s’ar semți 
fericită când s’ar pute împăca erășl 
cu ea. Și într’adeveră, o nevestică tî- 
nără scie să-și răsbune. Acum Ioană 
voesce să mergă la o petrecere, căci 
este lălosă, că are o nevestică frumușică, 
ea însă strîmbă din nașă, și elă er trebue 
să rămână acasă; deși ea prea bucurosă 
ar fi luată parte la acea petrecere, totuși 
își gândesce: „Elă trebue să scie, că și 
eu am dreptă în casă^.

Aprope fiecare bărbată rămâne în
vinsă îu acesta dispută la începutulă 
căsătoriei, care se portă cu vorbe dulci, cu 
surîsă pe buze și cu busumflărl și ajunge 
apoi pentru totă vieța sub papucă. Re- 
gimulă acestui papucă pote fi forte aspru 
și apăsătoră, încâtă îi ia bărbatului totă 
voința proprie și îi ia totă energia, așa 
că le lasă tote numai în grija femeei 
și nu face nimica, fără a fi înpintenată 
de ea, der regimulă papucului pote fi 
și forte delicată și blândă, așa că băr- 
batulă numai forte greu s’ar pute lipsi 
de elă, căci se compune din totă feliulă 
de obiceiuri dulci, fără de cari nici că 
ar mai pute trăi, din comodități și cu
vinte amicale, cari nicăirl nu’i potă face 

vieța așa de plăcută, ca acasă, și nu e 
nici de cum lucrulă celă mai rău, decă 
o femeă scie conduce pe bărbatulă ei 
spre binele lui, fără ca elă s’o simță, și 
decă ea puterea ce o are asupră’i nu o 
folosesce, abusândă de ea, spre scopuri 
egoistice.

Intr'o asemenea casă ni-se pare a 
fi mult mai plăcută, deoâtă cume de pildă 
la Constantină, care șl-a luată o nevastă, 
credendă că prin asta va economisi 
plata ce-o da servitorei și la care femea 
nu e decâtă o sclavă, care n’are nici 
ună dreptă de a’șl căsca și ea gura, care 
umblă prin casă cu hainele destrăbălate 
și cu părulă despletită, ca o adevărată 
buhă, și care s’a desvățată de multă a 
rosti seu a primi vre-ună cuvântă pre- 
tinosă.

Noi credemă, că căsătoria este o 
instituțiui.e, care trebue să servescă 
atâtă pentru binele, și înaintarea nostră 
pămentescă, câtă și pentru binele nos
tru sufletescă și în acesta înțelesă 
trebue să se resolve și cestiunea de 
dreptă în sînulă ei. Să fie o carte de 
legi, decă și nu pe hârtiă, însă în tote 
inimile, în care primulă paragrafă dice : 
căsătoria nu este o servitute seu o asu
prire a unuia de cătră celalaltă, ci o 
liberă întrunire de Omeni cu dreptă e- 
gală, a cărora fapte isvorăscă din înțe
legerea reciprocă, unde bărbatulă e 
acela, care creeză și câștigă, er femea 
aceea, care păstreză. Bărbatulă trebue 
să scie cum stă, ce-șl agonisesce și ce 
trebue se sufere, der și femeea trebue 
să se îndrepteze după acesta și să nu 
vorbescă de sîlă acolo, unde e vorba 
numai de trebuință. Decă amândoi soții 
voră voi să înțelegă cum se cade starea 
loru’ ei de sigură o voră înțelege, și 
decă voră face-o acesta cu iubire, se 
voră apropia unulă de altulă și ceea 
ce’i va conveni unuia, îi va plăce și 
celuilaltu. Bărbatulă nu va întreprinde 
nimică fără a se înțelege mai întâiu cu 
soția lui, căci elă va crede, că acesta 
va da binecuvântarea muncei sale și 
femea nu va ave nici o taină înaintea 
bărbatului, pentru-că va sci, că elă tote 
le aprobă câte se potrivescă cu jurs- 
tările ei. I. C.

ECONOMIA.

Părintele albineiorii
istoridră instructivă pentru pop orii și tinerime 

de Michailu Conner Ih. — Localisată de
FaZeriu Florian ft.

Cvurtea, parocliia-la ZF’zxcL^Lxescî-
Multa plăcuta sărbătore a Rosa- 

liiloru sosise și nouă ni-s’a dată prilejă 
a pute duce în îndeplinire dorința nostră 
ferbinte, ce o nutreamă încă de multă 
în inimile nostre, ca să cercetămă în 
vacanțe curtea parochială din PădurescI, 
precum și pe locuitorii prietinoșl ai acelei 
curți.

In orășelulă acela plăcută, unde 
sortea ne-a adunată pe tustrei ca locuitori 
ai unei odăi, ce făcea parte dintr’o 
casă frumușică, proprietatea unei văduve 
evlaviose se afla unu gimnasiu, o șcdlă 
în cari se pregăteau cei ce aveau voe să 
fie cândva învățători, adecă preparandia, 
precum și o șcdlă agronomică, va să 
cjică o astfelă de școlă, unde ’șl puteau 
câștiga cunoscințe destulă de frumose 
toți cei ce voiau să învețe a lucra pă- 
mentulă mai înțelepțesce. Fiecare dintre 
aceste trei scoli își avea dintre noi, trei, 
omulă său. — Celă ce cerceta gimna- 
siulă era fiiulă unui forestieră ; studen- 
tulă dela școla agronomică dimpreună 
cu mine eraină fii de țărani și din apro
pierea acelui orășelă, pe cândă studentulă 
gimnasială venise la acea șcdlă din țera 
vecină.

Fiecare din noi șl-a fostă alesă 
câte o chemare deosebită. Eu de esemplu 
voiam să mă facă învețătoră, studentulă 
gimnasială avea de cugetă să învețe mai 
târdiu pădurăritulă, er studentulă dela 
școla agronomică avea de gândă să în
trebuințeze odinioră cunoscințele, ce și- 
le va câștiga la acea șcdlă, acasă la 
moșia părintelui său.

Doi ani au fostă trecută, decând 
noi ne împărtășiamă unulă altuia cu prie- 
tiniă nu numai cugetele nostre, ci și 
șuncile, cârnații și ulciorele cele umplute 
cu miere, ce le primiamă de pe acasă. 
Cu deosebire ’mi erau mai dragi ulciorele 
cele umplute cu miere, ce le primia cam 
adeseori studentulă gimnasială dela mo- 
șulu său, adecă dela parochulă din Pă
durescI. Preste totă dicendu, fiiulă fores
tierului era în starea cea mai bună dintre 
noi, căci elă primea adeseori nu numai 
dela părinții săi de acasă, ci și dela mo- 
șulă său din PădurescI mâncări de totă 
feliulă —

Din aceste cause cunoscute, noi nl- 
amă ținută de datorință a visita odată 
pe pre bunii binefăcători dela PădurescI 
și a-le mulțămi în personă pentru mul
tele daruri ce le primeamă, și voiamă 
mai alesă se și vedemă cu totă deadin- 
sulă acolă locă de unde ne sosiau ul- 
ciorele cele pline cu miere.

Călătoria nostră era ună lucru de 
multă hotărîtă, de aceea la 10 cesurl 
înainte de amedl, îndată ce scăparămă 
dela școlă, unde ni-s’a spusă, că avemă 
cinci dile de ropausă pe sărbătorile Ro- 
saliiloră, cu puțină calabalică ne lua- 
rămă rămasă bună dela gazda nostră și 
părăsirămă cu inimile vesele orășelulă.

Țînta călătoriei nostre era în de
părtare de șese câsurl, în spre răsărită, 
și prin ținutulă acela muntosă trebuia 
să suimu peste câte o comă de munte 
și să trecemă pe lângă văi desfătătore 
împodobite cu grâne verdii. — Pe lângă 
tote acestea noi nici decum nu ni-amă 
adusă aminte de ostenelă, — nu, ci 

înaintamă pe cale încolo plini de bucu- 
riă, depărtândă urîtulă dela noi prin 
conversația întreruptă de cântece vesele, 
așa încâtă pe nesimțite ne apropiamă 
din ce în ce mai tare de țînta călăto
riei nostre.

Vomă fi înaintată fără întrerupere 
ca la vre-o trei cesurl printr’o pădure, 
când etă că amă cârnită deodată și amă 
ajunsă la drumulă bătută. Părea că amă 
ajunsă într’o altă lume; mai în tote 
părțile vedeai sate mici, frumușele, în 
jurulă cărora se afla pometă forte multă. 
Pe întregă acestă câmpiă încântătore, 
împărțită prin mai multe vâlcele laterale 
păsceau ici colea turme de vite. —

După ce amu aruncată o privire 
peste întregă ținutulă acesta, însămnân- 
du-ne în cărticelele nOstre numirile sin- 
guraticeloră localități, ne aședarămă sub 
ună stejară nodurosă josă pe țelina cea 
ierbosă, pentru a prâncli. După ce amă 
mâncată, ne-amă răcorită și amă odihnită 
puțină, bendă și dintr’ună isvoră răco- 
ritoră din apropiere, plecarămă mai de
parte cătră ”ălcea. Ajunserămă curând 
acolo și ne urcarămă pe delulă din fața 
nostră.

Sosiți odată pe culmea delului, amă 
poposită din nou și amă ochită tote 
cele de prin prejură. De astă-dată a 
trecută mai multișoră pănă ce amă ple- 
catu din loculă acesta, debrece lungimea 
călei bătute amă începută a-o simți la 
tălpile picidreloră nostre; der totuși ne 
înbărbăta studentulă gimnasială, spunen- 
du-ne, că peste vre-o jumătate de oră o 
să ajungemă la hotarulă Păduresciloră. 
Ne și arătă odată calea, care avea să 
ne conducă la sătulă PădurescI.

Cu câtă ne apropiamă mai tare de 
țînta nostră, cu atâta mai iute pășlamă 
cu piciorele, și în curendu cesurile că
lătoriei nostre se sfîrșiră. Stetemă 
tocmai pe colina cea mai de pe urmă și 
în fața nostră se afla sătulă multă 
doiită.

Sprele se pleca cătră sfințitulă seu 
și arunca rade aurii asupra verfuriloră 
deluriloră. In vale se țesea o negură 
vânătă împrejurulă arboriloră, și din 
hornuri (coșuri, urloie) eșlau încolăcin- 
du-se sulurile de fumă și se ’nălțau susă 
în aeră îmbrăcândă astfelă ca într’o haină 
cenușiă întregă ținutulă acela. Omenii 
încetară de a mai lucra, din tote părțile 
se reîntorceau țăranii la vetrele loră, 
totă asemenea făceau și ciurdile de vite 
cornute, reîntorcendu-se mugindă dela 
pășune.

Ne îndreptarămă pașii noștri cătră 
biserică și intrarămă în fine ca nisce 
ospețl bine veniți îu casa parochială, ce 
se afla tocmai lângă biserică. Ce iconă 
plăcută ni-se înfățișa ochiloră noștri! 
Ca la vre-o trei-decl de lucrători se așe- 
dară tocmai atunci împrejurulă unei mese 
la cină, unde parochulă, ună omă sim-

monachl și — novițl, nu mai știu.
Hei, d’apoi părinții își schimbară 

acum rolurile cu țiganii: ei cântau și 
țiganii țineu—hangu. Ună călugără, Vi
tale Borșană, se sui susă pe-o bute și’i 
dise pe glasă de doină :

„Când eram în vremea mea
Scripca-ml era — gura mea!"

„să trăițl măi lăutari!“ er aceștia apoi 
îi răspundeau cu ună „tușă“ și cu ună 
„vivată, vivată, vivată!“

Eu, vădândă ce se lucră și spăriin- 
du-mă, eșii la ușa gârliciului se vădă și 
să ascultă, ce-i p’afară. Nu era nime 
și numai se aucjia sunetă de glasuri și 
de instrumente din fundulă pivniței. Ale 
întorcă, de acesta cam mângăetă îndă- 
rătă și vădă pe părinții cu paharele prin 
vadră. Adecă cuvioșiile loră găsiră „so- 
covercau la o bute, deși nu era în aceea 
vinulă, de care le era încuviințată a li 
se da loră. Părintele Lavrenti îmi dise: 
„Alai scrie cjece cupe!“

Acesta însă îmi trecu de șagă și așă 
fi (j>să părințiloră ceva ce’ml era să le 
(jică; deră nu încăpui la cuvântă, căci 
cum numai goliră paharele, strigară u-

nulă după altulă; „0 moldovenescă, 
măi!“ ș’apoi acum fu acum! Aloșnegii 
și tinerii, adecă: ieroschimonachii, iero- 
monachii, diaconii și monachii și totă 
tagma călugărescă, din cei anteriori unii 
și cu defecte corporale... cari nu erau pre 
îndemânatici pentru jocă..... ținându-se
de mână, o luară printre buțl și prinpre- 
jurulă loru, Părintele Lavrenti — cu 
podcapulă pe ureche — înainte, și nu
mai ce-lă audii:

„Sub călcâiulu cismei mele
Șede dracu șl-o muiere 
Și me’nvață a face rele!“

Vădendă eu eră, că călugării de ce, 
de ce totă se mai aprindă și cugetândă 
la urmări, căci lăsai pe călugări și pe 
lăutari să între în pivniță și ei acum aici 
își Iacă de capă ; pe când Vitale Bor
șană declama:

Iu, iu, iu și er așa,
Multă vreme n’a fî-așa!“

eră Cleopa de lanoșă îi răspundea de 
dincolo de-o bute:

„Frundă verde de cafea,
Bine-mi pare că’i pe-a mea!11

ba, mi-se pare, că toți cuvioșii își adu

seră chiar acum aminte de cântecile, ce 
rămaseră ore-când afară de mănăstire 
și-ar fi socotită cineva, că’să deja de 
multă uitate; căci din tote coturile și 
de după tote antalele și buțile se audeu 
„frunde verdl“ și „iu-iu-iu“-iurl, care de 
care mai îndrăsnețe și mai lumețe : vă- 
dândă eu, dică, aceste și mărindu-mi-se 
frica și spaima pănă mai la nescire de 
mine.... mă apropiai cu lacrăml de pă
rintele Lavrenti cu afurisiții lui creițarl 
„groși și roșii ca para focului“ și-lă ru
gai în st.rigătă câtă puteam, să iasă din 
pivniță, că eu nu i-am slobodită aici, 
ei singuri s’au băgată și acum e și vre
mea vecerniei: de-a audi părintele Ar- 
himandrită e vai și amară !

„Tacl!“ îmi curma elă cuventulă, 
trase unu șueră în degetă, de credă că 
băga în spaimă stachiile nu numai ale 
pivniței, ci și ale tuturoră ziduriloră mâ- 
năstirei, șl-apoi învărtindu-se pe-ună pi- 
cioră, își puse potcapulă pe scăfârlia 
„protosului“ (primașului) dintre lăutari, în
fipse mânile în șolduri și strigă oa în 
extasă:

„Nici nu-mi pasă

De Nastasă,
De Nichita 

Nici atâta!“
Der atuncea numai ce vădă ună bas- 

tonă ridicându-se după spatele mele, — 
vai, era bastonulă... archimandritului!_
troscă, peste podcapulă de pe capulă ți
ganului, troscă în scripca lui...

Lavrenti și călugării suflară în lu
mini și fuga pe după poloboce,— țiganii 
călcau unulă pe altulă bojbăindă pe în- 
tunerecă să scape afară... se audia bietulă 
basă troncănindă, când se pălea de pă- 
reții pivniței...

Urmarea a fostă cum a fostă ; deră 
multă și mare n’a fostă; numai atâta, că 
vecernia în acestă seră a săvârșit’o—Ar- 
chimaudritulă singură cu noi băeții la 
stranele călugăriloră tote deșerte, și că 
cheile pivniței n’au mai rămasă de aci 
înainte pe mâna mea; deră nici tarafă 
de țigani lăutari mai multă n’am mai vă
zută veniți la mănăstire spre „închinare și 
jertfire'i.

Frătăufi, Afartie 1889.
Iraclie Porumbescu. 
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patică, bine făcută și plinii de vieți, cu 
părulă alba ca zăpada, tocmai îșl cuprinse 
locuit! său la mesă, pe când domna preo- 
tesă în clipita aceea venla din partea 
cealaltă din spre bucătării, cu obrajii 
înroșiți. îndată ce ne zări, stătu deodată 
în locă și zîmbindtî ne întâmpină cu cu
vintele.- Ei, dragii mei, nu cumva ați 
venită pe joșii atâta-mară de cale!? 
Rupă ce-i spuserămă, că așa amă făcută, 
nu se putea mira îndestulă și-i dise ne
poțelului Petruță (acesta era numele de 
boteză ală studentului gimnasială), ca 
să ne înfățișeze moșului său și apoi să 
ne întorcemă degrabă și să ne așecjămu 
la masa din foișorulă din grădiniță, ca 
să cinămă și noi, căci vomă fi tare flă- 
mânrjl. După ce dădurămă vrednicului 
preotă binețele, acesta ne întâmpină cu 
cuvinte de bucuriă, lăudându-ne forte 
pentru calea cea lungă ce amă călcat’o, 
dicendu-ne, că decă voimă să devenimă 
odată soldați bravi, trebue ca de pe 
acum să ne dedămă cu marșurile; — 
după aceea ue pofti să ne aședămă la mesa 
din foișoră și să cinămă bine, căci în 
curândă o să vină și densulă la noi 
la mesă.

După cină a urmată convorbirea. 
Petruțu a trebuită să istorisescă bunicei 
despre unele nemuri și unii eunoscuțl 
din orașă, că cum le mai merge, precum 
și despre aceea, că cum îi place vieța 
dela orașă și cum îșl petrece timpulă 
afară de școlă. Bunica ascultă cu mare 
băgare de semă tote cele ce se spuneau, 
der mai pe urmă totuși fu de părere, 
că’i mai bine la țeră ca la orașă. După 
ce vorbirămă mai una, mai alta, veni 
vorba și despre vieța nostră studen- 
țescă. Spunândă noi câte o posnă din 
cele pățite, rîsetele păreau, că nu mai 
înceteză. Atâtă moșulă, câtă și bunica, 
îșl ștergeau adeseori lacrimile de bucu
riă de pe ochii loră; i-amă fostă adusă 
pe nesciute să’șl aducă aminte de tine- 
rețele loră.

După acestea vorbirămă despre lu
cruri mai neglumețe. Fiecare din noi 
descrise apoi moșului în trăsuri scurte 
cărările ce ne-amă pusă în cugetă a-le 
străbate, după ce vomă fi ajunsă odată 
în vieța practică. La istorisirile nostre 
bărbatulă celă pricepătoră își făcu ob
servările sale pline de învățătură, cari 
ne puseră în uimire, pentru-că elă arăta 
cu acesta prilejă o bogățiă de totului 
totă rară de cunoscințe lămurite, câști
gate prin pățaniile sale. După-ce’i îm- 
părtășirămă adevărata causă a visitei 
nostre, se bucura fdrte și dise cu multă 
semță : „Mi’ațI făcută mare bucuriă prin 
venirea vostră și prin hotărârea ce ați 
luată, fii mei, și spereză a vă pute a- 
răta ceva aici la mine, ce nu puteți 
vede pretutindenea. Der destulă va fi 
atâta pentru diua de astădi. Sunteți 
osteniți, și de aceea trebue să vă odih
niți una bună, și apoi vi-se va face du- 
p’aceea destulă dorinței vostre. Ați 
alesă spre ajungerea țîntei vostre tocmai 
timpulă celă mai potrivită1*.

Numai în dimineța următore, după 
ce ne scularămă mai târdiu ca de altă 
dată din așternuturile nostre, puturămu 
vede la ce locuință bogată ne aflamu. 
Prietinulă nostru Petruță ne conduse 
prin mai multe odăi frumose și bogată 
indestrate și ne arătă într’una din ele 
biblioteca cea mare și odaia de stu
diată a parochului. Fereetrile erau așe
zate în spre cimiteră și îți da prilejă a 
pute face o privire binefâcătore în gră
dinița de fiori și în școla de pomi. In 
partea cealaltă a casei era curtea cea 
încăpătăre, care cuprindea în sine mai 
ântâiu o despărțitură pentru galițe, ca 
și care mai mare și mai frumăsă nu amu 
mai vădută; apoi venea curtea econo
mică, mai mărișdră ca cea dintâiu; aid 
se aflau clădirile economice, grajdurile 
și șura parochială. Lângă acestă despăr- 
țămentu se înșira grădina plantată cu 
cele mai nobile (îmbunătățite) feliurl de 
pomi roditori, care cuprindea în sine I 
totodată despărțămentulu de legumi și 
stupina. Grădina de pomi se afla în

partea dinspre medă-di și era scutită de 
vânturile cele reci printr’ună delișoră în 
vârfulu căruia se afla o pădurice de ste- 
jară. Ochirea de pe acestă verfuleță, în 
spre sată și în spre vălcea, era una dintre 
cele mai frumose. Și într’adevără, că 
acestă curte parochială cu tote cele 
ce erau în legătură cu ea, era ast- 
felă întocmită, încâtă fermeca pe ori și 
cine ; aici se aflau atâtea lucruri plăcute, 
încâtă te simțiai pe nesimțite atrasă 
de ele.

Când priveamă asupra acestui raiu 
mititelă, etă că de-odată vădurămă o 
fetișoră, ce era nemă cu prietinulă nostru 
Petruță, ducendă o corfiță umplută cu 
ovăsă și cucuruză (porumbă); ea chiămâ 
poporulă celă împenată, constătătoră din 
găini, gâsce, rațe, curce, la prândă. De 
pe biserica din apropiere sburau josă în 
curte la strigătulă fetei mai multe sute 
de ■ orumbl de totă feliulă, și tote aceste 
animale împenate umpleau o mare parte 
din curte. Cine a vădută o astfelă de 
nutrire îșl pote face închipuire despre 
mulțimea și sgomotulă celă mare ală 
acestoră ospețl flămândl. Prietinulă nostru 
studintele agronomică, vădendă acestă 
mișcare viăiă, sta nemișcată și nu afla 
cuvinte, ca să-și dee pe față simțemin- 
tele sale de bucuriă pentru întocmirea 
cea de totului totă minunată a acestei 
curți economice. Totă astfeliu, îșl puse 
elă în cugetă, va ave să fiă întocmită 
când-va locuința sa și cele din prejurulă 
ei despre cari visa elă acum. Să înțelege 
de sine, că trebue să se ia și aceea în 
cumpănă, că la întocmirea acestei curți 
parochiale au lucrată de vecuri totă 
omeni pricepuțl. Mai multă însă ca 
toțlda lucrată la întocmirea cea pre fru- 
mosă într’ună șiră de ani parochulă de 
astădi.

Privindă noi astfelă la învălmășala 
cea mare, etă că deodată vădurămă pe 
domna preotesă făcendu-ne semnă să 
veni mă cu grabă în foișoră. ca să prân- 
dirnă, căci moșulă așteptă de multă 
vreme, nevrendă a prândi fără noi. De 
sine se înțelege, că noi prea bucurosă 
amă urmată acestei plăcute invitări, și 
eramă voioși, că puteamă să facemă prin 
ființa năstră de față bunului bătrână o 
bucuriă. Dândă noi binețele, elă ne în
tinse amândouă manile și ne împărtăși 
bucuria lui nespusă, vătjendu-ne pe toți 
trei așa de sprinteni și voioși.

„Dragii mei“ dise, parochulă între 
altele, „albinele cele sîrguincidse suntă 
deja la lucrulă loră“, arătândă cu mâna 
spre florile din grădină. „Noi asemenea 
trebue să ne grăbimă, ca să mergemă 
la lucrurile nostre. Fiind-că voi tocmai 
așa voiți, eu, ca să vă aduceți aminte 
de curtea parochială din PădurescI, o 
să vă facă o iconă rotuncjită și limpede 
despre vieța și lucrarea albineloră, cari 
adună mierea cea dulce. Făcendă eu acesta, 
pote că să deșteptă în voi încă de tim
puriu voiă și iubire spre prăsirea și cul
tivarea albineloră.u

După-ce amă prâncjită, plecarămă să 
vedemă mai de aprope loculă unde se 
aflau albinele. Ajunși în apropierea ace- 
loră locuințe, câtă de mare nu ne fu 
mirarea năstră, vădendă întrega împre
jurime presărată cu coșnițe pline de 
albine. Coșnițele erau anume aședate 
într’ună cercă mărișoră, în mijloculă 
căruia era o stupină mare, în care se 
aflau ooșnițe și pe sub pomi, căci atâtă 
de mare era numărulă stupiloră aflători 
în grădina parochială din PădurescI.

(Va urma.)

Fcvsțe.

Pentru vacile de lapte. Adese-orI 
se întâmplă, că îndată după fătare uge
rulă vaciloră se umflă și se întăresce. 
Acestă stare anormală nu numai că pro
duce dureri vaciloră, der pote să aibă 
urmări rele asupra producțiunei laptelui. 
Umflarea și întărirea peste măsură a u- 
gerului provine mai cu semă din causa 
curențiloră reci de aeră, ce se producă 
în grajdă, de aceea acestă casă mai că 

nu se observă nicl-odată vara In totă 
casulă, când se ivesce, trebue să căutămă 
a’lă înlătura. Mijloculă celă mai simplu 
este, să se mulgă vaca cu îngrijire de 
mai multe ori pe cji, pănă nu mai ese 
nici o picătură de lapte și în urmă să 
se ungă bine ugerulă cu untă prospătă. 
Când umflătura totă nu trece, este bine 
să se spoiască ugerulă cu mocirlă de 
pămentă argilosă (lutosă) făcută cu oțetă.

*
Vițeii mici de lapte au și ei tre

buință de sare, și în lipsa ei se apucă 
de mânâncă pămentă, lingă zidurile, etc.) 
Este bine să se pună la disposiția vi- 
țeiloră sare și în același timpă și ună 
bolovană de cretă seu de marnă, margă 
pămentă vărosă amestecată cu humă.) 
Vițeii lingă și rodă creta cu multă plă
cere și acesta contribue multă la des- 
voltarea scheletului (oseloră), loră devină 
mai puternici și mai sănătoși.

Ceva din istoria untului.
(din limba germană.)

Arta de a face untă era cunoscută 
și celoră mai vechi popore; acesta se 
păte vede dela cuventulă grecescă 
„buturon11 (Butter), dela care se derivă. 
Deși acestă cuvântă e grecescă, totuși a 
trecută multă timpă și Grecii nu au 
cunoscută |untulă. Poeții loră cei re
numit!, Homeră, Teocrit și Euripide nu 
amintescă nimică despre untă, deși 
în poesiile loră vorbescă despre lapte 
și brânză. Aristotele, renumitulă filosofii 
din anticitate, e celă dintâiu, care vor- 
besce despre o substanță grasă, ce se 
află în lapte și care prin unele opera
țiuni devine ca uleulă. Herodotă, isto- 
riografulă grecescă, e celă mai vechiu 
scriitorii care, în scrierile lui despre Sci- 
țienl, vorbesce despre facerea untului. 
Cuventulă „buturonu se găsesce și în 
scrierile lui Hipocrate, care a trăită pe 
timpulă lui Herodotă, adecă prin seco- 
lulă ală cincelea a. Chr. Acestă Hipo
crate ne spune, că Scițienii turnau lap
tele de epă în vase de lemnă și clăti
nau atâta la ele, pănă când grăsimea 
se aduna la ună locă și fiindă mai 
ușoră se ridica desupra, care se numia 
apoi „buturon,“ adecă untă.

Discorides (33 a.. Chr.) ne spune, 
că în modulă susă arătată se făcea untă 
forte bună din lapte de oie și de capră 
pe care topindu-lă îlă folosiau la di
verse mâncări în loculă uleului. Aceste 
pănă aici înșirate ne arată destulă de 
evidentă, că untulă seu arta de a face 
untă nu e o invențiune a evului mo
dernă.

Grecii și Romanii întrebuințau un
tulă mai cu semă în medicină, ei făceau 
din elă ună felă de unsdre. Romanii erau 
îndatinați a freca cu elă corpurile copii- 
loră spre a le netecji pelea. Burgundii 
îlă folosiau ca pomadă seu oleu de capă. 
Plutarch, părintele istoriografiloră din 
anticitate, ne spune următorea isto- 
rioră:

O femeeă din Sparta, care folosia 
untulă ca oleu de capă, a făcută o vi- 
sită soției lui Dejotar; odaia unde con
versau aceste femei, fiindă bine încăldită, 
untulă a începută a se topi, și ele, din 
causa mirosului celui greu, ce l’a pricinuită 
topirea untului, au fostă silite să se des
partă. Elă nu ne spune, că cu ce felă 
de oleu a fostă unsă acea Spartană, der 
noi cu siguritate putemă dice, că a fostă 
unsă cu untă stătută (rîncedă).

Creștinii cei vechi din Egyptă ardeau 
în lampe untă în locă de uleu. Mai 
târdiu s’a folosită untulă spre același 
scopă în bisericile catolice în serbătorile 
Crăciunului, pentru-că se consuma pre 
multă oleu de olivă, și acesta era cu 
multă mai scumpii ca untulă. Se <jice, 
că catedrala din Rouen are ună turnă 
care se numesce „turnulă de untă.“ 
Acestă numire șl-a căpătat’o turnulă de 
acolo, că Archiepiscopulă de Rouen, 
în anulă 1500 după Christosă, vă
dendă lipsa oleului în decursulă pos
tului. a dată voiă a se arde în lampe 

untă, însă sub condițiune, ca fie
care locuitoră să-i plătescă 6 deniers 
din care sumă apoi s’a zidită acestă 
turnă. Astfelă de turnuri se mai află și 
în Bourges și alte orașe.

Din istoria cea mai veche a untului 
se vede, că Grecii și Romanii nu’lă 
folosiau în măsură mare la pregătirea 
mâncăriloră. Ună istoriografă grecescă, 
care a trăită puțină timpă după Hero
dot, ne spune despre ună banchetă, la 
care Tracii, spre mirarea Greciloră, mân
cau untă. Cei vechi mai bucurosă se 
folosiau de oleu. In Italia, Spania și 
Francia de sudă untulă s’a folosită 
puțină mai pănă în timpulă de acjl, mai 
tare îlă folosiau în farmaciă (apotecă) 
ca medicină. In Berberia, Arabii facă 
untulă în modulă următoră: Ei tornă 
laptele în piei de capră, pe cari le acață 
în corturile loră, și atâta le scutură pănă 
când grăsimea, ca mai ușoră, se 
ridică deasupra și se face untă. Dr. 
Chaudler observă în călătoriile sale din 
Athena cătră Corinth, cum fUceaupe acolo 
untulă. Aceștia asemenea turnau laptele 
în piei de capră, apoi îlă călcau cu pi- 
ciorele și așa îșl fâciau untă.

In Bengalis, unde omenii din causa 
căldurii nu pre suntă aplecați la miș
cări mari ale corpului, făceau untulă așa, 
că mestecau simplu cu ună bastonă în 
lapte, der în modulă acesta puțină puteu 
face. In privința preparării untului pară 
a fi favorisațl locuitorii din mijloculă 
Africei. Călătorulă Mungo-Park ne ena- 
reză, că acolo cresce ună arbore cam 
ca stejarulă (goronulă) nostru, care ca 
fructă are nisce nuci. Decă se ferbe în 
apă sâmburele acestoru nuci (fructe) ese 
ună felă de untă, care precum ne spune 
Mungo-Park e mai albă și cu multă mai 
gustuosă, ca acela, pe care l’a mâncată 
elă făcută din lapte de vacă. Mai dice 
că untulă acesta de nucă stă fără sare 
ani întregi fără de a se rîncedi. Locui
torii de pe acolo îlă numescă shea toulou 
seu untă de arbore, și-’lă folosescă mai 
la tote mâncările.

Prelucrată de
Timoteu Rațiu, 

agronomă.

Din traista cu minciunile.

BoiTyula m'a furatu pe- mine.
Ună Țigană furase ună cală și voia 

să’lă duoă la tergă, ca să’lă vencjă. Pe 
drumă îlă întâlnesce stăpânulă calului 
și punendă mâna pe elă, îlă duce la ju
decată. Judecătorulă îlă întrebă îndată, 
oă de ce a furată calulă ?.... Da Țiganulă : 
„Eu nu l’am furată, Măria Ta, sărutu’țl 
tălpile, că i-am făcută destulă semnă 
cu clopulă și i-am fluerată, cum am 
sciută eu mRi bine, ca să nu vie la mine, 
și elă totă a venită....Să vecjl, cum a fostă
istoria, Măria Ta, mânca-ț’așl curcanii! 
Eu mă suisemă într’ună plopă, să mâncă 
vre-o două plope, când îlă aduce hălă 
cu corne pe roibulă tocmai sub plopulă 
cu pricina. Elă nici una, nici doue, în
cepe să se frece de plopă, și iacă posna !.. 
Piciorele’ml alunecă, și cadă de pe cren- 
gare pe crengare, pănă la cală pe spi
nare. Eu îi dau călcâie, să stea, dâr 
roibulă buestrașă totă mai tare fuge cu 
mine, și acum, Măria Ta, omulă ăsta mă 
năpăstuesce, că i-așl fi furată eu calulă, 
când e cu ochi, cu sprâncene, că hara- 
mulă de roibă m’a furată pe mine !u

L’a luata alt-cincva.
Ună Țigană se bolnăvise rău și era 

aprope să’șl dea sferșitulă. Vădendă 
Rîpa, fiulă său, că nu e glumă cu dada, 
se duse la popa și lă chema să’lă cumi
nece. Popa veni, și după-ce’lă cumineca 
pe bătrânulă, vădendă cum stau lucru
rile, cjise cătră Țiganulă celă tânără :

„Hei, ciuhosule, e rău; îmi pare, că 
va lua Dumnedeu pe bătrânulă!*

„Da cum se pote, părinte, una ca 
asta ?... Cum se lă ia, fără să ne’ntrebe 
pe noi nimică, par’că n’amă fi și noi 
pe-aicea?“
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„Ilă ia, ciuhosule, fără să mai întrebe 
pe nimenea. Se cunosce cum se cade, că 
n’o s’o mai ducă multă!“

„Der să te întrebă ceva, Sfinția Ta!.. 
N'amă pute face cum-va cu Dumnedeu 
drăguțulă, se mai cinstescă bătrânului 
măcar încă vre-o trei, patru anlîu

„Ba putemă!u dise popa, care nu 
prea era omă de omeniă și care simțise, 
că Țiganii suută cu dare de mână.

„Și cum să. facemă, Sfinția Ta, al- 
duescă-te Hălă de s să, ca să nu’lă tri- 
mitemă pe bietulă dadă așa de curendă 
cu scânduri de vendare pe altă lume?“

„Iată ce trebue să faci“, grăi lioțulă 
de popă : „Ia cu tine o sută de zloțl bani 
răi, du-te cu ei în pădure, unde faceți 
voi cărbuni, și îngropă-i acolo în vatra 
focului. Apoi pune-te în genunchi și’lă 
rogă pe Dumnedeu să’țl spună câți aul 
mai pote da bătrânului.“

Cum pleca popa, bietulă Rîpă și 
băgă în șerpară suta de zloțl și tunde-o 
spre pădure. Ajungendă la c.ărbunăriă, 
îngropa banii în vatra focului, apoi se 
puse în genunchi și, ridicândă ochii spre 
ceră, întrebă: „Spune’ml dereptă, dră
guță D< mne, câți ani îi dai dadei pentru 
astă sută de zloțl?"

Mișelulă de popă se dusese în pădure 
înaintea Țiganului și se ascunsese într’o 
scorbură din apropierea cărbunăriei. 
Vădendă, că Rîpă a îngropată banii 
unde’i spusese elă, și audindu întrebarea 
cioroiului, răspunse cu glasă prefăcută:

„Fiipe pace, fiiule, și’ntorce-te acasă, 
tată-tău mai trăesce de bună-semă încă 
trei ani de dile!“

Să fi vădută bucuriă pe bietulă Ți
gană !... Săria și juca ca ună nebună, 
și'șl bătea călcâele, de gândeai, că acum 
dă sângele din ele. Și totă așa, săriudă 
și jucândă, se întorse pănă aprope de 
bordeiu. Când să între în bordeiu însă, 
etă că-i ese înainte soru-sa Ciurciulina 
și’i spune plângendă și tânguindu-se, că 
l’a luată Dumnedeu pe bătrâuulă.

Da Țiganulă: „Taci la cătranu, 
Ciurciulino, că uu scii ce grăescl. Trebue 
că l’a luată alt-cineva, că cu Dumnedeu 
drăguțulă amă vorbită adineorea în pă
dure și mi-a spusă, că’i dă de bună 
semă încă trei ani de dile!“

Se ’i se potrivescă bine.
Ună Țigană veni la popa și’lă ruga 

să facă ună sărindară pentru sufletulă 
tată-său. „Să’lă faci mai mare, Sfinția 
ta“, dise cioroiulă, „că dada, Dumnedeu 
să’lă ierte, era omă înaltă de felulă lui 
ș’avea o ghiabă (umflătură) în spate 
câtă fundulă ceunului.... Veal, să ’i se 
potrivescă bine sărindarulă, alduias- 
că-te Dumnedeu, cinstite părinte!

Sandu.

Se cumpănescă pe altului)
Boierulă hotărîse, ca Țiganulă să 

fie spendurată, pentru-că|furase te miri ce.
Acesta însă nu-i venea Faraonului 

nici decâtă la socotelă, merge deci la 
boieră să capete iertare.

— „Apoi Măria-ta, ai milă de 
bietulă de mine și nu lăsa ca să’ml pună 
lațulă în gâtă pentru-că, Ț i. mi-egroză, 
fiind-că n’am mai pățit’o de când sunt. 
In loculă meu fi bună și cumpănesce pe 
altidii, că’țl facă o tarniță* 2) de s’a mira 
lumea și țera de frumsețea ei!“

9 Din „Ardeleanulu </lume[a‘‘ seu 101 de 
anecdote poporale, adunate și întocmite de Gr. 
Sima alâ lui Ioni. Cartea va eși de sub tiparu 
în dilele aceste la W. Krafft, librarii în Sibiiu 
și se va vinde cu 50 cr. esemplarulti.

2) Șeuă

A’ar ave norocii de elu.
Țiganului îi murise singurulă pura- 

dău ce’lă avea. Atâta jale și supărare 
nu s’a mai văfjută în laia țigănescă, cu
getai, că ună fecioră de craiu s’a stinsă.

Când la’nmormentare, moșă-popa 
hai să’lă îmbunescă după obiceiulă nostru 
românescă, că uite, măi Jolde, Dumne- 
tjeu face aceea ce voesce, țl-a luată co-

pilulă, fiind-că i-a fostă dragă, n’are 
să’țl pară rău....

— „Wcl vorbă! de dragă, dragă 
i-a fostă! N’ar avă norocii de eZu/" îi 
taiă vorba Țiganulă.

MULTE Șl 1)E TOATE.
Bucuria părințiloru.

I n v ă ț ă t o r ul ă : „Ce renduială este 
acesta? Copilulă D-tale a trecută de 
șese ani și încă totă nu-lă trimiți la 
școlă ?“

Țăranulă; „Ai dreptate, dom 
nule învățătoră, frumosă și blăstămată 
renduială mai este și asta. Părinții nu 
mai potă fi stăpâni pe copiii loră. Pănă 
când suntă de șese ani îi potă purta 
în brațe și potă îngriji de ei; atunci 
îlă ia dascălulă, după aceea preotulă, 
apoi împăratulă la muștrăși abia scapă de 
aici și iată-i, că ajungă sub papucii fe- 
meiloră".

Dar eu n’o credu.
Ună iuspectoră școlară, despre care 

diceau gurile rele, că privesce une-orl 
pre afundă în sticluță, lua parte la esa- 
menulă unui învățătoră, despre care 
omenii răi lățiseră asemenea faime.

Esamenulă reeși bine și spre deplina 
mulțumire a inspectorului. Acesta îșl și 
esprimâ mulțumirea s’a față de învăță
toră, adause însă: „Der uite, domnule 
Sticleanu, omenii dică, că D-ta uneori 
privescl prea adencă în sticlă.u „Prea 
onorate domnule inspectorii", răspunse 
în grabă îuvățătorulă, „totă aceeași dică 
dmenii și despre D-vostră, der eu n’o 
cr edă.“

Așii păpa-o totă.
Ună învățătoră esplicase școlarilor 1 

noțiunea : dreptate și nedreptate. Vrendă 
să se încredințeze, decă școlarii 1 au în- 
țelesă seu nu, provocă pe unulă dintre 
ei și îi dise: „Ia semă, Ioniță, la ce te 
voiu întreba. Decă fratele tău celă mică 
ar primi dela mamă-ta o peră seu o bu
cățică de pane cu cârnață și tu i-ai 
lua-o, ce ai face tu atunci ?“

Ioniță: „Așă păpa-o totă!"

Nu vorbesci sinceră.
„Fii bună și îmi dă 10 fl." — dise 

ună tînără ușuratică cătră prietinulă său, 
cunoscută ca omă cruțătoru.

— „Nu-țl dau nimica", răspunse 
acesta, „și numai din causă, fiind-că nu 
vorbesci sinceră".

— „Cum așa?"
— „Decă ai vorbi sinceră, ai trebui 

să dicl: „Te rogă, fii atâtă de prostă, 
și îmi dă 10 fl."

Ca flore vei fi mai de omenia.
Ună grobiană cu numele Mugură 

scrise redactorului unui diară : „M'am
săturata de atâta așteptată după răspunsul 
D-Tale ; pănă când să mai totă așteptă?" 
Redactorulu îi răspunse: „Pănă când 
vei înflori; ca flore vei fi pote mai de 
omeniă."

Decă m’ar fi mușcată cu coda.
Ună țărână omorîse cu cosa cânele 

unui domnă, care voia se-lă musce. Che
mată înaintea judecătoriei, fu întrebată, că 
pentru-ce nu s’a apărată cu toporiștea 
(cdda) cosei. „Eu m’aș fi apărată" răspunse 
țăranulă, „decă cânele ar fi voită să mă 
musce cu coda și nu cu colții."

Unu visă.
Regele Friderică Wilhelm II purta 

răsboiu contra Franciei la 1792 și oș
tirea sa nu prea sta bine. într’o nopte 
regele visa, că în camera sa ar fi venită 
trei șorecl: unulă slabă, altulă grasă și 
ală treilea orbă. Regele povesti acestă 
visă generaliloră săi, exprimându-șl do
rința, ca cineva să’i tălmăcescă visulă; 
ună generală îi răspunse, că în regi- 
mentulă său are ună soldată, care se 
îndeletnicesce cu tălmăcirea visuriloră. 
Regele trimise după ună soldată și’i 
povesti visulă. Soldatulă spăriată se 
rugă se fiă scutită de tălmăcirea visului, 

căci se teme să uu supere pe regele, 
der acesta stărui și soldatulă tălmăci 
visulă ast-felă: Șorecele slabă este oș
tirea prusiană, ce more de fome; șore
cele grașă îusemneză furnisorii (liferanții) 
armatei, cari se îmbogățescă și se în- 
grașe diu bauii regelui; șorecele orbă 
este însuși regele, care nu vede nici una, 
nici alta. Gine cunosce istoria acelei 
campanii scie, că acestă Iosifă prusiană 
a tălmăcită forte bine.

Tergulâ de rîmători din Steinbruch. La 6 
Maiu n. starea rîmătorilortL a foștii de 157.728 
capete, la? Maiu auîntratu 1226 capete și au 
eșitd 1003, remânendu la 7 Maiu unii nu
meri! de 157.946 capete.—-Se noteză: marfă un
gurească veche, grea dela — pănă la — cr.— 
marfă ungurdscă tineră grea dela 53 cr. pănă la 
54 cr., de mijlocit dela 52 cr. pănă la 53 cr, 
—ușora, dela 51 cr. pănă la 52 cr. —marfă 
țerăn&tcă grea dela------pănă la------cr. — de
mijlocit dela 52 pănă la 52’/2 cr. —usoră dela 
50 cr. pănă la 51 cr. — Marfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr. 
inse transito ușoră dela — cr pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 52 53 cr. tran
sito mijlociă grea dela 51'/2 —52 cr. transito 
ușdră dela 50—51 cr.— Porci îngrășațl de unii 
and 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 4l/2- *

soiulu

Semințe

j C
un

lit
at

ea
 

! pe
r H

ec
t. Prețul per

100 chilgr.

dela până

Grâu Bănățenesc^ — — —
Grâu dela Tisa 79 7 30 7 05
Grâu de Pesta 79 7 25 7 30
Grâu de Alba-regală 79 7 30 7.35
Grâu de Bâcska 79 7.30 7.35
Grâu ung. de nordă 79 7 15 7.29

, Prețul per
100 chilgr.Calitatea ■ 

per Hect.
Bâmințe 

vechi ori neue

Secară.
Orzti

n

70-72
60.62
62.64
64.66
39.11O vesti 

Cucuruzii
H

bănăț. 
alt soiu

u
»

Nutreță 
de vinars 
ide bere

dela pănă

(fursulîi pieței Brașov»
din 11 Maiu st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.39
Argintă românescă - „ 9.30 H 9.34
Napoleon-d’orI - - - „ 9.41 n 9.44
Lire turcescl - - - „ 10.60 n 10.65
Imperiali .... n 9.60 M 9.65
Galbinl . „ 5.55 fl 5.60
Scris, fonc. „Albina" 6°/0 „ 101.- n

Producte div. Soiulil Cursulu

dela I pĂm

Hirișcă

Sem. de trif. Luțernă ungur. _  _
— francesă —

roșiă 42.46 52.—
Oleu de rap. rafinată duplu 37.— 37 25

<D Oleu de in 6.50 6.60s Uns. de porc dela Pesta 61.50 62.—
b£) Slănină

dela țeră — —
o sventată 52.— 53.—

!2 afumată 58 — 59 —
Seu 29 — 30.8 Prune din Bosnia în buțl 7.50 1.—

1J dm Serbia în saci 7-25 7.75
Lictaru slavo nu nou

bânățenescu
'd Nuci din Ungaria
CJ Gogoși ungurescl

■I serbescl
Miere brută

Ceară
galbină strecurată —._
de Rosenau 118. 120.

Spirtă brută 14.25 14.55
» Drojdiuțe spirtde 18 — 18.50

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Maiu 1889 st. v. se deschide nou 

abonamcntu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețuiu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șdse luni 6 fi., pe uuă ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: 

luni 10 franci, ’ -- -
ană 40 franci.

„ „ „ 5% „ 98.50 „ 99.-
Ruble rusescl - - - „ 925.— „ 926.
Discontulâ - - - - 6’/2—8°/0 pe anti.

Cursulu la bursa de Viena 
din 10 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0...........................
Renta de hârtiă 5%...........................
[mprumutulă căiloră ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

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

ostă ungare (3-a errns une) - -
rurale ungare - - - - -
cu clasa de sortare - - - -
rurale Banată-Timișă - - -
cu cl. de sortare - - - -
rurale transilvane - - - -
croato-slavone - - - - -

103.05
97.60

142.—

100.—

113.50
105.40
105.40
105.40
105.40
105.40 
105.—

Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescu -------
Imprumutulii cu premiulii ungurescti 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -
Renta de hârtiă austriacă - - - -
Renta de argintii austriacă - - - - -
Renta de aurii austriacă - - - - -
LosurI din 1860 ............ -
Acțiunile băncei austro-ungare - •
Acțiunile băncei de credită ungar. -
Acțiunile băncei de credită austr.
Galbeni împerăt.escl- ------ 
Napoleon-d’orI -------- 
Mărci 100 imp. germane - - - -
Londra 10 Livressterlinge - - - -

99.75
142.25

129.60
85.50
86.05

110.10
144 —
909.—
308.50
298.75

5.64
9.43’/,

58.15
118.90

Cursulu losurilorC private din 7 Maiu
cump. vinde

Basilica 9 20 9.60
Creditu .... 186.75 187.75
Clary 40 fl. m. c. 62.75 63.75
Navig. pe Dunăre . —
Insbruck .... 26.50 27.50
Keglevich .... -.— —.—
Krakau .... 27.25 28.—
Laibach .... 26.— 26.50
Buda .... 63.75 64.75
Pallfty .... 61.50 62.—
Crucea roșie austr. . 20.75 21.25

dto ung. . 13.20 13.50
dto ital. 17.50 17.95

Rudolf .... 21.— 21.50
Salm .... 64.25 65.35
Salzburg .... 29.50 30.-
St. Genois 64.- 65.—
Stanislau .... 38.—
Trieitine 4'/,0/,, 100 m. c. 158.—

dto 4°/0 50 — 76 —
Waldstein 42.50 43 —
Windischgratz . 53.75
SerbescI 3% 36.50 36 75

dto de 10 fraud — —.—
Banca h. ung. 4°/0 . 113.50 114.50

Bursa din BucurescI din 9 Maiu
"V” alorz °/b se comp. |

Rentă română perpetuă 1875 57» 97.—
Renta română amortisabilă . . 57« 96. '/,

dtto............................. 1” 84'/,
Renta rom. (rurale convertite) 6«/„ 102.-
Oblig, de statu C. F. Române 67, —.—

idem idem . 57, —.—
Imprumutulu Openheim 1866 . B7n —.—
ImprumutulU Oraș BucurescI 57, 88.’/,

1 idem idem din 1884 5’/,
Impr. or. B cu prime Loz.fr. 20 —
Credit fonciaru ruralu . . 7"/0 104?/,

idem idem . . 5’/0 97.'/,
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/e 104.'/,

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

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

V. N.
Banca Nation, uit. div. 78.15 500 950.
Dacia-România uit. div. 24 lei 200 —.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 —.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . , 500 —.—
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250
Soc. Bazalt.Artif.uit.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 10 1 aur 200 —.—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 _ _ —.—
Societ. de Constr. uit. div. __ ._
Societ. de Hârtie uit. div. _ _ #_
Agio în Bursă................... _ 0.75
Rubla de hârtie .... — 2.60

Banca Națion. a României
Scompt. 67o —
Avansuri pe efecte . . . 7° “ —
Avansuri pe Lingouri . 77,

pe trei 
pe șese luni 20 franci, pe unii

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

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

Editoră și Redactoră respon«abilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Loz.fr
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Farbige Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 7.65$ 
p. MIctcr — aldtt imb acimiftert (circa 2500 tvrfcb. galben imb K 
Pcpins). K

Gestreifte und karrirte Seidenstoffe von 80 kr. | 
bis fl. 6.35 p. lllet. — (ca. 650 ver|<b. Dcff.l — verț. roben-- mit» inirfmcife porto» uub 30IU I 
frei bas ^abriUDcpot <«. ileiuielicrx CK. li. K. Șoflicf.j Kiiricli. !llu|tcr unujețcno. ■ 
lâricfe foften țO fr. porto. Q

Picăturile de stomachii MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturoru boleloru de stomachii.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
niratiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), ragăelă acră, colică, cu
tară de stomaebu. acrelă, formarea de petră și năsipu, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbioare, greață si vomare, durere de capă țdecă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiuuo seu incurare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații si de lmemorlioide. Prețulu unei sticle dinpreună cu pres- 
eriereade întrebuințaie 40 er., sticla îndoită de mure <0 cr.

Esp ediția centrală prin farmacist ulii 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

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

se află la fie-care sticlă.
"VeritaToile se află mai îxl tote farmaciile.

eftinfi.
desfăcută 

BÂCÂNIÂ
și TUIULUI, ci dm contra tam mantii și ca nu ponu mai 
departe sub firma mea și sub conducerea consbrtei mele și 
a cumnatului meu. Cu înaltă stimă

A. Reichenberg
69 3—2 Cescmicaru.,

Avertismentul Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se îmiteză de 
multe ori. — Ca semnă, eă simtă veritabile, servesce învălitdrea roșiă provedută eu 
marca de protectiune de mai siisu? și afară de acesta pe necaie preseiicie c in 
trebiiințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta sa tipantu 
în tipografia D-lu.i H. Gusek în Kremsier. . .„x(j

Veritabile se află: Brasovil, farmacia Kellemen, farmacia la Biserica Alba .
farm. I. Goos: farm. Iul. Hornuni); farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert-. farm. Ed. Kugler la „Higiea“ ; fa m. G. Iekelius m Hoszutalu

Băile Tnsnadiî: farmacia Alex. Dobay. Colialmu: farm. Ed. Melas, farmacia A. 
Wolff, Feldioră: Marienburg), farm. BT7. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farm Barabds Fer. 13,52—<

A visu cL-loru abonați!
Rugăm pe tl-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

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

Admimstraț. „Gaz. Trans.“

DE MINUNE!
56.6—5 ,>z-ur ungur. BArone“.

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

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

frumoșii împodobită.

cu 5 ani gararațiă.
Aceste orologe cu pendulă suntă 

aședate într'ună dulapă de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 Metru 
și de o lățime de 35 centimetri mon
tată, e provădutu cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are ună 
mechamsmti aprope in u nabilfl.

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

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

Numai 2 fl. 50 cr. 
costă unu frumosă orologiu de părete 
cu deșteptătoră cu clopotu, în prevasă 
de lemnă de nucu, cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulatu.

Tote cu câte 97 cr.
97 cr.

I Pălăriă de 
bărb. clin pîslă 
mole în tote 

colorile.
97 cr.

I cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.
97 cr.

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

97 cr,
I cârpă, com
pletă, mare.

gata.

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

Numai 3 fl. 90 cr.
costă ună orologiu dașteptătoru de bronză, e de aură fran- 
cesti, cu ună sunetă curatu, o podobă pentru ori și cine 
pentru casă și călătoria cu ună meclianismă neruinabilă.

Numai 4. fl. 50 cr.
costă ună cesornică de buzunară cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu în- 
vălitore guilochată, frumosă provăc}ută deasu

pra cu sticlă netedă.

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

torii de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată me- 
ehanică de arătătoră. Mai departe același reniontoir (le 

argintu veritabilă (le 13 loți fl. 8.50.

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

5 îl. 50 cr.
Eu garantezu 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 fact» împunsături mai dese, ori 
mai rari, după voință, este con

struită din materialii solidă și bunu și se vinde dimpreună 
cu tote rechisitele necesare.

97 cr.
I Evantail de 
damă ornată 
cudesemnurl 
și modern.

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

!•;
I Bracelets 

bătută cu pie
tri.

97 cr.
6 părechi de 
batiste unico- 
lore s£u co

lorate.

97 cr.
I cămașă băr- 
bătescă din 
Chift’on fină, 
Creton seu 

Oxford.
97 cr.

3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon fină.
97 cr.

6 șervete albe 
ori colorate 
AIustră-Da- 

măștii.
97 cr.

I covord de 
patu Stofa-

Iute frumoșii 
desenată.

97 cr.
Cigaretă de 
spumă de 
mare.

97 cr.
I lanțu de ces 
de auru pre

paratei cu 
joujou.
97 cr.

2 fesnice de 
argintii curat 
London-Brit

97 cr.
3 cuțite de 

masă argintii 
London-Brit

97 cr.
I pantalonude 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.
cr.

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

fi nu.
97 cr.

I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.
97 cr.

6 cârpe de 
vase cenușii 

vărgate.

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

97 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

I Ciubucd cu 
țevă de vișin.

97 cr.
I inel cu Gri
la nt imitat cu 

pietri.

97 cr.
I castronu de 
supă argintu 
curat Lon- 

don-Britt.
97 cr.

6 furculițe 
franceze ar
gintii Lon- 
don-Britt.

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

97 cr.
I pieptărașiu 
desu cu căp- 
tușela părosă

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

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

97 cr.
I aparatu de 
focă mecha
nic^,se aprin
de singură.

97 cr.
I medalionu 
fasonu nou 
cu pietri

97 cr.
6 linguri de 
p rând ti de ar
gint London- 

Britt, 
97 cr.

I pantalonu de 
lână (sistemu 
Jâger) de bar 

bați.
97 cr.

I cutioră pen
tru zaharuar- 
gintu-Lon- 
don-Brit

Numai fi. 3.50

I duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

bucată 30 coji pă- 
nură de munte 

fl 5. 50.

1 bucată 30 coțî 
Chiffon 
fl 5.50.

' 2 duzină cârpe albe 
de inii
90. cr.

bucată 30 cotiatlas 
bunu Gradl 

fl. 6.50

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

6 bucăți cârpe de in
3 coti lungime 2 coț 
lărgime fl. 8.50 ii
I garnitură Boureut 
din stofă fină Bou - 

ret fl. 10.

I bucată 30 coti 
Barchent-albd 

fl. 6-50
I garnit. color, de 
cafea, 1 pânzăt., 6 

șervete, fl. 2.25.

I duzină de șterga
re de inu

fl. 2.50

I resîu de covoru
6 metri

2 fl.

630 "bucăți 
O&LINDÎ DE PĂRETE 

cu pervasnri aurite 
pompose și mari, din lipsa despa 
țiu trebue a fi delăturate câtU ma 
curendîi. și de aceea trebue se se 
vendă câtu timpu va dura provisi
unea bucata cu prețultL fabuloșii 
de eftinti de

numai fl. 1.90
Aceste oglindi minunați! de fru- 

mose, cari arată luminosu și curat, 
suntu cu pervasurl pompostî aurite 
și cu arabescuri bogatu împodobite, 
cam 55 centimetri de înalte și 40 
centimetri late, o podobă pentru 
fie-care locuință, pentru aceea se 
nu întrelase nimenea de a face co- 

câtfi mai curendu. — Lada șx embalagiulu iăcutft 
cu îngrijire se socotesce în prețulu costului de numai 50 cr.

fl 9 l^n Perdele de iută
'WU. U fine coml)lete pentru o ferestră.

Invelitorî de masă și de patii 
dm ripsti finu, lucrate în colorile cele mai irumose cu 
bordure^ (chenare') în mai multe colori și desenurl de flori, 
în adeverii modele frumdse și cu pretulâ fabulosu de ef- 
tinu de numai

I fl. 65 cr.
bucata.^ InvSlitorile suntii pe margini tivite cu ciucuri 
irumosîi colorați și la cele 4 colțuri atîrna ciucuri mari 
de plustî.

unu costumă gata de Dame
Din Materii (stofe) de Boston în mii 

și mii dc dcsemnurl dintre cele mai noue 
și frumose întrecendă una pe alta în gin
gășia. peste totă fantasia plăcută, seu cu 
floricele, cu bobițe, seu cu cuburi, s’au con
fecționată costume de Dame pentru se- 
sonulă de primăvară și de vară 1889. și 
pentru a vinde curend provisiunea cea 
mare costă numai fi. 3.50 ună
Oostumu. pentru țară, 
gata și complectă gingașă adjustatu. ase- 
mănătoră (Însemnului d’aci, costândă din- 
tr’o rochiă (pole) suficientă de mare și 
de largă, garnisită cu trei rendurl de plisse, 

și o talia (Blusăl potrivită și frumosă
formată. Laccm inde ajunge a arăta ca măsură statura 
personei decă est ■ mare, niiiloeiă seu mică.

Numai întemplare!
LuândU în primire drepții plată 

1600 bucăți
Pantaloni bărbătesci 

eleganți, gata, durabili pentru primă
vară și vară sunt silită pe câtă 
timpu va dura provisiunea a vinde 
1 1 bucata s£u en-gros cu următb- 

rele prețuri fabulosă de eftine:

11 (.'militate: 2 Vitalitate: i
Pentin vară Penirn primăveră i 

numai 11. 1.90 numai ||, ș,.»,-, | 
Toți pantalonii suntu confecționați 
după jurnalulă celă mai non din 
stofele cele mai bune, eleganți s. 
moderni, în tote culorile dorite 
Asemenea se află și Costume băr
bătesc! complete în orl-ce mărime 
în 3 diferite calități, și adecă rocă 

pantaloni și giletcă.
I' I 1 imlTl'mîTr.l 2.( nnl. ims1iini|(lin :i.l nai. cost. esce-. 

Kaining. p. Tară de stofă de Brlinn mo- lente d. stof dltci
J spălat II. 5.50. (Iernă II. 7.50. elienbeig fi, 9.50- 
jPardesiuri pentru primăvara a”fl. 3,10 și 12 fl.

Drepță măsură pentru pantaloni este suficientă a a’ 
p ăta lungimea dintre craci și grosimea hurtei, pentru ro- 

: p- II. ... gi - -..ne,, pieptului si lungimea mânccilorg

I

Fiâ-care comandă, fiă câtă de mică, se se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva să ia înapoi, se pote schimba, seu so reîntorcă paralele. Coi .andele suntă a se adresa la

Versandt-Geschaft „zar ungar. Krono“, -----—leu, 5. Bezirk, Rndigergasse î 1112
I 
ani'


