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Brașovii, 6 18 Maiu
De câte ori e vorba de-o în

treprindere românescă; de câte-orî 
se cere ca totu insula dintre noi 
se devedescă unu viu interesu 
pentru vr’o lucrare, ce împreună 
suntemu chiămați, ca frați de 
același sânge, a-o săvârși cu scopă 
de a îngriji, de treburile nbstre 
naționale, de cultura și de înain
tarea poporului nostru în tote 
privințele; de câte-orî se pretinde 
ca se dămu unu semnu de viață 
și de frăția adevărată între noi la 
diferite ocasiunl prin întruniri, ser
bări ș. a.: de atâtea ori aucjimu 
pe omenii noștri văitându-se, că 
suntemu apăsați și împovărați de 
totu feliulu de sarcini, care de 
care mai grea, din care causă cei 
mai mulțl dintre noi n’ar mai 
pute nutri acelu interesu viu, ce 
se așteptă, pentru întreprinderile 
și întrunirile nâstre românesc!, 
căci suntu prea năcăjiți.

Ba unii mergu așa departe a 
susține, că și neajunsurile, ce se 
ivescu în viața nostră națională, 
din causa neînțelegeriloru și a 
lipsei de unire și armoniă în sî- 
nulu nostru, avemu să le datorimu 
totu numai împrejurăriloru grele 
și apesătore, în cari trăimu cu 
toții.

Adevărată că nu ușoru pote 
trăi omulu, când se vede asuprită 
din tote părțile și când are se se 
lupte cu lipsuri și necazuri de totu 
feliulu. Și firea lucrului aduce cu 
sine, ca ună asemenea omu să-și 
perdă multă din vioiciunea și ve
selia lui și se se retragă de lume, 
de petreceri sgomotose și costisi- 
t6re, vecțendu-ș! mai multă numai 
de năcazurile lui.

Der ce vedemu că se întemplă 
forte adeseori la noi Românii? 
Tocmai aceia dintre noi, cari se 
vactă mai tare de „vremurile 
grele“ și de „sărăcia11, când le 
die! se ia și ei parte la vr’o lu
crare românescă de interesu co

mună, seu la vr’o întrunire româ
nescă, suntu cei dintâi la fața 
locului când e vorba de câte ună 
„mititelă“ jocă de cărți, de câte 
o întâlnire pe la birturi între pa
hare și de alte multe petreceri, 
serate, baluri ș. a. care de care 
mai nepotrivite cu „vremurile 
grele“ și cu „sărăcia.“

Ce-i dreptă multe din aceste 
petreceri au scopulă loră folosi- 
toru, unele se te mai recreeze după 
îndelungată, muncă, altele se-țl dea 
prilej ă de întâlnire, altele să spo- 
rescă câte ună fondă de ajutorare 
și așa mai departe. Der ce scopu 
pote se aibă și cum se potrivesce 
cu vremurile grele și cu sărăcia 
joculă de cărți, și prădarea tim
pului scumpă și a baniloră prin 
birturi și cârciume?

Și totuși, vrendă se fimu drepți, 
vomă trebui cu durere să mărtu- 
risiină că bbla acestoră ruinătdre 
petreceri se lățesce totă mai mult 
între noi și că amă ajunsă, ca 
dec.ă vremă se ținemu câte o sfă- 
tuire pentru vr’o trebă românescă, 
care pe toți trebue se ne intere
seze, suntemă nevoiți să aducem 
pe 6meni de prin birturi, cafenele 
ș. a. Și se vecj! apoi pe omulu 
nostru, care mereu se vaită de 
sărăcia și de vremuri grele, cu ce 
greu se desparte de paharulu seu, 
de cafeluța sa, de taculă de bili- 
ardă și de asulă de tobă și de 
ghindă!

De ar ofta totu astfelă și bir- 
tașii și cafegiii și marcherii dela 
biliardă și dela joculu de cărți, 
că tbte silințele loră de-a atrage 
mușterii suntu zadarnice! De ar 
ofta măcară în rjilelo, când inte- 
resulă de esistență și datoriile 
sfinte naționale pretindă ca toți 
acești „necăjiți“ se se adune pen
tru a serverși lucruri bune, folosi- 
tore tuturoră dintre noi!

Repetămă, că în adeveru în 
grele și apăsătbre vremuri trăimă. 
Der <5re nu pretinde firea lucru

lui ca tocmai când suntemu mai 
năcăjiți, mai prigoniți de sorte și 
mai amărițî, se căutămă a ne 
sfătui împreună asupra mijldceloră 
de îmbunătățire și de ușurare a 
stării nostre ?

Nu vremurile grele, nu sără
cia este der causa nepăsării nos
tre și a slăbiciuniloră, cari ne 
facă să ne desbinămă, când tre
bue să fi mă mai solidari ca ori 
și când, ci numai și numai păca
tele și ticăloșia propriă.

Nici celă mai despotică gu
vernă nu ne pote aduce atâta rău, 
câtă ne aducă slăbiciunile și pă- 
cătăsele nostre deprinderi.

Dările suntă de totă apăsătăre, 
der sărăcia nbstră amă duce-o 
multă mai ușoră decă în unire 
și bună înțelegere amă lucra în 
contra ei sterpindă tote deprin
derile rele și vițiurile dintre noi, 
cum suntă trândăvia, joculu de 
cărți, beția ș. a.

Ne aducemă aminte aici de 
cuvintele renumitului învățată și 
erou alu libertății nordă-ameri- 
cane Beniamin Franklin, care în- 
tr’o scriere a sa pentru poporu 
a cjisă:

„Dările suntă în adevără o po
vară apesătore; der decă n’amu 
ave să plătimu decâtă numai dă
rile cătră stăpânire, curendă ne-am 
scăpa de ele. Der suntă alte multe 
dări cari ne apasă mai greu: trân
dăvia de pildă ne ia de două ori 
mai multă decâtă stăpânirea; de
șertăciunea și închipuirea de trei ori 
mai multă, er prostia nostră de 
patru ori mai multă ; și aceste dări 
nici unu perceptorată nu ni le p6te 
scade ori ierta!“

ZESe^ista, politică,.
Din nănntru. Se pare, că miniștrii 

ungurescl nu se pre înțelegi! unii cu al
ții. Suntă deosebiri de păreri între ei 
în privința multoră cestiuul, precum au 
accentuată chiar foile guvernamentale. 

Așa de pildă în privința reformei admi- 
nistrațiunei și unii și alții voescă, nu-i 
vorbă, acestă reformă, nu atâtă pentru 
îmbunătățirea administrației celei rele, 
câta mai multa în interesuia maghiari- 
sării ; der noula ministru de justiția Szi- 
lagyi stăruesce pentru a se da adminis
trația pe mâna statului, ori mai bine 
disa pe mâna guvernului, nimicindu-se 
astfela și puțina autonomia municipală 
câtă mai e. Numai fiindă astfela admi
nistrația, dice Szilagy, se pote lăți cul
tura și limba ungurescă cu spiritulă na
ționala unguresca. Nu’i vorbă, n’are 
gusta rău ministrula, când vrea să facă 
numai lume ungurescă, numai câtU să’șl 
puie pofta ’n cuiu. Câtu'i hăul a din Ro
mâni nu va face elă Unguri.

O altă neînțelegere între miniștri 
este din pricina unui proiecta ala minis
trului Csaky, de a înființa una instituta, 
ca cela teresiana din Viena, în care să 
se crescă tinerimea aristocrată, fii de bo- 
era, și care să se numescă „Rudollfinări 
Chiar partida guvernului s’a sculată în 
contra proiectului, fiindcă Csaky voesce 
să’i dea caractera confesionala catolica 
și să’lă întrețină din fondula de studii. 
Csaky a spusă că’șl dă demisia din ca- 
blnetă, decă i-se va respinge proiectulă. 
Acum se vorbesce că ministrula va ră
mâne in cabinetă, deorece partida gu
vernului va primi o moțiune mijlocitore 
propusă de Tisza, cu care se va învoi 
și ministrula. Voma vede ce mamai fi. 
Destula că d-lă Tisza n’a pre nimerit’o 
cu cârpăcela cabinetului.

In cursula desbăterii speciale asu
pra bugetului, s’a combătută adminis
trația ca fiindă forte rea, s’a vorbita de 
abusurile dela alegeri, de volniciile și 
brutalitățile nșpanilora, ca cei dela Bis- 
trița-Năsăudă și Ternava-mare, de influ- 
ința cea mică, ori mai bine ijisu de ne- 
influința guvernului ungurescă în politica 
din afară a monarchiei. „Ungurulă acela 
— cjise deputatulă Dionisiu Pazmandy — 
care vrea se călătorescă la Belgrudă ori 
la BucurescI, face bine să ’șl nege na
ționalitatea, fiindcă acesta îi pricinuesce 
acolo numai neajunsuri. La esposiția 
din Parisă e representată, deși nu ofi-

FOILETONULU „GAZ. TRANSri

lEesplata târd-iă.
Schip, F. L.

Pela mijloculă sutei a 16 a muri în 
Roma marchisulă Enea Obizzi, unulă 
din cei mai cn vedă patricii ai cetății 
eterne, lăsândă în urma sa bogății ne
prețuite, o văduvă tînără și ună fiu de 
patru ani cu numele Fernando.

Marchisa Lucreția Obizzi, de nemă 
din nobila familiă Degli Ottologi din 
Padua, îșl plânse soțulă ună ană întregă 
în jalea cea mai adâncă și retrasă cu 
totulă de lumea din afară; numai după 
trecerea anului de jale se arătă erășl 
în mijloculă societății alese, înaintea 
căreia trecea de cea dintâiu frumseță 
strălucitore. Tînără, bogată, plăcută, nu
mai decâtă fu încunjurată de pețitori, 
cari sperau la mâna, la inima, în unele 
cașuri și la banii ei. Ea însă nu voi să 
scie do altă efisătoriă. Se hotărî, ca 
până la morte să păstreze credință 
neschimbată iubitului ei soță.

Dintre toți pețitorii, celă mai păti- 
ma-ă era contele Lorenzo da Prati, ună 

tînără și frumosă cavalerii, cunoscuta 
mai multă pentru nebuniile lui estrava- 
gante, decâtă pentru ore cari însușiri 
frumose, spirituale și de inimă. Despre 
elă se dicea, și pdte cu dreptă cuvântă, 
că este ună perde-veră, la nici ună casă 
nu de cei cari une-orl potă plăce 
domneloră din cercuri alese.

Densulă se trăgea dintr’o familiă 
nobilă, era înrudită cu diregătorl înalțl, 
în ală căror sprijină se putea încrede în 
oerturile și procesele sale, de cari era 
strîmtorată forte desă, încâtU nu arare
ori, pentru o nebuniă, să nu dicemă 
crimă, pentru care alții ară fi înghițită 
la golă prin temnițe, elă scăpa fără pe- 
depsă.

Când ftumosa marchisă respinse ce
rerea lui cutezată, cu liotărîre, cavalerulă, 
furiosO și iute la măniă, se irita pănă 
la nebuniă Rudeniile lui încercară să’lă 
depărteze din cetate, pentru-că se tcwneau 
de vre-o faptă neprecugetată din partea 
lui. Elă se și depărta pe câtva timpă, 
der se reîntorse și stete ascunsă, pănă 
când afla, că marchisa petrece la o moșiă 
a ei, nu departe de Roma.

Plecă deci numai decâtă la țeră și 

se informă de tote împrejurările. Orien
tată în tote, într’una din dile, dup’amedl, 
sări preste zidulă grădinei și se ascunse 
în dosuiă unoră arbori, departe de vila, 
în care locuia marchisa, fără a fi zărită 
de cineva.

Va fi pândită ca^n o oră și jumă
tate, când etă că marchisa, însoțită numai 
de micuțulă ei copilașă, iese la plimbare 
prin grădină. . . Ajungendă la loculă, 
unde pândea contele ca ună bandită, 
acesta deodată îi sare înainte și-o agră- 
esce în chipulă următoră :

„Prea stimată domnă, hotărîrea 
d-tale, de a nu mă lua de soță, este 
ea o hotărîre de totă seriosă?u

„Da“, răspunse cu răcelă marchisa 
spăimentată.

„Nu-mi dațl nici umbră de spe- 
ranță'?“

„Nu!“
„Acesta vă e cuventulă din urmă?“
„Da!“
„Sunteți forte aspră, marchisă 1“ 
„Cine te-a lăsată în grădină ?“ 
„Nimeni. Am sărită peste ziduri 
„Ticălosule! Cară-te îndată de aiclri

„Nici decum nu mă ducări
„Atunci mă voi depărta eu de aiclri
„Signora! Nu veți merge, de-așO sci 

că vă oprescă cu puterea!“
„Ajutoră ! ajutoră!... alergă Fer

nando! chemă servitorii, dragulă mamei!“
Der micuțulă nu fugi, ci se prinse 

cu amândouă mânuțele de haina mamei 
sale, și de frică începu a țipa câtă îi 
lua gurari

Lorenzo, iute ca fulgerulă scote de 
sub haină ună lungă pumnală sclipiciosO.

„Fiind-că nu mă iubescl, mă voiu 
ucide aici înaintea ochiloră tăi!“ dise elă. 
„Da, la piciorele tale vreu să moră. 
Acesta îmi va fi răsbunarea !u

Marchisa stătu ună minută ca în
mărmurită, îșl veni însă numai decâtâ 
în ori și cjîse cu orecare bătaiă dejocă: 

„Nu-țl permită să faci astfelu de 
nebunii, aici pe moșia mea. Decă totuși 
îți face deosebită plăcere să te omori, oau- 
tă’țl altă loch. La momenta săte depăr
tezi de aiclri

„A! signora, nu-mi aprindeți măniari
„Ei bine, ești cunoscută in Roma 

întregă ea orna blăstămatQ... cum gân- 
descl ca să-ți dau mâna? 
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cială, numai Austria. Cum sâ se ridice | 
vada Ungariei acolo, unde nu e repre- 
sentată" ? In ce privesce tractarea Un- 
guriloră la BucurescI, vomti dovedi în- 
tr'ună numirii viitoră, cu date uugurescl, 
că suntă mai omenesce tratați, ca noi 
Românii aci, în pământulă nostru.

S’a vorbitei și de posiția Ardeiului 
de mai nainte și de posiția de adl. Ce 
deosebire! Etă ce dise deputatulă Blasiu 
Orban : „Ministru-preșodinte ori n’are 
ideă de istoria ori o întortocheză cu in- 
tențiune. Ardclulă avea mai nainte tri
mișii (solii) sâi pe la tote curțile și 
curtea ardeleni era locuiți de adunare 
alCi învâțațiloră și notabilitățilorti din 
streinătate. Față cu starea din trecută, 
cea de acll e rușindsă. In Orientă află 
Chinezii mai multă scută din partea 
ambasadei nostre, decâtă noi Ungurii“.

Deputatulă Daniel Iranyi vorbi și 
elă de influința Ungariei în afară. „Pe 
edificiile diplomațiloră austro-ungarl în 
streinătate numai stegulă negru-galbenă 
și vulturulă duplu se vede, er tricolorulă 
ungurescă și insemnele ungurescl nicăirea 
nu se vâdă. Chiar aci în țeră oficerii 
armatei comune se numescă încă totă 
„K. K.“ în locă de K. și K.“

Asttelă mergă desbaterile, arătându- 
se nenumărate rele de-ale sistemului de 
guvernare de adl, der nimeni nu cere 
și nu propune adevăratele mijloce de 
îndreptare. Nu să ridice vada statului 
este grija guvernului și a șoviniștiloră, 
ci să prigonescă și să persecute națio
nalitățile. Credă ei că astfelă voră ri
dica vada statului și-lă voră întări, când 
trăescă în dușmăniă cu maioritatea cea 
mare a poporațiunii statului? Amară se 
înșelă.

Dill afară. întâlnirile mouarcliiloră 
începă. La 21 Maiu n. Regele Humbert 
ahi Italiei va sosi în Berlină, ca să în- 
torcă visita ce împăratulă Germaniei i-a 
tăcut'o în anulă trecută. Germanii îșl 
dau tote silințele sâ7pregătescă o primire 
câtă se pote de strălucită ospelui împă
ratului și aliatului loru.

Ce privesce raporturile dintre cele 
trei puteri aliate, se pare că nu suntă 
tocmai scutite de neînțelegeri. Acesta 
au accentuat’o și foile rusescl. Congre- 
sulă catolică ce s’a ținută în Viena și 
care s’a pronunțată pentru restabilirea 
puterii lumescl a Papei, prin urmare în 
contra unității Italiei, a produsă mare 
amărîciune în poporulă italiană, care a 
începută a amenința cu irredentismulu 
pentru Triestu și F.ume. Foile vieueze 
făcu totă posibilulă, ca se aplaneze lu
crurile, numai foile clericale, ca ater- 
land“, dică că amenințările Italieniloră 
nu voră modifica ideile și purtarea ca- 
toliciloră austriacl. Foile germane încă 
și-au arătată orecum nemulțămirea pen

tru acestă incidență, care ar pute tur
bura raporturile dintre aliațl. Negreșită 
că întâlnirea mouarchiloră în Berlină, și 
e probabilă că și o întâlnire a ministru
lui italiană Crispi cu ministrulă nostru 
de esterne Kalnoky voră înlătura micile 
neînțelegeri dintre guverne, der cu greu 
și amărîciunea din poporulă italiană. In 
acestă afacere s’a și adresată ministrului 
președinte austriacă Taaffe o interpe
lare. Ministrulă a răspunsă, că fiindă o 
adunare privată, în care ospeții invitați 
și-au esprimatu părerile, guvernulă nu 
putea ingera. Enunțările adunărei nu 
potă influința asupra politicei mouarchiei 
și ministrulă de esterne a arătată de 
repețite ori la locuia competentă, că 
raporturile cu Italia suntă afară de orice 
îndoială amicale.

Iu Roma s’a ținută ună congrcsă ală 
păcii. Ună diaristă olandesă a propusă 
să vestescă congresulă pe Papa ca celă 
mai bună arbitru între state, er Regele 
Italiei să fiă în Roma numai ună admi- 
nistratoră ală Papei. Acestă straniă pro
punere a fostă unanimă respinsă de cei
lalți membrii ai congresului. Din contră 
congresulă se declara pentru ună tri- 
bunală internațională de arbitri, care să 
fiă formată din representanțl de-ai tu
turoră stateloră, și tote tractatele dintre 
state să fiă provădute cu clausula tribu
nalului de arbitri; totodată s’a recunos
cută ca necesară și o eventuală interven- 
țiune armată pentru esecutarea unei 
sentințe a tribunalului de arbitri, deorece 
națiunile ară ave să chezășuescă cu onorea 
loră pentru esecutarea sentințeloră tri
bunalului de arbitri. Cestiunea neutra- 
lisării Alsației-Lotaringiei și regularea 
cestiunei balcanice s’a amânată pentru 
congresulă viitoră.

Foia liberală „Srpska Nezavisnost“ 
din Belgradă atacă pe guvernulă bul
gară din causa unui articula apărută în 
foia bulgară „Svoboda11, care vorbindă 
despre situațiunea Serbiei și despre afa
cerea exmetropolitului Michailu, pe care 
Serbii se pregătescu a-lă primi cu mare 
pompă, numesce pe Serbia : turburătorea 
păcii la Balcani și dice, că ocuparea ei 
de cătră Austro-Ungaria e singurulu mij- 
locă pentru susținerea păcii. „Nazavis- 
nost“ răspunde la acestea: „De când 
prințulă de Coburg e în Bulgaria, se fa- 
voriseză în modă bătătoră la ochi inte
resele Austro-Ungariei prin omenii bul
gari dela putere în paguba propriului 
principată și a slavismului, și Serbia se 
amenință. Politica bulgară de adl aduce 
pe Serbia într’uuă focă încrucișată și îi 
este totu așa de periculosă Serbiei ca și 
influințarea ei de cătră monarchia ve
cină, care sprijinesce acea politică. Na
țiunea bulgară fățăresce lrațiloru săi 
șerbi amicițiă, în realitate însă se gân- 
desce să-i perdă. Rușii și Sârbii au trăită 

să aibă bogate esperieuțe și desamăgirl 
în privința iubirei frățescl a Bulgari- 
loră.“ Foia sârbescă provocă în fine pe 
guvernulă radicală, să’șl facă datoria în 
interesulă Serbiei, spre a fi de pază față 
cu Bulgaria.

SC1RLLE OILEI.
Căsătoria prințului Wilhelm de Hohen- 

zollern. In diua de 26 luniu se va ce
lebra în Sigmaringen căsătoria princi
pelui Wilhelm de Hehenzollern, fratele 
moștenitorului României. La acestă ser
bare va lua parte și împăratulă Germa
niei. înainte însă de a merge la Sig
maringen, împăratulă Germaniei se va 
duce la Stuttgart în diua de 25, spre a 
face o inspecția militară.

* * *
Căsătoria moștenitorului tronului ro- 

mânu. S’a scrisă multă în dilele din 
urmă despre viitorea câsâtoriă a princi
pelui Ferdinandă alu României. Der 
versiunile dintâiu s’au desmințită. A- 
cum cetimă din nou în „Epoca* urmă
torele : „E vorba de o căsătoriă între 
A. S. Principele Ferdinandă de Hohen- 
zollernă, moștenitorulă Tronului Ro
mâniei, și princesa Alice de Hessa. A- 
cesta e numai ună proiectă și nimică nu 
e încă hotărîtă definitivă. A. S. Prin
cipele Ferdinandă se va întâlni cu prin
cesa de Hessa în luna lui Iunie la Sig
maringen, cu ocasia sărbătoriloră ce se 
voră da pentru nunta principelui Wil
helm de Hohenzollern. Numai după a- 
cestă întrevedere se va hotărî ceva de
finitivă în privința căsătoriei principelui 
Ferdinandă. Una din surorile prințesei de 
Hessa e măritată cu principele Henrică 
alu Prusiei, fratele împăratului Germa
niei, și cealaltă, e măritată cu Marele duce 
Sergie ală Rusiei.

* * *
3/15 Maiu. MercurI sera s’au întru

nită mai mulțl Români brașoveni în sala 
din casa de dare lasemnă de sub Tâmpa 
unde au serbată împreună amintirea di- 
lei de 3,15 Maiu 1848.

In Deșiu precum ni-se comunică, s’a 
serbată în totă liniștea aniversarea dilei 
de 3/15 Mam.

* a
Uneltiri de maghiarisare. Reuniunea 

generală a învețătoriloră comitatului Bis- 
trița-Năsâudu a ținută în dilele trecute 
o adunare plenară în sala casei comita- 
tense din Bistrița. Ună raportă despre 
decursulu adunărei publicată în „Kolozs- 
var“ Nr. 112 e însoțită de următorele 
cuvinte: „In adevără, zeloșii anteluptă- 
tori ai educațiunei poporale au și meri
tată, ca lupta loră spirituală să fiă cu
prinsă într'unu cadru atâtă de frumosu, 
căci a aștepta o desbatere atâtă de li
niștită și înălțată din partea învățători- 

loră, ar fi fostă înainte cu vr’o doi ani 
o speranță esagerată, mai alesă aci pe 
teritoriulă acestui comitată, unde înainte 
de venirea fișpanului br. Desideriu Banffy 
cuventulă maghiară aparținea în categoria 
corbiloră albi; aci unde abia putei găsi 
o școlă cu limba de instrucțiune ma
ghiară, amă vâdută ac|I la ună locă 62 
de învățători. Asta-i o eră cu totulă 
nouă, ală cărei couducătoră însuflețită 
și spirită învietoră este inspectorulă r. 
școlară Dr. Iulius Havas, care pote fi 
mândru cu aderenții și școlarii săi, pe 
cari și adl i-a condusă neobosită la țelă, 
ca să grăbescă cocerea fructeloră oste- 
neleloră lorău.

Etă cum se scie insinua Dr. Iulius 
Havas alias Itzig Berger la stăpânii săi. 
Acum rămâne ca după o altă adunare 
„Kolozsvar“ să ne spună, că cei 62 de 
învățători erau îmbrăcațl cu atile, cu 
cușme și cu pinteni la cisme, ori în ca- 
sulă celă mai rău cu ismene largi cu 
crețe ca pe pustele ungurescl. Ce dică 
cei 62 de învățători la astă bațjocurire 
a loră din partea inspectorului școlară 
ungurescă, ai cărui aderenți și școlari 
ară fi ei?

* *
Bilete pentru sesonulu de băi. Cu 

diua de 15 Maiu n. se dau bilete cu 
preță redusă pentru sesonulă de băi la 
următorele stațiuni ale căiloră ferate ale 
statului cătră localitățile de băi ardelene: 
Basna (stația Mediașă), Borsecă (stația 
Târgu-Mureșului ori Odârheiu-săcuescă), 
Vâlcele (stația Feldioră), Homorodu (sta
ția Oderheiu-săcuescă), Malnașă (stația 
Feldioră), Ocna Sibiiului, Zizină (stația 
Brașovă). Celelalte localități de băi, si
tuate afară din Ardeală, cătră care se 
dau bilete pentru sesonulă de băi cu 
prețuri reduse, se potă vede pe plăcu
tele lipite în tote stațiunile administra- 
țiuniloră căiloru ferate interesate.

** *
3/15 Maiu in BucurescI. țfiarele 

de dincolo ne spună, că în amintirea di
lei de 3/15 Maiu societatea „Carpa- 
ții“ din BucurescI a dată ună banchetă 
în sala dela Rașca. Banehetulă a în
cepută întonândă musica militară „Deș- 
teptă-te Române. “ Au fostă 
de față representanții diareloră „Ro- 
mânulă", „Naționalulu“, „Româniau, „Na- 
țiunea“, „Epoca“, „Lupta“ și „Râsbo- 
iulă“. Banehetulă a fostă presidiată de 
de d-lă Gheorge Sionu, care încă a lu
ată parte la adunarea dela Blașiu în 
1848. Au toastată între alții d-nii G. 
Sionă C. C. Dobrescu deputată și pre
ședinte alu societății „Carpațiiu, Palade 
deputată, Valeriauă diaristă, Roco redac- 
toru la „România“, Goga vicepreședinte 
ală societății ‘„Carpații“, Bibicescu redac- 
torulă „Telegrafului Românău, Nacu în 
numele societății „Tinerimea Română“,

„Mâ iai și în bătaiă de jocă, mar- 
chisă ?

_Te desprețuescă!“
„Asta e prea multă batjocură pen- 

tr’ună conte da Prati, signoră! Da, vreu 
să moru, der mai ântâiu trebue să mori 
tu, frumosule devolă împelițată. Mori 
împietrito, crudelo, care nu poți fi în
duplecată!"

Cu o săritură se apropia de ea și-i 
înfipse pumnalulă adâncă în inimă.

„Fernando, dragulă mamei Fer
nando!" striga marchisa... cădândă josă 
și îndată îșl dete sufletulă.

Ucigașulă privi unu momenta ca- 
davrulă frumosei femei, apoi pumnalulă 
plină de sânge, cu care în urmă voi 
să se străpungă și elă. Dor abia i-atinse 
vârfulă acestuia pielea și îșl pierdu totă 
curajulă. Venise probabilă la convingerea, 
că sinuciderea n'ar fi ună lucru așa plă
cută, precum șl-a închipuită dânsulă. Era 
pre la lașă.

Micuțulă Fernando vâduse totă 
scena înfiorătore, plângândă și strigândă 
amară elă o tuli la fugă, pănă a nu [se 
gândi contele, că ore să nu nimicescă pe 

acestă singură mărturiă printr’o a doua 
lovitură criminală.

Acum era pre târdiu. Copilulă era 
pre aprope de casă.

Lorenzo da Prati sare iute peste 
zidulă grădinei și dispare într’o viiă 
apropiată.

pece minute în urmă, servitorii mar- 
chisei spăriațl, conduși de Fernando, se 
adună la fața locului.

Vedendă cadavrulă bunei și pre 
iubitei loru stăpâne, toți începură a se 
văeta și a se plânge, așa că răsuna 
grădina.

Omorurile pe timpulă acela nu 
erau lucru rară în Roma și în împreju
rimea Romei. Multe crime de felulă 
acesta, asupra vieții și averii, rămâneau 
nedescoperite și nepedepsite. Veculă de 
atunci, ori câtă erau de perfecționate 
artele și sciințele, era dedată cu totă 
felulă de fărădelegi. Despre o întâmp
lare de acestea, decă era de o însem
nătate deosebită, se vorbea în societate 
câteva dile ori săptămâni, pănă se ivea 
altă fărădelege mai urgisită.

Omorulă acesta însă, săvârșită în 
diua mare asupra frumosei mar- 

chise Obizzi, care se bucura de stima' 
tuturoră, făcu mare sgomotă, mai alesă 
fiind-că din spusele neîndoiose ale micuțu
lui Fernando, se scia cu siguranță, că omo- 
rîtorulă era stricatulă conte Lorenzo d’a 
Prati. De aceea contele fu urmărită ju- 
decătoresce.

Se dovedi prin martori, că elă a 
petrecută mai multe dile aprope de 
moșia marchisei, unde l’au vâdută 
mai mulțl omeni. într’o cârciumă 
depărtată, proprietatea unui anume Te- 
baldo Gozzi, șl-a ținută locuință și grajdu 
pentru cală, ceea ce a mărturisită și 
cârciumarulă. Doi vieri, cari lucrau în 
via de lângă grădina marchisei, l’au vâ
dută tupilându-se prin tufișă. Alții l’au 
vâdută de totu schimbată la față aler- 
gându în fuga calului spre Roma, anu- 
mindă chiară și timpulă, care se potrivea 
cam cu-o oră după îndeplinirea omorului.

Singura mărturiă a omorului însă 
era numai miculă, acum de totă orfanulă 
Fernando Obizzi.

Băiatulu spuse cu cea mai mare 
precisiune, descrise acurată făptuirea 
omorului, reproducea chiar părți din con
vorbirea mamei sale cu blăstămatulă de 

conte înainte de săvârșirea omorului.
Lorenzo da Prati, în fața tuturoră 

dovediloră acestora sdrobitore, tăgădui 
fapta cu o nerușinare ne mai pomenită 
și cu multă râcelă. Elă susținea cu obrăs- 
niciă, că este jertfa nevinovată a unei 
schimbări fatale, că adecă omorulă l’ar 
fi făptuită, cine scie din ce motive, 
vre’ună bandită, care probabilă îi se- 
menă lui.

Nimeni nu credea minciuniloră lui. 
Toți erau convinși, că numai Prati a fostă 
în stare sâ comită o asemenea faptă. 
Pe lângă aceea înfățișarea lui era atâtă 
de nobilă și alâsă, încâtă era peste pu
tință sâ se potă schimba cu a unui 
Bravo seu cu a unui ucigașă de meseriă, 
se aștepta prin urmare ca contele Lo
renzo da Prati, ca ucigașulă marchisei 
Obizzi, sâ fiă judecată și condamnată.

S’a întâmplată totuși altfelă, așa 
adecă, cum prediseră de multă unii din 
publică, cari cunosceau în deajunsă corup- 
țiunea justiției din timpulă acela. Tri- 
bunalulă supremă a achitată pe conte 
sub pretextă, că dovedile n’ară fi destulă 
de convingâtore. Micuțulă e pre tînâră, 
nu pote fi privită ca mărturiă.
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Gârbea, Polichroniade, Dumitrescu, Com- 
șa, Calmusky în numele societății tU- 
nirea“. Bacalbașa și alții. Toastele s’au 
ridicați! pentru martirii din 1848, pen
tru pressa română din Transilvania, pen
tru muncă, solidaritate ș. a. S’au ce
tită și mai multe telegrame de felici
tare.

* * *
Trenuri de plăcere. Cu începere dela 

20 Maiu voră începe a circula pe linia 
Bucurescl-Predealu trenurile de plăcere 
cu reducția de 50 la sută.

* * *
t Petru Grama. Din Sântejude ne 

vine durerosa se.ire, că meritatul»! în
vățătorii de acolo Petru Grama a repo- 
sată în diua de 2 Main n. c. în etate de 
47 de ani. Elă a fostă unulă dintre cei 
mai strădalnicl și consciențioșl învăță
tori ai noștri, care 2G de ani a luptată 
cu zelă și abnegațiune pentru luminarea 
și deșteptarea tinereloră mlădițe din 
șccila sa. Răposatulă Petru Grama s’a 
făcută cunoscută publicului românescă 
din părțile năstre mai vertosă prin ze- 
lulă ce l’a desvoltată pentru propagarea 
industriei de casă între poporulă nostru, 
fiindă celă dintâit care de repețite-orl 
a pledată în colonele făiei nostre pentru 
acestă ideiă, ce a tradus’o și în faptă, 
deschicjendu mai ântâiu de toți în dife
rite veri cursuri speciale pentru instru
irea industriei de casă. Cei ce voră gusta 
din rodele binefăcetore ale industriei de 
casă, voru trebui totdeuna se-șl aducă 
aminte cu recunoscință de răposatulă Petru 
Grama, a căruia bunăvoință și neobosită 
stăruință pote servi ca pildă învețători- 
loră noștri sătescl.

* * *
Casulu cu servitorea din Făgărașu. 

Procurorulă din Făgărașă, în raportwlă 
său lunară cetită în ședința dela 11 
Maiu n. a comitetului administrativă, 
spune că servitorea dispărută dela mdșa 
jidovescă din Făgărașă și găsită mortă 
în (Stă fără îndoială s’a sinucisă, precum 
spună medicii. Totodată procurorulă 
accentua necesitatea d'a se trage la răs
pundere aceia, cari împrăștia sgomote 
stranii despre causa morții fetei. Der 
după ce, precum se spune, acesta nu e 
uniculă casă ivită totă la aceea moșă, 
nu crede procurorulă, că ar fi bine, îna
inte de a cere să fiă trasă la răspundere 
lumea, să lumineze opinia publică cu 
deamăruntulă în privința acesta ?

* * *
Nix daics. In adunarea plenară a camerei 

de industriă și comerțdin Pesta, se plânse, 
precum spune „Egyetertes" Nr. 132, Ga
briel Madary asupra „abusului11, că pre- 
sidiulă presintă de repețite-orl hârtii și 
acte în limba germană, fără se . îngri- 
jescă de traducerea ioră în limba oficială. 
Adunarea a primită propunerea, ca pre- 

sidiulă să presinte camerei în viitoră 
numai acte în limba ungur scă. Grrro- 
zavă!

*♦ #
Morte misteriosă. „Szekely Nemzet“ 

împărtășesce, că inginerulă Ladislau 
Cseke din Sepsi-SângeorgI a fostă gă
sită mortă într’o fântână din comuna 
Beșinău, unde se dusese în afaceri. Ne- 
fiindă ună motivă de sinucidere, fisol- 
găbirăulă cu fisiculă comitatului sau 
dusă să cerceteze casulă la fața locului.

Periceiu (Sălagiu), 8 Maiu 1889.
Stimate D-le Redactori! ! Frumo- 

sulă dară ce a binevoită a ni-lă face 
bărbatulă națiunei române domnulu Geor
gia, Popii din Bdsesțl prin abonarea pe 
o jumătate de ană a numeriloră de Du
mineca ai „Gazetei Transilvaniei11 pe 
sena a 50 de învețătorl sălăgienl, — 
acestă nimerită și frumosă dară, dică, a 
produsă mare veseliă în sînulă învăță- 
toriloră noștri. Și acesta nu numai 
pentru-că de-acum ne putemă și noi mân
dri, că avemu la casă iubita nostră „Ga
zeta (Transilvaniei“, care ne aduce totă 
mai bogate povățuirl pe tote terenele, 
der suntemă veseli mai vîrtosă și de a- 
ceea, pentru-că prin acestă neașteptă bi
nefacere, marinimosulă Domnă Georgiu 
Popă ni-a dată o nouă dovedă despre 
iubirea și bunetatea'i rară, ce o are față 
cu învățătorii români, pentru a cărora 
îucuragiare d-sa a binevoită a aduce 
atâtea jertfe. D-lă G. Popă din BăsescI 
este acelă distinsă bărbată, care totă 
pentru înaintarea luminărei poporului 
nostru a binevoită a da cunoscutele 
premii de câte o vacă cu vițelă, o scrofă 
cu câte 5 purcei ș. a. pentru a fi pre
miat! în fiăcare ană acei învățători ro
mâni din Selagiu, cari voră arăta mai 
mare progresă cu școlarii loră.

Prin acestea și alte asemenea no
bile fapte d-lă Georgiu Popă de BăsescI 
șl-a câștigată încrederea și recunoscință 
nostră sinceră. învățătorii noștri voră 
urma cu credință binevoitoreloră povă
țuirl ce ni-le dă d-sa și nu vorăîntârdia, 
credă, a se înfățișa cu toții la proxi
mele adunări naționale române din Să
lagiu, cum este adunarea Despărțămân
tului XI alt Associațiunei, ce se va ține 
în comuna Trăsnea, și adunarea gene
rală a învățătoriloră români sălăgienl, cu 
care ocasiune învățătorii noștri îșl voră 
pute esprima în j ersonă recunoscință 
loră față cu ilustrulă nostru Domnă G. 
Popă.

Pănă atunci însă subscrisul înveț. rom. 
delașcola gr. c. din parochia Periceiu, pro 
vocată fiindă și de alțî învățători, atâtă 
eu, câtă și dânșii, îlă rngămă pe ilus- 
trulă d. Georgiu Popă din BăsescI, ca 
să binevoiască a primi dela noi învăță
torii români profunda nostră mulțămită, 
stimă și recunoscință, pentru că a bine
voită a ne împărtăși cu cea mai instruc
tivă și prețiosă foiă națională a „Gazetei 
Transilvaniei11, promițendu că întotdeuna 
îi vomă fi supuși în cele ce țîntesce 
d-sa a ne aduce pe noi și în cele ce 
avemu de a face cu poporulă.

Vomă nisui a satisface dorinței 
d-sale încâtă ne voră concede numai pu
terile nostre dăseălescl — pentru că 

sciută este, că tn multe locuri, unde în- 
vățătorulă ar voi, ba face încercare a 
redeștepta poporulă, nu arareori îșl află 
contrari și învrăj buitorl de totă ce 
e bună.11

Vasilie Oltcanii-Biingărdcnulu.

Adunarea generală a Associațiunei.
Nr. 119/889.

Convocare.
In conformitate cu prescrisele 

§§-loru 14 și 21 din statutele asso
ciațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului 
românu, și în conformitate cu con- 
clusulu adunării generale dela 
Abrudu din 1888 de d-to 6 Au
gustă, ședința II pt. prot. 33, pre
cum și cu conclusulu comitetului 
de d-to 9 Maiu a. c. pt. prt. 49 
adunarea generală pentru anulă cu
rentă se convocă, prin acesta în F<1- 
gărașu pe 15/27 Augustă și di- 
lele iirinătore.

Aducendu acesta la cunoscința 
publică, învitămu pe toți membrii 
Associațiunei a lua parte în nu- 
meru câtu mai mare la ședințele 
adunării.

Sibiiu, în 15 Maiu 1889.
Pentru comitetulu Associațiu

nei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului ro- 
Biânu.

G. Barițin. Dr. T. Crișiantt.
președinte. secretară II.

Rectificare. In foiletonulă „Gaz. 
Trans.“ din Nr. 81 întitulată Vasilie Mă- 
linescu, să se citescă mai departe: fostuld 
pe urmă Ministru de Culte la Bucurescl 
și repausatu la 1861 ori 1862 la Focșani-, 
mai încolo Blșcanu s’a chemată Toderiță 
și moșia sa a fostă lângă Vasluiu, nu 
lângă Huși; prin urmare și pe Mălinescu 
l’au adusă cu escortă militară nu la Huși, 
ci la Vaslui. — PorumLescu.

^^educTțiuhe.
Cum trebue se fie crescerea,

ce părinții o dau copiiloru, pentrn ca șcdla 
sc-și ajungă mai cu înlesnire înaltulu ei scopu.

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

(Urmare.)

Străduiți-Vă a-i face pe băeți 
să fie totdeuna ocupați cu ceva 
folositorii trupului și sufletului loră.

Invețați’i se întrebuințeze tim- 
pulu bine.

Timpulă e bană: elu e mai 
multu decâtă banu; e o parte a 
vieței omului. Vai de celu ce’lu 
cheltuiesce pe lucruri netrebnice.

Deprindeți pe copii de mici 
se câștige câtu. se pote de multă timpu.

Și pentru ca să câștige mai 
multu timpu, deprindeți-i de timpu
riu, de când suntu mici, să se scole de 
dimineța.

De timpuriu în pată, și de timpu
riu din patu, se fie o regulă a vi
eței loru.

Unu ceasii, două, câștigate din 
timpulu dimineței, însemnezi forte 
multă.

Mulțl ’și-au făcută vieța feri
cită numai astfelu, că deprinseră 
de mici a se scula dimineța cu 
unu ceasă, două mai curendu de- 
câtu alții. Cunoscu capitaliști în
semnați, cari, după cum se scie, 
și-au făcută averile lorii mai ver
tosă numai astfelă, că se deprin
seră a se scula dimineța cu ună 
ceasă, doue mai de timpuriu.

Cunoscu bărbați de carte, cari 
s’au făcută vestiți în lume prin 
scrierile loru, ce le compuneau în 
timpulu dimineții.

Vestitulu naturalistă Buffon 
mărturisesce elu însuși, că numai 
împrejurărei, că începu a se scula 
dela o vreme cu unu ciasă, doue 
mai de dimineță, avu se mulță- 
mescă 12 tomuri din scrierile sale.

Dimineța se scblă omulu cu 
puteri îndoite trupesc! și sufletesc!.

Dimineța suntemă cu capulă 
mai limpede, mai vioi, mai deș- 
tepțl, cuprindemu mai bine și 
avemă poftă mai multă și mai 
mare de lucru.

Dimineța avemă sporă îndoită 
la lucru. Pe ori ce punemu mâna, 
eșimu în tote bine în timpulă di
mineței. Pentru aceea e timpulă 
dimineței atâtă de scumpă. Pentru 
aceea se c|ice> că timpulă e bană, 
bană de argintă și de aură.

Se’i deprindemă așaderă pe 
copii de mici se se scole de di
mineță, se se îmbrace repede, fără 
zăbavă, fără a se lenevi, fără a 
cârti, fără a geme și a se în
tinde în drepta și în stânga, după 
cum facă mulțl băeți, deprinși reu, 
după ce se deșteptă din somnulă 
îndrăgită preste mesură. Deră 
mama sS le mergă înainte cu pildă 
bună. Cu mintea sa deșteptă și cu 
mâna s’a strădalnică se porte ea 
cârma, îndemnândă cu cuventulă 
și cu lapta pe copiii sei la muncă 
trupescă și sufletescă.

Se’i pună șe-și învețe, ce au de 
învățată, și după ce și-au făcută 
lecțiile, să’i pună se muncescă cu 
mânile totă felulă de lucruri, cari 
densa le află potrivite pentru 
versta și puterile loră.

In Roma, se’nțelege, lucrulă nu era 
secreții, toți sciau că contele a scăpată 
numai la întrepunerea rudeloră lui, 
cari aveau mare influință. Rudele mar- 
chisei, care încă erau forte vădute, — 
Obizzi, Degli Ottologi și alții, — s’au 
încercată cu tote mijlocele să schimbe 
sentința de achitare a tribunalului su
premă și să obțină o judecată dreptă. 
Der n’au reușită nici cu bani, nici cu 
intrigi. Protectorii contelui da Prati 
erau cei mai cu influință și mai puternici.

In chipulă acesta ucigaștflă a scă
pată fără pedepsă, și se părea că se bu
cură de triumfulă lui.

Cu tote astea rudeniile lui, ba chiar 
și elă singură, găsiră cu cale, că este mai 
bine să părăsescă Roma, unde necon
tenită îlă amenința pericolulă de a fi 
ucisă de Obizzi seu de Ottologi.

Luândă nume streină, călători în 
Francia, mai târcjiu în Spania, risipi cu 
ușurință totă averea, îșl ruină sănătatea 
dându-se la totă felulu de desfrenărl, 
numai ca să-și omore consciința, care’lă 
rodea neîncetată, ceea-ce nu-i succese, 
pentru-că demonii iadului îlă urmăriau 
pretutindenea. O nopte nu putea dormi 

liniștită.... Cum închidea ochii nu vedea 
decâtă umbra marchisei ucise.

După cinspredece ani risipise totă 
averea sa.... decăduse și trupesce și sufle-
tesce. In starea asta se reîntorse în Roma 
uitată aprope de toți.

Numai tînărulă Fernando îlă ținea 
bine în minte.

Fernando era acum de douădecl de 
ani, curagiosă și activă ca tatălă său, 
cu minte, plăcută și frumosă ca maică- 
sa. Nu era însă veselă și fără grije, ca 
mai mulțl de sema sa. Era tăcută, re
trasă, une-orl părea chiar melancolică. 
Ii și diceau „tînărulă melancolică.11

Nimeni însă nu’șl bătea jocă de 
elă, pentrucă toți sciau causa melanco
liei lui. Amintirea priveliscei înfricoșate, 
la care fusese martoră ca băiată de 
cinci ani, nu s’a putută șterge din 
memoria lui, și strigătulă sfășietoră ală 
mamei sale: „Fernando ală meu, dra- 
gulă mamei“, i-se părea adesea că’lă 
aude în somnă .... i-se părea ca o pro
vocare din mormentă.

Deorece dreptatea în patria sa era 
atâtă de ticălosă, încâtă ună ucigașă do
vedită a putută să scape de pedepsa 

meritată, tînărulă marchisă se ținea în 
dreptă a se răsbuna singură. De multă 
ar fi căutată pe contele da Prati, ca să’i 
curme dilele, decă ar fi sciută, unde-lă 
pote găsi.

Der etă că într’o di, după 15 ani, 
primi scirea, că Lorenzo da Prati s’a 
reîntorsă în Roma.

Numai decâtă îi trimise o provocare 
la duelă.

Contele nu primi provocarea și în
cercă în totă chipulă a nu da față cu 
marchisulă.

Acesta însă, prin omenii lui, aflase 
pe unde se ținea contele și’lă pândea pe 
stradă.

Odată, când contele eșise din casa 
unei rudenii, Fernando îi sare în drumă 
cu-o pușcă scurtă în mână.

„Stăi, mișelule!11
„Iertare!“ strigă Lorenzo. „Da, 

sunt mare păcătosă. Acum însă mă pocă- 
escă... încă nu vreu să moră!u

„Ucigașă ticălosă11! strigă Fernando. 
„AstădI îmi răsbunămdrtea mamei mele. 
Fiindcă n’ai vrută să te duelezi, nu-mi 
rămâne alta, decâtă să te ucidă ca pe 
ună câne!u

„Grațiă, îndurare!11
„Ba nu, nici o grațiă, nici o îndu

rare ! Numai cu morte vei plăti fărăde
legea ta!“

Fernando ridică arma și ucigașulă 
mamei sale cade josă pentru a nu se 
mai scula niciodată.

Fapta asta s’a petrecută în mijlo- 
culă Romei, în diua mare într’o stradă 
umblată.

Opinia publică era, că în casulă de 
față s a făcută o răsplată dreptă, pentru- 
că pe timpulă când s’a comisă fărăde
legea cu omorulă marchisei, judecătorii 
îșl uitaseră de datoria loră sfântă.

Tînărulă marchisă rămase încă câte
va săptămâni în Roma, fără a fi trasă 
la răspundere pentru fapta lui.

După aceea părăsi patria, călători 
la Viena și intră în serviciulă împăratului. 
Prin virtuțile și talentulă său, în câțl-va 
a I ajunse la mari demnități. Se 
făcu marchisă ală sfintei împărății ro
mane, comandantulă Vienei, consilieră 
orășenescă și generală. Elă muri la 
Praga neînsurată în anulă 1610.

Traducere de Moșnlu.
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Fără de lucru să nui lase nici 
de cum.

D’aicI nu urmeză, ca băeții se 
nu’și petrecă de felă. Zace în firea 
băiețiloră, ba e chiar bine pentru 
sănătatea loră, ca din când în 
când, după ce șî-au isprăvită lu
crurile, să-șî petrecă cu jocuri ne
vinovate. Se nu’i sufere însă mama 
a’și petrece timpulu nefăcendă ni
mica; a’și petrece timpulu în 
trândăviă.

Lenea e perina diavolului.
Ea e rădăcina tuturoru releloră.

Din ea curgă, cadintrună isvoră, totă 
felulă de păcate urile și scârboase.

Deprindeți-Vă așa der, mame- 
loru, copiii voștri de timpuriu la 
muncă.

Munca e din cerii, ea e sfântă 
și dumnecjeescă. Dumnecjeu a rân
duită ca omulă să’șl câștige pânea 
întru sudorea frunții sale.

Numai lucrulu muncită are 
preță adevărată.

Lucrulu căpătată d’a gata are 
preță numai de jumătate. Și ba- 
nulă muncită îlă prețuesci însutită 
mai multă, decâtă banulă câști
gată fără nici o tignă. Munca 
depărteză urîtulă, îlă face pe omă 
cu punga plină, neaternată, îlă 
face sănătosă și veselă și pune 
temeiu tericirei sale.

Destule îndemnări așaderă, 
dragii mei, pentru a vă deprinde 
copiii de timpuriu să iubescă și 
să prețuescă munca.

Nu’i lăsațl nicî-odată fără să 
facă ceva bună.

Multe aveți voi de lucrată în 
casele și în prejurulă caseloră 
văstre.

De ce să nu deprindeți pe co
piii voștri de mici să fie împre- 
jurulă vostru, să vă dea puțină 
mână de ajutoră. Și de ar fi aju- 
torulă primită dela micuții voștri 
câtă de mică, câtă de neînsem
nată, să nu’lă desprețuiți. Elă are 
preță cu multă mai mare, decâtă 
ați crede, elă e de ună preță ne
mărginită, căci îi învață pe copii 
să fie muncitori, îi învață să fie 
fără pregetă, trezi la minte, vioi 
și străduitori, și cu încredere în 
puterile loră: totă lucruri bune, 
cari îi facă mulțămițl cu sine.

Și precum voră fi ei mici, așa 
voră fi și mari.

De a crescută cineva cu munca, 
de mică copilă, muncitoră va rămâne 
pană la sfârșitulu vieții sale, și de a 
crescută cu lenea, numai sapa și lo
pata îlă va scăpa de ea.

Căci nuiaua strâmbă, după ce 
a îmbătrânită și s’a învârtoșată, 
n’o mai poți îndrepta.

Deci încă-odată vă sfătuescă, 
dragii mei părinți, să vă străduiți 
a deștepta plăcerea copiiloră voștri 
la muncă, și a nu’i lăsa fără de 
lucru.

Căci multe rele învață băeții, 
cari nu suntă deprinși de mici la 
muncă.

Voră fi siliți să umble încoce și 
încolo, căscândă gura la unele și 
altele, certându-se, înjurându-se și 
bătendu-se cu tovarăși de ai loră, 
scoțendu-le ochii și spărgendu-le 
capetele, cum s’a întâmplată deu
năzi cu nisce băeți de familii 
bune din Sibiiu, și întorcendu-se 
acasă însoțiți de blăstemele acelora, 
cărora li-au făcută numai supărare 
prin purtarea loră neomenosă.

Câți copii nu s’au stricată în chi- 
pulu acesta prin sălbaticulu obiceiu 
de a umbla de capulă loru, neprive- 
ghiați și nepovățuițl de mamele loră 
la lucru!

Câți nu și-au perdută în chipulu 
acesta prin viața loră destrăbălată 
gustulă de scolă și de învățătura.

Feriți-vă însă ca de focă de a 
înfățișa copiiloră voștri greutățile mm- 

cei ca o nefericire și dulccța lenei 
ca lucrulu celă mai plăcută și dorită 
inimei loru, precum facă mulțî părinți 
nepricepuți și nechibzuiți. Nu le dați 
pildă rea, cârtindă împotriva sorții 
vostre: socotindu-ve de nefericiți, când 
aveți de lucru, și jericindă pe omenii 
bogați, cari riau de lucru.

Nu le arătațl băiețiloră dorința 
voastră, că var părea bine se sosescă 
odată cțiua, in care să puteți scăpa 
afurisita de muncă.

Nu așteptați ițilele de sărbătoare 
numai pentru ca să puteți dormi ca 
nisce boeri.

Nu fericiți în chipă pismătareță 
în fața copiiloră pe bogați, că nau 
trebuință să lucre ca voi, că ei mă
nâncă și beu ce le place, că suntă 
fericiți omeni, pe timpă ce Voi munciți 
până dați in brânci.

Nu vorbiți astfelă de vorbe în 
fața copiiloră voștri, că’i veți strica 
și'i veți face cu desăvârșire neharnici 
de școală și de vieță.

Voră păți ca fiii lui Marină 
și soției sale Saveta, cari părăsiră 
scola, se apucară de meseria căr- 
țiloră de jocă, unde credeau, că se 
câștigă banul cu mai puțină muncă, 
înșelară pe câți și mai câți tineri 
nepricepuți în șarlatanerii. Deră 
în sfârșită, li-se descoperiră înșe
lăciunile, de care aveau trebuință 
la cărți, și fură trântiți și căleați 
în piciore, ca vai de capulă loră. 
Astăcjl unulă din ei petrece în 
temniță, eră ală doilea și-a perdută 
urma pribegindu prin țerl streine.

Cu totulă altfelă și-a sciutu 
cresce copiii surată-sa Zamfira. 
Nici odată n’a aucjit’o cineva câr
tindă împotriva sorții.

De a avută cjăle bune seu 
cjile rele, ea mulțămea lui Dum
nezeu pentru tote.

Eră de copiii săi îngrija ca de 
ochii săi din capă.

De câte-orl veneau băeții dela 
scolă, ea’i întreba, de au ceva de 
învățată? De cjiceau că da, îi punea 
se învețe la masă înaintea sa.

Apoi după ce băeții-’și învă
țau lecțiile, ea’i lua cu sine și, 
de era timpă potrivită, se ducea 
cu ei în grădiniță.

Aici îi punea să facă straturi 
pentru flori, seu pentru legumi.

Seu îi ducea îu grădina din 
fundulă curții, care era plină de 
felă de felă de pomi roditori, toți 
puși de mâna iubitului ei tată, 
moșă Albu, adormită în Domnulă.

Aici îi punea Zamfira se sape 
împrejurulu pomiloru și pomișo- 
riloră.

Din când în când le cjicea, 
să se mai odihnescă, și minunată 
se pricepea ea atunci să le spună 
câte o poveste, câte o învățătură, 
câte o asemănare potrivită.

Așa de pildă, odată fiindă cu 
copiii în grădină, după ce săpară 
împrejurulu pomișoriloră și se o- 
bosiră, ea le cjise: „ScițI voi, dragii 
mei, pentru ce săpămu și ne tru- 
dimă noi atâta cu pomișorii ăștia? “

— „Ca să’nflorescă11, (JiseGhiță; 
eră Manole adause: „și ca se 
mâncămă pome din ei odată11.

— „Aveți dreptate11, cjise mama 
loră. „Ca se înfiorescă și se ro- 
descă și să mâncămu odată p6me 
din ei. Vedeți, dragii mei, ca nisce 
pomișori sunteți și voi. En spune- 
țl-ml: „îngrijesce și de voi cineva?11

— „Da11, răspunseră ei, „în
grijesc! Dumneata, mamă,11 răs
punse celă mai mare din ei, „că 
ne dai de mâncare, ne îmbraci, 
ne-ai dată la școlă11.

— „Der decă o facă acesta 
pentru voi, sciți voi se’ml spuneți, 
potu eu aștepta ceva și dela voi, 
de pildă, cum așteptămă cu toții 
dela pomișori?11

Și nesciindă se respunefă după 

pofta mamei, ea le cjise mai de
parte: „Așteptă, dragii mamei, 
așteptă și dela voi să înfloriți și 
voi și să aduceți rode. Așteptă 
se ascultați de mine și să faceți 
tot’dauna ce vă cjică ; se nu eșițl 
nici-odată din cuventulă meu; să 
mergeți liniștiți la scălă, să fiți 
acolo cu băgare de semă la ce 
vă spune învățătorulu, să nu vă 
sfădiți cu nimenea; să’nvățați bine 
și se’ml faceți bucurie prin învă
țătură și prin buna vostră purtare. 
Și atunci să sciți, că’nflorițl ca 
pomișorii. Eră când veți fi mari, 
veți aduce rodă ca pomii cei mari, 
ca merii și perii din fundulă gră- 
dinei, cari sciți, că vara și tămna 
suntă încărcațî de rodiri plăcute.11

Astfelă scia să’și crescă copiii 
priceputa și înțelepta Zamfira, de- 
princjendu’i în totu chipulă și cu 
totă prilejulă la iubirea de muncă 
și inejestrândă sufletulă loră cu 
înțelepte învățături. Și Dumne- 
4eu a întărită și a îndoită pute
rile ei în faceri de bine copiiloră 
ei și a revărsată cu îmbelșugare 
ceresca sa binecuvântare asupra 
ei și o-a făcută părtașă de tote 
bucuriile, de care e vrednică o 
mamă muncitdre, înțeleptă și vir- 
tuosă.

Căci unulă din copiii Zamfirei, 
celă mai mare, a eșită unu ne- 
gustoră vestită într’ună orașă din 
Țera Românescă, omu muncitoră 
și fără pregetă în fapte de 
binefacere; prețuită de toți pentru 
sufletulu lui deșteptă și vioiu, 
der mai pre susă de tote pentru 
dovezile cele multe de iubire și 
jertfire pentru mamă-sa și pentru 
frații și surorile sale.

După-ce s’a ridicată ceva în 
vacja ămeniloră câștigându-și o 
stare frumosă, a luată pe unulă 
din frații săi la sine în prăvăliă, 
și și acesta e astăcjl omă făcută : 
cu avere, cu nume bună și cins
tită de toți, — eră pe fratele său 
mai micu l’a lăsată să învețe mai 
departe școli înalte în țări streine, 
și astăcjl elă este ună vrednică 
judecătoră în țera vecină, prețuit 
de toți câți îlă cunoscă și câți au 
aucjită de numele lui.

Astfelă și-a sciută Zamfira 
cresce pe copiii sei deprinejendă 
puterile loră trupesc! și sufletescl, 
îndeletnicindu-i cu munca și cu 
învățătura, care e încă totă muncă; 
e muncă însă cu capulă, der este 
munca cea mai grea.

Voi însă, ca mame, li-o puteți 
face și munca acesta ușoră și 
plăcută. Căci plăcută este orice 
muncă, câtă de grea, decă ajungi 
se-i pricepi prețulă, decă ajungi 
să-i guști dulceța și să cunosc!, 
ce câștigă dobândesc! dintr’ensa.

Așa este și cu învățătura.
Plăcută este și ea, decă’i cu- 

noscl prețulă ei nemărginită.
Căci podobă de aură este ea 

pentru omă și mărgăritară de 
preță mare. Căci cu învățătura 
omulă e îmbrăcată ca cu o haină 
de mărire și cununa bucuriei și-o 
pune șie-șl. Pricina însă, că ațâți 
părinți cârtescă împotriva scble- 
loră și a sarcineloră, cu care se 
ține șcăla și învățătorii, e, că ei 
nu sciu și nici nu le trece prin minte, 
ce preță are școla, ce câștigă 
mare au copiii dela șcdlă și dela 
învățătorii seu dascălii, cari le 
dau copiiloră loră învățătură. Căci 
atunci nu nl-amă pute închipui, 
cum se potă afla părinți, cari în 
gândulu loru sălbatică zugrăvescă 
copiiloră loră pe învățătoră ca pe 
unu tirană ală copiiloră loră, a- 
menințându-i, când facă vre-o ne
cuviință, cu cuvintele:

„Așteptă, mișelule, că te-oiu 

da eu la școlă, ți-o da elă ție das- 
călulă !“

Atunci n'am pute să ne espli- 
cămu purtarea unoră părinți, mame 
mai vîrtosă, căci întemplându-se 
să fie pedepsiți copiii loră, începă 
să verse focă și veninu asupra 
învățătoriloră, otrăvindu-le cailele, 
și altfelă destulă de amărîte.

Atunci n’amă sci să ne dămă 
semă de purtarea unoră mame, 
care întemplându-se să lipsească 
copiii loră fără pricină binecuvân
tată dela scâlă, se ducu la învă
țătoră, și, de față cu copiii loră, 
îi arată felă de felă de pricini 
despre lipsirea loră, care de care 
mai neadevărate, numai ca să 
scape pe copiii loră de pedepsa 
ce ar fi fostă cuvenită să o pri- 
mescă. Și în sfârșită, totă lipsă 
de pricepere a prețului învățăturei 
este și din partea unoru părinți, 
cari în nesocotința loră cuteză să 
asemene pe învățătoră cu cioba- 
nulă seu cu văcarulă satului loră, 
cari bucurosă scotă creițarii din 
pungă, ca să plătescă lefa slugi- 
loră loru. Eră, când vine înve- 
țătorulă, să le ceră răsplătirea 
muncei sale grele apostolescl, 
începă să cârtescă, cjicendă: 
„Bine mai trăescă dascălii noș
tri! Pe ciobanulă meu seraculă, 
care petrece totă timpulă afară 
sub cerulu liberă, străbătută de 
crivăță, tomna, primăvera în no- 
roiu, cu opincile desfundate, și în 
zădufulă verei arsă de arșiță, îlă 
plătimă sermanulă cu nimica totă; 
eră dascălulu, care nu face nimica 
alta, decâtă să primblă de colo 
pănă colo, ca ună boeră, ne stă 
în spate ca ună dorobanță, pănă 
îșl ia lefa de sute de florini!

„Ce bine’i de elă, și ce greu 
jugă e pentru noi, cari trebue să-lă 
plătimă cu bani grei, storși din 
sudorea nostră!11

Așa cârtescă ațâți nepricepuți 
împotriva șcălei și a învățătoriloră, 
nesciindă, ce vorbescă și ce facă 
în sălbătăcia gândiriloru loru, căci 
decă ar sci, câtă de mare e bi
nele, ce-lă facă învățătorii, și câtă 
de mare rău facă părinții copii- 
loru loră prin vorbele loră neso
cotite asupra învățătoriloră, în 
veci n’ară mai păcătui.

Căci prin purtarea loră neîn- 
țeleptă părinții făcu pe copiii loră 
să urască pe învățători ca pe duș
manii și tiranii loră cei mai aprigi 
și cei mai neîmpăcațl; îi facă să 
privescă școla ca o temniță, în 
care sufletulu loru se ține înlăn
țuită, și ca ună jugă greu, care 
să dorescă a’lă asvârli dela sine 
câtă mai în grabă.

Și apoi se mai miră astfelă 
de părinți, că copiii loră nu s’au 
pricopsită cu cartea; că n’a eșită 
nimică de dbmne ajută din ei, 
ci numai nisce sventurațl, cu 
creerii scrintițl, omeni neharnici 
de nici o trebă, în scurtă: nisce 
bmeul stricați, stricați la capă și 
nu mai puțină stricați la inimă.

Der nimeni altulă nu-i de vină, 
decâtă ei înșiși, decă copiii loră 
au eșită astfelă.

Căci nici ună învățătoră, se fiă 
câtă de harnică, se fiă chiar pi
cată din ceră, nu va fi în stare 
să facă nici ună sporiu cu copiii 
stricați de părinții loră, precum 
nu va fi cu putință nici unui gră
dinară, fiă elă câtă de meșteră, 
se facă din mărăcini gutuiu și 
din pălămidă să culegă b6be de 
struguri.

Der voi, dragii mei, altfelă 
trebue să priviți șcbla și învăță
tura; și așa credu că o și priviți, 
după adevăratulu ei preță.

Și astfelă nu rămâne decâtă, 
din ce sciți, să împărțițî cu dăr
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nicie părintescă copiiloru voștri 
iubiți.

Indemnați-’i cjilnicu s6-’și facă 
datoria ca adeverațl școlari.

Arătați-le, de ce prețu este în
vățătura pentru omu.

Că învețătura-’lu face pe omu 
fericitu. Că ea e mai scumpă 
decâtu banii și decâtu petrile 
scumpe.

Banii-’i pote omulii perde; în
vățătura însă nu.

N’o fură hoții ; n’o rode ru
gina ; și n’o mănâncă moliile.

arătați-le pilde despre băeți 
săraci, deră silitori, cari prin în
vățătură și prin buna loru pur
tare au ajunsă omeni însem
nați ; negustori însemnați, diregă- 
tori însemnați, omeni harnici, lău- 
dațl și cinstiți de toți, cum au 
fostă și feciorii Zamfirei; și din 
potrivă câtă de nefericiți suntă 
omenii, cari ca copii n’au vrută 
să se îndeletnicescă cu învățătura 
și cu bunele năravuri.

Spuneți-le, că astăcjî nu mai pote 
omulă trăi fără de învățătură, cum 
trăia odată, că astăzi e mortu 
omulu, care nu e luminată cu 
capulă și că a trecută timpulă 
norocului, când omenii își câș
tigau pânea numai cu noroculu.

Astăcți, omeniloră, cari umblă 
numai după norocă, le ia omulu 
deșteptată prin învățătură bucă- 
tura din gură, și ei rămână săraci, 
goli ca napulă.

Așa să le spuneți, dragii mei 
părinți, iubițiloră și scumpiloră 
voștri, copii și felurite îndemnuri 
să le mai dați pentru ca afundă 
în sufletulă loră să se întipărescă 
prețulă învățăturei și sfințenia 
școlei. [Va urma].

eooitomiA.
Părintele albineloru,

istorioră instructivă pentru poporu și tinerime, 
de Michailu Connerth. — Localisată de 

Valeriu Florianil.
Despre împunsătura albinei.

(Urmare.)

Noi încă nu amil fostă mersă ca să 
vedemă toți stupii, când etă că prietinulă 
nostru studentulă dela școla agronomică, 
cu numele Traiană, făcu deodată o sări
tură de totă ciudată dându-și o palmă 
peste obrază, așa încâtă pălăria îi sări 
câtă colo. După acesta făcu o față de 
totului totă sarbedă și umbla cu neas- 
tâmpără cu amândouă mânile prin pă- 
rulă său. Noi isbucnirămă într’ună rîsă 
mare și chiar și domnulă parochă nu se 
putu reține a nu rîde vădendă acestă 
întâmplare pocită.

„Acesta ce-i dreptă, că «ste o primire 
cam neplăcută11, dise vredniculă preotă 
zîmbindă, „der nu trebue omulă de locă 
să se apere cu mânile, ci să se dedSe 
a întâmpina albinele cu liniște. Pe celă 
ce li-se pune în cale atunci când ele își 
îndeplinescă lucrulă loră, pe acela voescă 
să-lă delăture, chiar și decă întrebuin
țarea acestei puteri a loră le pricinuesce 
mortea. — Vin' numai iute încoce, prie
tine iubite ! Așa vedl, acum aculă (ghim
pele) este scosă din rană și o să’țl fie 
în curândă mai bine. Frecă loculă rănită 
în grabă cu pămentă umedă, și durerea 
ți-se va alina.u

Noi întrebarămă, cum se nasce dure
rea prin împunsătura acului dela albină. 
„Acesta o veți audi-o mai târdiu“, răs
punse domnulă parochă.

„Uitați-Vă aici cu deamăruntulă la 
albinele acestea, cari adună mierea și 
pulverea din flori, că ele suntă mai tote 
ună felă de mari. Ele tote suntă albine 
lucrătore și despre ele se cântă:

I
Aici este mica albineloru casă, 
In care în grabă totă intră și iese 
Poporulă celă muncitoră;
Și totă sboră mereu de pe flore pe flore

Căutândă pretutindinl la miere cu mare 
ardore

Cu mare plăcere și doră.
II

Decă le place mierea, saltă voiose, 
De-i florea golă, îndată fugă mâniose 
Și 'udată de acolo se ducă ;
Când găsescă ele miere multă și bună 
O sugă cu plăcere și atâta adună

încâtă de-abia ele o ducă!
UI

La coșuițe apoi în grab’o transportă 
Și s’o descarce erășl se portă 
Puțină odihnindu-se ele ;
își scutură pulverea fină curată 
De pe-aripidre și-apoi să sbore se gată

Să mergă er după miere!
IV.

Așa 'șl petrecă diua totă micuțele albine, 
Pănă când sera cea răcorosă er’ vine, 
Suntă tare sârguinciose;
Ele cântă înpreună cu bucuriă, 
Deși micuța și simpla loră căsuliă

Nu e așa de frumosă!
V.

Din ceră își facă ele erășl vase frumose, 
Pe cari le umplu bine cu miere gustbsă 
Ce au adunată peste veră;
Eră ierna cu tote în casă s’adună 
Și sugă cu plăcere mereu mierea cea 

bună
In liniște și ticnelă!

VI.
Când ierna de blândulă zefiră e alungată, 
Și primăvera în urmă’i er se arată, 
Purtândă ea mândrele flori;
Blândele albine esă cu totele afară 
Și lucră 'npreună strădalnică din zori 

pănă 'n seră
Urmați-le voi toți frățiori!
„In fiăcare stupă, numărulă albine- 

loră lucrătore este mai mare ca oricare al
tuia, anume elă se urcă pănă la câte o sută 
de mii de albine. Fiindcă ele îndepli- 
nescă tote lucrurile din coșniță și afară 
de coșniță, precum o arată acesta și 
numele loră de albine lucrătore, de aceea 
ele suntă dela fire provădute cu uneltele 
de lipsă spre îndeplinirea aceloră lucruri 
și totodată și cu armele de lipsă spre a 
se pute apăra în potriva dușmaniloră 
loră. Ele au două fălci, cari potă rode 
tare, numite și mandibule, ca doi colți, 
cu cari se ajută la rodere, rumpere ș. a. 
Mai departe o limbă tufosă ca o mătură 
și lungă, cu ajutorulă căreia sugă sucu
rile cele dulci din feluritele flori, ș^se 
piciore cu ajutorulă cărora lucră mai 
fără întrerupere și în urmă mai posedă 
pentru a se pute apăra atunci, când nu 
mai au încătrău, aculă seu ghimpele. 
Acestă acă se află vîrîtă în o tecă, ce 
se află în partea din josă a abdomenului 
(burtei) și este ca o țevă va să dică golă 
pe din lăuntru, prin care curge cu 
prilej ulu împunsăturei din o beșicuță ce 
se află aședată la rădăcina acului, ună 
felă de venină în loculă unde se întâm
plă împunsătura, pricinuindă astfelă o 
durere neplăcută. Aculă seu ghimpele 
are la verfă ună cârligă micuță, și din 
causa acestuia albina nu-țl mai pote re
trage aculu după ce l’a împlântată odată 
undeva. Rămâne deci în rană, dim
preună cu beșicuță cea cu venină, ce se 
află la rădăcina acului, care împrejurare 
are dreptu urmare mortea cutărei albine. 
Câtă timpă rămâne aculă în rană, curge 
prin țeva acestuia din beșicuțe venină, | 
pricinuindă astfelă dureri din ce în ce mai 
mari; de aceea este cu sfată a scote aculă 
îndată din loculă unde a fostă împlân
tată. — S’a întâmplată și aceea că 
unii omeni au mâncată miere în care 
s’au aflată mai multe ace dela albine; 
ajungândă aceste în gură, au făcută 
acolo mai multe împunsături, din care 
causă acei omeni au fostă siliți să moră 
de veninulă celă multă ce s’a scursă în 
locurile împunse. De aceea omulă trebue 
să fie cu forte mare băgare de semă 
când mâncă miere, ca nu cumva să înghi
țite în acea miere și ace de albine, la rădă
cina cărora se află beșicuțele cu venină; 
pentru-că acele ajungă prea ușoră în 
carne și pricinuescă apoi dureri și um

flături. Aceste întâmplări firesce că 
suntă forte rari și câte două împunsă
turi de albine la mâni seu în obradl 
se potă întotdeuna suferi. Der totuși 
când înpunsăturile se îngrămădescă, 
atunci devină primejdiose nu numai 
pentru omeni, ci chiar și pentru cele mai 
mari animale de casă. De aceea forte 
înțelepțesce lucră celă ce nu ațîță albi
nele. Ba s’a întâmplată și acelă lucru 
tristă, că albinele din o coșniță au ata
cată fără pică de pricină și pe neaștep
tate pe îngrijitorulă loră și în turbarea 
loră l’au împunsă de l’au lăsată mai mortă.

Destoinicia albinei de a împunge 
cu aculă ei, a făcută din albină în tâm- 
purile răsboinice de mai de multă ade
seori ună tovaroșă mântuitoră și credin- 
ciosă pentru omeni. Istoria ni-a păstrată 
mai multe esemple: așa între altele pe 
timpulă răsboieloră cu Turcii cei nemi
loși, în patria nostră de multe ori au 
fostă siliți omenii de prin cetăți cu pri- 
legiulă năvălirei ceteloră barbare asupra 
zîduriloră dela cetăți ca să slobodă coș- 
nițe pline de albine asupra dușmaniloră, 
care împrejurare a băgată frică și cu
tremură între acei dușmani.

Cine crede, că doră albinele împungă 
numai la lumina dilei, se înșelă, căci 
ele totă așa de bine împungă și noptea, 
ca și diua. Decă cumva în întunereculă 
nopții suntă sgândărite, atunci ele sboră 
ață întocmai ca și cliua asupra pretin
sului loră dușmană, și după vre-o câteva 
clipe l’au și aflată. Ele se îndreptă după 
mirosă, care sâmțăla ele trebue să fiă din 
semă afară desvoltată. Decă nu găsescă 
numai decâtă locuri gole la trupă, unde 
să facă împunsătura, atunci caută atâta 
împrejură, pănă ce isbutescă a răsbi 
prin vestminte cu aculă și astfeliu a-șl 
ajunge țînta. Fiind-că după împunsătura 
albineloră cei mai mulțl omeni nu numai 
că semțescă o durere neplăcută, ci de 
cele mai multe ori li se facă și umflături 
schimonositore, de aceea albinele suntă în 
de obște scutite de furi. Nesmintită însă că 
și furăturl de stupi să întâmplă. Furatu
rile de stupi se pedepsescă cu totă as
primea; ba în timpurile vechi, sub unii 
împărați, după legile de atunci își per- 
deau astfeliu de furi chiar și vieța.

După cunoscințele de pănă acum se 
scie, că albinele suntă dimineța mai apli
cate la împunsă și atunci când se în
deletnicescă cu adunarea mierei, și că 
îndată ce a împunsă vre-o albină cele
lalte au mirosită veninulă de albină 
atacă numai decâtă cu droia. Der nu 
trebue, ca cineva de frica împunsăturei 
de albină să perdă curagiulă pentru în
grijirea albineloră. întâmplări, în cari 
împunsăturile albineloră au devenită 
primejdiose, chiar de morte, ce’i dreptă 
s’au ivită, însă rară. Mie de esemplu, în de- 
cursulă mai multoră ani, în cari m’am 
îndeletnicită cu îngrijirea arbineloră, nu 
mi s’a întâmplată nici ună lucru neplă
cută^

Noi amă întrebată îndată, că ore 
nu se află mijloce în contra durerei de 
împunsătură a albinei ?

„Nu se află“, a fostă răspunsulă. 
„Ce-i dreptă, că mulțl omeni au arătată 
atâtea și atâtea mijloce în contra dure- 
riloră produse de împunsăturile albineloră, 
așa încâtă nu este tocmai ușoră lucru 
a-le încerca pe tote; și totuși când 
le-ar fi încercată cineva pe tote, atunci 
de abia ar fi ajunsă la convingerea, 
cumcă tote acestea mijloce nu folosescă 
nimica seu de totă puțină. Eu spre e- 
semplu vă voiu înșira deocamdată numai 
unele din cele mai multe, și anume : 
frecarea rănii cu apă sărată, cu oțetă, 
cu cepă, cu aiu, cu frunte de pătrânjei, 
seu punerea de Iută rece și umedă pe 
rană și alte mai multe. Lucrulă celă 
mai bună este de a înlătura numai de
câtă aculă și a freca bine rana. Acea 
împrejurare încă trebue să-o scițl, că 
omulă prin împunsături mai dese se 
dedă cu veninulă albineloră și atunci 
apoi nu mai sâmte mai multă așa dureri 
însemnate când se întâmplă, că este îm
punsă. De altă parte se dedau și albi

nele cu îngrijitorulă loră și atunci de 
totă rară îlă împungă. Unele feliurl de 
albine așa suntă de blânde, încâtă poți 
lucra adeseori 4*1® întregi pe lângă ele, 
fără de a fi împunsă.“

Albinele lucrătore ; Trântorii; Matca.
„Noi o să luămă acum albina mai 

de aprope și mai cu deamăruntulă în 
vedere, și să cunoscemă mai vârtosă și 
celelalte însușiri mai multă folositore, 
decâtă primejdiose ale eiu, dise mai de
parte domnulă parochă întorcendu-se 
cătră ospeții săi.

„Fălcile le servescă albinelor spre ro
dere, rumpere și chiar și spre a se apăra 
în contra semeniloră; picibrele le ser
vescă spre îndeplinirea lucruriloră. Voi 
puteți să observați acesta numai decâtă 
la albinele de pe aci. Uitați-vă numai 
cum își bagă capetele loră în flori, um- 
plându-se pe totă corpulă (trupulă) loră 
de pulvere dela flori. Acestă pulvere o 
ștergu apoi cu picidrele ca cu peria de 
pe ele, și frământândă acea pulvere în 
gură, făcându-o mototdle seu globurele 
micuțe, le lipescă cu ceva sucăîn adân
citurile seu coșărcuțele amânduroră pi
ciore de din derăptă, care lucru pănă 
atunci îlă facă, pănă când mototolele 
acelea se adună la povara dorită.

Decă povara este îndestulă de mare, 
este dusă în coșniță și descărcată în 
celulele seu căsciorele faguriloră, avândă 
a fi întrebuințată ca materiă de nutrire. 
Din acestă materie se pregătesce cu 
ajutorulă unui sucăde miere pânea pentru 
albinele lucrătore, precum și pentru ur
mașii acestora, adecă pentru puii seu 
vermuleții din care se desvoltă al
binele lucrătore. Aceste mototdle seu 
globurele nu suntă totă de o coldre. Nu, 
ci de mai multe colori, căci colorea loră 
depinde dela colorile floriloră de pe cart 
a fostă luată pulverea, din care s’a fă
cută mototolulă.

Unele albine sboră cu serguință 
dela o flore la alta, der nu veți vede 
la ele mototolele. Astfelă de albine a- 
adună numai miere. Altele nu aducă în 
coșnițe, nici mototdle, nici miere, ci 
numai apă“.

Uitându-ne mirați unulă la altulă, 
cuvânta domnulă parochă astfelă mai 
departe :

„Albinele lucrătore suntă dela fire 
împinse spre îndeplinirea deosebiteloră 
lucruri. Pănă ce suntă tinere, ele au mai 
mulțl perișori pe corpulă loră, de cart 
pote să atârne mai multă pulvere adu
nată de prin potirele floriloră, decâtă 
atunci când suntă mai bătrâne ; de aceea 
ele adună în tinerețe mai multă pulvere 
dela flori. Când vină la coșniță încăr
cate cu mototdle, atunci unele ajută la 
descărcatulă acestora așa că își smulgă 
pe nesciute mai totdeuna unii perișori, 
cu timpulă își perdă perișorii de pe ele 
și dreptă urmare aceste albine devină 
nedestoinice de a mai pute aduna pul
vere de prin potirele floriloră.

Decă cutare albină nu pote să mai 
adune pulvere, atunci adună miere. Spre 
îndeplinirea acestui lucru se folosescă 
de limba loră cea lungă și tufosă. Acestă 
limbă o vîrăscă în flori și sugă de acolo 
mierea cea dulce pe care o adună în 
gușă. Decă acestă gușă e plină cu miere, 
atunci plecă de grabă cătră casă cu 
prada făcută și o golescă în o căsuță 
micuță și curată numită și celulă, Șpregă- 
tită anume spre acestă scopă; acestă 
lucru se îndeplinesce pănă ce celula este 
umplută.

Nisce soți sârguincioșl facă apoi 
din ceră ună coperișă frumușel ă și sub
țire, pe care’lă aședă deasupra celulei 
astupându-o forte bine ca să nu potă stră
bate aerulă în celulă și astfelă mierea 
să răsufle, prin ceea oe și-ar perde 
forte multă din mirosulă și gustulă ei 
celă bună. Voi deci scițl acum să deo
sebiți forte lesne albinele de cătră olaltă. 
Cele mai părose, mai multă surii, suntă 
albine tinere, cele de colore mai negră 
suntă albine bătrâne.

Acum puteți să vă mișcațl puțină 
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prin grădină în colo și încăce ca să vă 
uitați mai cu deamâruntulă la albine, și 
totă odată să vă convingeți, că cele ce 
v’am spusă suntă adevărate.1*

Noi cu bucuriă amă urmată acestora 
cuvinte, și după o oră ne-ainfl reîu- 
torsă din calea ce antă tăcut’o prin gră
dină, răsbătendă crucișă și curmezișă gră
dina cea mare cu pomi roditori, și te
amă înfățișată erășl domnului parocliă 
ce se afla pe lângă stupină.

îndată ce ne văcju reîntorșl, vredni 
culă parocliă ne întreba, decă ni-a plă
cută grădina ? și decă pomii cei încăr- 
cațl cu pome nu ne făgăduescă a ne 
împărtăși din rodele loru.? „Ce-i dreptă 
iubițilorău, dise elă mai departe, „mie 
încă mi-au făcută acești pomi câte o bu
curiă, cu atâtă mai vărtosă, că mai toți 
suntă de mine prăsiți și îngrijiți. Voi 
uitându-v6 la acești pomi, puteți se ve
deți câtă bine pote face cineva în de- 
cursulă vieții sale, și mai alesă eu am 
lucrată, până ce am vădută pe acești 
pomi crescuți la atâta, numai după ce 
îmi sferșiamă lucrurile împreunate cu 
slujba mea. Numărulă stupiloră, ce-i ve
deți în cojnițele de prin prejură, suntă 
ca la două sute. Adeseori am simțită o 
bucuriă și îndestulire sufletescă nespusă 
în șirulă celu lungă de ani, în cari in’am 
îndeletnicită cu îngrijirea acestoră ani
male iubite. Cum că spre a pute sîmți 
acestă bucuriă și îndestulire sufletescă 
s’a recerută lucru și ostenelă, se înțelege 
de sine, căci fără lucru și ostenelă, pre
cum credă, că și voi veți sci’o acesta, 
omulă pămăntenă nu o pre pbte scote 
la cale în vieța acesta, va să dică nu 
pre pote să ajungă cândva la ceva.u

Noi întrebarămă după rostirea aces
toră cuvinte: „d«că pote să devină totă 
omulă ună stupară?*

„Cum să nu*, răspunse zîmbindă 
domnulă parocliă, „totă insulă pote să 
devină, iubiții mei, care are numai voie 
și iubire cătră stupărită și care numai 
nu uresce munca!**

„Der cum pote cineva să începă a 
fi stupară ?**

„Acesta o veți afla-o numai decâtă: 
Cine are vre-o grădină spre folosire, 
firear’ și cu multă mai mică ca grădina 
asta, și cunosce măcară încâtva firea 
albineloră, pote fără pregetare să începă 
a fi stupară. In patria nostră fiă ce locă 
este potrivită spre stupărită.“

„Der pe ce cale pote cineva să aibă 
stupi?1*

„Pe mai multe și deosebite căi1*, 
răspunse vredniculă parocliă.

„Câte unulă șl-a aflată stupulă, ce-lă 
are, pe timpulă roitului acățată de vre- 
ună arbore seu de vre-o nuia de pe 
câmpă, ună altulă pote că l’a primită 
dela cineva în cinste, ună ală trerilea 
pote că’lă va fi moștenită, și căruia 
pote că nu i s’a putută nimeri astfeliu 
seu care nu a voită să aștepte tote a- 
cestea, șl-a cumpărată stupii cei din- 
tâiu dela vre-ună stupariu harnică. 
Pe aceste căi se pote face începutulă 
la stupărită. Aceluia, care vre să se 
îndeletnicescă cu stupăritulă, ’i se sfătu- 
esce ca să începă c’ună numără mică 
de stupi și să’șl mărescă pe încetulă 
numărulă stupiloră ; pentru-că la începută 
stupanulă celă nou nici nu ar sci ce să 
începă cu atâția stupi. Decă are cineva 
vre-o câțiva stupi, atunci nădăjduesce 
ca din acești stupi să aibă și mai mulțl. 
„Da, așa este, cine a făcută mai ântâiu 
ună începută bună, acela pote sci de 
bună semă, că stupii lui ’i se voră înmulți. 
Ună începută bunA pote face omulă, 
decă are celă puțină doi stupi buni. 
Dela acești stupi primesce în anulă din- 
tâiu prin roită, decumva timpulă a fostă 
priinciosă albineloră, încă doi stupi, fă- 
cendă la olaltă acum patru stupi. In 
primăvera urmâtore, decumva timpulă 
umblă bine, primescl dela fiăcare din 
acești patru stupi încă câte unu roiu și 
acum numărulă stupiloră face optă. Der 
în anii cei priincioșl, când timpulă este 
frumosă și albinele au o pășiune bună, 
poți să primescl dela fiăcare stupă câte

doi seu mai mulțl roi. Firesce că în
mulțirea acesta așa de repede a albine
loră nu se întâmplă totdeuna, der pe 
lângă acesta trebue să se scie și aceea, 
că stuparulă celă bună și înțeleptă îșl 
înmulțesce numărulă stupiloră cu de 
două ori ațâța, câți a avută la începutulă 
primăverii.11 (Va urma.)

Din traista cu minciunile.

Țiganulu la bătaia.
Ună Țigană a fostă luată cătană 

ș’a fostă dusă și elă la bătaiă. Cum s’o 
fi bătută cioroiulă, cum nu s’o fi bătută, 
nu sciu; der destulă, că după bătaiă 
ghinerarulă ălă mare îșl pune cătanele 
în glidă și întrebă, care ce vitejiă a 
făcută, că vrea să răsplătescă pe fiecare 
după vrednicia lui.

Cine gândiți, c’a eșită mai ântâiu și 
mai ântâiu din glidă, ca să’șl arăte vi
tejiile și să capete răsplată pentru ele?.. 
Nimenea altulă, ca Ciurilă ală nostru,

Iute de piciăre,
Vrednică la mâncare.

„Ce vitejiă ai făcută, Țigane?u în
trebă ghinărarulă, mirâudu-se, că Fara- 
onulă se arată mai ântâiu și mai ântâiu.

„Mare vitejiă, Măria Ta!... C’o sin
gură lovitură am retezată amândouă 
piciorele unui ofițiră dela dușmani1*.

„Da de ce i-ai tăiată tocmai picio
rele? De ce nu i-ai tăiată capulă, că era 
mai mare vitejiă?1* întreba ghinărarulă.

„D’apoi mă rogă de iertare, Măria 
Ta, ăla n’avea capă; că d’ară fi avută 
capă, n’ar fi stată elă să-i taru amân
două piciorele!1*

ȚiganulH la visitațiă.
ITnă Țigană fu chemată la visitațiă. 

Bietulă Danceu n’ar fi pre vrută să 
părăsescă foii și nicovalma, și astfelă se 
gândia și se socotea, ce să facă și ce să 
diregă, ca să scape de cătăniă. In urma 
urmeloră, ce-i trăsnesce prin minte ho
țului de Țigană ?... îșl întorce spre palmă 
degetulă celă mare dela mâna dreptă 
și întrândă în odaia de visitațiă, îi spune 
doftorului, că degetulă îi e înțepenită.

„Și de multă ți-e degetulă așa în
țepenită?11 întrebă doftorulă, care băgase 
de semă șiretenia Țiganului.

„De când eramă copilă mititelă, 
Măria Ta, sărutu’țl tălpile. Mă damă d’a 
rota și nu sciu, cum mi s’o fi sucită de
getulă, că d’atuncl nu potă să’lă mai 
mișcă, Domne feresce!11

„Der înainte de acesta, cum țl-era 
degetulă?1* întreba mai departe hoțulu 
de doftoră.

„Ecă așa, Măria Ta, sărutu’țl urmele 
bele blagoslovite!1*... Și dicendu aceste 
vorbe, Țiganulă îșl îndrepta degetulă.

D’o fi urmată după asta ș’ună pică 
de păruelă, nu sciu.

De-i sfântă, sfântă să fel
Ună Țigană căpătă, nu sciu dela 

cine, ună faguru de miere, și cum îlă 
căpăta, începu să sugă din elă cu lăco
mia. Din întâmplare în fagură se rătă
cise o albină, care ajungândă în gura 
Țiganului, îlă înțăpâ sdravănă în limbă. 
Țiganulu de durere arunca fagurulă câtă 
colo și începu să înjure albina, cum îi 
venia la gură.

„Nu înjura, măi cioră!“ dise ună 
Româfnă, ce trecea pe-acolo. „Nu scii tu, 
că albina-i sfântă?11

Da Țiganulă.-
„De-i sfântă, sfântă-să fiă, 

Da de limbă nu mă țiă ; 
C’o strîngă cu dinții, 
D’o vede sfinții!11

Noroculă și mintea.
Rice, că odată noroculă și mintea 

s’au prinsă tovarăși și au plecată amân
doi în călătoria. Ei merseră diua întregă 
pe ună drumă de țeră înainte, și mai 
cu vorbe, mai cu glume, etă că sbrele 
se ascunde după ună delă și noptea-i 
apucă pe cei doi călători în mijloculă 

drumului, departe de sătulă, la care gân
deau, că T,oră pute să ajungă în diua 
aceea.

Ce era de făcută?... Unde să popo- 
șescă peste nopte călătorii noștri?

„Ce atâta bătaiă de capă!1* dise în 
cele din urmă noroculă. „Hai să ne trân- 
timă aicea în raijloculă drumului, că nu 
e cine scie câtă pănă dimineță, și oste
niți, cum suntemă, ne vomă odihni totă 
așa de bine, ca și când amă durmi în 
perinile cele mai moi.“

„Der decă va veni vre-ună cară 
peste nopte, dise mintea cu glasulu ei 
înțeleptă, și decă va da peste noi, așa 
e că nu ne va umbla tocmai bine?... 
Hai mai bine să ne dămă la o parte 
din drumă și să ne odihnimă pe pajiștea 
cea de alăturea. Ș’apoi și altfelă, nu e 
mai bine să ne aședămu pe erbă verde, 
decâtă aici în pulbere ?“

„Fă tu, cum scii“, dise noroculă; 
„eu unulă mă culcă aici în mijloculă 
drumului !*

Și dicendă aceste cuvinte, îșl și 
trânti josă zăbunulă din spate, se aședâ 
pe elă, îșl puse palma căpăteiu și câtă 
ai da din amnaru, adormi.

Mintea, mai cu grijă, eși din drumă, 
îșl căuta ună locșoră potrivită pe pa
jiștea mole ca mătasea, îșl așternu, cura 
sciu ea mai bine, dise „Tatălă nostru11, 
îșl făcu cruce și apoi ostenită cum era 
adormi și ea în curendă.

D’abia ațipiră drumeții noștri și 
etă în tăcerea nopții se aude o duru- 
itură, care se apropia din ce în ce totă 
mai multă. Era ună cară cu coveltiră 
de rogojină, trasă de patru cai, ca patru 
smei. Hotele se învertiau cu repediciune 
și acum acum carulă avea să sosescă 
în loculă, unde durmiau drumeții noștri, 
încă două, trei clipite, și noroculă ar fi 
fostă făcută prafă și pulbere de copitele 
cailoru sirepl și de rotele cele grele ale 
carului.

Der noroculă totă norocă!
Când mai erau numai dece, două

zeci de pași între cară și între elă, au- 
dindă sgomotulă, elă se deșteptă din 
somnă și sări dreptă în piciore. Caii, spă- 
riațl la vederea lui, săriră la o parte, 
traseră carulă din drumă și trecură toc
mai peste piciorele minții, care nu se 
putuse deștepta așa de curendă. Sărmana 
rămase multă vreme leșinată.

Nu-i vorbă, după-ce se desmeteci, ea 
cu înțelepciunea ei îi spuse tovaroșu- 
lui său de drumă să-i caute nisce ier
buri, cu care nu peste multă îșl vin - I 
decă ranele dela piciore ; der mai la 
urma urmeloră totă n’avu încătrău, ci 
trebui să’lă cunoscă pe noroculă de 
stăpână.

Așa s’a întâmplată, când a călăto
rită noroculă cu mintea. Sandu.

Ml LTE SI BE TOATE.
JL

Doi copii africani din Congo
au fostă aduși în Europa de cătră ună 
exploratoră întorsă în Belgia. Elă are 
intențiunea să cultiveze acești copii și 
ajunsă în orașulă său natală Liege, i-a 
și trimisă în școla publică. Ambii copii 

1 suntă deștepțl și se arată apțl de a primi 
instrucțiune. Mai întâiu erau forte multă 
șicanați de conșcolarii loră, însă ei și-au 
câștigată respectulă, căci se apărau cu 
dibăcia mare cu pumnii în dreptă și în 
stânga. Cehă mai mare din ei a fostă 
botezată într o biserică din Liege cu 
mare pompă. Părechea regală belgiană 
a primită se ție loculă de nași. Biserica 
era îndesuită de lume, care era curiosă 
să vedă ceremonia. Băiatulă fu îmbră
cată în haine negre cu vestă și cravată 
albă, ceea ce bătea tare la ochi pe lângă 
pelița obrazului și gâtului, care este negră 
de totă.

Feriți-ve de pungași.

Se scrie din Parisă: Mare sgomotă 
a făcută aici o pungășia isteță săvârșită 
înainte de deschiderea esposiției. Cu 
câteva dile înainte de deschidere adecă 
ună Englesu cumpăra pe Avenue Villiers
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o casă nu pre mare și, dândă arvună 
2000 franci, promise a plăti restulă în 
rate. După aceea o întocmi elegantă 
cu tote cele necesare, plătindă tote obiec
tele cumpărate, după moda parisiană, 
cu polițe de trei luni, pe urmă anunță 
în tote diarele francese și englese, că pe 
Avenue Villiers, în totă timpulă esposi- 
ției, se voră găsi pentru KnglesI odăi de 
închiriată cu prețuri forte reduse.

In câteva dile tote odăile erau în
chiriate. Mare fu mirarea chiriașiloră 
vădendă pe toți păreții placate mari cu 
inscripția: „Feriți-vă de pungași.1* în
trebată fiindă stăpânulă casei, că ce în
semnă asta, răspunse: Ml-am ținută de 
datoriă a anunța pe chiriașii mei să se 
păzescă de pungași, cari cu deosebire la 
deschidere voră năvăli aici din tote păr
țile. Dânsulă a aședată în odaia sa o 
mare cassă de fieră, în care chiriașii săi 
pentru siguranță îșl potă depune tote o- 
biectele de preță. Străinii primiră cu 
mulțămire oferta acesta și au depusă în
dată în cassa lui bani gata și prețiose 
în valore de 50.000 franci. Ce să vedl 
însă? A doua di prevenitorulă stăpână 
dispăruse fără urmă ducendă „pâte din 
nebăgare de semă,11 și cassa de fieră cu 
sine. S’a descoperită după acesta, că 
proprietarulă casei nu fusese altulă de
câtă ună pungașă englesă renumită. 
Der nu s’a putută bucura multă de pun
gășia sa. In Ziua deschiderii poliția puse 
mâna pe ună pungașă tocmai când îșl 
scosese mâna ain buzunarulă altuia. La 
cercetare se descoperi, că pungașulă este 
„pre ciustitulă11 din Avenue Villiers.

Astronomii.
Doi proști vorbescă despre regina 

nopții oră :
— Der îți spună ~că luna e locuită.
— Dobitocule! Apoi decă ar fi așa, 

ce se facă locuitorii ei când se pișcă 
luna și scade de rămâne Humai ună 
pătrară ?

Naivitate.
— Iartă-mâ, dragă prietine, că nu 

sciamă nimica. Der de când ai rămasă 
văduvă ?

Intrebatulă, cu ună tonă mâhnită, 
răspunde:

— Apoi, de câud mi-a murită ne
vasta.

Reprimarea beției.

Poliția daneză a găsită ună remedia 
originală pentru stîrpirea vițiului beției. 
Individulă betă e considerată ca victimă 
a debitantului de băuturi, (cârciumarului) 
care i-a servită celă din urmă pahară.

Ună regulamentă specială ordonă 
ageuțiloră, cari găsescă pe stradă pe 
vr’ună individă în stare de beția, se’lă 
urce într’o trăsură și să’lă ducă acasă 
la elă cu cea mai mare îngrijire. Decă 
nu e în stare să spue unde șede, îlă 
voră transporta, totă în trăsură, la do
miciliul său îndată ce va putea să’șl dea 
adresa,

Dup’aceea, debitantulă care a ser
vită celă din urmă pahară bețivului, 
este invitată, sub pedepsă de contraven- 
țiune, să plătescă contulă, une-orl forte 
ridicată ală cheltueliloră de transportă 
ale clientului său.

Tergurile din Ardealo și Ungaria pronriă.
Dela 17—31 Maiu inclusivă. 17- 

(Vinga). 18. Ibașfalău, Nocrichiu, Aita 
mare, Orlată, Huniedora. iFăgetăi. 19. 
Vinerea, Cik-Sereda, Satulungă. 20- Că- 
pâlnașă-Monoștură. Lechința, Lăpușulă 
rom. 21 Boșiodă, Zam, ZernescI, Blașă 
Șeica mare. (Lipova, Cefa.) 22. Papolța’ 
Cetate de baltă, Retișdorf. (Ghiula Ca- 
nijal. 23. Sân-Benedică. 27. Vințulă de 
susă, Koșuyobanya. (Budapest!. 2« Gâr- 

obnU1n Vng- (Carăi’ Zarandfl, Muncaei?, 
29. Budira Dobra. 31. Ghialacuta, Ighm 
Bachnea, Budiulă de Câmpie, Șulelmedă, 
ișiomeuta luare. fComloșu;.

In România ș; Bucovina:. 
18. Pitesc). Neamță. Iași, Caracalu. 21 
Galați, Ocna, Luciu, Sălciile. 28. Jilava"
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Tergulu de rimători din Steinbruch. La 15 
Main n. starea rîmătoriloru a fostă de —.— 
capete, la Maiu auîntratu----- capete și au
eșită —.— rfimânendă la Maiu unu nu
mără de — — capete. — Se noteză: marfă un
gurească veche, grea dela 50 pănă la 51 cr.— 
marfă unqurescă tineră grea dela 51 cr. pănă la 
52 cr., de mijlocă dela 51 cr. pănă Ia 52 cr, 
—ușoră dela 50'/2 cr. pănă la 51’/2 cr.—marfă 
țirăne'scd grea dela------pănă la----- cr. — de
mijlocii dela 5L pănă la bl1/, cr. —ușoră 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. 
înse transito ușoră dela — cr pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbfscă grea dela 50—5Ol/2 cr. tran
sito mijlociă grea dela 49 — 50 cr. transito 
ușoră dela 48—49 cr.— Porci îngrășațl de ună 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’ 2. Cursulu la bursa de Viena

Galbini n 5.55 n 5.60
Scris, fonc. ,,Albina“6"/„ „ 102.—

n f> 11 5"/o n 98.50 n 99.-
Ruble rusescl - - - 126. H 127.
DiscontulU - - - - 6‘ pe anii.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela f Maiu 1889
<D Prețul per

"h m 100 chilrrr.
Semințe s K —■—■—

© dela p lnăO -
Grâu Bănățenescfl — . _ i
Grâu dela Tisa 79 7.25 7 30
Grâu de Pesta 79 7 20 7 25
Grâu de Alba-regalâ. 79 7 25 7.30
Grâu de Bâcska 79 7.25 7.30
Grâu ung. de nordb 79 7.10 | 7.25

Semințe soiulu Calitatea Prețul per
100 chilrrr.

vechi ori neue per Hect.
dela pftna

Secară — 70—72 5 90 ♦ I"
Orzu NutrețU 60.62 5.90 6 30

de vinars 62.64 6 50 7 10
de bere 64.66 7.35 7 80

Ovesil — 39.41 5.35 5.80
Cucuruzii bănăț. 75 4.60 4.65

ii alt soiu 73 4.40 4.55
— —— —.—

Hirișcă H — 5.30 5.65

Producte div. Soi ulii Cursulu

dela pănă

Sem. de trif. Luțerna ungur.
— francesă —•—

roșiă 42.— 46.—
Oleu de rap. rafinata duplu 37.- 37 25
Oleu de in 6.50 6.60

B Uns. de porc dela Pesta 60.50 61.-
& dela țeră — —.—
o Slănină sventată 52.50 53.—a afumată 58 — 39.—
o S6u 29 — 30.8 Prune din Bosnia în buțl 7.50 8 —I—< .. din Serbia în saci 7-25 7.75
© 
P* Lictarâ slavonu nou

bănățenescu
Nuci din Ungaria

© Gogoși unguresc!
serbescl

Miere brută

Ceară
o-n.lbină. strecurata — —
de Rosen au 118. 120
bruta 14.25 14.50|Spirtă
Drojdiuț e spirtde 18 — 18.50

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emio une) - - 112.75

Bonuri rurale ungare ----- 105.10
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale Banatîi-Timiști - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105,10
Bonuri croato-slavone..................... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

împrumutul!! cu premiulil ungurescă 143.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 129.25
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.90
Renta de argintii austriacă - - - - 86.20
Renta de aurii austriacă..................... 110.—
Losurl din 1860 ------- 144.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 903.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315.25
Acțiunile băncei de creditii austr. - 305.75 
Galbeni împărătesei................................ 5.60
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.39
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.75
Londra 10 Livressterlinge - - - - 118.15

Bursa din Bucurescî din 15 Maiu

Caia-sulu pieței Sîs'ușovca
Jiu 18 Maiu st. u. 1889.

Bancnote românescl Câmp. 9.34 Vend. 9.36
Argintti românescu - r 9.23 n 9.35
Napoleon-d’orI- - - n 9.37 n 9.39
Lire turcesc! - - - n 10.60 10.65
Imperiali - - - - n 9.60 9.65

din 17 Maiu st. n. 1889.
Renta de aurii 4%......................... - 102.85
Renta de hârtiă 5%................................97.45
Împrumutul!! căiloră ferate ungare - 142.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - 117.—

Schimba ăt tosalâl
Am onore a face cunoscută multă onor, publică din 

orașă și din provinciă, că mi-am strămutată salonulu meu de 
trișată și tunsă din Strada CăldărarilorO în

TERGULU GRÂULUI, CASA No. 558.
a Eforiei rom. gr. or.

Salonulă este întocmită cu totă comfortulă, corSspun- 
cjStoră spiritului timpului, și ’ml voiu da totă silința s6 co
respundă tuturora cerințelor^, ce mi se voră face din par
tea d-niloră clienți și d-neloră cliente și care cadă în spe
cialitatea mea cu cea mai strictă solidaritate și punctualitate.

Mulțămindu forte pentru încrederea, ce mi s’a dată pănă 
acuma în mesură atâtă de mare, ine rogă ca și d’aci ’nainte 
se mi se conserve aceea neschimbată, și totdeuna me voiu 
sili se ine arată vrednică de ea.

Rugându-me pentru o câtă mai numerosă clientelă sem- 
nesu cu înaltă stimă
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I. M. SCHWEIGHOFEN’S SOHNE,
VI E A A.

FABRICANTU DE PIANUR1
Strada Vămii Nr. 563

Se atrage prin acesta din nou 
deposită și se observă, că de presentă i 
câteva pianurl escelente, construite cu tote îmbunătățirile ce 
s’au inventată în timpulă din urmă — precum : tablă din me- 
talu de sine stătătore, basă pentru acordu îmbrăcatu în metald, 
I “ ' ’ - . * .
se vândă cu prețxxri eftine.

Intormațiuni se dau la Administrațiunea „Gaz. Trans.“
____ 60,3—3

ALU CURȚII C. R.
Etagiulu l-u.
atențiunea asupra acestui 

i se află espuse vr’o

Cursulu losurilorO private din 15 Maiu
enmp. | vinde

Basilica 9 30 9.50
Credits .... 187.75 188.25
Clary 40 fl. m. c. . 62.75 63.75
Navig. pe Dunăre . —.— —.—-
Insbruck .... 26.50 27.50
Keglevich .... —.— —.—
Krakau .... 26.50 27 —
Laibach .... 26.— 26.50
Buda .... 63.75 64.75
Pallfly .... 61.75 62.25
Crucea roșie austr. . 20.25 20.75

dto ung. . 12.90 13.30
dto ital. 17.75 18.25

Rudolf .... 21.— 21.50
Salm .... 64.25 65.25
Salzburg .... 29.50 30.—
St. Genoiș 64.50 66.—
Stanislau .... —.— 38.—
Trieitine 4’/’/„ 100 m. c. —.— 158.—

dto 47. 50 . —.— 76 —
Waldstein 42.50 43 —
Windischgrâtz . 58.75
Serbescl 3% 40 — 41.—

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

"V ctlorî 0
. c se mmp.

Rentă română perpetuă 1875 98.'/2
Renta română amortisabilă . 5°/„ 96.*/,

dtto.................................. 4*70 84’/,
Renta rom. (rurale convertite) 99.—
Oblig, de stata C. F. Române 60-0 —.—

idem idem . . 57.
Imprumutulii Openheim 1866 . 87 „
Imprumutula Oraș BucurescI 5°/„ 88.’/,

idem idem din 1884 57o —.—
Impr. or B cu prime Loz.fr. 20 —.—
Credit fonciară ruralu . . . . 7“„ 104.7,

idem idem . . . 5° u 97.—
Credit Fonc Urb. din BucurescI 7” , 104.7,

idem idem . . . . 67o 102.—
idem idem . . . . 57. 94.7.

82 ■ /,Credit Fonc. Urban din Iași. . 5’/„
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 245.—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V. N.
500 947.-

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. 101. aur 200 —.—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . - —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —.—
Agio în Bursă............................. — 0.20
Rubla de hârtie........................ — 2.70

Banca Națion. a României 1

Scompt........................................... 67. —.—
Avansuri pe efecte................... î7o —.—
Avansul! pe Lingouri . . . . 70/1 /e —.

ITou aToonamentii

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Maiu 1889 st. v. s'a deschisă nou 

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

Pretulu abonamentului:J
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi. 

pe șese luni 6 fi., pe ună anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

- <

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

Domnii, cari se vorfl abona din nou, 
binevoescă a scrie adresa lămurită și 

a arăta și posta ultimă.
Atlministraținiiea „Gazetei Transilvaniei".

Editori și Redactorii responsabili:
Or. Aurel Mureșianu.

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

Scliutzmarke.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitu, slăbiciunea stomachului. res- 
pirațiunea cu mirosi! greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de-capii (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și de haemorhoide. — Prețul!! unei sticle dinpreunâ cu preș- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoitu de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomachu Mariazeller nu sunt ti uiiijl remediu secreții. 
Părțile conținătore suntu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
“VeritEi"bilo se află, mai îix tote feirxxiaoiile.

Avertisment îi! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca seninii, că suntu veritabile, servesce învelitdrea roșiă provedută cu 
marca de protect iu ne de mai susii, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătatU, că acesta s’a tipăritU 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Frans KeZ/emen, farmacia la ..Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Tub Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert', farm.. ^cZ. Kugler la },Higieau ; fa m. G. Iekelius înHoszufalu.

Băile Tușitadu: farmacia Alex. Dobay. Coîinlmu: farm. Ed. Melas, farmacia jkZ. 
TPbZ/7) Feldioră: (Marienburg), farm. B7Z. Schneider. Făgărașul farm. Hildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, fa.rw. Barabds Fer. 13,52—8

Ntus d^okldâi‘3 dâ ii'âgâjL
Subsemnatulu are onore a încunosciința pe onor, publică 

a îniiințată în acesta pieță unu

NEGOȚ CU CONFECȚIUNl, MODE Șl ALBITURI
firma protocolată la tribunals

B. KERESZTESY
Brașovti, Stxad-s. ISTo. ±1.

Cunoscerea mai de aprdpe a pieței și o esperiență de 
mulțî anî în tote ramurile acestei afaceri mâ pună

tru onor, publică totă ce este mai nou și cu prețuri eftine. 
Adresândă rugămintea cătră onor, pubicu de a niâ vi- 

sita inti unu numără catu mai numerosu, subsem'necjă cu de
osebită și înaltă stima

73,3-3 B. Keresztesy.

că

sub

mai
în plăcuta posiț-iunc dc-a putea aduce în fiecare sesonu pen-

Loz.fr
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Schwarze Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.65
p. Nleter akitt unt* iKiiiuftert (ca. țSO verțeb. (.Ouai). —

Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.45
jjcmnftcrt circa 150 rerteb. <’?ual.)—verfenbet î'obcm n. ftiictivcifc povto=n. țollfrci bas în- 
lirik-ltepot G. Iletinebeig if. f. lioțlicferaitf), Kiiricli. ’Buffer mngchcnb. Ihicțc 
{often țO fr. porto.

mih 1

Anunță.
Subsemnatulu am onore a încunosciința pe onor, publică 

că am înființată o 

cesormcMkim
în localulu din

Strada Căldărarilorii No. 531,
unde me voiu sili a lucra bine și eftinii.

Totodată tăcu cunoscută, nu numai că n’am desfăcută 
în TURCIIEȘIU negoțulă meu de MANUFACTURĂ, BĂCĂNIĂ 
și TORTURI, ci din contră l’am mărită și că îlu portă mai 
departe sub firma mea și sub conducerea consortei mele și 
a cumnatului meu. Cu înaltă stimă

A. Reichenberg
CescrT.icai-i,69, 3-3

Sz. 185—1889. bvgr.

F .*

f '

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt kikuldott vegreliajtd ax 1881. evi LX. t. cz. 102. §-a ei- 

telmeben ezeimel kozliirre teszi, hogy az Abrudbănyai kir. jârăs- 
birosăg 1923 -1889 szămu vegzese ăltal Abrudbânyai Tornus Vilma 
javăra Abrudbânyai Văsărhelyi Lajos ellen 93 frt. 50 kr. toke es 
eddig osszesen 1G frt. perkoltseg koveteles erejeig elrendelt kiele- 
gitesi vegrehajtâs alkalmăval biroilag 1888 13/3 foglalt es 416 frt. 
becsult a foglalăsi jegzrokdnyv, 1, 2, 3, 4 es 5 tetelei alatt, 100 
veder bor, 5 darab vasabrontsos hordo, 3 vasalt szeker, es 20 
darab, uj, szeker kerek nyilvânos ârveres utjăn eladatnak.

Mely ârveresnek Abrudbânyai kir. jârâsbirosâgi 1923 sz. ki- 
kiildest rendelO vegzese folytân a helyszinen, vagyis esetleg a vâros 
liâzânâl leendo eszkozlesere 1889-ik evi Măjus ho 25-ik napjânak 
delelott 10 orăja hatâriddul kituzetik es alihoz a venni szânde- 
kozdk ezennel oly megiegyzessel hivatnak meg, liogy az erintet 
ingosâgok ezen ârveresen az 1881 evi LX. t. cz. 107. §-a ertel- 
meben a legtobbet igerOnek becsâron aiul is eladatni fognak.

Az elârverezendo ingdsâgok vetelâra az 1881 evi LX. t. cz. 
108. §-âban megâllapitott feltetelek szerint lesz kifizetendo. Vegul 
felhivatnak mindazok, kik az elârverezendo ingosâgok vetelârâbâl 
a vâgrehajtato kbveteleset megelozo kielegitteteshez tartanak jogot, 
a mennyiben reszukre foglalâs korâbban eszkozoltetett volna, es ez 
a vegreliajtâsi jegyzokonyvbol ki nem tunik, elsdbbsegi bejelente- 
seiket az ârveres megkezdeseig alolirt kikuldottnek vagy irâsban 
beadni, avagy pedig szbval bejelenteni tartoznak.

A torveuyes hatârido a hirdetmenynek a birosâg tâblâjân ki- 
fuggeszteset koveto naptol szâmittatik.

Kelt Abrudbânyân 1889-ik evi Mâjus ho 13 napjân.
Szatc T_iajos,

kir. birosăgi vegrehajto.

EFTINl DE MINUNE! >O-esclxâ,ft

„zur ungar. Krone".

TD^S EBSTE ■'\7T7_TET-TT3Z^,

DcrfanbtASefcfydft
„ziar aanjți*’-- B4roiae“. 

trimete în tote părțile cu NACHNAME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu unfi preța câta se pote de scăduta.

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

frumosă împodobită.

cu 5 ani garanțiă.
Aceste orologe cu pendulă suntfi 

aședate într'untl dulapii de nucă sculp
tata ce este de o lungime de 1 Metru 
și de o lățime de 35 centimetri mon
tata, e provSdutfl cu o tablă de sticlă. 

fiuO poleită și are unii 
mechanismti aprope inm nabilu.

Spirala duplă, secundariulu bine 
regulatil, așa că acestil orologiu este 
neîntrecuta în mersulil său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

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

Numai 2 fl. 50 cr.
costă unu frumosă orologiu de părete 
cu deșteptătoru cu elopotil, în prevasă 
de
ce singură lumineză, merge bine și

lemnft de nucă, cu o tablă de cifre

deșteptă regulata.

Numai 3 fl. 90 cr.
costă unti orologiu deșteptătorii de bronzO, e de auru fran- 
cestl, cu una sunetil curatu, o podobă pentru ori și cine 
pentru casă și călătoria cu unii mechanismti neruinabilu.

Numai 4. fl. 50 cr.
costă unii cesornicO de buzunaru cylindru de 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu în- 
vălitore guilochată. frumosâ provădută deasu

pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fl. 25 cr.
costă unii cesornicil remontoir de argint-nikel 
fără cheiă, este de trașii la scăriță, cu nrătă- 

toril de secunde regulată, sticlă netedă și cu aparatil rae- 
chanicH de arătătorii. Mai departe același remontoir de 

argintu veritabilii de 13 loți fl. 8.50.

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

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

struită din materialii solidei și bunii și se vinde dimpreună 
cu tote rechisitele necesare.

Tote cu câte 97 cr. I bucată 30 coti pă- I bucată 30 coji 
nură de munte

fi 5. 50.
Chiffon 
fi 5.50.

duzină cârpe alb 
de inu
90. cr.

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

colorile.
97 cr.

I cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.
97 cr.

I pânzăturăbu 
nă (le masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr,
1 cârpă, com
pletă, mare, 

gat.a.

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

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

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

97 cr.
I Braceletă 

bătutăcupie- 
tri.

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

lorate.

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

Oxford.
97 cr.

3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetii de 
nopte cubro- 
derie, de Chi

ffon finQ.
97 cr.

6 șervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da- 

rnasta.
97 cr.

I covord de 
patu Stofa- 

Iute frumosă 
desenata.

97 cr.
Cigarctă de 
spumă de 
mare.

I

97 cr.
1 lanțO de ces 
de auru pre

par atu cu
joujou. 
97 cr.

2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

97 cr.
3 cuțite de 

masă arginti 
London-Brit

.<<

'■r

97 cr.
I pantalonude 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.
cr.

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

finu.
97 cr.

I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.
97 cr.

6 cârpe de 
vase cenușii 

vergate.

97 ct.
I cârpă de în
velit pentru 
dame, ’/, ma
re, căldurosă

SJ7 e.r.
I Ciubucă cu 
țevi de vișin.

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

piet.ri.

97 cr.
I castrond de 
supă argintă 
curat Lon- 

don-Britt, 
97 cr.

6 furculițe 
franceze ar
gintă Lon- 
don-Britt.

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

97 cr.
I pieptărașiu 
deșii cu căp- 
tușela părosă

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

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

97 cr.
I aparatu de 
focii media- 
nici'i,se aprin
de singuru.

97 cr.
I medaliond 
fasonu nou 
cu pietri

I bucată 30 coțiatlas I bucată bunăcolo- 
bunu Gradl

fl. 6.50
I bucată 30 coțî 

Earchent-albă
fl. 6-50

rată de materie 
pentru patu fi. 6.50

I garnit. color, de 
cafea, i pânzăt., 6 

șervete, fl. 2.25.

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

ret fl. 10.

I duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fi. 2.25
I duzină de șterga-1 restu de covorii 

re de inii
fi. 2.50

6 metri
2 fi.

630 "bucăți 
OGLINPÎ DE PĂRETE 

cu pervasurî aurite 
pompose și mari, din lipsa de spa 
țiu trebue a fi delAturate câtu ma 
curendu. și de aceea trebue se se 
vendă cât-fi timpu va dura provisi
unea bucata cu prețuia fabulosa 
de eftiuu de

numai fl. 1.90
Aceste oglindi minunata de fru

mos©, cari arată luminosu și curat, 
sunta cu pervasurî pomposa aurite 
și cu arabescuri bogatu împodobite, 
cam 55 centimetri de înalte și 40 
centimetri late, o podobă pentru 
fie-care locuință, pentru aceea s6 
nu întrelase nimenea de a face co

manda catu mai curendu. — Lada și etnbalagiulu făcuta 
cu îngrijire se socotesce în prețuia costului de numai 50 cr

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

Brit.t.
97 cr.

I pantalonii de 
lână (sistemii 
Jăger) de bar 

bați.
97 cr.

I cutibră pen
tru zaharu ar
gint n-Lon- 
don-Brit

fcmaâ f9. 3,5@
unu costumu gata de Dame ,
Din Materii (stofe) de Boston în mii 

și mii de desemnurl dintre cele mai noue 
,1 și frumdse întrecenda una pe alta în gin- 
j gășiu. peste tota fantasii plăcută, seu cu 

floricele, cu bobițe, seu cu cuburi, s'au con
fecționată costume de Dame pentru se- 
sonula de primăvară și do vară 1889, și 
pentru a vinde curend provisiunea cea 
mare costă numai fi. 3.50 unu
Ccsturau. pentru țară 
gata și complecta gingașa adjustata. ase
mănătorii (Însemnului d’aci. costânda din- 
t.r'o rochia polei suficienta de mare și 
de largă, garnisită cil trei rendurl de plisse, 

și o taliă 'Blusă) potrivită și frumoșii 
formată, Lscomande ajunge a arăta ca măsurii statura 
personpj floră ești mare, ncijlociii seu micii.

II. 2.50 .... . .... .......
Invelitori de masă și de patu 

din ripsu finii, lucrate în colorile cele mai frumdse cu 
bordure (chenare') în mai multe colori și desenurî de flori, 
în adeveru modele frumose și cu prețulu fabuloșii de ef- 
tinft de numai

Perdele de iută
fine și complete pentru o terestră.

I fl. 65 cr.
bucata. InvClitorilc sunta pe margini tivite cu ciucuri 
frumoșii colorați și la cele 1 colțuri atîrna ciucuri mari 
de plusa.

Numai întâmplare!
Luanda în primire drepții plată 

1600 bucăți
Pantaloni bărbătesc! 

eleganți, gata, durabili pentru primă
vară și vară sunt silită pe câtă 
timpu va dura provisiunea a vinde 
cu bucata seu en-gros cu următo- 

rele prețuri fabulosu de eftine:

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

pantaloni și giletcă.

j 1 Cualitate: | 2 Cualîtate:
I Pafrn vară j penlru prtmăveră
i numai fl. 1.90 | iiiniini II. 3.25

12. Cniil. costum din 3.Cual. cost, osce-.I ( ual. hnit.de 12. Cilul, costum din 8.1'ual. cost. cscc-.
Knmmcr. p. vară dc stofă deBrtlnu mo- lente d. stof dltci i 
spăinf fl. 5,50. (Iernă fl. 7.50.„___________ 1

Pardesiuri pentru primăvară a fl. 8.10 și 12 fl.
Ilrepțu niesură pentru pantaloni este suficientei a n- 

râta lungimea uintre craci și grosimea hurtei, pentru roc 
și parflesiu grosimea ] jpptului si lungimea mânecilorfl

chenberg fl. 9.50-1

Eiă-care comandă, fiă câtu de mică, se se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva să ia înapoi, s6 pote schimba, seu se reîntorcti paralele. Ccmandelc sunta a se adresa la

Versaiidt-Gescliaft „zur ungar. Krone“, Wion, 5. Bezirk, Riidigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

hnit.de

