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Brașovii, 20 Main
Cei dela putere suntu ca o- 

mulu sSracfl, care viseză mereu, 
că are se hă milionară. Câte-o- 
dată se trezesce din visă și vede 
câtu de departe este de împlini
rea dorinței sale. Atunci își re- 
cunosce sărăcia sa, der o mică 
mișcare a fruncjeloră de pe pomă 
la adierea ventului îlft face se re- 
cadă din nou în starea lui vi- 
sătbre.

Așa se ’ntemplă și cu acei po
litici unguri, cărora mereu le um
blă prin capu gândulu, ca neamul 
loră să se îmulțescă și toți locui
torii Ardealului și ai Țării ungu
resc! să se facă peste nopte Un
guri din creștetă pană’n tălpi. Ei 
tdte câte le întreprindă, le între
prindă totă numai cu gândulă a- 
cesta și numai din când în când 
se trezesce [câte unulă, văcjăndu, 
că <jeu de prea mare lucru s’au 
apucată.

Și ’ntr’adevără mai iute p6te 
să ajungă săraculă milionară, prin- 
tr’ună norocă neașteptată, decâtă 
ca se se schimbe firea, gândulă, 
semțămentulii, limba și obiceiurile 
a milione de Omeni, pe cari Dum
nezeu i-au așeejată în aceste țări, 
nu pentru ca se se dușmănescă 
și prigonescă unii pe alții, ci pen
tru ca se trăiescă cu toții laolaltă 
în dragoste și bună înțelegere, 
bucurându-se fiăcare de ceea ce 
e ală său.

Mereu ofteză șoviniștii unguri, 
că ce bine ar fi când tote cinci
sprezece milione de locuitori ai 
statului ară fi Maghiari și numai 
Maghiari. Așa ar pute să do- 
rescă ori și cine, ce i-ar veni mai 
bine la socotelă, căci e lucru fi- 
rescă, că fiăcare preferă mai bine 
a fi singură stăpână în casă, 
decâtă a-o împărți cu alți conlo
cuitori. _Și eu in’așă bucura din 

suiietu, cjise Mocsary la 1879, 
când t6te cele 15 milione de lo
cuitori ai statului ungară ară pute 
deveni Maghiari, der de ce se mai 
amărîmu naționalitățile, cari tră- 
iescu împreună cu noi, prin aceea, 
că le siluimu se primescă limba 
și cultura nbstră jignindu-le liber
tatea loră! “

De geaba îi spui însă omului 
pătimașă, că idea ce ’lă stăpânesce 
nu se pote îndeplini niciodată, că 
este șucliiată și rea și că încer- 
cendu-se a-o pune în lucrare se 
primejduesce.

Deputății unguri din dietă au 
ajunsă a ii numai ei între ei, căci 
Românii, Slovacii și Serbii nu mai 
potă pătrunde acolo de multă li
bertate ce doinnesc.e în Țera un
gurescă, și așa deputății unguri își 
căută, și totă ei își descântă, căci 
cei câțiva deputați Sași suntu acți 
în dietă numai nisce mărturii mute, 
Ungurii se amăgescu unii pe alții 
cjicendă. că idea loră a prinsă ră
dăcină și că este pe cale de-a se 
îndeplini. Miniștrii, se ’nțelege, nu 
le vorbescă decâtă de înaintarea 
culturii maghiare, a spiritului ma
ghiară și de isbencjile cele multe 
ce li se pare, că le-au câștigată 
pe tote terenele față cu naționa
litățile nemaghiare.

Și 6re ce altceva au ăcutu gu- 
vernulu și cu deputății unguri, când 
cu desbaterile din urmă asupra bu
getului ministeriului de culte și 
instrucțiune publică, decâtă că s’au 
îmbătată unii pe alții cu idea, că 
tbte mergă strună după pofta loră 
și că decă se voră mai înființa și 
asilurile de copii unguresc! ale lui 
Csaky, se voră pomeni ca mâne 
cu-o Maghiariă, de care se durdue 
lumea.

Vorbitu-s’au câte și mai câte 
despre interesele statului, ale na
țiunii maghiare și mai multă încă 

despre „unitatea națională." Toți 
erau de părere, că acestea se potă 
întări și asigura numai prin răs
pândirea limbei și a culturei ma
ghiare.

Așa vorbeau deputății pănă 
ce erau laolaltă în ședința dietei, 
îndată ce însă eșieau din atmos
fera șovinistă a dietei, se’ntrebau 
unii și alții, că 6re cu putință va 
fi se facă unitatea națională prin 
maghiarisareși chiar și nisce bărbați 
șoviniști ca Bartha Miklos, năna- 
șulu kulturegyletului din Clușiu, 
au trebuită se-șl c|ică, că este o 
nebuniă a crede, că Ungurii voră 
pute ajunge vreodată la o unitate 
națională sterpindă limbele nema- 
gliiare din acestă stată.

Limba prigonită, dice Bartha, 
își sapă drumu pe sub pămentă 
și prin întunerecă, se folosesce de 
orl-ce armă în contra apesătoriloră 
și totă nu piere. Așader, rjice elă, 
n’ajută nimică încercările de con
topire prin sterpirea limbei popo- 
reloru nemaghiare. Unitatea na
țională nu se pote face prin uni
tatea limbei, ci trebue se se facă 
pe altă cale.

Care este acesta cale, nu ne 
arată. Ne vorbesce numai de iu
birea de patria, de consciința le- 
găturei comune între cetățeni, și 
de aceea ca se se sîmtă toți bine 
aici.

Apoi decă este așa, de ce ne 
mai cliinuescă atâta cu limba un
gurescă? Cum ne vomă pute noi 
simți bine când suntemă împede- 
cațl în totă chipulă de-a ne des- 
volta limba și naționalitatea așa 
cum cere interesulă nostru de vieță?

Nu mai umble der nici d-lă 
Bartha cu doi bani în trei pungi. 
Ori e albă, ori e negră. Noi Ro
mânii avemu lipsă înainte de tote 
de libertate și de drepturi egale 
naționale, ca să ne semțimă bine !

ZESe^ista, politică.
Din nănntrn. Cu ocasiunea desbate- 

riloru asupra bugetului cultelor! și ins
trucțiunii publice, i-s’a imputata guver
nului unguresca, că nu respectă liberulă 
esercițiu ala religiunii. Ministrul! Tisza 
însă se lăudă, cum se laudă cu tote șo
viniștii, că în Ungaria e o libertate in
dividuală a consciinții și a religiunei, și 
că în trebile religiunei sale nimenea nu 
e turburata. Și, vedl Domne, ca dovadă 
despre acesta, se lăudă pe sine astfelă: 
„Am foștii, sunt și rămână aderenta ala 
egalității de drept! și ala liberalis
mului."

Câta de multă iubesce d-lă Tisza 
egalitatea de dreptă și liberalismulă, se 
vede din faptele sale și ale colegilor! săi 
miniștri, din faptele fișpanilor! săi, ca 
Banffy și Gabr. Bethlen, se vede peste 
totu din cele ce se petrecă cu naționa
litățile, care sunta prigonite și năpăs
tuite, fiindcă nu vreu să-și lapede legea, 
portula și limba lora. Decă totă așa va 
fi și libertatea religiosă, ca libertatea 
politică și cetățenescă, atunci vai 
de libertatea aceea. Chiar deputatulă 
Iranyi susținu, că confesiunile nu suntu 
egală" îndreptățite. Dovadă, că așa e, 
ne pote, da de pildă, purtarea guvernului 
ungurescă față cu autonomia confesiuni- 
loră nostre române, pe care le năpăs- 
tuesce regimulă în totă chipulă.

Și apoi chiar răposatula ministru 
Trefort a disă odată, că introducerea li
bertății credință va aduce în Ungaria 
disoluțiunea, prin urmare acesta libertate 
n’are s’o concedă guvernulă. Iranyi a 
adusă exemple, cum au fostă pedepsiți 
credincioși de ai unei confesiuni, pentru 
că au îndrăsnita să esercite mărturisirea 
credinței lora. Șl-apoi cine nu scie cele 
întâmplate în dilele trecute în nisce co
mune nemaghiare din Țera ungurescă, 
unde credincioșii au fostă conturbați în 
esercițiulă mărturisirii credinței loră, în- 
cercându-se șoviniștii a introduce limba 
ungurescă ca limbă a mărturisirii cre
dinței locuitoriloră germani și șerbi.

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS".

Petru Fetll-Frumosu și Ileua Consîiideana.
A fosta când a fosta, că de n’ar fi, 

nu s’ar povesti.
A fostfi una împăratu, care avea 

trei feciori-
Intr’o Duminecă sera a strigata, că 

cine îlu aude, să’lă asculte, că cine va 
vede câte a vădută ela și va petrece 
câte a petrecuta ela, și va umbla câta a 
umblata ela, va căpăta împărăția ca 
dara.

Feciorii audindă acestea, diseră unuia 
cătră altuia :

— S6 mergemă și noi să cerema 
tatălui nostru să ne lase se’ncercăma ; alt- 
fela putemfi rămâne fără ’mperățiă, pen- 
tru-că adl lumea-i învățată forte și se 
pote găsi și altuia, care să’i împlinescă 
tatălui nostru dorința.

Și s’a dusa feciorulu cela mare la 
tată-său și i-a ceruta se-lu lase să’șl 
încerce norocula. Tată-său bucuroși l’a 
lăsata, spunendu-i că și ela voesce a- 
cesta.

Șl-a luata fecioruluo ploscă cuvinO 
și o pâne. a încălecata pe cala și s’a 
tota dusa pănă la una poda de aramă. 
Aci îi eși pe poda una lupa înainte și 
calula se spăriâ, er feciorul! trase de 

freu îndărătă și se ’nt-ărse acasă, dicendă, 
că doră n’o să’șl puie ela capula pentru 
împărăția tatălui său.

Lupula fusese tată-său, care se 
prefăcusă în acestă lighionă, vrendă să’n- 
cerce curagiulă fiului său.

Ajunse acasă, unde sosise și tată-său 
cu multa mai ’nainte.

— „Ce, te-ai și întorsă, dragulă ta
tei? Pănă unde ai fosta?

„Pănă la podula de aramă, 
tată.

— Bine, bine, dragula tatei, decă 
vora scote gâscele nostre pui, voma 
mâna gâscarulu cu ele, de vora mânca 
troscățela și se vora scălda sub poda.

Se duse feciorula cehă de mijlocii 
la tată-său, spunendu-i, că vre să-și în
cerce și ela norocula. Tată-său îlă lăsă, 
der îi dise să ia sema să nu facă ca fra- 
te-său cela mare.

Șl-a luata feciorula o ploscă cu vina 
și o pâne, încăleca pe una cala și se 
duse pănă la una poda de arginta. Aci 
îi eși pe poda una ursa înainte, calula 
se spăriâ, er feciorula se ’ntorse acasă, 
rjicenda, că n’o să-și puie ela capula 
pentru împărăția tatălui său.

Ursu fusese tată-său .
Când sosi feciorula, află pe tată-său 

acasă.

— Te-ai și întorsă, dragula tatei, 
pănă unde ai fosta ?

— Pănă la podula de arginta.
— Bine, dragula tatei, decă vora 

făta scrofele câte le avemă, le voma tri
mite cu purcarula să se scalde sub 
poda și vora mânca troscățela.

Se duse acum feciorula cela 
mica la tată-său, spunendu-i că vre 
să mergă să-și încerce norocula, numai 
câta să’i dea tată-său timpa de-o săp
tămână, ca să se socotescă cum să plece. 
Tată-său îi dete timpa de o lună, nu nu
mai de o săptămână.

In orașula acela trăia o babă bă
trână de 110 ani. Petru Făta-frumosa, 
așa se numia feciorula, se duse la 
baba, care multe văcțuse și multe petre
cuse, îi spuse cui a disă tată-său că-i dă 
împărăția. O rugă apoi să’i dea sfata, 
că ce să facă și cum să facă, ea să potă 
isbendi.

— Du-te la tată-tău acasă, îi dise 
baba, și di’i să’țl dea calula și armele 
lui din tinerețe, și decă va că nu
scie unde sunta, atunci să strici gra- 
narulu din mijlocul! curții, că le vei 
găsi acolo îngropate. Feciorula se’n- 
torse repede acasă .și’i ceru tatălui său 
calula și armele din tinerețe, că atunci 
îi va împlini voința. Tată-său căuta să 

scape de elă, spunendu’i, că nu scie de 
unde să i-le dea, că de atunci și pă- 
mentulă s’a schimbată.

Feciorula nu mai dise nimica, adună 
oste multă și o puse de strică grana- 
rulă din mijloculă curții, săpă de 9 
stânjinlîn pămenta și găsi pe „Cată-colea" 
cala frumosă și armele. Atunci dise 
calulă:

— Drăguță Domnula meu, sciam 
eu bine, că pe mine nimeni altulă nu 
mă va scote de aci, afară de tine ; 
ml-am adusă aminte de când erai câtă 
ună grăunte de grâu în pântecile mamei 
tale. Să’ml dai acum să mănâncă și să 
beu ceva, că de 44 de ani n’am mân- 
catu din mână de omă, ei am trăită cu 
puterea și cu curagiulă meu.

Și i-a adusă o trocă de săcară și a 
mâncat’o și s’a făcută calulă sură ca 
porumbulu; și i-a dată și o trocă de 
jară, ca să se facă iute ca foculă. Apoi 
a disă calulă:

încalecă pe mine, dragă Domnulă 
meu, și să mergemă cum vei pofti, ca 
ventulă oii ca gândulă.

Și încăleca^ Petru Făt-frumosă și s’a 
dusă pănă la urnă podă de aură. Aci îi 
eși pe podii înainte ună leu. Der calulă 
îi (jise feciorului să nu-i fiă frică de fiera 
cea sălbatică, ci să tragă paloșulă din



Pagina 2

Ca și libertatea religioși, politică și 
cetățenescă e și libertatea învățământului. 
Sub pretexta, că cuprindă învățături 
dușmane statului, s’au oprită de guvernă 
din școle și din comerță 40 de cărți și 
harțe. Cărțile de pildă, fiindcă cuprindă 
câte ceva din istoria naționalităților^, și au 
numiri geografice în limba acestora, și 
hartele totă din motivulă din urmă.

Și tote acestea le face regimulă un- 
gurescă cu șoviniștii în credința, că voră 
magliiarisa naționalitățile. Der se înșelă 
amară maghiarisatorii, căci etă ce înșiși 
ei spună despre încercările Nemțiloră 
austriacl sub absolutismă de a’i ger- 
manisa:

„Chiar sistemulă de instrucțiune ală 
timpului absolutistă, care voia să stîr- 
pescă din rădăcină totă ce e ungurescă 
și care bucurosă ar fi ștersă din memo
ria generațiunei celei nouă amintirea 
trecutului, n’a esercitată nici ună efectă 
însemnată asupra gradului simțăminteloră 
patriotice ale classeloră culte ale Un
gari ei. “

Tocmai așa va fi și cu noi Româ
nii. Sistemulă de instrucțiune de adlde 
a ne magliiarisa și de a șterge din me
moria nostră amintirea trecutului, nu va 
ave nici o putere, ci va dispăre tară urmă, 
precum a dispărută sistemulă de instruc
țiune absolutistică, rămânendă Românulu 
ceea ce e: Română verde cu limba, cu 
legea, cu portulă și cu datinele lui ro- 
mânescl.

Din afară. întâmplarea cea mai de 
căpeteniă în afară suntă turburările din 
Serbia. Findcă se apropiă alegerile, par
tida așa numită a progresiștiloru a înce
pută a lucra în interesulă închegării ei, 
ca la alegeri să pășescă energică și cu 
speranță de a isbuti. Capulă acestei 
partide Garașanin, fostă ministru-preșe
dinte, a convocată în Belgradă o adu
nare, la care s’au și dusă vr’o 5000 de 
persone. 0 cetă de student! cu poporă 
împreună au turburată adunarea, s’au 
dată împușcături, fiindă bătaiă cumplită. 
Suntă mulțl răniți. Ună studentă atostă 
omorîtă și la îmormentare s’au ținută 
vorbiri răsvrătitore în contra lui Gara
șanin și a partidei sale. Turburările a- 
menițau a lua întindere mare, așa că 
miniștrii p'enipotențiarl străini au inter
venită pe lângă guvernulă serbă se re- 
stabilescă ordinea, căci altfelă părăsescă 
Belgradulu.

Turburările acestea se consideră ca 
o demonstrația în contra Austro-Ungariei, 
pentru-că Garașanin era amiculă monar- 
chiei ndstre. Foile din Viena și din 
Pesta spună, că demonstrația a fostă 
pusă la cale de radicalii și liberalii dela

GAZETA TRAI 

putere. „Novoje Vremja“, foiă rusâscă, 
se folosesce și de acestă întâmplare spre 
a lovi în Austro-Ungariei, despre care 
dice că caută pretexte spre a ’șl pute 
oferi serviciile sale pentru restabilirea 
ordinei în peninsula balcanica, și încheiă 
sfătuiudă regența să nu mai sufere în
truniri de ale „partisaniloră înarmați ai 
Austriei.11

E destulă să citescă omulă asemenea 
espectorarl, pentru ca să se întărescă în 
credința, că tote suntă puse la cale de 
agenții Rusiei. Telegramele din Belgradă 
spună însă, că însuși Garașanin a în
demnată pe progresiști a folosi arme. 
Garașanin cu alțl vr’o sută de progre
siști suntă arestați. Se dice că însuși 
Garașanin a împușcată pe studentă, și 
deci, de se va adeveri, va fi dată jude
cății. De altmintrelea se comunică, că 
și în Bagerdan și în Semendria întru
nirile progresiste au fostă turburate, ba 
în localitatea dintâiu oâțlva progresiști 
au fostă aruncați în rîulă Morava. Peste 
totă situația în Serbia e forte îngri- 
jitore.

Ună altă faptă, care intereseză 
multă lumea politică, e logodna principesei 
Milena, o fieă a prințului cu marele prin
cipe Petru Ricolaevici ală Rusiei. Unui 
toastă, alu Țarului Muntenegrului ținută 
pentru Prințulă Muntenegrului cu oca- 
siunea unui dejună i-se atribue în Ber
lină uuă caracteră provocatoru, precum 
se pote vede dintr’o telegramă de mai 
josh.

SC1RILE RILEL
Monumentu militarii. Cetimă în „Româ- 

nulă“ de Mercurea trecută: Ni-se scrie 
din Calafată, că MercurI se va inaugura 
cu mare pompă monumentulă militară, 
ridicată pe loculă bateriei Carolă, în 
amintirea primului angagiamentă cu Tur
cii în 1877. Fie-care regimentă din cor- 
pulă I de armată va fi represintată la 
acestă serbare prin câte ună oficeră și 
o bateriă de artileriă va veni din Cra
iova pentru a lua parte la paradă și a 
consfinți memoria acestui monumentă 
prin 21 focuri de tunuri. Voră mai asista 
la acestă inaugurare d-nii generali An- 
ghelescu și Crețescu și alțl oficerl supe
riori. ** *

Crucea l'oșiă. La propunerea direc- 
țiunei reuniunei „Crucea roșiă“, că cu 
tote silințele ce și-le-a dată n’a isbutitu 
să asigure numărulă necesară de îngri
jitori de bolnavi și de transportatori de 
răniți pentru casulă de mobilisare, mi- 
nistrulă de honvedl a permisă, printr’o 
ordinațiune, ca cei obligați la glote să

NSILVANIEI

fiă invitați a se anunța spre a fi instru- 
ațl pentru acestă serviciu.

* * *
Sistemulă tarifului după zone pe căile 

ferate ungare ale statului pentru trans- 
portulă de persone și bagage, intră în 
vigore la 1 Augustă 1889. Distanța cea 
mai mare a întregei rețell de căi ferate 
e împărțită în 14 zoue. Prețulă unei zone 
la trenulă de persone e 50 cr. cl. I, 40 
cr. cl. II, 25 cr. cl. III. de personă. 
„Bud. Tgblattu raporteză, că după noulă 
tarifă călătoria dela Pesta pănă la Sibiiu 
de pildă, costă 7 fl. cl. I, 5 fi. 60 cr. 
cl. II, 4 fi. cl. III. de personă. Nimenea 
nu se va mai pute plânge deci, că nu 
e eftină călătoria pe căile ferate ungare 
ale statului. Acestă măsură se va lua 
precum se spune și față cu căile ferate 
ale societăților^, în ale căroră contracte 
cu statulă se cuprinde clausula, că mo
dificările ce se aducă în tarifulă căiloră 
ferate ale statului trebuescă primite și 
pe liniile societăților^.

* * *
Miseria in Ungaria de susu. In ți- 

nutulă Uzsok-ului e o lipsă cumplită. 
Viceșpanulă li-a oferită sărmaniloră 6- 
menl ajutoră momentană dispunendă să 
se oontruiască drumuri și împărțindu-le 
600 fi. S’a cerută ministerului de in
terne să dea sămânță de sămenath pe 
câmpă.

* * *
Nenorocire. Din Vidra de josă ni-se 

scrie, că locuitorulă de acolo Natoția 
Nicolae în diua de 30 Aprilie voi să 
trecă cu carulă cu boii peste rîulă 
Arieșu. înaintea boiloră se afla înhă
mată și ună cală, pe care proprietarulă 
se afla călare, er în cară erau trei copii 
ai săi. Pănă cândă omulă ajunse cu ca
rulă la mijloculă rîului, valurile apei 
crescură așa de tare, încâtă răsturnară 
carulu cu copii cu totă. Bietulă omu 
abia isbuti a-șl mântui vieța eșindă la 
uscată împreună cu doi copii mai mări
șori ai săi; ală treilea copilă însă fu 
găsită mortă la o depărtare de ună chi- 
lometru. Nefericitulă tată pentru ne’n- 
cunjurarea primejdiei este trasă la răs
pundere din partea judecătoriei r. din 
Câmpeni.

* * *
Vremuri grele. Totu din Vidra de josă 

ni-se scrie, că în diua de 17 Maiu n. c. 
o ploiă grozavă împreunată cu grindină 
a pricinuită în acele părți stricăciuni 
forte mari. Apa Arieșului și tote păraele 
eșindă din alviă, au stricată straturile și 
au mânată sămăuăturile împreună cu 
tote celelalte plantațiunl aflătore pe te- 
ritorulă comuneloră Vidra de josă, Po- 
norelă și Sohodolă ; ba locuitoriloră din
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apropierea apei li-au mânată chiar și 
casele, cămările, cotețele cu porcii, mo
rile etc. Pe suprafața apei se vedeau 
plutindă haine, slănină, budii (stândurl) 
de brânză și altele. Dintre vitele, ce se 
aflau la câmpă, multe s’au înecată în 
apă, er riturile au fostă atâtă de nomo- 
lite, încâtă pentru multă timpă nu e 
nădejde că se voră mai pute folosi.

* ♦*
Nou oficiu poștalii se deschide dela 

1 Iunie n. în Sângeru-de-Câmpiă, care 
îșl are legătura sa cu trenurile Nr. 4911 
și 4912 ale liniei locale Murâșă-Ludoșă- 
Bistrița. Cerculă de înmânare ală a- 
cestui oficiu poștală îlă formeză comu
nele de pe Câmpiă: Budîiulă, Chimi- 
telniculă, Săcalulă și Sângerulă. Acestă 
oficiu poștală primesce și predă totă 
felulă de scrisori și pachete poștale.

** *
Ungaria la exposiția din Parisii. ț>i- 

arele ungurescl nu prea au voiă să vor- 
bescă despre modulă cum suntă repre- 
sentate produsele industriei ungurescl 
la Exposiția din Parish. Se vede treba, 
că nici paprica dela „csarda“ ungu
rescă dela Exposițiune, nici „încântăto- 
rulă“ costumă națională de pe pustele 
Ungariei nu pre atragă admirațiunea ma
relui publică privitorh dela Esposițiune. 
Numai acestei împrejurări putemă să a- 
tribuină atitudinea tăcută a foilorh un
gurescl. O mică notiță, ce o aflămă în- 
tr'un numără mai nou ală lui „Erdelyi Hi- 
rado“ esprimă chiar o nemulțămire față 
cu acestă Exposițiune, criticându pe de 
o parte, că încă nu se află tipărită ună 
catalogă despre obiectele expuse, măcară 
că se scie, că arangiamentulă încă nici 
nu e completă, er pe de altă parte se 
plânge, că tablourile ungurescl, mai ver- 
tosă însă statuele, suntă expuse într’ună 
locă atâtă de rău, încâtă e imposibilă 
a-le vede pe tote. Dintre tablouri se a- 
mintescă ca cele mai remarcabile două 
tablouri, ce represintă pe Christosu, lu
crate de Munkacsy, care trăesce în Parish.

* * *
Confiscare. Ună numără de 48 rî 

mătorl, ce se dice că ară fi fostă aduși 
ca contrabandă din România, au fostă 
confiscațl și duși la vendare prin licitația 
în Mercurea.

* **
Postii de magistru poștală e de ocu

pată, pe lângă cauțiune de 100 fi. și 
contractu, în Imeclfalău, comit. Trei- 
scaune, cu lefă anuală de 180 fi., paușală 
de scrisă 40 fi. și paușală de distribuire 
12 fi. Petițiile se adreseză la direcțiunea 
poștală din Sibiiu.

* sj! *
Două surori de-odată măritate. D-șorele

tecă, și când se va arunca calulă asupra 
leului, feciorulu să’lă loveseă pe leulă 
de trei ori cu dunga paloșului, că atunci 
va grăi cu ei.

Feciorulă făcu cum îlă învăța ca
lulă și deodată grăi leulu:

— Nu da tare, dragulă tatei, că 
vădă că ești mai voinică ca mine.

Tată-său se’ntărse acasă, er fecio
rulă plecă mai departe, pănă ce a ajunsă 
într’o luncă întinsă și frumosă. Acolo 
i-a disă Cată-colea cală frumosă:

— Vecjl tu, dragă Domnulă meu, 
colo în mijloculă luncii ceva luminândă? 
Suntă trei perl de aură dela o fată din 
capă, Lena Cosîndena, și o fibre din 
cosița ei. De vei lua florea, vei ave în- 
tâiu voiă bună, și pe urmă întristare și 
supărare; er de vei lua cei trei perl, 
vei ave întâiu supărare și întristare, și 
în urmă voiă bună.

Și a luată feciorulă cei trei perl de 
aură, i-a învălită într’o naframă și i-a 
băgată în buzunaru. Apoi s’a totă dusă 
până în țera împăratului albă. Atunci 
i-a disă calulă:

— Dragă Domnulă meu, du-te și 
te bagă servitoră la Impăratulă albă, 
la orl-ce te va băga, și de orl-ce vei 
da tu în lume, să vii la mine, că eu 
pănă atunci mă voiu trânti de pămentă

și mă voiu face ună capă de cală uscată 
ca nimenea să nu mă ridice dela pă
mentă.

S’a dusă apoi Petru-Făt-frumosă la 
Impăratulă albă, care l’a și băgată ser
vitoră cum l’a vădută.

într’o seră Impăratulă albă îșl pe
trecu cu domnii cei mari, ca miniștrii și 
alții, cântându-le și musica. In urmă puse 
pe musicanțl să-le cânte și servitoriloră 
ca să-și petrecă și ei! Petru Făt-frumosă 
juca totă numai cu una din cele șese 
servitore ce le avea împăratul albă, fi
indcă și elă și ea erau îndrăgiți unulă 
într’altulă. Din pricina asta, celelalte 
cinci fete servităre îi pismuiau pe amân
doi și nu sciau cum să facă să’șl răsbune 
pe Petru, fiindcă nu le îndrăgea pe ele.

Pe când jucau, îi cădu lui Petru 
din buzunară năframa cu cele trei fire 
de pără de aură, și iute o ridica una din 
cele cinci fete, care aveau pismă pe Petru, 
o duse la Impăratulă și’i spuse, că ser- 
vitorulă Petru s’a lăudată că’i va aduce 
pe dOmna celoră trei fire de pără de 
aură, ca să’i fiă lui soțiă.

Impăratulă chemă iute pe Petru la 
elă și’i dise:

— Petre, să’ml aduci pe ddmna. 
celoră trei fire de pără de auru, precum 
te-ai lăudată cătră servitorele mele, că

de nu mi-o aduci, nu'țl mai stă capulă 
la locă.

Petru se mâhni forte și înțelese, 
că pismătărețele de servitore vreu să’i 
repuie capulă. Se duse repede la cală, 
îi dete capului celui uscată una cu pi- 
ciorulă și calulă se ridică mai mândru 
și mai frumosă de cum a fostă. Petru îi 
spuse necadulă, de care a dată, er ca
lulă îlă încuraja să nu’i fie frică de 
morte, câtă va fi elă, și’i dise să înca
lece pe elă.

Așa făcu feciorulu și merseră pănă 
la Marea-roșiă. Aci îi dise calulă :

— Dragă domnulă meu, eu mă voiu 
isbi de pămentă și pelea mea se va face 
o corabiă de aură pe mare, er trupulă 
meu se va face o boltă (prăvăliă) aurită 
cu totă ce trebue în ea, și tu te vei 
face unu bătrână strîmbă cu o barbă 
pănă în genunchi, și decă vei trece din
colo de mare, de va veni cineva în boltă 
să cumpere ceva, să nu’i dai nimică pă- 
rechiă, ci orl-ce va cumpăra să-i dai 
ună lucru mai mare și altulă mai mică.

Și trecură marea dincolo și veniră 
servitărele Ilenei Cosîndenei cu ciubărulă 
[hărdăulă] după apă la mare și văcjendă 
cea minune de boltă totă de aură, ză
boviră forte multă uitându-se la ea, și când 
s au dusă acasă, le-a certată stăpâna

loră că au ședută așa de multă ca în 
9 ani nicl-odată.

Servitorele îi povestiră stăpânei loră 
despre bolta de aură ce au vădut’o pe 
marginea mării, er ea le trimise îndărătă 
ca să-i cumpere 9 părechl de papuci și 
9 părechl de cercei.

Boltașulă nu le-a dată lucrurile 
păreche, ci totă unulu mai mare și al
tulă mai mică. Stăpâna le-a certată și 
se hotărî să mergă ea pănă la boltă, ca 
să ia la dare de semă pe boltașă, că de 
ce nu i-a dată lucrurile păreche.

Servitorele aședară covore de-acasă 
pănă la prăvăliă și stăpâna loră porni 
într acolo. Când o văcju boltașulă ve- 
nindă, aședâ în boltă ună răsboiu, care 
țesea singură pânză de aură, și o cloșcă 
cu pui de aură. Când ajunse înaintea 
prăvăliei și începu a certa pe bătrânulă 
boltașă, acesta i-a disă :

Domnă, draga mea, alege ce’țl 
place, că eu sunt bătrână de nu mai 
vădă să vândă.

Și ea, de dragulă răsboiului și ală 
closcii cu pui, întră în boltă și deodată 
se închise ușa pe care intrase și se des
chise cealaltă dincătrău venise corabia 
cu bolta. Ilena Cosîndena pricepu în
dată cursa și cjise:

— Petre Fătă-frumosă, de tatălă
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surori Maria și Ana Vasvary, fiicele pre
otului română din Bărsăulă de susă 
(Silvania), îșl voră serba de-odată cunu
nia loră în d'ua de 3 Iunie n. c. cu doi 
teologi absoluțl, anume cea dintâi cu 
d-lă Alexandru Florianu, er cea de a 
doua cu d-lă Teodorii Bohătelii.

** *
Nou valsă de I. Ioanovici. „Iubită 

vieța lto)nâniei“ e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețulă 1 fl. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu- 
sicală. Și acestă interesă este într’atâta 
justificată, întru câtă tocmai acestă valsă 
ală celui mai indestrată învățăcelă ală 
lui Strauss nu e întru nimică inferioră 
valsului „Valurile Dunării11, din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României,11 
după judecata bărbațiloră speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur- 
sulă său melodică bogată și prin efec- 
tulă însuflețitoră. Depositulă se află în 
librăria lui Palatsek din Timișora. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Valahii în Turcia.
„Revue de l’Orient“ a primită 

din Ianina o corespondență sub 
titlu de mai susu, despre Românii 
din Turcia, de cuprinsulu ur
ni ătoru :

In Epiră, în Albania și în Macedo
nia esistă o poporațiune, care n’are ni
mică comună cu celelalte popore, care 
locuescă în Turcia, în ceea ce privesce 
moravurile, caracterulă, aptitudinile, obi
ceiurile, îmbrăcămintea, meseriile, ș. a.; 
cu alte cuvinte, ea are tote caracterele 
particulare ale unei națiuni distincte.

Călători europeni au scrisă despre 
acestă poporațiune, interesantă din tote 
punctele de vedere; der fiindcă puțini 
dintre ei au pătrunsă pă ă’n regiunile 
ce le locuesce ea, și fiindcă aceștia încă 
nu sciau idiomulă locală, n’au putută 
veni în atingere directă cu locuitorii ei ; 
nu li-au studiată aptitudinile, isvdrele 
loră, raporturile loră cu celelalte popore, 
aspirațiunile loră, datinele și obiceiurile 
loră; nu li-au putută culege tradițiunile 
loră, legendele loră, cântecele loră și ni
mică în fine din ceea ce e neapărată 
pentru ca să’șl potă face omulă o ideiă 
justă.

Pentru a umple în parte acestă la
cună, ne vomă sili a face ună tablou 
ală vieții economice și sociale a popo
rului valahă din Epiră mai întâiu, și în 
fine ală poporului valahă din Macedonia 
și Albania.

In Epiră regiunea locuită de Valahi 
este costa răsăritenă și apusenă a Pin- 

dului, unde ei formezi o populațiune 
compactă. Mai tote satele și orășelele va
lahe suntă aședate pe înălțimi. Posi- 
țiunea lori e din cele mai pitorescl. 
Să’șl închipuiască cineva munți înalțl, a- 
coperițl cu păduri întinse, tormate din 
pini (molitfl) seculari, de fagi, de bradl 
și de crânguri stufose, și în mijloculă 
acestorti păduri, pe coste înveselitore, 
mari sate cu case, zidite din petră și 
înrenduiudu-se ca nisce caturi pe clinele 
colineloră.

Valahii suntă binefăcuțl, membrele 
lorii suntti vigurosă desemnate, fisonomia 
lorii este inteligentă, ochiulti lorii e viu, 
atitudinea lorii arată cntezare. In pri
vința moralului, după părerea tuturora 
călătoriloră, ei sunta curați la inimă 
(probi), onești, economi, ospitall, simpl 
(adecă modești), generoși, sinceri și cu 
inima deschisă. Femeile loră sunta în 
generala robuste și deprinse cu tote os- 
teuelele și privațiunile. Ochiula loră e 
plina de foca, mersulă loră e mândru și 
sigură. Adese-orI întâlnescl printre ele 
frumsețl rare, der ele se distingă mai 
alesă prin activitatea loră, prin probita
tea loră rară, prin iubirea loră pentru 
familiă și prin curagiulă loră.

Ocupațiunile principale ale omeni- 
loră suntă crescerea viteloră, Kiradjelik, 
transportula diferiteloră mărfuri pe cai, 
comerciulă și aurăria (meseria d’a lucra 
obiecte din aură și argintă.) Femeile 
lucreză lâna ori facă vestminte și învă- 
lișurl (scorțe, pături.)

înainte d’a se fi cedată Greciei Te- 
salia, Valahiii posedeau turme forte mari, 
ce le întrețineau vera pe munții Epi- 
rului și Macedoniei și erna le mânau în 
Tesalia, unde suntă pășiunl. Der de când 
s’a anexată acestă provincia la regatulă 
grecă, Valahii fiindă siliți a petrece erna 
aci, ușoră înțelege omulă greutățile, ce 
le’ntempină ei pentru a trece de două ori 
pe ană în două state diferite, și ruina 
ce urmeză de aci. Căci afară de chel- 
tuelile cele forte mari, ce se facă cu o 
astfelă de schimbare a locului, precum 
drepturile de vamă și de pașaporte, ei 
mai plătescă acum ună imposită îndoită 
de mare pentru oile și caii loră.

Emele din urmă au fostă aspre și 
nenorocite pentru Valahi, și scumpetea 
unită cu crisa ce domnesce dela anec- 
sarea Tesaliei la Grecia, au pricinuită 
ruina unei mari părți din acestă neferi
cită poporațiune.

Cu tote aceste lovituri succesive, 
Valahii posedă încă ună mare numără 
de oi. Ei suntă cari aprovisioneză mai 
tote orașele Epirului și Macedoniei cu 
brânză și cu untă.

Valahii facă mai multe feluri de 

brânză, dintre cari cea mai bună atinge 
prețulă de 10 piaștri turcescl ocaua (cam 
1 fl 80 cr), și celelalte de 2—4 piaștri.

Lâna se vinde cu 6—12 piaștri o- 
caua. Femeile valahe o lucreză ele însele 
și totă ele facă din ea vestminte, precum 
și vestmintele întregei familii, învălișurl 
frumose (ca straiele, păturile ori velințele) 
care suntă forte căutate, și mai multe 
feluri de stofe grose de rendă, ce se 
vendă în Albania și în orașele Epirului.

Astfelă Valahii au în mânile loră 
o ramură importantă a industriei textile 
și mai întregă monopolulă brânzături- 
loră, untului și laptelui. Omulă nu va fi 
puțină surprinsă de a auji că, fără a 
cultiva pămentulă, au în mânile loră 
grâulă Epirului și ală unei părți a Ma
cedoniei, și că ei trăescă în condițiunl 
superidre celorlalte popore ale Turciei.

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

Petersburgu, 1 Iunie. Țarulu a 
ținută la dejunulă datu în Peter
hof următorulu toastu: Beu în să
nătatea prințului Muntenegrului, 
uniculu amicu sinceră și credin
cioșii alu Rusiei.

Berlinu, 1 Iunie. Toastulă Ța
rului e viu comentată în cercurile 
politice și i-se atribue unu carac- 
teru provocatorii.

Belgradu, 1 Iunie. Garașanin a 
fostu dușii în închisorea prefec- 
turei orașului. Elu protestă în con
tra arestării sale.

BucurescT, 1 Iunie. Scirea adusă 
de 4iare> că ministru-președinte 
Catargiu a cerută regelui disolva- 
rea camereloru, deră că regele a 
refusatu, se adeveresce din parte 
competentă.

EDUCĂȚIUNE.
Cum trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dau copiiloru, pentru ca șcălu 
să-și ajungă mai cn înlesnire înaltulă ei seopu.

Motto : Copiii buni suntă bucuria 
părințiloră, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului lord.

(Urmare din numărulă 103 ală „Gaz Trans.11)

Urmăriți vieța băețiloră în tim- 
pulu petrecerei loră în șcblă.

Spuneți-le, că sfântă are să le 
fie școla, ca și biserica; că nu le 
este ertatu se pângărescă sfințenia 
ei prin nici unu cuventu de rușine 
seu de batjocură; că în școlă este 
pecatu se stea cu pălăria seu cu 
căciula pe capă; că e pecatu se 

taie masa și băncile cu bricegulă 
seu s6 spargă ferestrile școlei.

Invețați-i, că precum nu le este 
ertatu a o face acesta acasă la pă
rinți, astfelă nu le este ertată se 
o facă nici în școlă.

Esplicați-le și pricina, pentru 
ce nu.

Spuneți-le, că făcendu astfelă 
de necuviințe, ei calcă porunca a 
7-a a lui Dumnezeu, răpindu dela 
comună banii, cari trebuescă dațl, 
ca să se pună la locu paguba, ce 
o făcu ei adeseori cu jocurile loru 
sglobive sălbatice.

Spuneți-le, ce bine se putea 
face cu banii aceia, decă s’aru fi 
întrebuințatu spre alte scopuri fo- 
lositore, de pildă se putea ajuta 
o familiă scăpătată, care trăesce 
amărîtă și desnădăjduită din pri
cina sărăciei, seu ună copilă de 
șcblă, care n’are cărți și liaine. 
Câtă bine nu s’ar fi putută face 
în chipulu acesta ?

Despre tote acestea, dragii mei 
părinți, învețați-i pe scumpii voș
tri copii. Pe de-o parte le faceți 
bine loru, eră pe de altă parte 
ușurați sarcina învețătoriloru, oblin- 
du-le drumul u, pe care au să pur- 
cedă spre țînta deșteptărei și lu- 
minărei fiiloru voștri.

înainte de tote însă nu încetați 
a-i deprinde pe băeții voștri să 
se aibă cu toți colegii loru bine, 
trăindu cu ei în pace și în dra
goste.

Spuneți-le, că de geba se în
chină lui Dumnezeu, decă se în- 
vrăjbescu cu aceia, cu cari suntă 
chemați a fi împreună.

Arătați-le, câtu de urgisiți de 
Dumne4eu și de bmeni suntu ast
felu de băeți destrăbălați, din cari 
nu o să iasă nici-odată bmeni fe
riciți.

Invățați-i mai departe să fiă 
liniștiți și în tăcere să aștepte ve
nirea învățătorului, căutându a-i 
face bucuriă prin buna loru pur
tare, eră nu amărîndu-i cesurile 
din șcblă prin o vieță sălbatică, 
cu gâlceviri, și disordini și bătăi.

Arătați-le pilde despre școlari, 
cari se purtară câtu se pbte de 
bine cu toți conșcolarii lord, fă- 
cendu-se prin conduita loru plă
cuți tuturoru.

Sute de exemple avemu despre 
băeți, cari și-au făcută unu nume 
bună înaintea învățătoriloru și co- 
legiloru loru prin buna loru pur
tare și din cari mai apoi a eșită

tău am scăpată când a fostă tînără ca 
tine, căci multă a dorită numai ca să 
mă vadă, der etă tu m’ai înșelată să mă 
duci soțiă împăratului albă.

— Nu te teme, dise Petru, că nu 
te voiu da împăratului albă, ci te voiu 
ține pe sema mea.

Și decă au trecută îndărătă de la- 
turea de dincolo a mării, sa făcută ca- 
lulă cum a fostă și a cjisti:

— Suiți-vă dragii mei călare pe 
mine, că de 44 de ani totă asta am 
dorit’o.

Și s’au dusă pănă la Impăratulă albă, 
care cum a vădut'o pe Ilena Cosîndena, 
nu s’a mai putută stăpâni, ci i-a 
să mergă să se cunune amândoi.

— Pre bucurosă viu, împărate, dise 
ea, numai să-mi aduci averea mea totă 
la tine în curte, că am 300 de epe, și 
anume o sută cu părulă de aramă, o sută 
cu părulă de argintă și o sută cu părulă 
de aură,apoi ună armăsară de aură, care le 
portă loră grije.

Impăratulă albă îi dise lui Petru 
Fătă-frumosă să facă și acestă lucru pen
tru elă, și Petru la sfatulă calului se în
voi, der să’i dea Impăratulă 99 de omeni 
cu hărșae și lopețl, 99 pei de bivolă, 
99 clăi de cânepă și 99 tencurl de ră
șină.

Și i-a dată Impăratulă albă tote a- 
cestea lui Petru, care încăleca și se duse 
pănă la Marea roșiă. Acolo făcură ome
nii o gaură în pămentă și băgară în ea 
pe Cată-colea cală frumosă, puseră pe 
elă peile de bivolă și clăile de cânepă 
și tencurile de rășină și le-au îngropată 
omenii în pământ și pe Petru Făt-frumosă, 
ca să nu-lă vadă armăsarulă și să-lă 
omdre când va veni, l’au ascunsă. Apoi 
a rînchezată odată Cată-colea de s’a cu
tremurată pămentulă și a aucjită armăsa
rulă dintre epe, tocmai de dincolo de 
mare, și a cjisă :

— Cine pote să fiă acela pe fața 
pământului, care să mă potă pe mine 
aștepta, când mă voiu duce eu la elă ?

Er Cată-colea cală frumosă îi răs
punse :

— Eu sunt fratele tău, care am năs
cută dela o mamă.

Atunci pleca armăsarulă prin apă, și 
de mâniă mare ce i-a fostă se aprindea 
și apa pe unde venea elă. Și decă a tre
cută dincoce dise:

— Unde ești, că și pămentulă îlă 
ardă sub tine de 9 stâujinl?

— Aicia sunt frate! răspunse Cată- 
colea.

Și au începută să se bată amândoi 
și rupea armăsarulă din peile de bivolă, 

din cânepă și din rășină, gândindă că 
rupe din frate-său, și atâta a ruptă pănă 
s’a ostenită și a cădută josă. Der nici 
pe Cată-colea cală frumosă nu mai ră
măsese decâtă o pele de bivolă.

Atunci eși Petru Fătă-frumosă din 
ascundișulă său și cu o săritură fu lângă 
armăsară, căruia îi puse frâulă în capă, 
încăleca apoi pe Cată-colea cală frumosă, 
care îi (fise:

— Dragă Domnulă meu, dă de 
două ori în mine și de patru ori în ar
măsară, și te uită îndărătă de vecjl ză- 
rescl ceva?

— Vădă ună noră greu și fulgere 
și trăsnete, <fise Petru.

— Dă de patru ori în mine și de 
optă ori în armăsară, că altfelă ne a- 
jungă stavele și ne prăpădescă, cjise 
Cată-colea cală frumosă.

Așa făcu feciorulă și ajunse la 
Impăratulă albă și intra cu iepele în 
curte.

Impăratulă îi dise atunci Ilenei 
Cosîndene, că fiindu-i voia împlinită, să 
mergă să se cunune cu elă.

— Atunci mă voiu cununa cu tine, 
când îmi vei mulge iepele mele tote și 
te vei scălda în laptele loră, dise Ilena 
Cosîndena.

Impăratulă albă chemă pe Petru și 

îi dise să facă și acestă lucru, c’apoi e 
scăpată. Petru se sfătui cu calulă, care-i 
dise:

— Să le mulgi, dragă Domnulă 
meu, că eu voiu sufla cu narea cea 
dreptă și voiu desface pămentulă și se 
va face o tină pănă ’n genunchi, er cu 
narea cea stângă voiu sufla și voiu în
gheța iepele.

Și făcu Cată-colea cală frumosă 
cum a disă și s’a adusă o bute de 50 
de ferii în mijlocnlă curții și a umplu- 
t’o Petru Fătă-frumosă cu lapte.

— Vino împărate și te scaldă, dise 
Petru cătră stăpânu-său.

Ba să te scaldl tu mai ântâiu, 
Petre Fătă-frumosă, ca să nu’ml fi fă
cută tu ceva, că de vei muri, de tine 
nu e pagubă ca de mine.

Și a disă Cată-colea cală frumosă :
- Scaldă-te, dragă Domnulă meu, 

că ți voiu sufla eu ție de nici rece, nici 
caldă nu va fi laptele.

Și s’a scăldată Petru Fătă-frumosă, 
er impăratulă a disă :

— Lasă Petre Fătă-frumosă calulă 
să-mi sufle și mie când mă voiu băga 
în bute.

Și l’au luată pe impăratulă bmenii 
lui de subțiori, ca să-lă bage să se scalde 
în lapte, și calulă a suflată, der așa că 
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bărbați însemnați, folositori lorii, 
părințiloru și neniului loru. Deră 
vreu se ve vorbescu cu pilde scdse 
din istoriă, cari au pote mai multă 
putere de a ve convinge.

Aticii, Torquatu, Alariu și Cicero, 
patru vestiți bărbați din istoria 
Romaniloru, erau ca băețl cei mai 
buni școlari.

Ei se străduiau din răsputeri 
s6 învețe, care de care mai bine. 
Deră, ce era mai frumoșii de ei, 
câteși patru trăiau, nu numai între 
sine, ci și cu ceilalți colegi din școlă 
în pace și în dragoste.

Eră despre sfântulu Vasile celă 
Mare și despre Grigorie de Na- 
zianz ca școlari se istorisesce, că 
ei de asemenea erau modele de 
școlari, Eici ună cuventă de rușine 
seu de batjocură nu eșia din gura loru. 
De era vre-ună școlară mai greu de 
pricepere, ei le veniau în ajutorii cu 
sciința loru. De era vre-unulu mai 
îndeletnicii, ei îlit puvățuiau cu cuven- 
tulii lorii înțelepții, Astfelu ei erau 
iubiți si lăudați de toți, de învățători 
și de colegii lom.

Și decă eu ca dascălu m’așu 
gândi la trecutulu vieții mele dăs
călesc!, v’ași pute spune în ade- 
veru, că atunci am fostă în școlă mai 
veselă, mai rîvnitoru de a’ml îm
plini chemarea mea dăscălescă, 
când s’a întemplatu s6 am școlari 
cu zelu la învățătură și cu bună 
înțelegere întreolaltă, băețl, cari nu se 
sfădeau, nu se gâlceveu între olaltă, 
ci trăiau cu toții ca frații în pace 
și iubire.

Se me credeți, că astfelu de 
băețl înalță zelulu învățătorului, 
îi umple sufletulu de bucuriă și’lu 
făcu să’i fiâ ușoră sarcina spinosă 
a apostolatului său dăscălescu.

Și decă așu sta se mă gân- 
descu la viitorulu aceloru șco
lari, nu v’așupute spune erăși alta, 
decâtu că din acei băețl zeloși și 
obiclnuiți a trăi în dragoste fră- 
țt-scă cu colegii lorii s’au alesă 
mai apoi omenii cei mai de is
pravă, cari prin talentele și prin 
virtuțile loru au pusă temeiulu 
binelui și fericirei loru spre lauda 
lorii, a părințiloru și a școleloru, 
la care au învățată în tinerețele 
loru.

Unii dintre ei suntu astăcți pre
oți luminați, alții medici, alții ne
guțători, alții funcționari d’ai sta
tului, alții profesori, alții funcțio
nari la oficiile telegrafice, seu la 

căile ferate, toți omeni cu nume 
bunu, toți omeni harnici, bineve- 
ijuțî și respectați în societate.

Astfelu de bmenl au eșitu din 
băețl cu rîvnă la învățătură și 
cari, câtu timpii se aflară pe băn
cile scolei, cultivară adevăratele 
virtuți aleiubirei și înțelegerei co
legiale.

Amărîtă însă e vieța acelorti 
ămenî, cari ca școlari au avută o 
vieță destrăbălată.

Vai înse de bietulU învățătorii, 
care are nenorocirea de a petrece 
în mijloculu ăstorfelu de școlari 
rău nărăvițl, cari se certă și se 
bătu între olaltă și cari nu sciu 
să-și petrecă timpulu din școlă 
altfelu mai bine, decâtu zgîriândii 
și murdărindu păreții, cioplindu 
băncile și spărgendu ferestrile șcă- 
lei ca nisce mici Vandali, — amă
rîtă cu desăvîrșire este vieța unui 
astfelu de învățătorii.

Numai cu cutremură pășescebie- 
tulti omă pe pragulu școlei, de 
frică să nu i-se întâmple să aibă 
erăși prilegiu a se năcăji și a 
blastema ciasulu, în care sortea Ta ho
tar îtu a se face învețătoră!

Etă deci atâtea motive, dragii 
mei părinți, cari aru trebui să vă 
îndemne a deprinde pe băeții voș
tri de timpuriu să cultive atâtea 
virtuți frumose, cari îi potu face 
școlari harnici și mai târijiu, când 
voru fi mari, ămeni folositori șie-șl 
și societății omenescl.

Fie, ca să Vă succedă a sădi 
în sufletulu loru astfelu de vir
tuți.

Atunci ei voru merge la scblă 
nu de frica pedepsei, ci îmboldiți 
de dragostea învăpăiată, ce o au 
cătră școlă, întocma ca în vechime 
școlarulu Diogene, care fiindu greu 
de capU și din pricina acesta ade
seori bătutu de învățătorulu său, 
cjicea cătră acesta: „Bate-mă câtu 
vei vrea, să scii însă, că nu vei 
găsi bățu așa de tare, cu care să 
mă poți depărta de tine și de în
vățăturile tale“, seu ca Euclid, care 
cu risiculu de a fi pedepsită cu 
morte*)  mergea în fiece cți din Me- 
gara la Atena, ca să asculte în
vățăturile înțeleptului Socrate, care 
cu făclia înțelepciunei lumina su-

*) După Smiles-Schramm.

*) Atenienii, avându răsboiu cu Me- 
garenii, opriseră pe aceștia, sub pedepsă 
de morte, de a călca pe pământulă pa
triei loră.

fletulu scolariloru săi și îndrepta 
pașii loru pe calea adevărului și 
a virtuții. (Va urma.)

Jiu desprețuițl lucrurile mici*)

I.
Mulțl omeni s’au nenorocită 

pentru-că au nesocotită lucrurile 
mici. Vieța nostră se alcătuesce 
dintr’una șiră de mici întâmplări. 
Fiecare din aceste este în sine 
ne’nsemnată, și totuși de multe 
ori atârnă fericirea și isbânda o- 
mului de modulă cum se portă 
față cu ele. Caracterulă omului 
se formeză cu lucrurile mici, cu 
problemele și datoriile mici. Suc- 
cesulă unui neguțătoră atârnă de- 
la atențiunea ce o dă și lucruri- 
loră mici. O căsniciă plăcută este 
resultatulă multoră lucruri mici, 
cărora li-se dă îngrijirea cuvenită, 
O stăpânire bună erăși numai 
așa este cu putință: ea cere o 
rânduielă consciențiosă, cere în
grijirea și a celoră mai mici lucruri. 
Comorile sciinței și ale esperien- 
ței de asemenea numai din mici 
sfărimături de sciință și esperiență 
se potă aduna.

Câți nu au păgubită, au sufe
rită și s’au nenorocită în vieța 
loră pentrucă au nesocotită lu
crurile mici!

O vecliiă și frumosă legendă 
spune, că într’o cți de veră, pe 
arșița sorelui, Christosă călătoria 
cu învățăceii săi la ună locă mai 
depărtată. Pe drumă elă zări o 
frântură de potcovă și cțise cătră 
Petru se o ridice, der acesta era 
tocmai cufundată pe gânduri, cu- 
getândă la fapte și la lucruri mari. 
De aceea Petru se făcu că n’aude, 
și merse mai departe. Christosă 
a ridicată atunci însuși po.tcova 
de josă și în sătulă celă mai de 
aprăpe, vencjend’o unui faură, au 
primită pentru ea doi bani de a- 
ramă cu cari a cumpărată cerașe. 
Ei călătoriră apoi mai departe. 
Totă mai tare ardea sorele, așa 
că călătorii nu mai puteau de 
sete. Atunci Christos, care mergea 
înainte, a lăsată să caijă pe pă- 
mântă, ca din întâmplare, una din 
cerașe. Celă dinteiu, care se plecă 
ca să-o ridice, fu Petru. Și așa 
Christosă lăsă să cacjă o cerașe 

după alta, er Petru se plecă după 
fiecare și răcoritorele pome îi 
priiră de minune. In cele din 
urmă Christosă cjise rîijendă că
tră Petru: „Decă te plecai la tim- 
pulă seu, ți-ar fi venită multă 
mai ușoră. Celă ce nu prețuesce 
lucrurile mici, alergă mai târcjiu 
după și mai mici.“

Prin nesocotirea și negligiarea 
lucruriloră mici s’au nimicită multe 
averi mari și cele mai bune în
treprinderi de multe-ori au fostă 
zădărnicite. Din nebăgarea de 
semă a causeloră mici se întâm
plă cele mai mari rele și neno
rociri.

Corabia, care ducea comorile 
neguțătorului acasă, s’a înecată 
numai de aceea, pentru-că a ple
cată din portă, avendă o singura 
mică crepătură în fundă.

Pentru-că a lipsită ună cuiu, 
calulă ajutantului și-a perdută pot- 
cova; pentru-că a lipsită potcova, 
adjutantulă șl-a perdută calulă; 
pentru-că a lipsită calulă, adju
tantulă însu-șl a fostă perdută, 
căci inimiculă l’a ajunsă și l’a 
omorîtu, și pentru-că împreună cu 
adjutantulă s’a perdută și scrisorea 
cu porunca, ce ducea s’o prede, 
se perdu în cele din urmă și bă
tălia — și tote acestea numai și 
numai pentru-că n’a avută grijă 
sS bată ună cuiu mică în pot
covă!

„Merge și așa“ — c|ică toți 
aceia, cari desprețuescă lucrurile 
mici. — „Merge și așa! Aceste 
cuvinte au stricată multe carac
tere, au înghițită multe averi, au 
înecată multe corăbii, au arsă 
multe case și au nimicită multe 
planuri pline de speranță, cari 
decă se sevîrșeau, aduceau ome
nim ei mare bine. Nu la ceea ce 
„va merge și așa“, ci la ceea ce 
este mai bine în împrejurarea 
dată trebue sfi țintescă omule, 
căci îndată ce elă se va ține de 
„Merge și așa“ nu mai e scăpare 
pentru elă, este fără putere, este 
bătută și dată pe mâna dușma
nului seu.

Marele economistă francesă 
Leon Say ne înfățișeză urmările 
desprețuirei lucruriloră mici prin 
următorea pildă :

Pe o moșiă porcii și galițele 
(paseri) erau închise printr’ună 
gardă, a căruia ușă înse era mai 
totă deschisă, deorece lipsia o

carnea împăratului a rămașii în fundulă 
buții și osele pe desupră.

Și s’a bucuratQ Ilena Cosîndena vă- 
dându-se scăpată, de împăratule albă și 
a venturatd cu năframa peste stavele ei, 
care îndată s’au prefăcuta în trei mere, 
unuia de aramă, altuia de arginte și ce- 
lalalte de auru și a plecate cu Petru 
Făte-frumosO la tatăle lui.

In drumule lord vădură sub o pă
dure une feciore dorminde pe spate, er 
paloșule lui îi juca pe desupra la une 
stânjină de suse. Și a disă Petru Fătă- 
frumosa :

— Mă duca să-lu omora, că de s’a 
treeji, tote mă omâră ela pe mine și mi-te 
ia ela.

— Ba să nu-la omori, cjise ÎJlena 
Cosîndena, ci să te pui și tu pe spate 
lângă eld și să-ți îndrepți paloșule tău 
în susd, ca să vedl decă jocă atâta câtă 
ale lui.

Așa a făcuta Petru Fătă-frumosa și 
paloșule lui a jucate la une stânjină și 
jumătate de susă.

— Acum poți să’la scoli, îi <fise 
Ilena Cosîndena, că ești mai viteza ca 
ela.

Și l’a sculate Petru și l’a întrebata, 
că cine este ela ? Și’i spuse streinula, 
că e Jalnicule pământului. Și erăși l’a 
întrebata, că pe cine jelesce?

— Vedl tu cetatea aceea din pă
dure? (fise Jalniculă pământului. Acolo 
este o bătrână și are o fată, și de 9 ani 
îmi totă bate capulă ca să pună mâna 
pe ea să’ml fiă mie soțiă, der bătrâna dă 
cu spata și esă ca din pământd cătane 
câtă frundă și erbă.

— Bine frate, tu țl-ai bătutu capuld 
9 ani cji și nopte, și tote n’ai putută să 
pui mâna pe ea ; der en te uită cum 
am să țl-o aducă eu, numai să îngri- 
jescl tu de a mea pănă ce voiu veni.

Și a încălecata Petru Fătă-frumosă, 
șl-a luată paloșulă în mână și a plecată 
cătră cetatea cea din pădure. Când 
l’a vădutd bătrâna, că se apropie de ce
tate, dădu cu spata și începură a eși că
tane ca frundă și ca erba. Petru Fătă- 
frumosă începu a le tăia care cum eșiau, 
așa că baba, văcjendă că nu e de glumă, 
cjise cătră Petru :

— Aruncă’țl paloșule pe ferestrăși 
taiă spata, că’țl voiu scote afară fata.

Și cum a cjisă baba, așa a făcută 
Petru, care apoi a luată fata și a dus’o 
la Jalniculă pământului.

— Etă frate, țl-am adus’o, der a- 
cum s’o împărțimă, cjise Petru.

— N’o omorî, dise Jalnicula pă
mântului, că pre multa am jelit’o.

Petru Fătă-frumosa însă a despi- 
cat’o în două blane și a cjisă cătră Cată- 

colea cala frumosa, ca să o facă și pe 
fata bătrânei ca pe Ilena Cosîndena. Și 
calulă a înviat'o și Petru s’a prinsă 
frate de cruce cu Jalniculă pământului, 
apoi s’au despărțită unulă de altulă, și 
Petru s’a dusa acasă la tată-său.

— Hei tată, vădut’am câte ai vă- 
dută tu, dise Petru cătră tată-său, um- 
blat’am câta ai umblată tu, petrecut’am 
câte ai petrecuta tu, cu trei mai multe.

— Spune-mi-le acele trei, dragulă 
tatei, ca să le sciu și eu.

Și i-le spuse Petru și cjise tată-său:
— De împăratulă albă nici n’am 

aucjită din copilăria mea și tu ai mân
cată la o masă cu elă; pe Ilena Cosîn- 
deană, care ai adus’o aci cu tine, am 
dorită de când eram copilă de 9 ani 
s’o vădă și n’am putută, er tu ai adus’o 
să’țl fiă soțiă; de Jalnicula pământului 
de asemenea n’am audită, er tu te-ai 
prinsă frate de cruce cu elă.

Și s’a cununată Petru Fătă-frumosă 
cu Ilena Cosîndena și s’a făcută o nuntă 
de s’a veselită totă împărăția. Apoi s’a 
făcută Petru împărată în locuia tatălui 
său și de n’a murită și astădl trăesce.

Și m’am suită p’o șea
Și v’o spuseiu așa,
Și m’am suită p’ună cuiu
Și nici nu vă mai spuiu,
Că m’am suită p’o custură ruginăsă 
Și v’am spusă o poveste mincindsă.

S. M.

Poesii poporale.
Ccmazi-1 ZZaid.-ia.c-a.l-ix.

Frundă verde rogojină, 
Șede Comană la fântână
De trei luni și-o săptămână 
Cu pușculița pe mână,
Nu sciu gălă-i ori îi plină,
Că multă lume se miră.
Elă ședea și-mi adurmea 
Trei poteri îlă ocolea,
Der Comană când se scula
In genunchi se ridica
Și din gură cuvânta:
„Nu sciu pureci m’au trezită 
Ori poteri m’au ocolită!11
Apoi Comană se scula
Carabina îșl lua
Turna prafh cu chivără 
Mărunțișulă cu palma
Șepte gldnțe de-asupra. 
Trase-ună focă și trase două, 
Trase Comană până’n nouă, 
Din trei sute și cincldecl 
Numai unu mi-a scăpată
Mi-a scăpată ună Turcă spurcată 
Elă înadinsă l’a lăsată
Să ducă veste în sată
Că-i Comană voinică bărbată.
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încuiătore cum se cade. Cu câțiva 
cruceri s’ar ii putută direge lu- 
crulu în câteva minute, flind-că 
însă acesta nu s’a întâmplată, a- 
dese-oii se perdea câte una din 
galițe. într’o <]i se perdu unu 
purcelă frumosu, și întrega iamiliă 
a proprietarului, împreună cu gră- 
dinarulu, bucătăresa și cu fata, 
care mulgea vacile, alergară după 
elu ca se-lu caute. Grădinarului 
îi succese mai întâiu de a afla 
purcelulu; când sări înse peste o 
grdpă, ca se-i taie fuga, își scrînti 
piciorulu, așa că a trebuită se 
zacă doue septemânî. Bucătăresa, 
când se întorse în casă, găsi arse 
rufele, ce le acățase lângă tocă 
ca se se usce, er fata dela vaci, 
care în grabă uitase se lege va
cile în grajdu, vecju spre spaima 
ei, că una din vaci, care umbla 
slobodă prin grajdu, sdrobise cu 
cornele piciorulu unui mânzu, care 
din întâmplare era în acelașă 
grajdu. Rufele perdute prețuiau 
60 fl., er mânzulu aprăpe îndoită, 
așa că în câteva minute se făcu 
o pagubă mare numai pentru-că 
a lipsită o mică încuiătore, care 
putea se se facă cu câțiva cruceri.

Vieța este plină de asemenea 
esemple. Decă s’a făcută obiceiu 
de a nesocoti lucruri mici, atunci 
nu mai este departe nici perirea. 
Numai mâna celui cu îngrijire face 
bogățiă și bărbatulă și nevasta, 
îndată, ce suntă cu îngrijire, își 
îndreptă privirile loră asupra lu- 
cruriloră mici, ca și asupra celoru 
mari.

Omulă trebue se pună preță 
și pe lucrurile cele mai mici. Se 
luămă de pildă cea mai mică din
tre monede — ună cruceră? Ce 
se începă omulă cu acestă bană, 
cu ună singură cruceră. Ce pote 
s8-și cumpere pentru elă? De ce-i 
e bună? Capeți, ce-i dreptă, pen- 
tr’unu cruceră o colă de hârtia 
de scrisă, seu ună condeiu, seu o 
cutiă de chibrituri (aprinjdre), ori 
îlă dai unui cerșitoră. Și totuși 
câtă fericire nu atârnă dela aceea, 
cum scie omulă întrebuința cru- 
cerulă!

Pote cineva se lucreze încă- 
odată așa de multă și se câștige 
îndoită, der decă crucerii, cari 
suntă rodulă muncii sale încor
date, îi scapă printre degete, decă 
duce c|ilnicu câțiva în cârciumă, 
er alții îi cheltuesce într’ună modă 
seu altulă, vieța lui plină de muncă 
nu se va deosebi de vieța vitei, 
care trage la jugă. Decă însă va 
plăti câțiva pe septemână la vr’o 
cassă pentru ajutorare, decă va 
duce alții în cassa de păstrare (de 
depuneri), și decă va da ceea ce-i 
mai remâne soției sale cu scopă 
ca se-i întrebuințeze consciențiosă 
în economia casei, atunci curendă 
va cunosce ce preță au crucerii 
sei și câtă de multă se plătesce 
ca omulă se scie prețui cum se 
cade și lucrurile cele mai mici. 
Mijldcele lui se voră îmulți, vieța 
lui casnică va deveni totă mai 
plăcută și privirea lui în viitoră 
îi va pricinui din ce în ce mai 
puțină grijă.

Totă ce-și păstreză, își econo- 
misesce omulă, se compune din 
lucruri mici. Multe grăunțe făcu 
ferdela (banița), mulți cruceri facă 
florinulă, din florinii păstrați se 
făcu cu timpulă galbinl, din banii 
de argintă se facă bani de aură. 
Banii astfelă păstrați însemnă vieță 
plăcută, bună-stare și neatârnare. 
Der crucerulă trebue se fiă agoni
sită în modă cinstită, căci, cum se 
(jice cu dreptă, ună cruceră ago
nisită cu cinste și omeniă e mai 
multă vrednică decâtă unu florină 
dăruită, și o zeche agonisită prin 

muncă încălcjesce mai multă de
câtă o bundă căpetată în cinste.

Părintele albineloră,
istorioră instructivă, pentru poporti și tinerime, 

de MichailH Connerth. — Localisată de 
Vateriu FlorianO.

Albinele lucrătore ; Trântorii; Matca. 
(Urmare.)

Când are să se pună unui stupii o 
altă matcă, atunci matca bătrână din 
acelă stupă trebuesce mai ântâiu prinsă. 
La coșnițele cele de paie se pote înde
plini lucrulă acesta numai așa, că se 
alungă din coșnița cea cu matcă tote 
albinele dimpreună cu ea într’o altă coș- 
niță golă. Lucrulă acesta cam astfeliu 
se petrece: coșnița cea golă se aședă 
cu gura pe vârfulă coșniței celei pline 
cu albine (vedl-bine, că gaura din ver- 
fulă acestei coșnițe trebue atunci des
fundată), dup’aceea urdinișurile trebuescă 
cu-o năframă legate ca nu cumva s6 
potă eși pe acolo albinele. — Numai 
decâtă se bate acum coșnița cea plină 
cu albine jură împrejură cu nisce lem- 
nuțe, pănă ce matca dimpreună cu albi
nele lucrătore s’au strecurată în coșnița 
cea golă. Încă mai înainte de a se bate 
coșnița cu lemnuțe, este de lipsă să se’n- 
troducă în acesta fumă. Decă matca s’a 
suită în coșnița cea golă, atunci albinele 
suntă liniștite și se adună mototolă în 
verfulă acelei coșnițe. Când matca nu 
s’a suită în coșnița cea golă, atunci o 
audl bombăindă în conița cea plină cu 
faguri.

Ajungendă matca în coșnița cea 
golă, stuparulă acum pote să ia coșnița 
să-o ducă în drecare locă și să-o isbescă 
cu gura de pămentă; astfelă albinele 
dimpreună cu matca dintr’însa voră căde 
pe pămentă ; îndată ce s’a făcută acesta 
se caută acum cu de-amăruntulă matca 
dintre acele albine și lucrulă nu este 
prea greu de îndeplinită, deorece cele 
mai multe albine sboră de josă îndărăptă 
la coșnița cea vechiă, remânândă josă 
pe pămentă numai ună mototolă mică 
cu albine în mijloculă căruia se pote 
găsi matca.

Decă voiesce cineva să ia matca 
dela ună stupă, care se află într’o coș- 
niță de cele mai nouă, cari au forma 
unei lădițe, atunci o pote acesta prea 
ușoră face. împrejurul» matcei în tot- 
deuna se află o mulțime de albine, cari 
o păzescă și însoțescă pretutindinea și 
pe acestă semnă se pote cundsce unde 
se află matca. Când se prinde matca cu 
mânile, trebuie omulă să fiă cu băgare 
de semă, ca nu cumva să-i rupă vre’ună 
pici ră seu vre-o aripă.

Decă s’a luată unui stupă matca, 
atunci elă devine forte neliniștită ; unele 
albine iesă pe urdinișuri afară din coș- 
niță și sboră căutândă împrejurulă ce
lorlalte coșnițe după matca loră ! Se pare 
că deodată a perită tătă ordinea ce ți
nea mai înainte în modă așa de frumu- 
șelă întregă stupulă! In coșniță e zăpă- 
celă mare și unele albine începă a se 
boci, dândă dela sine prelungitele și 
plângătorele tonuri, cari sună ca: uh- 
uh-uli! Prin perderea matcei stupulă șl-a 
perdută curaj iulă și nu scie la începută 
ce să facă; numai unele albine sboră la 
pășune, se reîntorcu însă curendă înapoi, 
nu așa de tare încărcate ca de alteori; 
așișderea și sburatulă este cu totului 
altulă, anume liuiștită și fără de bâjbă- 
itulă și cântatulă ce-lă veselă celă făceau 
pănă aci înainte de plecarea loră la 
câmpă.

După cea dintâiu zăpăcelă, în care 
au fostă aduse albinele prin perderea 
matcei loră, ele iau numai decâtă mă
surile de lipsă, de a se despăgubi pentru 
perderea suferită. Decă au vre-o celulă 
mai mare, în formă de ghindă, în care 
se află vr’ună puiu de matcă, atunci al
binele suntă deocamdată mângâiate. Din 
acesta celulă în curendă primescă o 
matcă, și viitorulă stupului este asigurată. 
Decă însă o astfelă de celulă nu se află, 
atunci numai decâtă se pună la lucru

ca să desvolte din o omidă de albină lu
crătore o matcă îulocuitore. In amân
două cașurile albinele suntă mântuite de 
perire și ele se îndestulescă cu atâta, țj 

Voindă stuparulă să pună la stupulă 
fără matcă o matcă străină, atunci acesta 
trebue să se întâmple mai înainte de ce 
pășescă albinele la clocirea ouăloră, din 
cari voescă să se desvolte matca. Decă 
se aduce matca străină în coșniță după 
ce au începută deja albinele să clocescă, 
atunci celulele cu puii, din cari au să 
se desvolte matcele, trebuiescă tăiate 
josă dela tagură și înlăturate, căci de 
nu, matca cea nouă nu este primită în 
coșniță.

Albinele trebuescă să facă mai în
tâiu cunoseință cu matca cea străină, 
mai înainte de ce ar recun6sce-o de 
matcă, și acesta se pare că se întâmplă 
cu ajutorulă mirosului. De aceea pe o 
astfelă de matcă nu trebue să-o lăsămă 
numai decâtă liberă (slobodă) în coșniță, 
pentru-că îndată ce vine o astfelă de 
matcă la ună stupă străină, este atacată 
de ună mototolă de albine, trebuindă 
astfelă ca să se înădușe și să zacă încu- 
rendă mortă înaintea urdinișului.“

„Der cum amă pute preveni răulă 
acesta ?“ întrebarămă noi numai decâtă 
pe parochă. Elă ne răspunse cam 
astfeliu :

„Spre a scăpa de primejdia acesta 
se închide matca într’o țesătură de drotă, 
ce este asemenea unui coperișă (capacă) 
mare de pipă, împlântându-se acestă co
perișă afundă în mijloculă unui fagură 
în care clocescă albinele puii, împlân
tându-se anume gura acestui coperișă 
pănă cătră mijloculă fagurului. Prin 
acesta matca este scutită de mușcăturile 
albineloră. După ună restempă de 24 

l ore seu și mai multă s’au împretinită 
deja albinele cu matca cea nouă și îi 
întindă mâncare prin țesătura de drotă; 
întemplându-se acesta, este bine a slo- 
bodi matca de sub acelă acoperișă și 
albinele suntă deci mântuite de năcază.„

Iloiulu.
Intr’aceea timpulă s’a apropiată de 

ora a decea din di și domnulă parochă 
ne dise să ne uitămă mai cu deamărun- 
tulă pe la deosebitele feliurl de coșnițe, 
în cari se aflau stupii. Cu deosebire 
ne dise elă să privimă mai multă pe la 
urdinișuri. Și într’adevăru, că aci domnia 
o vieță, ce nu o poți afla într’altă locă. 
Din coșnițele ce se aflau în stupina cea 
mare eșiau cu milionele serguinciosele 
albine lucrătore spre a se reîntorce în
cărcate cu miere și pulvere de pe flori 
și astfeliu a înmulți cu mijldce de traiu 
bunăstarea casei loră. PrietiDOsulă pa
rochă însă începu din nou astfeliu a 
cuvânta:

„In coșnițele, ce le vedeți voi, iu- 
bițiloră aici, ședă matcele, albinele lu
crătore și trântorii, despre cari v’am 
vorbită mai înainte. într’o astfelă de 
coșniță viețuescă la olaltă o matcă, cam 
cincl-cjecl pănă la o sută de mii albine 
lucrătore și două pănă la cinci mii de 
trântori; acești locuitori se numescă 
c’ună singură cuvântă stupă.

Veți sci, prea iubiții mei prietini, 
că mai tote poporele din vechime s’au 
îndeletnicită cu stupăritulă. Așa în tes- 
tamentulă vecliiu se cetesce, că în țera 
făgăduinței curgea lapte și miere — o 
dovadă, că în țera acesta avută stupări
tulă era în flore. — Scriitorii cei vechi 
romani și greci au lăsată multe bune 
și frumbse neamuriloră următore despre 
îngrijirea albineloră. Cu venirea popore- 
loră din răsărită la apusă albinele încă 
se înmulțiră mai în tdte țările Europei. 
— Impăratulă Carolă celă mare, care 
se îngrijia forte multă de binele supuși- 
loră săi, a fostă dată legi cu privire la 
îngrijirea albineloră. în țera nemțescă 
(Germania), mai alesă în orașulă Norim- 
berga s’au formată societăți, cari se în
deletniceau cu stupăritulă pe-o scară în
tinsă, societăți, cari și astăcjl mai suntă.

Albinele suntă de mai multe feluri. 
Pe la noi se află albina cea negriă. — In 

Italia d. e. se află o albină cu multă 
mai frumdsă ca a udstră, avândă inele 
galbine pe burtă.—De altmintrelea fiăcare 
țâră își are feliulă ei de albine ca do- 
mestecită din ce în ce mai tare în de- 
cursulă vecuriloră.

Prin lucrarea mai înțelepțescă a 
pământului, a luată în veculă nostru și 
stupăritulă ună avântă uriașă. Mai mul- 
toră bărbați plini de prevederi, și prie
tini ai albineloră, li-a reușită prin ob
servări amenunțite a cunosce mai de 
aprope vieța acestora, întocmindă astfelă 
coșnițele, încâtă albinele potă fi prin 
întocmirile acestoră coșnițe silite a lucra 
după dorința și voința aceluia, care se 
îngrijesce de ele.

Deși stupăritulă este unulă dintre 
cei mai plăcuți râmi ai economiei de câmpă 
fiindă vrednică a fi numită așa (jicendă 
poesia acestei economii, stuparulă pe 
lângă îndeletnicirea cea plăcută ce o 
simte, totuși voesce a trage din ea și 
folosă. Și acestă folosă îlă și pote trage 
cu dreptă cuventă prin întocmirea coș- 
nițeloră din 4'ua de astădl.

O abatere dela întocmirea cea de pănă 
acum a coșnițeloră puteți vede de pildă 
în acea împrejurare, că eu am făcută la 
coșnițe patru urdinișuri, spre fiăcare 
direcțiune cerescă câte ună urdinisă; 
va să dică pe patru locuri potă eși și 
intra albinele pe când țăranii cari nu 
cunoscă firea albineloră lasă să sbore 
albinele mai numai spre răsărită din 
coșnițe.

Aședarea coșnițeloră spre răsărită 
seu medă-di-răsărită într’atâta este pri- 
inciosă, încâtă sorele de dimineța stâr- 
nesce pe albine de timpuriu la lucru, 
pe când stupii aședați spre partea 
de medă-di se îndeletnicescă mai multă 
cu înmulțirea albineloră, adecă clocescă 
mai multă, er cei aședați în spre meclă- 
nopte clocescă mai puțină și adună mi
ere mai multă. Pe când poți vede îna
intea urdinișuriloră dela stupii cei aședați 
spre medă-di întotdeuna multe albine 
jucândă în aeră și a-le audi cântândă, 
pe atunci la stupii cei aședați spre 
medă-nopte numai prea puține albine 
vei pute vede petrecându-șl timpulă în 
nelucrare și jucare. Stupii cei aședați 
spre apusă într’atâta suntă în modă 
nepriinciosă aședați, încâtă partea cea 
mai mare a viforiloră vină în decursulă 
verei dela apusă și forte multe albine 
cu prilegiulă acestoră vifore reîntorcen- 
du-se îndărăptă la coșniță nu potă sbura 
deodată la urdinișă și lunecândă josă se 
schilodescă, și urmarea firescă a acestoră 
schilodiri este perirea loră .“

Pe când ascultamă la cuvintele 
d-lui parochă, veni iute din partea cea
laltă servitorulă casei, anume Andreiu, 
ună fecioră sveltă, ca de vre-o 18 ani, 
strigândă cu bucuriă: „tocmai acum ro- 
esce stupulă ală 50-lea. Se întindă ro- 
ciulă ca se’lă prindemă ?u

„Ba nuu, dise domnulă parochă, 
„de astă dată nu vomă face-o acesta, 
ci vomă lăsa ca acelă stupă să roescă 
de astădată în draga voia lui, ca astfelă 
să potă și acești domni studențl vede 
roire de stupă. VenițI, fii mei, și priviți 
întâmplarea cea mai frumosă și învese
li tore din vieța albineloră!“

In curândă ne aflarămă în apropi
erea acelui stupă, ce roia. Pe urdinișă 
eșiau mereu la albine din coșniță afară, 
rotindu-se într’o depărtare din ce în ce 
mai mare dela coșniță, cântândă de bu
curiă c ună glasă așa de dulce, ca și care 
n amă mai audită pănă atunci. Noi ne 
mirarămă forte de numărulă celă mare 
ală albineloră, cari s’au adăpostită în 
acea coșniță.

Câtă timpă a ținută eșirea albine
loră din coșniță, albinele lucrătore, cari 
se reîntorceau dela câmpă, nu putură să 
intre în coșniță, nu, ci am băgată de 
de semă, că și ele au fostă răpite de 
cântările cele vesele, căci s’au alăturată 
roiului ca să potă și ele cânta cântecele 
cele de bucuriă.

îndată ce au eșită tote albinele, cart 
au fostă roită, din coșniță și după-ce
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întregă roiulă s'a rotită vre-o câteva pe placă, căci se rugară de Română să-i 
minute împrejurulu stupinei, ca și cum învățe tainele cliisăliții.
și-ar fi luată dela patria-i iubită învăța bucurosă pentru o sută de zloțl 
rămasă bună, se îndreptă avendă forma 
unui mototolă mare ce 
ună pomă. După vre-o 
s’au aședată mai tote 
crengă de vre-o 50 de 
lungă și țînendu se 
altele atârnau de ea în forma unui stru
gure mare. Tote albinele, ce s’au fostă 
alăturată acestui roiu, erau acum adunate 
aici, spre a se sfătui încătrău să-și în
drepte pașii loră ca să-și găsiască o nouă 
patriă. Domnulă parochă însă scuti pe 
albine de ori ce grijă, luândă măsuri 
numai ca roiulă acesta pănă una alta 
să nu o ia cătră pădure ca să-și caute 
acolo patria sa. Numai deeâtă striga lui 
Andreiu ca să aducă, în loculă unde s’a 
fostă aședată roiulă, prăjina cea lungă, 
în verfulă căreia era înțepenită o coș- 
niță golă, der curată și frecată pe din
lăuntru cu mătăcină. Prăjina avea la 
vârfă trei corne; în aceste corne ora 
înțepenită coșnița și anume cu fundulă 
la vale și cu gura la delă. Acestă pră
jină era acum ținută de cătră domnulă 
parochă sub roiu, pe când servitorulă 
Andreiu ca și când bați în pălml s’a 
fostă suita în acelă pomă, unde era ro
iulă, și printr’o mișcare bună a crengei 
pe care se alia roiulă, l’a scuturată 
frumosă în eoșniță. Pe când s’a slobo- 
dită roiulă încetișoră din pomă, noi așe- 
ejarămă în umbra pomului o laviță. Pe 
acestă laviță a fostă pusă apoi coșnița 
cu roiulă și acoperită cu o pânză. Așe- 
darea acesta a roiului pe laviță pentru 
aceea s’a făcută, ca albinele cari au mai 
fostă rămasă pe crengă să se potă și 
ele alătura la cele din eoșniță. Totă lu- 
crulă s’a făcută în timpă de dece minute.

„Acestă roiu ni-a dată puțină de 
lucru“, Zise într’aceea domnulă parochă, 
„der iubiții mei nu toți roii facă așa, 
ca roiulă, care s’a aședată pe acestă 
pomă. Nu, căci câte unulă atâta lucru’i 
dă stuparului, pănă îlă prinde, câtă nu 
este vrednică!

La totă întâmplarea însă este mai 
bine ca roiulă să fiă lăsată în draga 
voia lui, ca să se așede în cutare seu 
cutare locă, apoi să fiă seu scuturată în 
eoșniță, precum ați văclută că s’a făcută 
adese-orl, seu când acesta nu-i cu putință, 
a-’lă mătura cu-o măturice de pene în 
eoșniță. Când nu se pote face nici acestă 
lucru, atunci albinele trebuescă alungate 
cu fumu de pe loculă unde s’au așeclată 
în eoșniță. Alungarea se întâmplă mai 
alesă atunci, câud de pildă ună roiu s’a 
așeejată în vre’ună gardă de mărăcini 
seu în vre-o crăpătură de zidă. De multe 
ori se întâmplă, că roiulă nu voesce de 
locă să se așede undeva, și voesce a-o 
lua la sănătosa. Decă gâcesce stuparulă 
acestă voință a roiului, atunci stropesce 
cu vre’ună mătăuză apă asupra roiului. 
Acestă stropire în curendă le face pe 
albine ca să-și părăsescă cugetulă loră 
celă slabă și să se așede undeva în apro
piere. Când stuparulă nu isbutesce nici 
cu acestă mijlocă a schimba cugetulă 
celu rău ală albineloră, atunci prin trăs- 
netulă unei pusce de bună semă le va 
întorce, căci îndată ce a trosnită pușca, 
albinele se lasă în josă spre pămentă. 
Decă stuparulă voesce ca să-și cruțe tote 
aceste osteneli, face mai bine, dâcă va 
prinde roiulă numai deeâtă în rociulă 
întocmită pentru roire.u (Va urma.)

Din traista cu minciunile.

De-ale Secuilorii.
Erau în cale cătră casă, ei sciu de 

unde, doi Săcui, der neputendă ei a- 
junge în diua aceea până la vatra loră, 
traseră peste nopte la ună Română. 
Româuulă iubitoră de ospețl îi vede 
bucurosu și le face îndemână ce păte. 
Pe semne însă era dintre codașii satu
lui, căci nu putu să-i îmbiă deeâtă cu 
chisăliță. Prea bine! omulă flămândă 
nu umblă alegendu. Săcuii se sufulcă la 
chisăliță și se vede că tare li-a cădută

Românulă îi

se mișca spre 
câteva minute 
albinele pe o 
centimetri de

strînsă unele de

bani răi, cum erau p’atuncl, âră Săcuii 
— în diua următore o iau la tălpășița 
cjicendă totă chisăliță... chisăliță... nu 
cumva Domne fereăce să-o uite. Cândă 
ajungă la o vale — ia învățătură de 
ai de unde. Nici unulă, nici altulă nu 
mai scia ca bâta cum să-i cjioii acelei 
mâncări... Măi, — <j'ce ce^ ma' cu 
minte — amă perdută cuventulă, sun- 
temă de pagubă“. — „Așa-i, — respunde 
celalaltă — suntemă de pagubă, der să 
ne punemă să căutămă, jpentru-că numai 
în apa asta a trebuită să-lă perdemă.u 
Și apucă Săcuii două rudițe și caută 
și mereu caută de-alungulă și de-alatulă 
văii, încâtă îi treceau sudorile. Era pe 
la înserate, der cuvântă nici vorbă. L’au 
perdută și pace bună.

Tocmai atunci aduce Dumnedeu pe 
ună Română la vale și vădendă elă apa 
atâtă 
caută 
sațl-o 
găsiți 
apa-i mai turbure deeâtă chisăliță ?“

„Aha ! vecjl asta-i!“ cj'ce Săcuiulă cel 
de ală doilea cătră celă mai cuminte, 
nu ți-am spusă, că numai în apa asta 
a trebuită să’lă perdemău. — „Ba deu 
așa,“ — răspunse celalaltă — „der câtă 
a fostă de ală naibii cuventulă, noi îlă 
căutamă în apă, eră elă se trase la țăr- 
mure, unde era Românulă !“

de turbure, se miră audindă ce 
Secuii și le strigă : „hai Secuii, lă
să se liniștescă, că mai de grabă 
ce-ațl perduttî ; nu vedeți voi, că

Porniseră Săcuii 12 la târgă. Și a 
fostă așa, că au trebuită să treacă peste 
ună rîu. De cea parte a rîului se nu
măra ei pe ei ca să vedă, nu cumva a 
perită vre unulă în apă. „Eu mi-să eu 
— începe celă dinteiu, — tu unulă, ăsta 
doi, celaltă trei și așa mai departe pănă 
la 
nu 
s’a

un-spre-dece. Ală doi-spre-decelea 
era nicăirl, eră Săcuii se mira ce 
alesă de elă.
„Măi — dice altulă, — n’ai socotit 

bine, las’ să socotescă eu.“ Și începe 
cum a începută celalaltă: „Eu mi-să eu, 
tu unulă, ăsta doi, cela trei... și așa mai 
departe. Ală doisprezecelea eră nu era 
nicăirl. Socotesce ală treilea, ală patru
lea, socotescă toți de-a rendulă, der ală 
doi-spre-decelea nu vrea să 
ca pămentulă.

Când le era mai mare 
vine ună hoță de Română
cu de-ală de ce felă are să facă, le cjice: 
Ce-mi dațl decă vă voiu socoti eu pe 
toți doispredece ?“ — „Da-ți-omă o sută 
de zloțlu. răspundă ei. Și apucă Româ- 
nulă meu bâta sa

frumosă, 
cam grosă, 
nodurosă, 
cu mesdreaua mesdrită, 
pe pală călită, 
pe spate curuită

și începe a socoti: „tu unulă, 
doi, tu trei... eră Săcuii care cum căpăta 
’i scărtina loculă și stetea la o parte.

„Toți sunteți ?“ întrebă Românulă 
după ce a isprăvită.

,ToțIu, răspunseră Săcuii.
Românulă lua suta dezloțl. eră Să

cuii porniră mai departe minunându-se 
ce bâtă nesdravănă are hoțulă de Ro
mână. loanu Koevary

iesă la ivelă

buimăceala, 
și văcjendă

tu

MULTE SI DE TOATE.__ ___ J
Jertfa unei credințe deșerte.

Din satulTamucea, ocolul SuchumfCau- 
casă], se scrie lui „Kawkas“: Unei văduve 
îi muri ună copilă. Curând după aceea 
i-se bolnăvi și ală doilea copilă. Vecinii 
sfătuiră ca copilulă să mergă la o păs- 
călitdre cunoscută bătrână și s’o întrebe, 
ce este causa. Acesta răspunse, că muma 
bolnavului este vina. „Strigoia“ trebue 
silită seu să’șl mărturisescă vina, ori să 
fiă arsă pe rugă, ca să se scape întregă 
sătulă de „vrăjile“ ei, dise păscălitorea. 
Văduva ședea în casă la ea, fără nici o 
presimțire, și tocmai se pregătea să mă
nânce, când etă intră în colibă o droiă

de vecini, provocându-o că mai bine să 
mărturisescă totulă. Sărmana nu scia 
de ce-i vorba și amuțise de spaimă. Tă
cerea i-se socoti dreptă mărturisire a vi
novăției. Se ridică numai deeâtă nnă 
rugă, pe văduvă o desbrăcară și cu fieră 
înroșite o arseră în mai multe părți ale cor
pului, apoi o legară de-alungulă unui pară, 
o ridicară d’asupra rugului aprinsă, în- 
vertindu-o neîntreruptă. Friptă de jumă
tate, bieta, îșl dete sufletulă c’ună stri- 
gătă înfiorătoră. Cadavrulă i-se înmor
mânta în tăcere. Preotulă și alte per- 
sone, trași la răspundere, spuseră, că 
văduva a murită d’o bblă lipiciosă, 
d’aceea ar fi îngropat’o așa iute. O cer
cetare strictă însă scose adevărulă 
la ivelă. Făptuitorii voră fi, se dice, pe
depsiți.

* 
TOte se mărită.

In 1880, câteva tinereNemțoice fundară 
la Berlină ună clubă, ale cărei membre 
se legau să nu se mărite, sub pedepsă 
de a plăti o miiă de lei amendă. Ideea 
acesta caraghiosă avu maiîntâiu ore-care 
succesă, apoi societarele nu întârejiară 
a-șl schimba părerea și, anulă acesta, la 
epoca adunării generale, nu se mai afla 
deeâtă o singură aderentă în fața unui 
capitală de 26.000 mărci. După desbaterl 
mature, membrele sperjure hotărîră, ca 
suma adunată să se facă în două părți 
egale, din cari una să se dea spitalului, 
cealaltă să se lase ultimei asociate, care 
singură a persistată cu energiă să nu-șl 
calce cuventulă măritându-se.

convoca uuă congresă, care 
de scopă a discuta asupra 
unei limbi scientifice uuiver- 
basă a ideii acesteia ser-

Limbă internațională.
Introducerea unei limbi sciențifice 

internaționale s’a discutată seriosă cjilele 
acestea în Parisă. Societatea pentru 
medicina practică din Parisă și socie
tatea filosofică americană s’au întrunită 
pentru a 
va ave 
adoptării 
sale. De 
vesce ună proiectă ală lui Dr. Ad. Nicola 
din Parisă. într’o ședință ținută de pro- 
fesorulă Dujardin-Beaurnetz s’au făcută 
următorele propuneri din partea delega- 
țiloră societății zoologice parisiaue și a 
societății de medicină din ală 17 aron- 
dismentă: Societatea zoologică recomandă 
congresului: 1 a adopta ca limbă scienți- 
fică internațională una dintre limbile vii; 
2) a respinge volupiilmlti, fiiud-că nu satis
face condițiuniloră unei limbi internațio
nale. Societatea de medicină din aron- 
dism. 17 este contra introducerii unei 
limbi nouă, desaprobă volapukulă întru 
tote, și susține, că francesa, din causa 
particularitățiloră și a respândirei ei ce
lei mari, întrunesce condițiunile necesare 
pentru o limbă internațională.

SS:

Unii Mecena.
Senora Tnbau, una dintre fruntașele 

teatrului din Spania, care de presentă 
se află în Buenos Ayres, a dată nu de 
multă ună dejună în onOrea impresa- 
riului ei într’ună otelă. La acesta s’a 
invitată consululă spaniolă, bancherulă 
Louis Castells și ună actoră vecliiu astădl 
neputinciosă, lose Valero. La masă veni 
vorba și despre starea materială a lui 
Valero. Acesta, mai ’nainte era o stea 
pe scena spaniolă, astădl bătrână de 
totă, cu o familiă nunierdsă, trăesce 
în lipsă forte măre, ceea-ce singură 
spunea pe față. Bătrânulă, înfierbântată 
nițelă de vină, esclamâ: Cu 10,000 duros 
f20,000 fi.) așă fi omă forte fericită!“ 
Bancherulă Castells ascultase cu luare 
aminte. După ce bătrănnlă a sfârșită po
vestirea, parte glumeță, parte tristă, a 
stării sale, bancherulă cere condeiu și 
negrelă, scote din buzunarăo carte de 
șecurl, rupe o foiă, o umple și-o în
tinde surprinsului Valero, cu cuvintele: 
„6tă, amigo, aici ai 10,000 duros, do- 
rescă să poți fi în adevără fericită !u Va
lero privea la elă încremenită, pe urmă 
vărjendă că e lucru seriosă, cădii la pi- 
ciorele binefăcătorului său. Toți cei de 
față erau adâncă mișcațl.

* ,

Orașulu Londra,
D. Stephen Jeans a ținută cjilele 

acestea în societatea arteloră din Londra 
o prelegere interesantă asupra circulați
unei pe strade și pe calea ferată a 
Londrei. Poporațiunea orașului acestuia 
numără astădl 4.500,000 suflete adecă 
încă-odată p’atâțl locuitori câți are totă 
Transilvania. Decă orașulă va cresc.e în 
modulă de pănă acum, adecă totă la 
Zece ani cu 500,000, atunci cu sferșitulă 
veacului de față Londra va număra 7 
milione locuitori, adecă mai mulțl 
ca Anglia și Wales la a. 1811. In cei 
din urmă dece ani numărulă caselorl 
a sporită dela 207,000 la 320,000. Cele 
șese linii ferate principale din Londra 
transportă pe ană 200,000,000 călători, 
tramvaiurile 150,000,000, omnibusurile 
120,000,000. In Londra suntă 11,300 
biijl, cari servescă pe ană 30,000,000 
pasageri.

Noua punte peste Niagara
în nemijlocita apropiare de unde 

cadă apele, s’a dată circulațiunei la 7 
Maiu a. c. Lungimea ei este de 12.000 
urme, lățimea de 17 urme și se ridică 
d’asupra apei la o înălțime de 197 urme. 
E construită de Rochester Brigde și 
Iron Work.

Logică.
învățător ulii: Ce trebui sd/aci înainte 

de tote ca să dobândescl iertarea pă- 
cateloră ?

Școlarulu : Trebuie să păcătuescl mai 
ântâiu.

* 
Bine Înarmată.

„Râu, draga mea, te-ai hotărâtă se
riosă să iai pe unăvăduvă?“

— „Fără îndoială.“
„Și nu’țl pomenesce nicl-odată de fe

meia cea d’intâiu1u
— „Nu-i dă mâna, căci atunci numai 

deeâtă așă începe și eu despre ală treilea 
bărbată ală meu“

*
Fomete și coleră in India.

După o scire oficială, în Ganzam 
(Madras) bântue fometea și colera. Peste 
o miiă de Omeni moră pe săptămână. 
Cincl-spredece mii de persone suntă o- 
cupate cu construcțiunile spitale, ce se 
facă spre a se întâmpina pericululă.

*
0 nebunii ciudată.

In pădurea Scâuteeșteloră, circum
scripția comunei Frumușița, în Româ
nia, de vr’ună ană de Z'^6 se pripășise 
o femeiă alienată care cum vedea vr’ună 
omă fugea de se ascundea prin văgăuni 
și desișuri. Câte-odată îșl venea în fire, 
se apropia de bordeele pădurariloră și 
arăta la gură; atunci aceștia ’i dedeau 
câte o bucată de mămăligă și apă ; ea, 
după ce ’șl astâmpăra fomea și setea, 
pleca erășl prin codru și nu se mai Zărea 
cu săptămânile. Când o întrebau omenii 
în momentele ei lucide despre nume și 
de unde este, tăcea ori începea să fugă. 
Acestă srămană femeiă mai Zilele trecute 
s’a găsită mortă, spune „Poșta“, 
văgăună

într’o 
și cu ochii ciupiți de cidre.

*
Mircsa de 83 de ani.

Varașdiuă se scrie: Marcu 
verstă de 46 ani, conductoră

Din
Mark, în
la calea ferată Csaktorny-Agram, s’a căsă
torită acum câteva 4>le cu fecidra Ka
tharina Dominies, care e în verstă de 83 
de ani. Mama ei, în verstă de 117 ani, 
se scaldă într’o mare de plă erl și bu
curii, că i-a fostă dată încă să ajungă 
momentulă, în care „copila“ ei a pusă 
căița ’n capă.

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 26
Maiu n. starea rîmătoriloru a fostă de 127 168 
capete, la27 Maiu auintiatu 1072 capete și' au 
eșită lo68 rămânendă la 27 Maiu ună nu- 
mSrude 126652 capete. — Se noteză: marfă an- 
gur^sca veche, grea dela 46 pănă la 47 cr.- 
marfa unguresed tineră grea dela 48", cr. pănă la 
4'’ ’/fh, m,’locă dela 48 cr. pănă la 49 cr,

ui°ră dela 48 cr. pănă la 49 cr. — marfă 
țlrănescă grea dela — pănă la------- cr. — de
mylocu dela 48 pănă la 49 cr. — uroră dela 
l< c. p.lnă la 48 cr. — Afar/â deiomânm, 
de Bakony g;ea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
Șito mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr 
insă trausito ușori dela — cr. pănă la — cr’
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transio dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
J/ar/d serbescâ grea dela 46—47— cr. tran
sito mijlociă grea dela 45 —46 cr. transito 
ușdră dela 44—46 cr.— Porci îngrășațl de unii 
anti 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 41/r
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Trageri la Sorți.
Losuri credita dela 1858 s’au sortata 

la 1 Maiu seriele 136 328 333 353 872 
1861 1872 1922 2001 2657 2854 3289 
3300 3323 3449 3542 3619 4061 4125.

Crucea roșia austr. s’au sortata se
riele: 819/14 1022/43 1689 4 1736/8
2338/49 3961/43 4348 34 4558 44 4883 20 
5181 21 5190 42 5791/50 6217 46 6327/8 
6352/28 6910/9 8170/27 /46 10607 48
10617/38 10807/33 11153/8 11195/31

11393/18 11783 20; în amortisare ser.
2934 3200 4020 7152 7654 7790 8615
10205 11116 11367.

Losurl dela 1860 seriele 51 151 320 
537 690 729 815 857 1106 1192 1365 
1375 1397 1515 1876 1 947 2138 2380
2591 2620 2744 2783 2793 2830 2840
2857 2883 3007 3063 3151 3159 3506
4051 4064 4137 4243 4488 5071 5301
5410 5477 5970 5992 6043 6096 6525
6528 6597 6658 6672 6689 6744 6862
7480 7717 7795 7920 8258 8500 8509
8594 8638 8696 8929 9055 9370 10034 
10442 10460 10708 10761 10925 10955 
11215 11264 11271 11375 11391 11708 
11719 11837 11980 12443 12903 12979
13087 13150 13285 13354 13441 13463
13702 14126 14139 
14518 14585 14608 
15042 15270 15529 
16000 16068 16176 
16589 16996 17048 
17580 17770 17795 
18587 18615 18649 
19164 19440 19641

14208 14257 14318
14665 14934 14964
15800 15981 15997
16178 16355 16370
17178 17222 17254
18256 18274 18465
18945 19074 19069
19660 19696 19699

19847.
Crucea roș. ital. ser. 35/33 1967/19 

2255,41 2307/28 4299 43 6329/6 6373/39 
6846/45 7054/50 7880/9 8263 42 8402/49 
8905/5 9248/9 10848/25 10913/43; în 
amortisare ser. 1188 1791 2591 2688 
4012 4031 6040 6848 9159 9425 10375
11051.

(Balsam A de vieță alic lui Dr. Ilosa.) 
Dintre tote organele, cari compună in- 
teriorula corpului omenesca, cele mai 
importante sunta fără îndoială stoma- 
chulă și canalula intestinelora. Pentru 
aceea este consulta, ca la cea mai mică 
bolnăvire a acestora organe sâ aibă fie
cine una medicamenta la îndemână, care 
după o scurtă întrebuințare sfi delăture 
boia. Ună asemenea medicamenta pro
bata este Balsamulu de vieță alu lui Dr. 
Ilosa, cunoscută și forte plăcuta de de

cenii în întrega Austro-Ungaria s<5 pre
pară în farmacia lui B. Fragner, Praga 
și se capătă în tote farmaciile mai mari.

Bnrsa de martori din Budapesta dela 29 Maiu 1889

Semințe

? ? 
aj i 
2»
• ** țj o 

O -

Prețul per
100 chilgr.

deln păun

Grâu Bănățenescti
Grâu (lela Tisa
Grâu do Pesta
Grâu de Alb a-regală
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nor du

79
79
79
79
79

6.95
6 90
6 95
6.95
6 80

7 — 
6 95 
7.- 
7.— 
6.85

Semințe 
vechi ori neuo

soiulii Calitatea 
per Hect.

Prețul per
100 chilgr.
dela pănă

Săcară ___ 7CK-72 5 70 5 UU
Orza Nutreța 60.62 5.70 6 10

de vinars 62.64 6 30 6 90
de bere 64.66

Ovăsti — 39.41 5.30 5.70
CucuruzU bănăț. 75 4.30 4.45

n alt soiu 73 4.20 4 35

Hirișcă H — 5'25 5.55

Producte div. SoiulU Cursulu

dela pănă

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

roșia 52.— 56.-
Oleu de rap. rafinata duplu 37.50 38.-

6 Oleu de iu 6.25 6.50
§ Uns. de porc dela Pesta 58.— 58.50
1- dela țeră — —
o Slănină sventată 52.— 52.50

afumată 56 — 57.—0 S6u 28 — 29.
§ Prune din Bosnia în buti 7.— 7 25

din Serbia în saci 6,75 6.95zCU Lictaru slavonu nou
bănățenesca

Nuci din Ungaria
Gogoși un gureșei

serbescl
Miere brută

galbină strecurată
Ceară de Rosenau 118.
Spirtă brută 14.— 1 4 9K

n Drojdiuțe spirtde 18 — 8.50

Cursulu pielei Brașov»
din 1 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.37 Vend. 9.40
Argintă românescii - „ 9.35 „ 9.38

Napoleon-d’orI - - -
Lire turcescl - - -
Imperiali - - - -
Galbinl
Scris, fonc. „Albinaw6l,/0

„ „ » 5%
Ruble rusescl - - -
Discontulă - - - -

9.42
10.58

n
ti

9.45
10.62

9.58 n 9.62
5.50 n 5.58

102.— n —.—
98.69 n 99.—

126. n 127.
6'/>-—8°/„ pe ana.

Bursa din București din 29 Maiu
"V aloxî 0/

/o se tump.
Rentă română perpetuă 187b 5°; 98.'/,
Renta română amortisabilă . 5“/o 97.'/,

dtto..................................... 4“/o 85.—
Renta rom. (rurale convertite) «7o 100.'/,
Oblig de Stata C. F. Române 6“( —.—

idem idem . . . . 8u/o —.—
împrumutului Openheim 1866 . 8%
Imprumutula Oraș. BucurescI . b0/o 89.—

idem idem din 1884 5% —.—
Impr. or.B cu prime Loz.fr. 20 —
Credit fonciarâ. rurală. . . . . 7% 105./.

97.' 4idem idem ... 5%
Credit Fonc. Urb. din BucurescI r’/o 105.—

idem idem . . . . 102.—
idem idem . 5°/o 95.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5’/n 82 ’/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

Banca Nation, uit. div. 78.15
V. N.
500 935.-

Dacia-Romănia 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. ult.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 10 1. aur 200 —.—
Națion. de Asig. uit., div. 128.35 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . - —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —.—
Agio în Bursă............................... — 0.02'/,
Rubla de hârtie.......................... — 2.71

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

Cursnln la bursa de Viena
din 31 Maiu st. n. 1889.

Renta de aură 4°/o............................  101.65
Renta de hârtiă5n/0 ------ 96.50
Imprumutuhî căiloră ferate ungare - 142 40 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 312.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.50 
Galbeni împărătesei- -........................ 5.61
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.44
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.04
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 118.70

Cursulu losurilorti private din 21 Maiu
cump. vinde

Basilica 8 90 9.20
Credita 186.— 187.—
Clary 40 fl. m. c. 62.50 63.25
Navig. pe Dunăre . —.— 138.—
Insbruck . 27.— 27.75
Keglevich .... 36.— 38.—
Krakau 26.25 26.75
Laibach .... 25.50 26.50
Buda .... 65.— 66.—
Pallffy 61.75 62.25
Crucea roșie austr. . 20.— 20.25

dto ung. 13.— 13.40
dto ital. . 17.50 IS.—

Rudolf .... 20.75 21.25
Salm .... 65.— 65.75
Salz burg .... 29.— 30.—
St. Genois 64.50 66.—
Stanislau .... _ B__ 38.—
Trieftine 100 m. c. _ .__ 158.—

dto 4% 50 —.— 76.—
Waidstem 42.50 43.—
WindZschgrătz . 58.— 59 —
Serbesci 3% 38.25 38.75

dto de 10 franci — ____
Banca h. ung. 4n/0 . 113.50 113.75

EditorO și Redactora responsabila :
Dr. Aurel Mureșianu.

Nr. 5135—1889.

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopula predărei lucrărilora 

construirei unui canalfi s bteranfi pentru 
scurgerea apei în strada aurarilorO, dela 
marginea de jostt a casei proviantului 
pănă la marginea de susa a realităței 
Nr. 5186 în strada Căldărarilora, mai de
parte spre scopula construirei unui ase
menea canalfi, încependa delareservoirulfi 
de nomola din parcula dinaintea stradei 
Căldărarilora pănă la îmbucătura cana
lului de scurgere în canalula deschisă 
din sus a de cimitirula rom. cat. în Blu- 
m6na, se va ținea Joi în 13 Iunie a. o. 
după prăntțu la 3 ore o pertractare scrip- 
turistică de oferte.

Se învită deci antreprenorii, oa sâ 
șl așternă pănă în 13 Iunie a. c, înainte 
de prânejă 12 ore, economului orășenescă 
Ernst Hintz referitorele oferte sigilate, 
cari pe lângă conținerea unui timbru de 
50 cr. și a decliiarațiunei cumcă oferen- 
tului ’i suntă cunoscute condițiunile de 
oferte și acele contractuale și că se su
pună loră fără vr’o condițiune, au de â 
conținea ună vadiu de 100 fi. v. a.

Totdeodată se aduce spre sciință, 
cumcă planulă și preliminarulă de spese 
precum și condițiunile de oferte și acele 
contractuale se potă examina pănă în 
diua pertractărei de oferte la oficiolatulă 
orășenescă economică și că construi; ea 
canalului pentru scurgere are s6 se efec
tueze seu în betonă seu în sulinare de 
Iută arsă.

Brașovă, în 26 Maiu 1889.

Loz.fr
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Ajutorii grabmcu și siguru
pentru

Ăiijloculîl cehi mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 
curiloriî precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutuliî și pl&cutulil

,’J)r. Rosa’s Lebens-Balsam".
Acești balsamti preparatu cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore se d.vedesce ca forte folositorii în contra tuturoru greutăților!] de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetit!], rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenita acești balsamti acum uuu sigurii și dovedita 
mctlleuiiiriitu ile citHă poporalii.

Sticla, mare costă 1 fl., mică 50 cr.
Sii (le scrisori de recunosciiiță stau la disposițiă 1

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, făcu pe fiecine atentu, că flecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singurii numai de mine este preparată după receta originală, este 
învSlită în hârtia grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția : Dr. Rosa’s Le- 
bens-Balsam din farmacia .,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 20o—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari surită provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scut ulii legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilii să pote procura numai în 

□Eepositvxl-tx piixiaîpa.l-u. al-â. prcd.-m.cetorvxl'o.i

Si Fragraer, 
Farmacia „Zum schwarzen Adleru 

Prag 205—3.
sa udnpcsl« : la farmacia I. von Torok.

Tote farmaciile din Brașoviîi. precum și tote farmaciile mai mari din mo- 
narchia Austro-uugară au deposit e din acestu balsamti de vieță.

■

TotO de acolo se pote avea: 

Alifia de casă universală de Fraga 
(lE’rag-er TJ’xii'ver sa.l-TZa.na.ssa.lt; 2) 

unu medicamentu sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 
în contra tuturorii inflamatiuniloru, rănilorii și umflăturiloru.

Acesta so ’ntrebuințeză cu succesu siguru la inflamațiunl. la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțelortl cu ocasiunea înțercării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu. carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl. umflături, tumor ea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături. întariturl se vindecă în timpulfi celtî mai scurtă ; la cașuri inse, unde s’a 
formatu deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpuhi celil mai scurtă fără dureri.

Tzrx c title re a, 25 și 35 oi. 
F8ȚÎ ATENȚi!

De orcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
fdrte clești, făcu pe fiecine atentă, ca sînguru numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acdsta este numai 
atunci veritabilă, decă cutioreie din metalu galbinii, îrxy atunci veritabila, decă cutioreie din metalu galbinii, in can

se pune, suntii înfășurate în hârtia roșia pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați-
ruiea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cart oue vinete — cari suntu prove- 
flute cu marca fabricei de mai susîi.

Balsamu pentru audu.
(OelxSi-ZBa-lsam.)

CelQ mai probatti și prin multe încercări celu. mai temeinica medicamenta 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdutti. 1 Flacon 1 II. 

58,2G—4
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(Sălză ciiczații cctitczi!

.. .................... _________________________________________________________ -

I „ALBINA11,
i Institutu de credită și de economii jg FILIALA BRAȘOVU

| Amanetezâ hârtii de valoreI SI DE CELEA ROMANESC!!
R pană la 85% din valorea loru după cursulă 

anume cu interese de 
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. 
6'/2% decă suma împrumutului este sub v. a.

InformațiunI mai de aprope se potu 
dilnicu în biroulu institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

de c]i, și

1000.
1000.

11. 
H.

Ar-!i

care
Picăturile de stomachii MARIAZELLER,

lncră escelentu îu contra tuturora boleloru de stomachu.
Neîntrecute pentru lipsa de apetitil, slăbiciunea stomachului, res- 

pirațiunea cu mirosu greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipiî, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capu (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețuliî unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de unire 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistul^ 
Carl Brady, Kremsier (Aloravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntu ună remediu secretă, 
scumzmarke. Părțile conțiuetore suutft arătate în prescrierea (le întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
'Verita.’bile se află, xxxai îix tete farixiaciile.

Avertîsinentu! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca seninii, că suntu veritabile, servesce învelitdrea roșiă provedută cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătatu, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Prânz JTeZZenie», farmacia la ..Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. 7f. L. Schuster*,  
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea" ; fa m. G. Iekcdus în Hoszufalu.

Băile Tușnadiî: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgârașu: farm. v. Bildner, farm. 
7/ermann. Sz. Szt. Gybrgy: farm. FaZ. Beteg, farm Barabâs Fer. 13.52—9

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

Totodată facemu cunoscutu tuturoru l)-lonî abonați, că mai 
aveniu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

„Gazeta Transilvaniei^ a întratu în anulu altă 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovecjî de simpatia și de încredere ce le-a primitu acestu organu de publicitate din partea Roniâniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincldecea a esistenței sale suntu cea mai viuă și mai puternică mărturia pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cjece am din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă ceiințeloră timpului și trebuințeloru cetitoriloră săi.

Astfelu dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta, Transilvaniei a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în fie-care di, erăși cu același preță, căci cei 2 11. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci înebee amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea cțiarului câtă și în 
întocmirea sa esteribră, pentru care scopă amu isbutită ca cjiarulă se-șl aibă tipografia propria.

Nu-i vorbă, multe se ceru astăcjl dela ună diară, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporu atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă di°e câ amu ajunsă la capetulă îmbunătățiriloru.

Din contră, astăcțl când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cjiaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română: 
se cere dela noi se ne încordâmă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei nu numai se corespundă mai multă cliiămării sale, ci se se iacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amu introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în diarulă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amu observată pănă acți la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene. cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită. ’
fepie scopulu acesta amu avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unu numeru însemnată de bărbați cu cunoscințe streciale. cari 

voră colabora regulată la ioia~ nosțră,^ așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloru 
poporului, nu numai pe teremulă politică, literara și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei 
educațiunei și^ iiigienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și comerciale'

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună rjiară cotidiană nu este în stare a ue- 
trunde îu tice păturile sociale parte u%re din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu nutint-i 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca se fiă informată despre interesele și trebuințele lui, (lela aillllll lion 1S8!) iilCOCC amil nrlritîi în 
Bioilfi (lestiihi de inseinnatu prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă si se le întocmiinii si se Ie rodactăinn*  •istfoln 
c.i se intereseze pe ori și ce cetitorii și se se potă abona și separată. ' ’

Amu deschisa der abonamenta la „Gazeta Transilvanieiciivn deși mai bogată în materială, va costa ca și până acuma d „ a 
pe ‘'nu și în deisebi pentru aceia, carora împreg urările nu le ertă de a abona întregă cjiarulă, amu deschisă abonamenta separată ^numerele 
co data de Dumineca ale ,,Gazetei lransilvaiuei", cari voră costa pe UHU illiliiai 2 fl. y. a. 1

Iliujămu pe abonați, noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe călii le va sta în 'putință în cereală domniiloru lorii pentru lățirea Gazetei Tron 
sdvaniei- precum șt pentru respandirca ui poporu a numereloru cu data de Duminecă, ce se potu abona și separată. ’’

Tipografia A. MUKEȘIANU, Brașovu.

TZa.na.ssa.lt

