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Nu de mnltu a ijisu deputatulu 
ungurii Pazmandy în dietă, că 
„Ungurulu acela, care vrea se că- 
letorescă la Belgradu ori la Bu- 
curescî, face bine se-șl neț/e națio- 
ționalitatea, fiind-că acesta îi prici- 
nuesce acolo numai neajunsuri* .

Nu sciinu și nu voimu se cer- 
cetămU cum suntu tratați Ungurii 
în Belgradu. N’amu aucțitu înse 
niciodată ca acolo ei se fiă pri
goniți pentru că suntu Unguri și 
decă nu întâmpină o deosebită 
simpatiă la Sorbi, acesta e ușor de 
înțelesu după ce scimu cum tră- 
iescu Ungurii cu Serbii în Ungaria.

In ce privesce însâ modulă 
cum suntu tratați Ungurii în Ro
mânia avemu cunoscințe positive 
și putemu așaderă se întrămu în 
vorbă cu deputatulu ungurescu.

Ceea ce susține deputatulu 
Pazmandy se susține mereu și de 
cătră foile ungurescl, că adecă 
Ungurii, cari trăiescu în România, 
nu se bucură acolo nici de atâta 
libertate și de atâta cruțare, ca 
Românii din Transilvania și Țera 
ungurescă.

Le place foiloru ungurescl se 
asemene starea milioneloru de 
Români din acestu statu, cu sta
rea celoru 30—40,000 de Unguri 
din România și cându pretindemu 
noi drepturi naționale ne răspundă, 
că nici Ungurii din România nu 
se bucură de asemeni drepturi.

Adevărată că pentru cele patru 
c|ecl de mii Unguri din România 
nu s’a adusă acolo nici măcaru o 
lege de naționalitate, cum s’a 
adusu pentru cele trei milione de 
Români din statulu ungară,

Der și acesta este ușoră de 
esplicatu.

Ungurii din România nici n’au 
pretinsă și nici îi'au pututu pretinde 
vreodată ca naționalitatea lor se fiă 
scutită prin legi deosebite, mai 
întâiu pentru că suntă prea de 
totu puțini la numără și apoi 
pentru că nu suntă autohtoni, 

băștinașl, ci cea mai mare parte 
imigrați în România în timpulu 
din urmă și fiindcă, în line, Ro
mânia nu este ună statu poliglotă, 
de mai multe limbi, ci unu statu 
națională unitară.

Cu totulă altfelă înse stă lu- 
crulă în ce privesce pe Românii 
din Transilvania, Bănatii și Țera 
ungurescă. Aceștia au pretinșii 
și pretindă drepturi naționale, pen
tru că li se cuvină și cea mai 
vină dovadă despre aceea, că în 
adeveră li se cuvină, este însăși 
Ieșea de naționalitate adusă de 
dieta ungurescă la 1868.

Ca se facemu o asemănare din 
vieța practică vomă (jice, că Un
gurii din România suntă ca nisce 
chiriași în casa românescă, pe 
când noi Românii de dincăce sun
tem u com proprietarii casei, care 
nu este numai a Unguriloră, ci 
și a nostră.

Cu tote aceste mica coloniă 
ungurescă din România fără o 
lege de naționalitate o duce nea
semănată mai bine ca miliănele 
de Români băștinași din statulă 
ungară cu legea de naționalitate 
și se bucură în faptă de-o liber
tate multă mai mare, îșl potă 
desvolta limba și naționalitatsa 
în școlile și în societățile loră 
multă mai liberă și neîmpiedecată, 
decâtă noi aici.

Pazmandy are înse cutezarea 
a susține, că Ungurii nu se potă 
da ca Unguri în Bucuresci, decă 
nu voră se se espună la neajun
suri. Pe ce-șl întemeieză depu- 
tatulă lingură vorbele sale ?

Fă bine, să-ți auijl rău!
încă de pe timpulă, cănd au 

fostu prigoniți de guvernulă ab
solutiste austriacă emigrații un
guri s’au bucurată de cea mai 
cordială ospitalitate din partea 
frațiloru noștri de dincolo, și în- 
tr’ună timpă însuși d. Kogălni- 
ceanu, p’atuncl ministru, a inter
venită spre a-i scuti de urmăriri.

De atunci înebee numerulă Un

guriloru în România s’a sporită 
multă, mai alesă în anii din urmă, 
de când ne mai putendu suporta 
aici sarcinele grele, cete de Un
guri și Secui trecă pe fiecare ană 
dincolo de munți spre a’șl ago
nisi hrana de tote ijilele. Mulțl 
dintre ei se întorcă cu lei româ
nesc! în pungă și’și înciripeză aici 
din nou „găzdășagulă“, cei mai 
mulțl înse remânu acolo, simțin- 
du-se forte bine a unde
se bucură de tbtă libertatea.

Și cum le-aru și merge reu 
Unguriloră în România, când în
seși foile ungurescl ne spună cu 
bucuria, că ei înainteză acolo cu 
pași repecjl ! In Bucuresci au so
cietăți bine organisate, redică școli, 
arangeză petreceri, dau concerte, 
teatre ș. a. Ei insceneză în capi
tala română și serbări ale lui 
Kossuth cu stegurî ungurescl și 
și la tote ocasiunile sărbătoresc! 
folosescă stegulu națională ungu
rescă, fără ca autoritățile se afle 
în acesta vr’o vătămare a sta
tului română.

Liberalismulă stăpânirei ro
mâne față cu Ungarii de acolo 
merge chiar așa de departe, în- 
câtu pe când în Transilvania nu 
pote deveni ună Română de din
colo membru la o societate curată 
culturală, cum e de pildă Asso- 
ciațiunea nostră transilvană, fără 
prealabila aprobare a guvernului 
ungurescă, în Bucuresci Ungurii 
înființeză pănă și o filială a acelui 
kulturegylet, care nisuesce la ma- 
gliiarisarea nbstră, și are prin ur
mare tendințe dușmane elemen
tului românescă. Și acesta fi
lială se pune în strînsă legătură 
cu societățile de acelașă soiu din 
Ardelă și Țera ungurescă.

Der mai multă, pe când la 
noi este interzisă a primi subven
ții din România pentru scopuri 
culturale române, guvernulă ro
mână tolereză ca școlele ungu
rescl de acolo se primescă însem
nate subvențiuni dela societatea 

St. Ladislau și acum în urmă și 
dela kulturegyletulă ungurescă. 
Ba reuniunea de cântări ungu
rescă din Bucuresci, în adunarea 
sa generală din 25 Febrnarie a. c., 
pentru ca se’șl manifesteze și mai 
bine solidaritatea sa cu tendințele 
de aici, a alesă ca organă oficiosă 
ală seu foița kulturegyletistă din 
Brașovă, care mereu ațîță în con
tra Româniloră.

Ei bine, întrebămă acuma pe 
d-lă Pazmandy, aceste suntu ne
ajunsurile ce le suferă Ungurii din 
Bucuresci, cari nu numai că nu 
trebue se-și renege naționalitatea 
propriă, der se constituescă în so
cietate și întră în legături cu Un
gurii de dinebee, legături cu ten
dințe agresive față cu naționalita
tea română?

Fără îndoielă deputatulă Paz
mandy, condusă de ura în contra 
elementului română, a schimbată 
stările din Ungaria cu cele din 
România, și in locă să (Țcă, °S> 
Românii de dinedee întâmpină ne
ajunsuri decă nu-și neagă națio
nalitatea, a susținută acesta des
pre Ungurii din România.

Fiă liniștită înse d-lu Pazmandy 
și decă nu se semte datoră a fi 
cu recunoscință cătră o țeră care 
a dată o ospitalitate atâtu de prie- 
tindsă acelora, cari apoi întorcen- 
du-se mai târețiu în patria loră au 
înălțată stegulu intoleranței națio
nale, cela puțină se aibă atâta 
pricepere, ca să învețe dela fra
ții noștri de dincolo cum trebue 
se trateze cu cei de altă nemă 
și ce va se cjică adeveratulu libe- 
ralismă.

Și făcendă acesta d. Pazmandy 
cu soții sei se pună într’o cum
pănă pe Românii din Ardelă și 
Țera ungurescă și într’alta pe Un
gurii din România, și se ve4ă cu 
câtă mai liberală și binevoitore 
ar trebui se fiă tratarea Români- 
loru de aici, în raportă cu trata
rea ce o întâmpină Ungurii sub 
guvernulă română.

FOILETONUL^ „GAZ. TBANS.“

Trei dorințe•
(poveste bosniei, după Dr. F. Geiringer.)

S’a întâmplata în acele timpuri, 
când guvernatorii (Vizirii) Bosniei îșl a- 
veau reședința în Travnik, că într’o di 
sosi una fermana (decreta) ala Sultanu
lui, în care se poruncia, ca toți Musul
manii pe la amedl în Vinerea viitore să 
se adune în moschee (biserică turcescă), 
ca să se rdge lui Allah (Dumnezeu) pentru 
însănătoșare a Marelui Stăpânitora, care 
era greu bolnava.

In porunca acestuia se dicea mai 
departe: Cela care la ora fixată nu se 
va afla în Casa lui Dumnedeu la rugă
ciune, aceluia să i-se dea voiă, ca în 
fiă-care din cele trei Vineri următore 
să-și esprime in fața Vizirului câte o 
dorință, cu totula trei dorințe, care vor 
trebui să i-se împlinescă, der după îm
plinirea lord să fiă pedepsita cu morte 
pentru neascultarea sa.

Cum a primita Vizirula porunca 
Demnului său, îndată însărcina pe Ho

gea (preotulO turcescă) să vestescă de 
susO din minaretulO (turnulă) moscheei 
fermanula Sultanului tuturora locuitori- 
loră cu adausula. că acela, care nu va 
da punctuală urmare acestei porunci, va 
trebui să se aștepte la morte sigură.

Și în faptă se și aduna în moschee 
în diua hotărită întrega poporațiune 
a Travnikului, afară de ună singură 
bărbată.

Era unO bieta lăcătușii (ferară) cu 
numele Almansor, care din pricina me
seriei sale sgomotose n’audise vestirea 
și nici nu primise nici o scire despre 
porunca cea aspră.

Vizirului i-se și făcu arătare despre 
acesta și ela chema îndată le sine pe 
nenorocitulă meseriașO, îi arăta ferma
nula și vorbi cătră elă:

— „Acum alege și cere ce vrei, căci 
dorințele tale trebuescă împlinite, așa 
îmi prescrie porunca Sultanului.11

Bietulă omă, care pănă acum trăia 
în cea mai mare lipsă și prin lucrulă 
mâniloră sale abia câștiga atâta, ca să 
îșl inulțumescă cele mai urgente trebu

ințe ale vieții, se gândi câtva timpa, că 
ce să dorescă mai înteiu și ceru în cele 
din urmă o miiă de galbinl, o sumă de 
bani, ce i-o și plăti fără’ntârdiare Vi
zirula.

Plina de bucuria pentru acesta câș
tiga neașteptata, eși dela guvernatorul^ 
și norocula momentana, de care a fosta 
împărtășită, îla făcu să nu se mai cu
gete la tristula sferșita ce la aștepta 
negreșita în a treia Vinere.

In chefa și voiă bună a petrecuta 
ferarula săptămâna, pănă în a doua Vi
nere, în care Vizirula ărășl îla chema la 
sine și-la provocă să-și esprime a doua 
dorință co are să i-se împlinescă. în
curajata de repedea împlinire a dorinței 
sale celei dinteiu, Almansor îndrăsni să 
ceră pe fiica guvernatorului de soțiă și 
acesta trebui, deși cu sufletulă amărîtă, 
să-i împlinescă dorința, pentru că așa 
prescria aspra poruncă a Sultanului.

Deși Fatima, fiica Vizirului, îmbel
șugata indestrată cu tote grațiile și în
sușirile frumose femeescl, nu veduse 
nici odată mai nainte pe neînspăimen- 

tatula ferara, nu avusese nici o cunoș
tință despre esistența sa, și nici nu pre- 
simția câtuși de puțina, din ce temeiuri 
i-a fosta tocmai lui încredințată, cu tote 
astea petrecu întâia săptămână a căsăto
riei în plăceri și bucurii, în fericire și 
în mulțămire.

Se apropia și acestă săptămână de 
sferșita. Noptea, care avea să fiă cea 
din urmă din vieța ferarului, se ivi și 
cu pași pre grabnici se apropia acea 
ă mere, în care nenorocitulă meseriașa 
ai ea să-și părăsescă tânăra sa vieță. 
încă în sera din urmă se petrecu cu el 
o mare schimbare; corpula său cela tare 
era ca sdrobita, se uita fixa împrejura, 
nu voia să mănânce și să bea nimicii și 
era cu neputință a’la îndupleca să vor- 
bescă măcara o singură vorbă.

Nevastă-sa îșl da silință să-la învi- 
oșeze și să-la scotă din trista lui stare. 
Der zadarnică era tătă ostenela, căci ela 
avea mereu înaintea ochilor mortea, ce 
îla aștepta dimineța și de care nu era 
nici o speranță a’la scăpa.

In fine îi succese Fatimei, prin ne-
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politică,.
Din năuntru. Numirea! noului minis

tru ungurescă de interne preocupă tote 
foile ungurescl. Contele Teleki, așa se 
numesce noulti ministru, care e Ungurii 
ardelenii, nu e mai de locă cunoscutei, 
der și oposiționalii și guvernamentalii își 
pună mari spranțe în elă, că va face 
bună trebă. Ce anume treba și cum ? 
nu ne spună, destula că așteptă dela elă 
să reformeze administrația, făcând’o cu 
totulă administrația de stată. OrI-ce Ro
mână scie ce’nsemneză în capetele șovi- 
niste ungurescl a face să fiă ceva ală 
statului; după ei însemneză a maghia- 
risa, a face se fiă tote ungurescl, neți- 
nându-se semă de poporele nemaghiare, 
de dorințele și de drepturile loră, de ne
voile și pretențiunile loră drepte. Con
tele Teleki a disă, nu’i vorbă, că vasta 
pe calea liberalismului, der foile buge
tare ne spună, că contele Teleki va urma 
pe calea d-lui Tisza. Apoi vai de libe- 
ralismulă contelui Teleki, decă va fi ca 
ală șovinistului ministru Tisza !

AstădI s'au întrunită în Viena dele- 
gațiunile. Desbaterile loră voră fi de 
rendulă acesta forte interesante, deorace 
în dilele din urmă s’au împrăștiată mul
țime de scirl neliniștitore în privința po
liticei din afară. Pentru armată se voră 
cere, peste sumele din bugetă, încă vr’o 
optă milione de florini. Scumpă și grea 
pace pentru bietele popore !

Din afară. Privirile tuturoră guver- 
neloră suntă îndreptate asupra Serbiei, 
unde curentulă în favorea Rusiei prinde 
rădăcini totă mai adânci. N’a fostă des
tulă, că s’a vorbită de o convenția mili
tară, ce ar fi să se ’ncheiă între Serbia 
și Rusia; că partidulă liberală a procla
mată unirea tuturora Sârbiloră, din Bos
nia, Erțegovina, Dalmația, Ungaria ș. a. 
cu cei din regată : der s’au mai tipărită 
și nisce proclamații, în care suntă pro- 
vocațl Slavii din Austro-Ungaria, mai cu 
semă Serbii din Bosnia și Erțegovina să 
se ridice în contra Austro-Ungariei, „să 
scuture tirănia habsburgică**,  căci Rusia 
le va da ajutoră ș. a. Pentru tote acestea 
guvernulă din Viena a cerută esplicărl 
celui serbescă, care s’a grăbită a declara, 
că guvernulă desaprobă tote acestea, și 
a și confiscată proclamația revoluționară.

Cu tote declarărite oficiale din Bel- 
gradă, că guvernulă nu e amestecată în 
nimică, că politica lui din afară e pacl- 
nică și de natură a trăi în bune rapor
turi cu puterile vecine, și cu deosebire 
cu monarchia nostră, totuși credămentă 
nu li-se dă. Curentulă rusescu luândă 
totă mai mare întindere între Slavii din 
peninsula balcanică și Rusia continuândă 
mereu cu înarmările, ce și-le motiveză 
cu pregătirea de luptă, în care se află 
Austro-Ungaria, guvernele suntă nevoite 
a fi cu pază, ca nu cumva într’o bună

dimineță să se pomenescă cu peninsula 
balcanică în flăcări.

Temerea cea mai mare o insuflă a- 
niversarea de cinci sute de ani a luptei 
dela Kossovo, ce se va serba la 15z27 
Iunie. In acestă luptă între Șerbi și 
Turci, aceștia au fostă biruitori, și urma 
nimicirea marelui imperiu serbescă. A- 
tâtă guvernulă anstro-ungară, câtă și 
celă turcescă au luată măsuri de sigu
ranță. Turcia are deja 80,000 de omeni 
în Serbia vechiă pănă la Novibazară, 
și cu tote acestea mai trimite întăriri 
de trupe în acele părți, căci e temere 
să nu isbucnescă o răscolă a tuturoră 
Serbiloră, după care de sigură ar urma 
o acțiune a monarchiei nostre și de aci 
o încurcare a mareloră puteri într’ună 
răsboiu groznică.

Ună nou incidență s’a întâmplată 
la granița germană-francesă, precum spune 
„Strassburger Post**.  Ună cetățenă din 
Strassburg, făcendă la Rusalii o escur- 
siune, trecu la Reppe granița francesă. 
In Lachapelle-sous-Rongemont ru prinsă 
de doi gendarml francesl și dusă la Bel
fort, unde fu ținută în arestă de Luni 
pănă Joi și apoi liberată. Strassbur- 
gianulă s’a plânsă autorității germane. 
Foile germane se plângă în contra pro- 
cederei „arbitrare**  a autoritățiloră fran
ceze, care pândescă după „spioni.“

SCHU1JE IHLEL♦
Regele și Regina României împreună 

cu principele moștenitoră, plecă adl Sâm
bătă în străinătate, însoțiți de generalulă 
Greceanu, maiorulă Perticari și I. Ca
lenders Iată itinerarulă călătoriei: JIJI. 
LL. se ducă în Viena, aci voră sta 24 
ore; pe urmă voră porni spre Sigma
ringen, unde voră asista la nunta prin
cipelui Wilhelm. Din Sigmaringen AI. 
S. Regele se desparte de AI. S. Regina, 
pentru a însoți pe Augusta Sa mamă în 
Elveția la Engadino, er AI. S. Regina 
va merge la Neuwied, în Germania. Ab
sența AIAI. LL. și a A. S. R. din țeră 
va fi de aprope o lună.

* * *
Fabrici nouă. In săptămâna acesta 

autoritatea industrială de aci a desbătută 
cererea fabricantului de bere Habermann 
din Sibiiu, d’a i-se încuviința să facă 
o fabrică de bere cu vaporă. Fabrica 
se construesce pe loculă de odinidră ală 
lui Prohaska în Brașovu-vechiu. De a- 
semenea s a desbătută cererea cetățenului 
statului română I. Gheorghiu, de a i-se 
încuviința să facă o fabrică de petroleu. 
Fabrica acesta se va construi dincolo de 
linia căii ferate ce duce în Dârste lângă 
valea Dersteloră, aprope de Brașovă.

** *
Esamenu. Ni-se scrie din Beiușă: 

In 17 Iunie a. c. s’a ținută în Beiușă 
esamenulă de veră în a III cl. norm, a 
școlei capitale gr. cat. de acolo sub pre-

siderea Reverendissimului Domnă Au- 
gustină Antală, directoră ală școleloră 
normale și preparandiale. Răspunsurile 
școlariloră au fostă întru tote precise, 
și pline de vivacitate, cu deosebire au 
satisfăcută răspunsurile din limba ro
mână, matematică, geografiă, istoria pa
triei, istoria naturală, ș. a. Aleritulă pen
tru acestea este ală zelosului și tânărului 
învățătoră Petru Hertie. îmi țină de 
datorință morală a-i gratula din inimă, 
er gloriă și mărire le dică superioriloră, 
cari conducă institutulă preparandială 
română dela Oradea-mare, de unde și 
susă numitulă învățătoră a eșită. Imi- 
tamini esempla bona! — c.

* * *
Din SSlagiu. Una după alta ne so- 

sescă corespondențe și adrese de mul- 
țamită pentru d-lă G. Popă de BăsescI, 
care, precum se scie, a abonată pe o 
jumătate de ană numerii de Duminecă 
ai „Gezetei Transilvaniei1* pe sema a 
50 învățători din acele părți. D-lă Ala- 
cedonă Botianu, învățătoră în Cos- 
niciulă de josă, ne face istoriculă des- 
voltărei învățământului românescă în 
Sălagiu, amintesce plină de recunoscință 
numele întemeiătoriloră Reuniunei învă- 
țătoriloră români din Sălagiu și între 
aceștia accentueză pe d-lă Popă de Bă
sescI, „conducătorulă și amiculă scumpă 
ală dascăliloră și ală învățământului* 1. 
Arată apoi folosele mari ce le aduce 
susă disa Reuniune și conjură pe toți 
colegii săi, ca să sprijinessă câtă mai 
multă acestă Reuniune. D-lă Ioană 
Oegariu, învățătoră în Ceheiulu Șimleului, 
ne arată luptele ce le au Românii pe 
tote terenele, și înaintarea ce o face cu 
tote acestea învățămentulă română în 
Sălagiu o consideră cu dreptă cuvântă 
ca o isbendă națională. Alulțămesce în 
cuvinte căldurose d-lui Popă de BăsescI, 
sprijinitoră înfocată ală dascăliloră și 
învățământului românescă.

* * *
Lăcustele. Nu numai prin părțile 

Seghedinului s’au ivită lăcustele, prici- 
nuindă stricăciuni mari, ci și pe la Szen- 
tes, Szegvar, Magocs și Derekegyhaz. 
Stîrpirea loră merge forte greu, ba în 
unele părți metoda de stîrpire cu paie 
aprinse nici n’are resultată.

* *
Inteligința română din opidulH Dicio- 

St.-Mărtini și juru învită la petrecerea de 
veră împreunată ca dunță ce o va arangia 
Duminecă în 14 Iulie a. c. st. n. la 4 
ore p. m. în grădina d-lui J. Bukuresti, 
la timpă nefavorabilă în sala casei co
rni tatense. Venitulă este destinată pen
tru renovarea bisericei gr. cat. din locă. 
Dicio-Sân-JIărtină în 12 Iunie 1889. A’a- 
sile Zahană, preșidinte. Timoteiu Circa, 
casară. lacobă P. Macaveiu, secretară. 
Vasilie B. Muntenescu, controloră. Si- 
meouâ Căință, Ionă Circa, Emiliu Popă, 
Simeonă Ciuchina, Alexandru Jfutu, Ionă 

Popă, Alexandru Moldoeană, Teodoră 
Vlaicu, membri în comitetă. Prețulă de 
intrare: de personă 1 fl., de familiă 2 fi. 
v. a. Suprasolvirile și ofertele se pri- 
mescă cu mulțămită și se voră chita în 
diarele românescl.

** *
Unu casil misterioșii preocupă acum 

poliția din Clușiu. In sera de 18 Iunie 
n. a fostă descoperită la capătulă uliței 
Kulmagyar cadavrulă unui copilă. Ca- 
sulii fu arătată autorității. Când însă 
apărură cei trimiși la fața locului, aflară 
numai nisce sdranțe, er cadavrulă dis
păruse. Se crede, că aci e vorba de o 
crimă. ** *

„Iubita vieța României", noulă valsă 
de 7. Ivanovicl, care s’a anunțată deja 
de repețite ori în colonele foiei nostre, 
se află de vândare și la librăria „Nicolae 
1. Ciurcu" în Brașovă, cu prețulă origi
nală de 90 cr.

Nicolae Popea.
ZEpi scopvtl-Că. Ca.xar-seteș-a.l-j.1.

Mâne Duminecă se va severși 
în biserica catedrală din Sibiiu 
actulu slințirei Episcopului die- 
cesei Caransebeșului Nicolae Popea. 
Dorimfl din adenculu ini mei ca 
alesulu sinodului din Caransebeșu 
se’și potă realisa dorințele și spe
ranțele sale și ale credincioșiloru 
sei pentru înaintarea și vac|a bi
sericei și școlei. și'i urămu vieță 
îndelungată și fericită!

„Foia diecesană“ ne dă urmă- 
torea biografia a Ilustrului Prelată :

Bustritatea Sa noulă episcopă ală 
diecesei Caransebeșului s’a născută la 
17 Februarie v. 1826 în Satulungă lângă 
Brașovă, în Transilvania. Părinții lui : 
binemeritatulă parochă din Satulungă 
Neagoe Popea, biserica de susă cu hra- 
mulă Adormirii Alaicei Domnului, nu 
mai este între cei vii, der mama Voica, 
născută Verza-PopovicI, este încă în 
vieță.

Din boteză primi numele Neagoe, 
pe care însă în clasele interiore îlă 
schimba în Nicolae, și acestă nume ’i-s’a 
dată în modă canonică la intrarea sa în 
tagma monachală.

Dânsulă a fostă fiiulă celă mai mare 
între șepte frați și o soră; afară de doi 
frați răposați, toți frăținii suntă în po- 
sițiunl onorifice sociale, ea preoți, profe
sori ș. a.

Studiile gramaticale interiore le făcu 
în Brașovă, er din clasa gimnasială nu
mită pe atunci: „Poesie11 încolo, precum 
și primulă cursă de filosofiă, în Blașiu, 
apoi cursulu ală doilea și drepturile în 
Clușiu, fiindă la terminarea loră abia 
trecută de 21 ani.

Sciințele teologice le absolvă după 
normele de atunci La facultatea teologică

încetatele ei vorbe dulci și mângăitore, 
a rupe tăcerea bărbatului ei și elă îi 
împărtăși adevărata causă a mâhni- 
rei sale.

Ii istorisi ce i-s’a întâmplată în a- 
cea nenorocită Vinere, îi spuse că în 
acea di a cerută o miiă de galbeni și 
i-a și primită, și că în a doua Vinere a 
cerut’o pe ea de soțiă, o dorință, care 
erășl i-s’a împlinită.

— „Hei bine— continuă elu — gal
benii i-am cheltuită, acum am încheiat’o 
și cu tine, er mâne, ca să’ml esprimă 
vr’o dorință în fața morții, ce m’așteptă, 
nu m’ajută de locă mintea.

Fatima se gândi câtva timpă, apoi 
întrebă pe bărbatu-sâu, care era des
perată:

— „Ce meseriă ai tu?“
— „Sunt lăcătușă1*,  răspunse Al- 

mansor.
— „Du-te și adă-ml uneltele tale, 

ca să le vădă-*,  dise ea.
Ferarulă îi împlini dorința, aduse 

uneltele și le puse fără sgomotă înain
tea ei.

Nevastă-sa esamină cu deamăruntul 
fiă-care uneltă, luă fiăcare bucată în mână 
și o cântări, luă apoi ciocanulă celă mai 
greu, ce abia ’lă putea ține cu amândouă 
manile, de greu ce era, îlă dete bărba
tului său și-lă învăța ce să facă și ce să 
dorescă a doua di.

Almansor se păru convinsă de sfa- 
tulă celă minunată de bună, ce-lă pri
mise, își veni în curândă în fire și rjorii 
dilei celei hotărîte îlă găsiră adâncită 
în somnă.

Sorele își arunca ra4ele sale aurii 
și calde asupra turnuriloră și mosclieeloră 
Travnikului, când Vizirulă chemă la sine 
pe ferarulă, care desprețuise porunca îm- 
părătescă. Ferarulă se duse la Vizirulă 
urmată de omeni, cari îi duceau și unel
tele sale tote câte le avea. Astfelă se 
înfățișă înaintea locțiitorului Sultanului, 
la care se adunaseră fruntașii orașului 
și capii autoritățiloră; era de față și 
Hogea, care vestise porunca Sultanului 
și celebrase în aceea Vinere dintâiu ser- 
viciulă divină pentru sănătatea Sulta
nului.

- „Hei, acum**  — începu Vizirulă 
— „fă-ne cunoscută a treia dorință a ta, 
ce vremă să țl-o împlinimă înainte de 
mortea ta, căci bine scii, că adl trebue 
să mori.**

Alăestrulă se înclină înaintea Vizi
rului, apoi se întorse și scăse din lada 
cu uneltele ciocanulă celă greu, asupra 
căruia îi atrăsese erl nevastă-sa băgarea 
de semă, și dise :

— „Nu ceră nimică mai multă, de- 
câtă ca tu să dai flăcăruia din marii 
domni ce suntă de față câte o lovitură 
în capă cu acestă ciocană, er Hogii să’i 
dai trei lovituri, căci prin elă am ajunsă 
în acestă nenorocire, fiindcă n’a vestită 
destulă de tare voința Sultanului și nici 
la rugăciune n’a chemată destulă de 
tare. Asta-i cea din urmă dorință a mea, 
după împlinirea căreia sunt gata a muri**,  
sfârși ferarulă.

Vizirulă lua ciocanulă, care mai sta 
să’i alunece din mâni de greu ce era, 
îlă întinse demnitariloră, cari erau de 
față, și cu fața uimită vorbi:

— „Priviți odată acestă ciocană !**  

și adause apoi : „Alie mi-se pare, că a- 
cestă bravă măestru a fostă de față în 
moschee la rugăciune pentru Domnulă 
și Impăratulă nostru.

Hogea, căruia îi tremura totă cor- 
pulă de spaimă și de groză, aprobă vor
bele Vizirului și dise :

— „In adevără, acestă omă sta la 
rugăciune în rândulă celu dintâiu,**  și 
jură pe totă ce avea mai scumpă, că l’a 
văcjută acolo cu ochii săi.

Și ceilalți erau, fără deosebire, de 
convingerea, că Almansor n’a lipsită dela 
serviciulă dumnedeescă și’șl aduceu ho- 
tărîtă aminte, că l’au vădută acolo.

Toți diceu, că în astfelă de împre
jurări mortea lui ar fi cea mai mare ne
dreptate și hotărîră să nu fiă omorîtă.

Astfelă ferarulă rămase în vieță, ca 
ginere ală Vizirului, și trăi)cu soția sa, 
care’i scăpase vieța prin sfatulă ei celă 
înțeleptă, încă multi, mulțl ani în feri
cire neturburată, în bună-stare și în 
mulțămire.
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romano-catolică a universității din Viena, 
ca almnnă ală convictului imperialii din 
partea eparchiei ardelene.

La anulă 1849/50 intră în serviciulă 
administrativă politică, ca cancelistă la 
locotenența transilvăneană, mai târdiu 
ca protocolistă și concipientă la pretura 
ces. reg. din Deva, er la anulă 1852 fu 
numită actuară și nu multă după aceea 
adjunctă la judecătoria ces. reg din 
Șomcuta mare, care oficiu îlă purtă pănă 
la anulă 1856.

In urma trecerii din vieță a proto- 
sincelului, profesoră de teologie și se
cretară consistorială, Dr. Grigorie Puntazi, 
Archiepiscopulă și Metropolitulă Andreiu 
baronă de Șaguna îlă chiemă a înlocui 
pe rjiulu s<’U cehi iubită Grigoriea, și 
astfelă intrândă în statulă monachală, 
percurse repede în decursă de ună ană 
gradurile de diaconă, protodiaconă și 
sincelă, și ajunse protosincelă.

Totodată fu numită la anulă 1856 
secretară consistorială, profesoră de teo
logia și administratoră protoprespiterală 
ală tractului Nocrichiului.

La anulă 1864, între lucrările or- 
ganisătăre pentru restaurata metropoliă 
și crearea constituțiunii nostre biseri- 
cescl, înainta la postulă de asesoră con
sistorială purtândă înse și profesura teo
logică și administrândă într’una și nu- 
mitulă protopresbiterată pănă la anulă 
1869 inclusive.

La memorabilulă sinodă archidie- 
cesană din anulă 1870, când se organisă 
consistorulă arcliidiecesană pe basele 
„Statutului Organică11, fericitulă Archie- 
piscopă Andreiu, între aplausele generale 
ale sinodului, îlă numi vicară arcliie- 
piscopescă, er la anulă 1871 îlă chirotesi 
de archimandrită.

Ca celă dintâiu funcționară în arclii- 
diecesă după archiepiscopă, vicarulă 
arcliiepiscopescă arcliimandritulă Nicolae 
Popea, după mortea marelui Andreiu, 
conduse pe timpulă celoră două sedis- 
vacanțe cu tactă, înțelepciune și blân
dețe archidiecesa și în specială consis
torulă arcliidiecesană. Și precum pănă 
aci, așa și de aci încolo aflăniu pe archi- 
mandritulă Nicolae Popea în cele mai 
onorifice și importante misiuni: ca de
putată dietală și congresuală, ca asesoră 
ală consistorului metropolitană și altele 
cu celă mai zelosă devotamentă în ser- 
viciulă bisericii nostre.

Nu cu mai puțină zelu și abnega- 
țiune participă Ilustritatea Sa noulă 
episcopă Nicolae Popea dela pășirea sa 
în vieța publică la tote căușele naționale, 
literare și preste totă culturale ale po
porului română, și anume: ca deputată 
la dieta transilvană dela 1863—1865, ca 
deputată la senatulă imperială din Viena 
totă pe acelă timpă, apoi la înființarea 
„Asociațiunii Transilvane11, ală căreia 
membru fundatoră se făcu la începută, 
și totă asemenea și la „Reuniunea pentru 
fondulă de teatru română11, ca membru 
pe vietă la „Reuniunea română de agri
cultură11 din comitatulă Sibiiului și peste 
totă ca membru ordinară ală mai mul- 
toră societăți literare și sciențifice.

Intre tote aceste lucrări încordătăre 
de spirită și obosităre, arcliimandritulă 
Popea mai află timpă a se ocupa și 
cu literatura nostră română, pe care o în
avuți cu deosebire prin două scrieri pre- 
țiose, cunoscute publicului nostru, și 
anume: -Vechia metropolie ortodoxă 
română a Transilvaniei11 (1870) și „Bio
grafia Archiepiscopului și metropolitului 
Andreiu baronă de Șaguna“ (1879). Scri- 
eriea ultimă a fostă premiată de sino- 
dulă arcliidiecesană.

Aceste calități eminente, aceste me
rite necontestabile le recunoscu și „Aca
demia română de sciințe din BucurescI11, 
alegendu-’lă încă la anulă 1877 membru 
onorară ală ei.

Credemă, că nu vomă ofensa cunos
cuta modestie și nepretențiune a Ilustri- 
tății Sale, decă vomă mai aminti la 
acesta locu, că dela anulă 1856 pănă la 
stingerea marelui și frumosului meteoră 
ală bisericii și națiunii române, a nemuri

torului Archiepiscopă și Metropolită An
dreiu, Nicolae Popea a fostă neîntre
ruptă pe lângă marele bărbată, pe ca
rele îlă venera eu pietate fiiască, și de 
care a fostă iubită cu părintescă iubire 
pănă la ultima lui răsuflare, ba căruia 
chiar densulă îi închise ochii.

Ală doilea archipăstoră ală diecesei 
Caransebeșului se distinge nu numai 
prin erudițiunea sa superioră, avendă, 
precum amă arătată mai susă, sciințele 
filosofice, juridice și teologice, și vorbindă 
afară de limba română, cea latină, ger
mană, maghiară și francesă, der totdeo
dată și prin învăpăiatulă său zelă pentru 
biserica ortodoxă și poporală nostru ro
mână, prin necontestabilulă și nedese- 
catulă său patriotismă, basată pe prin- 
cipiulă egalei îndreptățiri a tuturoră na- 
ționalitățiloră și bisericiloră din patriă, 
prin o natură blândă, afabilă și simpa
tică, și mai pre susă de t<5te prin carac- 
terală său firmă bărbătescă, carele prin 
tdte schimbările timpului și l’a sciutu 
păstra totdeuna curată și nemaculată.

Astfelă la etatea de 63 ani, der 
încă în deplină putere și virtute tru- 
pescă și sufletescă, îlă ajunse trecerea 
din vieță a iubitului primă episcopă ro
mână ală Caransebeșului Ioană Popasu, 
cu care din tinerețe s’a aflată în cele 
mai intime referințe de amică.

Din acestă scurtă schiță biografică 
se invedereză, că diecesa Caransebeșului 
a dată votulă ei în modulă celă mai 
nemerită, când aprețiândă după merită 
virtuțile și calitățile acestui bărbată ală 
bisericii și națiunii nostre, la 27 Martie 
a. c prin sinodulă său eparcliială cu 
votă aprope unanimă a proclamată de 
fiitorulă său archipăstoră pe vicarulă 
archiepiscopescă și achimandritulă Ni
colae Popea, pe carele după îndeplinirea 
chirotonirii, ce credemă, că acum va 
urma în scurtă timpă, să-lă aducă Dum- 
nedeu în mijloculă fiiloră lui sufletescl 
doritori în pace, întregă, cinstită, sănă- 
tosu și întru dile îndelungate, dreptă 
îndreptândă cuventulă adevărului.

TEATRU IN BLAȘIU.
Blașiu, Iunie 1889.

In sfârșită s’a dată și în Blașiu o 
petrecere socială cu ună succesă desă
vârșită.

Abiturienții gimnasiului de aici au 
avută fericita ideiă de împreuna obicl- 
nuitulă loră riexiiusu cu o representațiune 
teatrală, dată în favorulă școlei de fetițe 
de aici. Acestă representațiune s’a dată 
în sera de 16(4) a 1. cur. după pro- 
gramulă publicată deja în prețuita foiă 
ce redigiațl.

Er acestă succesă este a se atribui 
în mare parte sprijinului, ce publiculă 
din Blașiu și jură l’a dată, prin parti
ciparea sa, tineriLră diletanțl.

Piesele au fost forte esact interpretate, 
astfelă încâtă succesulă a întrecută ori
ce așteptare, căci bine trebue să ne în- 
semnămă, că tinerii diletanțl au avută a 
se pregăti pe lângă teatru și înstudii,pen
tru esamenele ce’i așteptau, anume tinerii 
pentrujesamenele de maturitate, er d-șorele 
în mare parte pentru esamenele cursu
lui pedagogică, pe care suntă silite a-le 
face privată.

La loculă ântâiu trebue să amin- 
timă mai vârtosă două roluri, care atâtă 
de bine au fostă interpretate, încâtă pu- 
temă afirma fără esagerare, că întregă 
publiculă a fostă surprinsă de atâta pre- 
cisiune dovedită de nisce diletanțl. A 
fostă: rolulă Bălașei, jucată de d-șora 
Melania Brendușinnă, și rolulă lui Sucilă 
din comedia „După teatru11, jucată de d-lă 
Liviu Penciu.

Insă și ceilalți diletanțl nu au mai 
puțină merită la frumosulă succesă ob
ținută; astfelă d-șorele: Aurelia Barițiu, 
Virginia Solomonă și Ida Handrea; apoi 
d-nii: Barbu, Comanu, Fodoră, Popă și 
Trifă.

Ună merită netăgăduită pentru reu
șita întreprinderei îlă are fără îndoielă 
d-lă profesoră de musică Iacobă Mure- 

șianu, conducătorulă și sfiltuitorulă tine- 
riloră diletanțl întru tote.

După cum aucjimă, venitulă curată 
încă a fostă destulă de îmbucurătoră, 
și astfelă și școla de fetițe îșl are par
tea sa.

Conferință învățătorescă în Selagin.
Din Selagiu, 16 Iunie n. 1889.

Stimate D-le Redactoră ! In 23 Maiu 
n. c. se ținu adunarea de primăveră a 
învățătoriloră români SelagienI din cer- 
culă protopopescă ală Basesciloră în 
comuna Selsigă. La orele 9 a. m., adu
nați fundă învățătorii cercuall, toți îm
preună mergă la biserică, unde a slujită 
d-lă protopopă Teodoră Indre, er cântă
rile le-a săvîrșită d-lă învățătoră de 
acolo I. Dulfă împreună cu școlarii săi.

După s. liturgiă membrii conferin
ței în frunte cu Președintele său D-lă 
protopopă T. Indre, intrândă în sala de 
învățămentă a școlei române gr. cat. 
unde era ună numără frumosă de școlari, 
Președintele prin o vorbire potrivită 
deschise adunarea între strigăte de „să 
trăescă.11

D-lă notară Georgiu Simonca, învă- 
țătorulă Asuagiului de susă, după ce 
primi mulțămita adusă unanimă de adu
nare pentru sîrguința de pănă acum, fu 
alesă ca notară și pentru periodulă 
viitoră.

La provocarea președintelui, învăță- 
torulă locală începe propunerea de probă 
din Geografiă, după care a urmată o 
critică instructivă din partea membriloră 
conferinței.

Georgiu Simonca propune a se lua 
la desbatere cestiunea bibliotecei învăță
toriloră români din cerculă Basesciloră 
a cărei importanță și necesitate a fostă 
arătat’o printr’o disertațiune cu motto : 
„Lumineză-te și vei fi“, cetită în aduna
rea din anulă trecută. Adunarea primi 
propunerea, hotărîndă a se înfiiința bi
blioteca din cestiune de-o-camdată numai 
din ofertele benevole ale membriloră și 
ale altoră bărbați marinimoșl. Ca biblio
tecară fu alesă d-lă Ioană Chira, învă
țătoră în BăsescI, care cu acestă oca- 
siune a și încassată în favorulă biblio
tecei suma de 4 fl. 40 cr., la care a con
tribuită și d-lă protopopă I. Indre și d-lă 
Vasiliu Popă, pentru ce adunarea 11-a 
votată mulțămită.

La propunerea d-lui I. Chira, în 
considerația multei oră jertfe ce genero- 
sulă Domnă și demnulă conducătoră 
ală Româniloră SelagienI Georgiu Popă 
de Basesct a făcută pentru cultivarea și 
îmbunătățirea sorții învățătoriloră sălă- 
genl, er de mai aprope prin abonarea pe 
spesele proprii a numeriloră de Dumi
necă ai „Gazetei Transilv.u pentru 50 
învățători SelagienI, cărora li-a tăcută 
prin acesta mare bucuriă și bună servi
ciu pentru luminarea loră și a poporului 
de sub conducerea loră, conferința cu
prinsă de recunoscință hotăresce una
nimă, ca să se trimită o deputațiune în 
personele d-loră I. Chira și A. Fogașă, 
cari în numele conferinței să esprime 
îu personă mărinimosului Domnă cea 
mai profundă mulțămită.

După acestea s’a cetită o diserta
țiune despre „folosulă jocuriloră de co
pii11, lucrată cu mare nisuință de A. 
Fogașă, învățătoră în TămăsescI, sece- 
rândă aplausele conferinței.

S’au mai pertractată și alte multe 
cestiunl pedagogice și sociali, eu încheiu 
însă sperândă, că încâtva am arătată cum 
că învățătorii din acestă cercă îșl cu- 
noscă chiămarea loră, cunoscă pe bine
făcătorii loră și nisuescă a face totă po- 
sibilulă întru cultivarea loră împrumutată 
și întru înaintarea culturei naționale, ar 
face de sigură și mai multă, decă sortea 
vitregă materială nu 11-ar sta în cale. 
Ca ună învățătoră cu familiă să potă 
trăi, amăsurată locului ce ’i se cuvine 
lui în societate, din neînsemnata lefă de 
100 — 200 fl. pe ană, e ceva greu, con- 
siderândă încă, că din acestă sumă, pe 
care de multeorl nu o capătă întregă 

cu anii, ba pote chiar nicl-odată, trebue 
să plătescă darea de câștigă și alte dări 
de stată, comitatense și comunali, taxa 
de pensiune în fondulă regnicolară, să-și 
procure cărțile de lipsă pentru școlă ș. 
a. și încă pe lângă tote acestea de 
multeorl neputândă bietulă învățătoră 
da și spre scopuri filantropice, nepu- 
tendu-se abona la unele foi politice ori 
sociali, trece de indiferentă, de rău Ro
mână, rău pedagogă. Avemă însă mân- 
găerea, că generosulă Domnă Georgiu 
Popă va ave și alțl imitatori, cari voră 
cugeta asemenea d-sale, că celă ce lu- 
creză pentru ajutorarea învățătoriloră, 
acela pentru luminarea poporului și pen
tru întărirea națiunei sale lucreză.

Ună membru ală Conferinței.

-^peltA. !*)

*) Celelalte diare române suntă rugate cu 
totă respectulă încâtă se pote a reproduce 
acestă apelă.

Cătră iubitorii și sprijinitorii musicei 
românescl.

Plecați odată pe obositorulă și cos- 
tisitorulă drumă ală unei publicații pe
riodice, pănă acuma cea dintâiu la noi 
Românii de dincoce, ba riscămă a dice 
unică în feliulu ei chiar și dincolo de 
munți, — ună ană de dile amă susți
nută cu multe jertfe revista nostră „Masa. 
Română1*,  cu tote piedicele ce-a întâm
pinată acestă primă încercare.

Plecați, dicemă, pe acestă drumă, 
la îndemnurile unei mari părți a socie
tății nostre românescl din diferitele lo
curi, mai alesă avândă în vedere, că te- 
renulă musicei nostre românescl și cu 
deosebire ală musicei poporale, atâtă de 
roditore în coliba țăranului și nestudiată 
încă de ajunsă de omenii noștri com
petent, e încă forte multă negligeat, 
Redacția revistei musicale-literare „Musa 
Română* , după o tăcere de aprope cinci 
luni de dile, îșl ia voiă a se presenta 
înaintea on. publică română iubitoră și 
sprijinitoră ală musicei nostre naționale, 
cu acestă apelu.

In tote ramurile, pe tote căile po
sibile vedemă cum în jurulă nostru na
țiile civilisate tindă a-șl face o cale si
gură de progresă, de cultură și civilisa- 
țiune, și arta mai alesă îșl află în tote 
colțurile lumei civilisate, la tăte popo- 
rele culte și capabile de cultură, adora
torii și sprijinitorii săi.

Și fiindcă progresulă e țînta, spre 
care nisuescă tote nemurile din lume, 
— amă ținută să arătămă, că și neamul 
românescă îșl are musica sa, musică 
din firea ei adâncă mișcătăre și cu to- 
tulă caracteristică

Nisuindă din tote puterile nostre și 
aducendă tăte jertfele posibile spre ti 
dovedi acesta, mijloculă celă mai potri
vită ni-a fostă scoterea la lumină a unei 
reviste musicale lunare, binecunoscută 
publicului nostru românescă, care în 
primulă ei Nr. din 1888 în „precuvân
tare11 dicea — vorbindă se înțelege de 
lipsa musicei românescl, ce prea multă 
se observă în salonele năstre — „că se 
va sili după putință și după grelele îm
prejurări în care trăimă, a umple acestă 
lacună mare, ce atâtă de durerosă se 
simte mai alesă în mijloculă societății 
românescl inteligente . . .“

Gândiamă și gândimă încă la îm
prejurarea, că străbătândă odată cânte
cele năstre poporal e-naționale prin tote 
păturile societății nostre, va fi imposibilă 
ca ele sâ nu ajungă și la urechile străi- 
niloră și ajungândă sâ nu facă în ei 
impresiunea meritată.

Cu aceste gânduri, cu aceste spe
ranțe frumose amă pășită în publică cu 
revista nostră musicală-literară. Intru 
câtă programulă nostru a fostă ținută 
cu sfințenia, s’au putută încredința toți 
cei cari au percursă cu atențiă cuvenită 
cei doispedece numeri apăruți în cursulă 
anului 1888.

Din esperiența ndstră însă ne-amă 
convinsă, că precum în deobste seobicl- 
nuesce la noi Românii și față cu alte 
întreprinderi salutare, cei însuflețiți la 
începută adeseori te lasă numai cu pro
misiunea. Lucrulă este durerosă, der 
adevărată. Și ce e și mai durerosă, 
s ar părea că ună felă de înstrăinare, 
ună felă de răcelă simptomatică, obicinuită 
la unii omeni, atunci când vădă că se 
pote face ccvașl, ia loculă sentimentului 
nobilă de-a sprigini cu vorba și cu fapta 
întreprinderi de natura acesta.
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Nu e vorba aici de-o întreprindere 
de speculațiune, nici de-und lucru fără 
însemnătate. Dovadă, că mulțl ne ceră 
s6 facemh să reapară „Musa Românău.

Multele dovecjl de încredere și în- 
curagiare, ce ne sosescii, an pusă așader 
pe redactorul^ revistei acesteia în posițiă 
de-a se gândi cu totă hotărirea la rea- 
parința ci. Multă contribue la acesta și 
criticile și aprețiările favorabile cu cari 
a fostă întâmpinată „Musa Română*  de 
diarele nostre de aici, de cele de dincolo, 
precum și de diarele străine.

*) După Smiels-Schram

„Musa Română*  și de râudulă acesta 
va purta totă aceeași haină, îșl va păstra 
același caracteră ca și în cursulă anului 
trecută, er decă va fi sprijinită cu căl
dură și stăruință de cătră on. publică 
româuescă de pretutindeni, sigură că se 
voră tace tote îmbunătățirile posibile.

Adresăm!! der acesta apelă cătră 
iubitorii musicei românescl și în genere 
cătră publiculă românescă de aici și de 
dincolo : ca avendă în vedere cele espuse 
de noi, să nu întârdie a ne da după pu
tință și împrejurări ajutorulu și spriji- 
nulă necesară spre realisarea intențiunei 
nostre, realisare care, decă va succede, 
credemă că va contribui, ca să nu mai 
îndrăgimă musica națională străină, nici 
să ne mai îndeletnicim!! c’o palidă și 
secă musică, ce, durere, pre multă se 
practică adl în salonele Româncuțeloră 
nostre — și mai alesă prin acesta gân- 
dimă că vomă pute face „să se manifeste o 
nouă notă caracteristică a individualității 
nostre“, cum diceamă la altă ocasiune.

Der repetăm!!: intențiunea nostră 
va fi realisată numai atunci, când pu- 
bliculu va sprijini în faptă, nu numai cu 
promisiuni, acestă întreprindere. Străinii 
relativă suntă cu multă înaintea năstră, 
au mâna și inima deschisă, când e vorba 
de așa ceva. Se cade ca și la noi Ro
mânii, decă se face deoparte, să se spri- 
jinescă de altă parte. Nimeni nu păte 
pofti să-i dai și să nu primescl uimică, 
să-i trimețl diarulă pe întregă anulă și 
să nu-țl răspundă din costulă abonamen
tului nici uni bană frântă, cum, durere, 
noi amă avută și astfelă de abonentl. 
E vorba: cape scară de Iută nu te sui in 
cerii,tocmai pentru acestarevenindlalucrul 
acesta, o spunemă sinceră, că numai putem, 
risca și nu ne mai putem angaja ca în trecut 
și că „Musa Română*  va reapăre numai 
atunci, când redactorul!! ei va fi sigură 
că-șl va pute scote spesele tiparului și 
ale espediției baremi, decă de altă răs
plată nu putemă vorbi. Șl-apoi fiă-cine 
scie, că în privința acesta câte greutăți 
avemă să întempinămă după-ce partea 
musicală se tipăresce în Lipsea. Dreptă 
aceea, cu dâră și cu pote, o spunemă îna
inte, nu mai merge. Rugămu der pe 
publiculă nostru ca să ne cumpănescă 
seriosă motivele și espunerile nostre și 
să ne răspundă la acestă apelă ală nos 
tru trimițindu-ne prețulă abonamentului 
până la terminulă arătată mai josă. Din 
parte-ne promitemă, că vomu face totă 
ce ne stă în putință numai să fimă spri
jiniți !

Terminulă pentru primirea abona- 
menteloră l'am fixată pănă în 20 Iulie 
st. n., așa ca cu 1 Augustă să putemă 
scote celă dintâiu numără alu „Musei 
Române. Prețulă abonamentului pe cele 
cinci luni, adecă pănă la finea lui De- 
cemvre 1889, este de 5 fl. v. a. și e de 
a se trimite la Redacțiunea subsemnată.

Redacțiunca revistei ,,Musa Română11. 
Blașiu (Balâzsfalva).

EDUCATIUNE.

Cnm trebue se fie crescerea,
ce părinții o dau copiiloru, pentru ca școla 
se-si iijuiișfă mai cu înlesnire înaltulu ei scopu.

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

(Urmare.)

Multe V’am vorbită pănă acuma 
despre modulă crescerei copiiloru 
Voștri: cum aveți datoria a des- 
volta și cultiva într’enșii senti
mente religiose-morale, precum și 
sentimentulU sufletului loru pentru 
totă ce este frumosâ și mărețu 
în natură și pe teremuld arteloru 
frumose, cu deosebire în musică, 
străduindu-me a Ve convinge, că 
în adeveru adeseori, ca se nu <]i- 
cemu totdeuna, părinții suntu res- 
pumțetori pentru crescerea rea a 
copiiloru loru, „că fărădelegile 
copiiloru suntu mai alesă rodele 
nefericite ale neîngrijirei părin
tesc!, că părinții, cari suntii vred

nici se guste din rodele amari 
ale crescerei greșite a liiloră loru, 
nu trebue se învinovățescă de- 
câtti numai slăbiciunea seu neîn- 
grijirea loră.“

Dați-mi voiă înse se Ve vor- 
bescu acum despre unii obiectă, 
pe care ’lu aflu a fi vrednică de 
deosebita Vostră luare amiute.

Elă privesce fisiculu liiloru 
Voștri, privesce sănătatea loru, fără 
de care școla nu pote face cu ei 
nici o ispravă.

Căci ce isbaniji se potă aș
tepta dela scolă cu nisce tineri 
slăbănogi, îmbătrâniți fără vreme, 
cari ostenescu în drumulă carierei 
loru, pe timpu ce ei suntu departe 
de a ajunge la țînta dorită?

Zadarnică este învățătura, fără 
de unu trupă vertosă și sănetosu.

Căci ce’mi folosescă tote co
morile sciințeloră, decă eu, ca șco
lară și ca omu în societate, sunt 
nemulțumită cu mine, turburată 
și amărîtă din pricina feluriteloră 
bole, cari s’au încuibată în tru- 
pulă meu?

Ce’mi folosesce atunci totă sci- 
ința mea ?

Ea ’mi servesce numai pentru 
a’mi face durerea și mai mare, și 
mai simțită?

Ce folosă are nemulu nostru 
dela ațâți bărbați trecuți prin 
școli, cari mai târcjioru se alegă 
cu ună trupă enervată și cu o 
sănătate sdruncinată de bole in
curabile ?

Câte vieți nu se perdă astfelă 
din numerulă celă mică alu în- 
vețațiloră noștri!

Pe câți bărbați harnici cu 
mintea loru nu’i seceră mortea în 
Horea vîrstei loru!

Câți nu se vestejescă și mai 
fără de vreme, înainte de a se fi 
desvoltată de ajunsă flbrea sufle
tului loră!

Ne dore. ni-sepătrunde inimade 
jale, când cetimu despre ațâți tineri 
talentați de ai poporului nostru, 
cari se prăpădescă pe tiinpulu 
studiului loră pe la școle înalte, 
pe la academii și universități.

Ne dore și ni-se sfâșie inima, 
când aucțimă astlelă de sciri triste, 
prea bine sciind, căneamulă nostru 
românescă nu prea are norocirea 
se se răsfețe ca alte nații cu mul
țimea învățațiloră și literațiloră 
săi, și mai vertosă, când ne gân- 
dimă, cu câte neajunsuri, cu câte 
năcazuri au să se lupte tinerii 
noștri pănă ajungă a’și spulbera 
încălțămintele de prafulu școlei. 
Și apoi tocma când ei ajunseră 
acolo, ca se ne bucurămă de ei, 
de sporulu făcută în învățătură, 
de rodurile câștigate cu atâta trudă 
pe câmpulu sciințeloră, atunci, 
când eramă în dreptă să așteptămu 
fapte liotărîtore din partea loră, 
când eramă se ne fălimă cu ta- 
lentulu și cu virtuțile sufletului 
loră, când sărmanii loră părinți 
așteptau să’i strîngă cu duioșiă 
la peptulu loru, când ei se legănau 
în dulcile visuri, cu speranțe ade- 
menitore, că pe umerii fiiloră loră 
îșl voră răcjima odată betrânețele 
gârbovite de vijeliile vieții, - iată-i 
atunci ofiliți și periți ca o flore 
atinsă de suflarea vântului de 
nordă, spulberați în noianulă veci- 
niciei!

Cum să ne explicămă noi cău
șele ăstoru felă de întâmplări 
triste ?

Unii cțicu, că ele provină din 
încordările minții școlariloru.

Alții le explică ca nisce urmări 
firesc! ale sărăciei multoră școlari.

Deră și unii și alții se află pe 
cale rătăcită.

Mai întâiu suntă în rătăcire 
aceia, cari aducă de causă sărăcia, 

de-orece după ei nu se pote ex
plica nici de cum starea- rea sani
tară a atâtoră școlari din familii 
bune, cu avere; pe de altă parte 
avemă o mulțime de exemple des
pre studenți săraci, cari și-au tă
cută studiile loră și încă cu celă 
mai bună succesă, sub împrejurări 
materiale forte nefavorabile, și cu 
tbte acestea, starea sănătății loru 
a fostă escelentă.

Acelora însă, cari cțicb, că stu- 
diulu celă greu, cu care elevii au a 
se lupta t]iua și năptea, le consumă 
puterile loru fisice și le dărăpănă 
sănătatea, le respundernă de ase
menea, că n’au dreptă.

Ca ilustrațiune a afirmațiuni- 
loru nostre ne servescă o mulțime 
de exemple despre bărbați, cari 
nu numai ca studenți, ci și după 
terminarea aniloru de scolă au 
dată dovecți învederate despre o 
activitate încordată spirituală pănă 
la sferșitulă vieții loră și cu tote 
acestea au ajunsă bătrânețe forte 
adânci și fericite.

Renumitulu grecă Gorgias, în- 
vățătorulă lui Isocrates, a trăită 
107 ani, și pănă când a murită 
nu și-a întreruptă de felă stu- 
diulu său.

Isocrate, pe care Cicerone îlă 
numesce părintele eloquenței, 
scrise încă în vîrstă de 96 ani 
panegiriculă său. și a fostă înve- 
țătoră de retorică pănă în ală 99-lea 
ană, în care muri.

Filosofulă Carneades a trăită 
și a învățată 90 de ani.

Vestitulă filosofă Plato a mu
rită în vîrstă de 80 de am, fiindă 
neîntreruptă ocupată cu stu- 
diulu său.

Filosofulă f. ancesă Cousin a 
murită în vîrstă de 75 ani.

Zschohhe, moralistă și literatoră 
germană, în vîrstă de 77 ani.

Flechier în vîrstă de 78.
Tăier, vestită istorică și băr- 

bată de stată, a murită în vîrstă 
de preste 80 de ani.

Lesaqe în vîrstă de 79 de ani. 
Chateaubriand, celebru poetă 

francesă, a trăită 80 de ani.
Cant, vestitulă filosofă din 

Konigsberg, a trăită 80 de am.
Bol!in, vestitulă profesoră dela 

colegiulă de Franța, a trăită preste 
80 de ani.

Guizot, vestită istorică francesă, 
preste 80 de ani.

Lamartine, vestită poetă și băr- 
batu de stată ală Franței, a trăită 
preste 80 de ani.

Pestalozzi, vestită pedagogă 'în 
Elveția, preste 80de ani.

Buffon, vestită naturalistă fran
cesă, preste 81 de ani.

Gothe, unulu dintre cei mai 
muncitori scriitori ai Ger manilor u, 
a trăită 83 de ani.

Alexandru Humbold, vestită na
turalistă germană, erăși unulu 
dintre cei mai productivi litera
tori germani, a trăită 90 de ani.

Fontenelle, vestită literatoră fran
cesă, peste o sută de ani.

Și, ca se aducemă în privința 
acesta de exemplu și pe unu Ro
mână, notămă că:

G. Asachi, pe 1 ngă totă munca 
sa literară extraordinară, pe lângă 
tbte încordările spiritului seu: ca 
profesoră, ca organisatoră alu șco- 
leloră, teatrului și școlei filarmo
nice din țera sa, unde elă era 
spiritulă conducetoră, pe care 
domnitorulă Moldovei îlă consulta 
în tote afacerile importante de 
stată, a trăită 85 de ani.

(Va urma.)

ElCOlTOMlA.
Nu desprețuiți lucrurile mici*)

HI
Jlis’amă, că trebue se prețuimu 

și lucrurile cele mai mici. Crei- 
țarulă, câtă de neînsemnată se 
pare în vieța de tote cțilele, pune 
temelia bunăstării fiă-căruia. De 
aceea ori câtă de multă ar lucra 
omulu, ori câtă de multă ar câș
tiga, de sporu și de bine nu va 
ave parte, decă nu va sci prețui 
și cruța banulu.

Păstrarea diligentă face minuni. 
Celă ce începe se păstreze, îșl 
face acesta de obiceiu. Păstrândă, 
elă are unu semțu de mulțumire, de 
tăria și de siguranță. Creițarii ce-i 
pune omulu în cutiuța de păstrare 
(pușculiță), seu pe cari îi depune 
în cassa de păstrare, îi dau asi
gurarea, că se va pute căuta în 
casă de bolă și va putea trăi li
niștită la bătrânețe; celă ce păs- 
treză îșl face ună scută în contra 
lipsei; pe celă ce nu păstreză ni
mica nu-lă scutesce de amara se- 
răciă.

Din nenorocire înse se întâmplă 
de multe-ori, că bărbatulă e destulă 
de prevecțetoru și ar voi se păstreze 
ceva pentru neajunsurile vieții, 
der nevastă-sa nu este atâtă de 
cu minte ca se-lă sprijinescă în 
acestă pornire.

O femeia cu minte, care se mul- 
țumesce cu puțină, și e păstrătore, 
este neprețuită pentru bărbatulă 
ei și o podobă a casei. Ea spri- 
jinesce tote hotărîrile bune ale 
bărbatului ei, deșteptă prin sim
patica ei îndemnare calitățile lui 
mai bune și prin esemplulu ei 
nobilă, îlă face se urmeze princi
piile nobile, din cari se nască și 
virtuți practice.

Totă așa pote influința și ună 
bărbată, afle-se elă chiar în cele 
mai modeste condițiuni, prin re- 
sultatele vieței sale regulate și 
înțelepte asupra prietiniloru sei, 
cari trăescă fără de nici o soco- 
telă. Elu le pote dovedi câtu de 
multă contribue diligința, cumpă
tarea și resistința victoridsă în 
contra tuturoru ispiteloru sensuale, 
ca căsnicia se fiă dragă și scumpă 
omului și chiar în întunereculă 
sărăciei se i-o facă senină și lu- 
minosă. Ună astfelă de bărbată 
severșesce totă așa de multă bine, 
ca celă mai elocuentă scriitoră. 
Esemplulă vorbesce mai convin
gătorii ca vorbele: elu este ca 
sunetulă clopotului, care te chiamă 
la biserică, este instruire prin faptă, 
este sciința pusă în practică.

Vieța ițilnică a unui bărbată ne 
arată mai clară, ca ori și ce, pe ce 
treptă morală și socială se află. Ce 
grozavă deosebire pote fi de pildă 
între starea unuia și altuia dintre 
doi bărbați, cari au aceeași ocu- 
pațiune și același câștigă ! Unulu 
e veselă și privesce cu curagiu în 
lume, celalaltă âmblă totă cu ca- 
pulă plecată. Unulă are o locuință 
prietinbsă, celalaltă locuiesce în- 
tr’o gaură murdară. Unulu e tot
deuna bine îmbrăcată, celalaltă 
umblă sdrențosă. Copiii unuia suntă 
totdeuna curați, bine îmbrăcațl și 
cerceteză regulată scolă, copiii 
celuilaltu suntă neîngrijiți, umblă 
rupți și alergă mereu pe strade. 
Unulu gustă pănă la ună gradă 
ore-care bucuriile vieții, posede 
pote și ună numeră ore care de 
cărți bune, celalaltă mai că nici 
nu cunosce bucuriile vieții, de 
siguru înse nu gustă nici-odată 
plăcerile ei mai înalte. Și totuși, 
cum diserămu, amândoi acești băr
bați au același câștigă. Cum se



Pagina GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 131 — 18c9

esplică acesta? Esplicarea ni-o dă 
următorulu esemplu din vieța 
practică:

„Spune’ml tovarășe", cjise într’o 
seră unu lucrătorii cătră celalaltii 
întorcendu-se acasă, „cum faci tu 
de te ajungi așa de bine cu plata 
ta? Cum faci că hrănesc! și îm
braci așa de bine familia ta și că 
afară de acesta îți mai remain! 
creițari se-i duci în cassa de păs
trare? Nu înțelegu acestu lucru; 
eu, care am mai puțini copii ca 
tine și câștigă totu așa de multă, 
abia potu plăti chiria casei și 
mâncarea nostră de tote cțilele. 
La alte cheltueli nu ’ml-e ertatu 
a ine gândi

„,,’Țl voiu spune cum se face 
acesta. Lucrulu e forte simplu; 
eu sciu cum se umblu cu crei
țarii mei!""

„Ce, asta se hă totu?
„„Da, der nici măcaru unulu 

între cinci cțecl nu cuuosce se- 
cretulu. Tu de pildă nu’lu cunosc!. 
Fiind-că înse m’ai întrebată, vină 
se ți’lu îinpărtășescă. Der nu tre- 
bue se’mi iai în nume de reu, decă 
îți voiu vorbi cu totă sinceritatea. 
Ascultă der! Mai întâiu beutura 
pe mine nu me costă nimică.““ 

„Nu? Atunci pote că nu-i plă
tesc! cârciumarului, ci-i remâi da
toră ?

„„Domne feresce! Eu beu 
apă, asta nu me costă nimicii. 
De apă nu capetă nici durere de 
capă, nici nu’mi tremură mânile 
și, ceea ce este lucru de căpe
tenia, 'mi păstreză creițarii mei. 
Celă ce bea apă nu se bolnăvesce 
și nici nu întră în datorii. Și acesta, 
îți spună, face o mare deosebire 
în cheltuelile nostre ; m’așă rămași, 
că deosebirea e de celă puțină 
doi florini pe septemână, asta face 
pe anu 104 florini. Cu acești 104 
florini eu me îmbracă pe mine 
și’mi îmbracă familia cum se cade, 
pe când tu umbli în <ji de lucru 
și ’n sărbători cu haine tocite și 
copiii tăi alergă chiar desculți pe 
strade.""

„Tu esagerezl. Așa de multă 
nu beu eu. Din când în când 
beu câte ună jumătate de litru: 
der 2 florini pe septemână------ !
Oho!"

„„Bine, der spune-mi atunci, câtă j 
ai beută Sâmbăta trecută? Spune 
sinceră!““

„Ei, se socotimă odată: am 
beută ună jumătate de litru de 
vină cu nenea Neagu, apoi mi-se 
pare două, pahare de bere cu 
Lupșanu, care pleacă în Ro
mânia, și apoi m’am dusă cu nisce 
prietini la o petrecere într’o gră
dină publică"

„„Bine, câte pahare ai beută 
acolo ?“"

„Cine se mai țină minte. Fi- 
resce că am uitată! “

„„Va se clică nu’mi poți spune! 
Tu nu scii câtă ai beută! ’Țf 
credu. Der, vecțl prietine, acesta 
e calea ce o făcu creițarii tei."" 

„Și ăsta-i totă secretulu teu?" 
„„Da, grijesce mai bine de 

creițari tei! — Asta-i totu ce am 
să-ți spună. Eu îmi păstreză 
creițarii și de aceea am totdeuna , 
ceva, când tu n’ai nimicu. Cine nu > 
păstreză la timpă, trebue se sufere > 
mai târcțiulipsă. Asta-i forte simplu, i 
nu-i așa?"" i

„Simplu? Der ce vrei cu totă s 
istoria acesta?" <

„„’Ți voiu spune îndată. M’ai < 
întrebată de unde vine, că familia i 
mea trăiesce așa de cum se cade i 
și că eu mai ducă încă și bani 
în cassa de păstrare, pe când tu £ 
abia poți eși cu aceeași lefă. Ba- a 
nulu îlu câștigi decă aduni erei- f 
țarii. Care nu scie cinsti creițarulu, c 

nu-i vrednică se aibă nici florini. 
Afară de acesta eu îmi câștigă, 
ca și tine, puținii bani cu atâta 
greu și amară, încâtu nu me lasă 
inima se beu nici măcaru ună 
creițară, când îlă potu duce la 
casa de păstrare lângă ceilalți crei
țari greu agonisiți. Și apoi este 
liniștitoră gândulă, că eu, orl-ce 
mi-s’ar întâmpla, n’am lipsă se 
mergu se cerșescă. Păstrarea crei- 
țarului face să am simțulă unui 
omu liberă. Celă ce e mereu în
glodată în datorii și nu și-a păs
trată nici ună creițară. abia o 
duce mai bine decâtă ună sclavă. 
Nopte bună Cheltuilă și gândes- 
ce-te la secretulu meu..."

După despărțire amândoi lu
crătorii merseră acasă la locuin
țele loră. Cheltuilă avea locuință 
murdară, unde domnia cea mai 
mare disordine, nevasta lui în 
haine destrăbălate striga cu copiii 
ei murdari. Locuința lui Păstrilă 
înse era curată ca o cutiă. Rodi
nele erau spălate. Nevasta lui, cu 
tO:e că muncise cjiua. întregă, era 
curățelă îmbrăcată, er bărbatulu 
ei după munca iȚlei se afla forte 
bine în cerculu familiei sale.

Acum cunbscemă partea de 
căpeteniă a secretului lui. Secre
tulă lui Păstrilă despre creițară 
a fostă forte bună, der nu se măr
ginea la atâtă. Elă n’a voită să 
spună bucurosă soțului său, mai 
puțină norocită ca elă, că rădă
cina tuturoru fericiriloru casnice, 
radimulu celă mai însemnată ală 
liniștei și mulțămirei în casă este 
femea, și soția lui Păstrilă era așa, 
cum numai șî-o putea dori uni! 
lucrătorii, muncitore și păstrătore.

Părintele albineloru,
istorioră instructivă pentru poporu și tinerime, 

de Michailil Connerth. — Localisată de 
Valeriu Floriană.

Roitiilu.
>TJ r mare.)

— ,Der roescă albinele în fiecare 
ană?"

- „Nu roescă, iubiții mei, în fiecare 
anii, căci când suntl ploi dese și frigă 
mărișorii în lunile Aprilie și Maiu, atunci 
albinele suntă împedecate de a eși afară 
din coșniță, atunci de multeorl se în- 

I tâmplă, că albinele, ținendă semă de 
vremea cea rea, de frică ca să nu sufere 
lipsă, se apucă și scota puii de trântori 
afară din coșniță. Deși se face apoi, după 
acesta vecă slaba, timpa buna și fru- 
mosa, totuși stupii nu roesca mai multa 
în acela ana. In timpuri de acestea rele 
stuparula trebue sS se îngrijescă de stupii 
săi ca să nu le fie frigă și sera să-i nu- 
trescă cu miere subțiată ca să țînă pe 
albine în credința, că este pășune buni- 
șoră pe afară."

— „Der sunta bre mijloce de a pute 
susține în vieță pe roii cei micuți?"

— „Cum să nu !“ răspuuse parochula. 
„Unele din aceste mijloce o să vi-le faca 
cunoscute și vouă, iubițiloră. Mai bine 
poți să ajuți pe câte una roiu slăbuța 
cam în modula următora: anume din 
capulu locului se puna în coșniță unui 
astfela de roiu faguri întregi, parte goli, 
parte plini cu miere, și când numărula 
albinelorO este forte mici.ță, chiar și fa
guri plini cu pui, din cari în puține dile 
se desvoltă albine tinere. Acestă întărire 
a roiloră celoră slăbuți se pote întâmpla 
forte ușoră, mulțămită acestora coșnițe 
nouă. Din coșnițele cele mai împoporate 
se iau faguri de aceștia pela mecjulă 
jilei, se delătură cu-o măturică albinele, 
ce pote că se află pe acei faguri, și apoi 
fagurii se bagă bine și frumosa în coș
nițele stupiloră celoră slăbuți.

Asemenea se pota împreuna mai 
mulțl roi slăbuți unii cu alții chiar 
atunci la începută, când au roita. Se 
pota împreuna și când n’au roita tot
odată; roiula de mai târejiu îlă adău- |

găina la roiula ce a roita mai de tim
puriu, și acestă împreunare se întâmplă 
mai ușora atunci, când acelui roiu, pe 
care voima să-la alăturăma la celalalta, 
îi prindemă matca — ceea cela una stupa 
micuța este una lucru forte ușora. După 
ce s’a delăturata dela roiu matca, go- 
lima apoi sera coșniță cu albine sub 
coșniță, în care se află roiula cela slă
buța, și albinele cele fără matcă se vora 
sui în coșniță la dela cătră albinele 
cele străine spre a se împreuna cu ele. 
Este bine ca pe albinele ce le golima 
în coșniță, să le stropimă mai întâiu cu 
miere subțiată cu apă."

— „Der, domnule parocha, cum facema 
atunci când voima să înmulțimu albinele 
fără de a le lăsa să roiescă?"

— „Acesta încă o putemă face pe de
osebite căi", dise domnula parocha ;„decă 
avemă o matcă bună, la începută nu 
avemă decâta să aședămă în coșniță în 
care se află matca faguri întregi, pe cari 
atârnă albinuțe tinerele, luațl din coș
nițele mai împoporate, și voma avea apoi 
una stupa harnica".

„Decă vr’una stupă este gata de 
roire și noi nu voimu ca ela să roescă 
după buna lui chibzuire, alungăma prin 
lovituri asupra coșniței matca și una 
număra orecare de albine lucrătore și de 
trântori într’o coșniță golă și pe calea 
acesta erășl ne putema face roiula, ce 
voima a-la avea. Roiula făcuta pe astă 
cale trebue să-lu aședăma pe locuia unde 
a fosta coșuița din care a roita, pentru 
că decă nu l’amil așerla pe locuia acela, 
tote albinele ară sbura îndărăpta la lo
cuia cunoscuta și matca ar rămâne 
singură în coșniță. Coșniță cu albinele, 
din are ama făcutu să roescă roiula, o 
putema aședa în ce loca ne place, de- 
orece schimbarea locului nicidecum nu 
va ave vre-o îurîurire rea asupra al- 
binelora. In diua următore vora sbura 
albinele lucrătore bătrâne, ce se reîn- 
torca dela pășune, tote erășl la locuia 
îndatinata și cunoscuta de ele, adecă la 
roiula făcuta erl și acesta în curendă 
va ave în coșniță sa adunate pe tote 
albinele cele bătrâne, pe când în coșniță, 
din care ama făcuta să roescă roiula, vora 
rămâne numai albinele cele tinere și 
puii cari de altmintrelea pe di ce 
merge iesa din celule deplina desvoltațl. 
Acesta stupa tinerela în dilele cele din- 
tâiu are lipsă numai de atâta, ca să’i 
se pună pe fundulă coșniței apă într’ună 
blide. După vre-o câteva dile și în acestă 
coșniță se începe lucrula, matca cea ti
nerică sboră din celulă deplina desvol- 
tată și fiind-că nu sunta albine destule 
ca să mai roescă, sunta nimicite celelalte 
celule în cari se află puii de matcă. în 
acestă coșniță faguri se află destui, parte 
din ei fiinda și cu miere umpluțl, albine 
în scurtă timpă asemenea se află destule 
și stupulă acesta are putere de vieță. In 
modula acesta măestrita 'șl înmulțesce, 
iubițiloră, stuparula cela cuminte stu
pii săi.

„Roii naturali, adecă aceia, cari de 
bună voiă au roita din coșniță, nu se 
mai reîntorcă mai multa în coșniță cea 
părintescă, din causa acesta îi putema 
așecla cu coșniță în care i-amă băgată 
în orl-ce locă voima.

„Când avemă câte o matcă bună, ■; 
putemă să ne înmulțimă stupii și așa, i 
că voma lua albine lucrătore bătrâne i 
din stupii cei mai împoporațl și le vomă i 
împreuna cu matca cea bună. Luarea i 
albineloră bătrâne din coșnițe are să se ; 
întâmple sera. Albinele luate din mai < 
multe coșnițe și împreunate în vre-o s 
coșniță cu matca cea bună suută firesce ] 
la începută zăpăcite, fricose, der năca- 1 
dulii curenda le împretinesce și ele se i 
dedau unele cu altele mai alesă după i 
ce au fosta aședate curenda după îm- < 
preunare într’ună locă răcorosă, d.e. în t 
pivniță. j

„Astfelă de stupi apoi nu-i putemă î 
așeeja la începută lângă ceilalți stupi, ce s 
se află în stupină, nu, ci trebue să-i < 
așecjămă în vr’ună locă îndepărtată cam 1 
de vre-o oră dela loculă unde au fostă i

mai înainte, ca ei să-și uite sborulă de 
pănă aci. La vre-o câteva săptămâni 
dupăce s’a întâmplată acesta, potă se 
fie aduși și aședațl în stupina unde au 
fostă mai înainte.

„Precum vedeți, stuparului îi stau la 
îndemână mai multe mijloce prin cari 
pote înmulți stupii săi".

ChiămațI fiindă cu toții de cătră 
domna preutesă în foișoră, amă și gră
bită într’acolo.

Inimicii albineloră.

i După ce eșirămă erășl în grădină 
spre a ne înmulți cunoscințele nostre, 
începu domnulă parochă a cuvânta cam 
astfelă: Chiar și aceste cărărușl presă
rate cu năsipă mai mărișoră, ce se află

■ împrejurulă stupinei, îșl au însămnătatea 
. loră la stupărită. Pe câtă de folositore 

suntă broscele, șopârlele și paianginii 
prin aceea, că stârpescă multe insecte, 
pe atâtă de stricăciose suntă stupiloră . 
Pote că voi nici nu scițl, iubiții mei, că 
albinele au atâția inimici, cari veneză 
după vieța și mai alesă după cera și 
mierea loră.

Dintre animalele sugătore ursulă 
este celă mai mare inimică ală stu
piloră, pe când șorecele celă mai pri- 
mejdiosă. Șorecii facă mai multă strică
ciune în timpă de iernă; anume ei intră 
în coșnițe și facă mare stricăciune în 
faguri și miere. Contra acestoră ini
mici ne putemă scuti stupii prin instru
mentele deosebite pregătite anume pentru 
sterpirea șoreciloră. Mâțele (pisicile) nu 
este cu sfată ca sâ le lăsămă în stupinl 
căci ele neliniștescă albinele prin săritu
rile loră după șorecl. Chiar și între pa
sări suntu mulțl reu-voitorl de ai albi
neloră, atâtă de mulțl încâtă nici nu 
sunt în stare a vâ numi pe toți acei 
răufăcători, cari aleșueseă după albine 
ca să le prindă și să le mânce. Credă că 
vă veți mira, când vă voiu spune, că chiar 
pasările nostre cele dragi: găina, rându- 
neua și cocosterculă (barza) se numără 
între răuvoitorii albineloru. Mai departe 
deosebitele feluri de țîclenl și ciocăni- 
tore încă bucurosă se apropiă în timpă 
de iernă de coșnițele albineloră, facă 
găuri cu cioculă loră în păreții coșniței 
și scotă apoi albine una câte una din 
coșnițe, pe cari le mâncă cu o poftă 
mare. Deosebitele feluri de vespl și bom- 
barl (găunl) în câte ună ană strică stupi 
întregi. Furnicile asemenea se bagă pe 
urdinișuri fără frică în coșnițe, străbată 
pănă la fagurii cu miere și mâncă din 
ea câtă încape în ele; totu așa facă și 
deosebitele feluri de fluturi de nopte, 
dintre cari celă mai primejdiosă este 
fluturele numită „capă de morte." După 
aceea mai multe feluri de molii, dintre 
cari una îșl aședă ouăle în faguri, din 
cari esă în curendă pui, cari apoi gău- 
rescă fagurii din coșniță în lungulă și 
în latulă, încâtă stupii, în cari s’au în
cuibată aceste molii, trebue sâ se pră- 
pădescă. Omenii nesciutorl, cari omoră 
albinele cele strădalnice când voiescă 
sâ le iee mierea și fagurii, cu durere trebue 
sâ vi-o spună, că asemenea suntă de a se 
numâra între inimicii albineloră.

Der mai primejdioșl decâtă acești 
inimici suntă pentru stupi însâ-șl albinele 
răpitore. Acestea suntă albine lucrătore 
din vr’ună stupă harnică și bună, ele în 
revna loră cea mare de a aduna câtă 
se pote mai multă miere, atacă mai cu 
semă stupii cei slabi, cari nu suntă în 
stare a se apăra, și acesta se întâmplă 
cu deosebire atunci, când nu prea gă- 
sescă pășune destulă pe afară. La stu
pii ce au matcă cam slabă, nici urdinișulă 
nu este așa bine păzită; și în coșnițe, 
unde matca lipsesce, cu atâtă mai vertosă 
nu este urdinișulă păzită. Băgândă acesta 
de semă, albinele cele răpitore năvălescă 
asupra aceloră coșnițe ca hoții. Mai 
întâiu se bagă numai vre-o câteva albine 
în coșnițe, mai târejiu însă aducă și pe 
soții loră și în scurtă timpă totă mierea 
din acele coșnițe este dusă în coșnițele 
loră. Decă cutare coșniță este golită de 
miere, se bagă în alta sâ fure miere și
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așa mai departe. Astfelă de albine hățe 
se cunoscă de pe aceea, că au o colore 
negră sclipiciosă, aripi sdrențose, de pe 
fole și trunchiu le lipsescă perișorii, 
pentrucă i-au perdută străbătendă prin 
tote crepăturile și suntă de totului totă 
subțiri. Albinele răpitore sboră cu iuțela 
săgeții, spăriose oreșl cum, chiar și după 
apusulă sorelui, când tote celelalte albine 
s’an liniștită. îndată ce prindemă de 
veste, că cutare stupă este atăcată de 
astfelă de albine răpitore, numai decâtă 
’lă strămutămă din acelă locă în pivniță, 
er în loculă lui punemă o coșniță golă. 
Tocmai așa strămutămă și stupii cei ce 
și-au însușită acea măestriă hoțâscă."

Intr’aceea noi amă fostă ajunsă la 
o laviță, ce se afla sub ună teiu umbrosă. 
Ne asedarămă la odihnă pe ea dimpreună 
cu vredniculă nostru învățătoră. După 
vre-o câteva convorbiri asupra stupăritu- 
lui, pomăritului și agronomiei îlă întreba- 
rămă pe domnulă parochă: „pentru-ce 
fagurii cei vechi capătă o col re negră?"

„Ce-i dreptă, iubiții mei", tu răspun- 
sulă domnului parochă, „colorea faguri- 
loră la începută este albă ca zăpada, mai 
târdiu ei capătă o colore închisă și în 
urmă o colore de totă negră, acesta o 
pricinuescă parte sudorile albineloră des- 
voltate în celule, parte pelița forte 
subțirică de nimfă, ce-o lasă după sine 
în celulă puiulă din care se desvoltă 
albina. Prin pelițele cele | multe rămase 
în celule firesce că acestea se strîmteză 
așa de tare, încâtă nu mai potă fi bune 
pentru desvoltarea albineloră. Stuparii 
cei harnici înschimbă fagurii negri cu 
alții prospeți totă la doi, celă mai multă 
la trei ani; și acesta pentru aceea o 
facă, ca nu cumva albinele desvoltân- 
du-se în celule din ce în ce mai strimte, 
să-și perdă pe încetulă mărimea loră, 
devenindă din ce în ce mai mici."

Observări făcute înainten urdinișului.
Sculându-ne de pe acea laviță și 

preumblându-ne împrejurulă stupinei, ne 
aședarămă într’ună târdiu înaintea stu
pinei în umbra unui pomă.

„Din loculă acesta putemă să bă- 
gămă de semă cele ce se întâmplă 
pe la stupi și în deosi să ne îndrep- 
tămă privirile asupra urdinișuriloră. 
„Uitați-vă, iubiții mei", numai la stupulă 
Nr. 20", dise domnulu parachă, „și vedeți 
că ore ce voiescă acele albine rostogo- 
lindu-se unele peste altele? Vă voiu 
spune eu ce facă acele albine.

Eu am fostă băgată mai adineaori 
ună păiuță în coșniță și acum vedeți 
albinele cum îlă scotă afară din coșniță? 
Ele nu suferă nimică străină să petrecă 
în coșniță loră. La urdinișurile coșnițeloră 
trebue să ne uitămă adeseori, iubițiloră, 
pentru-că printr’o scurtă privire asupra 
urdinișului, ca și printr’o privire asupra 
unui cesornică, putemă cunosce, că ore 
suntă la acelă stupă tote în renduială 
bună seu nu; putemă cunosce că Ore 
albinele au pășune bogată seu slabă, că 
au mulțl pui seu puțini, putemă cunosce 
că ore matca este bună la acelă stupă, 
seu că a perită. Aceste și altele de 
aceste putemă să cuuoscemă printr’o 
privire asupra urdinișului. Aședendu-ne 
înaintea urdinișului, vomă pricepe încă 
și graiulă albineloră."

„Să pricepemă graiulă albineloră? 
Să pote una ca acesta"? întrebarămă noi 
mirați ?

„Da, da, albinele ne spună mai alesă 
sera prin tonurile ce le dau dela sine, 
cari sună cam așa: vu, vu, vu, cumcă la ele 
în coșniță suntă în renduială bună, ba 
ne facă cunoscută prin sunetele plângă- 
tore uh, uh, uh, cumcă mama loră, adecă 
matca, a murită. După graiulă albineloră 
ună stuparu harnică îți cunosce chiar 
și în timpă de iernă câtă prețuesce, câte 
albine și câtă miere posede. Trebue nu
mai să bați în păreții coșniței cu degetulă 
și o să cunoscl în ce împrejurări se află 
stupulă. Decă aucjl ună răspunsă tare, 
ce vine dela multe albine și ține scurtă, 
atunci stupulă este bună, are merinde 
destulă, asemenea și matca bună. Decă

sunetulă ține mai îndelungată și numai 
de puține albine și mai multă în modă 
tânguitoră e produsă, atunci în acea coș
niță este lipsă. Decă vaetele suntă înde
lungate, atunci matca lipsesce dela acelă 
stupă.

Sera, cândă albinele s’au băgată 
tote în coșniță, trebue să mirosimă adese
ori la urdinișă spre a ne încredința, că 
ore nu străbate din coșniță vr’ună mi- 
rosă neplăcută. Decumva s’ar întâmpla 
una ca acesta, atunci acesta este pre- 
semnulă unei bole, ce ar pute să niini- 
cescă întregă stupulă. La stupii cei să
nătoși străbate din coșniță afară ună 
mirosă plăcută de ceră. (Va urma.)

Esemple de bărniciă.
I

Mai acum optă ani, plugarulă despre 
care vreu să vorbescă, ducea dile negre. 
Elă era omă harnică din firea lui și 
harnică era și nevasta lui, der ce folosă, 
căci pe lângă totă hărnicia și pe lângă 
tote că moștenise o moșioră frumosă, 
casă cu grădină și cară cu patru boi, 
bietulă omă nu numai că nu era în 
stare să mai agonisescă, der și familia 
abia șl-o mai putea hrăni de pe o di 
pe alta. Câtu-i ierna de mare nu găsiai 
ună morcovă la casa lui, nu găsiai o 
cepă, o căpățină de curechiu (vardă), 
ori bareml ună firă de pătrângelă, așa 
că găzdoia casei nu putea găti nici mă- 
cară ună borșă de Domne-ajută.

Vai și amară de asemenea traiu! 
Omeni harnici și cruțătorl, cari din dori 
de di și pănă’n nopte muncescă mereu, 
să nu fiă ei în stare a se hrăni nici ca 
cei mai ticăloși slujbași ai Domniloră, 
acesta este tristă de totă!

Altmintrelea era odată starea țăra
nului nostru. Hambarele lui erau pline cu 
bucate, în camăra lui erau de tote, în 
podă slănini și cărnuri multe, în piv
niță legume de totă felulă și încă și 
câte-ună butoiașă de vină. Der etă, în
tr’ună ană holdele lui au fostă prăpădite 
de ghiață, într’altă ană nu s’au făcută 
bucate, din pricina secetei, în ală treilea 
ană riturile lui au fostă nămolite de 
ploi. Bani nu mai avea de unde face. 
A căutată se între în datorii, și pentru 
datorii trebuia să facă dile de lucru la 
Domni.

Acum începu bietulă omă să dea 
îndărătu cu pași repedl. Mnur-a cea 
scumpă din dilele de peste veră trebuia 
să o jertfescă în parte pe sema Domni
loră și astfelă moșia lui, rămănendă slabă 
lucrată, producea din ană în ană totă 
mai puțină și cu câtă producea mai 
puțină, cu atâtă se îndatora mai multă 
cu dile de lucru la Domni, așa că în 
cele din urmă bietulă omă ajunsese ună 
adevărată jobagiu.

Din di în 4*  mai rău. Ajun
sese în urmă numai la. 2 vaci; ducea, 
cum am 4isă, ună traiu forte ticălosă și 
decă trebile ară fi mersă totă așa, de 
sigură că Vasilica Pașcului, căci așa se 
numesce țăranulă de care vorbimă, în 
scurtă vreme și-ar fi perdută totă moșia 
și ar fi ajunsă la sapă de lemnă, cum 
au ajunsă mulțl alții de sema lui, cari 
n’au sciută cum să se’ntbrcă de pe calea 
pie4ișă, pe care au apucată.

Dumnedeu însă i-a dată lui ună gândă 
bună. Ca să nu mai intre în datorii, elă 
îșl vendu și cele 2 vaci împreună cu 
totă ce-i mai rămăsese. Moșia și-o dete 
în arendă ca pășiune pentru oi, deorece 
s’o lucreze cum se cade nu putea, er 
ca s’o lucreze rău vedea că nu i-se plă- 
tesce. Cu banii ce-i avea îșl plăti da
toriile și lua în arendă, lângă ună pă- 
răuașă cu apă, ună petecă de locă țe- 
lenitu, pe care-lă afla mai bună. Se’n- 
țelege, că arenda acestui locă l’a cos
tată forte multu. A plătită unui omă, 
care avea plugă bună, ca să i’lă are și 
să i-lă grape bine și la vremea sa.

Aici șl-a făcută o mică colibă de 
veră, în care s’a mutată îndată ce s’a 
des-primăv^ratu, împreună cu nevasta 
și cu copiii.

Toți împreună se puseră acum pe 
lucru și lucrulă loră avea sporă, căci în 
pămentulă bună omulă totdeuna lucreză 
mai cu sporă. Mai avea Vasilica și fo- 
losulă acela, că locuința lui era pe lo
culă de muncă, așa că pe câod ceialalțl 
omeni din sată ajungeau la câmpă, pe 
atunci Vasilica și cu ai săi era multă 
înainte cu lucrulă.

Puținulă pământă, la care lucra elă, 
era ca ună strată de flori. Totă felulă 
de legume avea sămănate, printre ele 
cucurudl și Dumnedeu scie câte și mai 
câte feluri de verdețuri. Când fu primă- 
vera, elă avu sălata cea dintâi și cea 
mai frumăsă. Totă așa avu și cele
lalte legume. Coliba lui ajunsese o șatră, 
la care una după alta veneau femeile 
din sată cu creițarl, cu pui, cu ouă, găini, 
rațe și altele, pentru ca să cumpere să- 
lată, cepă, hajme, fasole, mazăre, cartofi, 
morcovi, curechiu, pepeni, lebenițe (lu- 
benițe) și mai scie Dumnedeu câte și 
mai câte. Câtă fu vâra de mare ună 
copilă ală lui cu căruța cu ună cală 
mergea în fiă-care Joiă la orașă cu de 
acestea și totdeuna se întorcea acasă 
cu 10—15 fl. Ierna îlă apucase pe badea 
Vasilie cu lădoiele pline cu bucate și 
pe lângă asta mai avea de vendare și 
cununi de cepă, curechiu murată, cartofi 
și altele. Mai aduna de pe miculă lui 
petecă de locă și ca la unu cară de cu
curudl frumoși, așa că Vasilica Pașcului 
încă în anulă dintâiu apucase binișoră 
la putere și din acelă minută elă nu se 
mai lăsă de legumărită. Suntă acum 8 ani 
de când Vasilica îșl continuă meseria lui, 
pe care din ană în ană a învățat’o totă 
mai bine. Totă după 2 ori 3 ani arendeză 
altă bucată de locă, pentru-că voesce 
ca pământulă, la care lucreză elă, să fiă 
tot-deuna nou și nesecată.

Astfelă V asilica Pașcului se făcu 
omă liberă, elă nu mai e datoră nimă- 
rui cu nimică, casa lui e plină de mul- 
țămire. Ce-i dreptă, meseria lui au cam 
învățat’o acum și alte femei din sată, 
și bine au și făcută ; acesta nu-i 
strică nimică cumătrului Vasilie. Pote 
se simte grosă la pungă, căci pe anulă 
viitoră se laudă că-șl va cumpăra erășl 
plugă și boi și va începe să-și lucreze 
moșia. Și să vedl, acum nici așa n’o să 
umble rău, căci moșia lui acum de bună 
semă va produce multă, deorece ea este 
o lihnită și bine îngrășată de oi. Ba încă 
se laudă Vasilica, că pe copilulă lui celă 
mai mică îlă va trimite la școlă la orașă, 
și o va face, căci Dumnedeu ajută celui 
ce se silesce și lucreză cu înțelepciune.

Otrăvirea poporului creștină prin ra- 
chiulu jidovesc».

S’a depusă în parlamentulă din 
Viena, spune „Revista Politică" din Su- 
ceva, o lege mai aspră în contra beției, 
menită a stîrpi alcoholismulă, care bân- 
tue în anii cești din urmă la tote po- 
porele din monarchic într’ună modă 
atâtă de grozavă. Camera deputațiloră 
a alesă o misiune de esperțl în tote 
direcțiunile, și anume medici din casele 
de nebuni, profesori de higienă, fabri
canți de rachiu etc., cari să-și dea pă
rerile loră în privința bolei alcoholului. 
Aceștia au constatată următorulă faptă 
caracteristică și surprindătoră :

Profesorulă de higienă dela univer
sitatea din Viena Dr. Gruber a docu
mentată : „că pe cândă Jidanii înși-șl 
suntă ună poporă treză, au progresată 
ei alcohclismulă forte, trăgendă din causa 
câștigului celui mare de bani nu numai 
totă vendarea rachiului la sine, ci ei au 
și lățită vendarea acesta câtă au putută, 
și au procurată așa băuturei de rachiu 
întinderea cea mare, imensă, ce o are ea 
astădl".

Elă a mai adausă, că spre a scăpa 
poporele creștine de o ruinare totală, și 
spre a pune stavilă abusului alcoholului, 
ar trebui statuia să le detragă Jidoviloră 
concesiunea de a vinde rachiu, și să se 
îngrijescă de o crescere religiosă-morală 

a poporeloră, cari zacă încă pe-o trâptă 
de cultură inferiără. Statuia însu-șl e 
vinovată la lățirea bolei alcoholismului 
prin concesionarea a prea multoră crîșme 
și birturi.

Fabricantulă de rachiuri, Jidovulă 
Popper, care încă ca espertă face parte 
din comisiune, s’a încercată firesce a 
combate din tote puterile sentința d-rului 
Gruber, și nu voesce nici decâtă să scie 
de-o lege mai aspră contra beției.

Afacerea e acuma într’adevără de 
cea mai mare însemnătate, pentrucă dela 
ea atîrnă susținerea fisică și morală a 
multoru pături mari ale poporului creș
tină. Profesorulă Gruber are dreptă, 
cândă descopere periclulă celă grozavă, 
care ne amenință tocmai în privința a- 
cesta din partea Jidovismului.

E dreptă, că Jidovii esploateză nu 
numai acesta ramă de câștigă în modulă 
celă mai rafinată, deorece ei nu cunoscă 
altă devisă, decâtă aceea, a câștiga fără 
mustrare de consciință și de cugetă câtă 
mai în grabă sume de bani. Deră toc
mai pe tăremulă ven4ărei de spirtuose, 
pe care l’au monopolisată ei din causa 
rentabilității sale numai în partea loră, 
și care le concede și alte câștiguri late
rale, suntă ei ună periclu mare socială, 
care trebue combătută din partea statului 
cu totă energia.

Deră mijlocele arătate de cătră pro
fesorulă Gruber în casulă acesta nu suntă 
de felă de ajunsă.

Firesce, a atinsă și elă buba întregei 
afaceri, anume răulă, că s’au dată prea 
multe concesiuni și încă chiar Jidaniloră. 
Deră alcoholismulă nu se pote împedeca 
nici prin cea mai bună cultură școlară, 
căci vedemă, că nu numai persone din 
treptele cele de josă ale societății se 
supună acestuia, ci mai totă ațâți membri 
din păturile, cari stau pe-o treptă mai 
înaltă socială, dice foia „Revista".

Ar fi deci fără îndoială pasulă celă 
mai sigură pentru îmbunătățirea acestoră 
stări de lucruri, decă s’ar înlătura Jidovii 
dela vendarea rachiului . . .

Cine va arunca numai o ochire în 
birturile jidovescl, va observa, că pe 
lângă câteva escepții. cari și aceste se 
află numai în concesiunile ținute de 
creștini, tăte celelalte suntă cuiburi de 
mișelii, în cari amăgesce Jidanulă mai 
cu semă poporațiunea mai săracă, dându-i 
nu numai credită deschisă, șiațițînd-o prin 
acesta la o consumare peste fire de 
rachiu, ci concedendă în localurile acestea 
și cele mai mari fărădelegi, cari și aceste 
îi înlesnescă apoi protitulă său peste 
măsură.

Cu deosebire grozave suntă conse
cințele acestei activități jidovescl pe la 
sate, mai cu semă în Galiția, Bucovina, 
Transilvania și Ungaria, și devoră dura 
încă multă stările de adl, atunci în scurtă 
timpă nu voră mai produce țările acestea 
bărbați apțl pentru milițiă, căci atâtă de 
devastatoră bântue aicea bolă alcoholis
mului, protejată de Jidani.

Din traista cu minciunile.____
Foxcnl-fi. îzi cixrecliăAx.

Ună lăeță, făcendă și elă zăbavă la 
casa preotului din sată cu lipirea cup
torului, simți mirosulă de curechiu (vardă) 
cu carne, ce se floscotia ‘■la focă. Făcu 
ce făcfi și se dete pe lângă 61a cu var4ă, 
și vădu în ea ună piciorfi de porcă țe- 
pănă și grasă, care’lă gâdilea strașnică. 
Gândulă lăețului nu se mai lua dela 
piciorulă de porcă și, pomenindu-se Ciu- 
rilă odată singură în casă, făcu perdută 
piciorulă în mâneca cămășii și o tuli 
cătră casă. Părintele tocmai proptea por
tița dela uliță.

— Scăpase poreulă în curechiu, cin
stite părințele, der poți socoti, că n’am 
fostă orbă nici leneșă, ca să nu’lă vădă 
și să nu’lă scotă afară.

„Bine-ai făcută fiule", îi răspunse 
păruitele, nesciindă unde bate cioroiulă 
și unde o să esă lucrulă. „Așa se portă 
omenia și lac! bine de câte-orl ți-se dă- 
prilejă. Binele cu bine se răsplătesce;
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ia’țl răsplata pentru vrednicia ta—o pipă 
de tutiina.1*

Când la prândă,
Pune-te guriță ’n cuiu, 
Că de carne vorbă nu-i.

Carnea o’nghițise pământulă nu alta, 
căci s’o fi căutată cu c|ece lumini, — 
apoi negrulă ochiului nu-i multă, der 
nici atâta nu puteai să găsesc!. Toți cei
lalți steteau ca lemnulă, neputendu-șl es- 
plica nimenea lucrulă, numai părintele în
țelese, că pute ală dracului omenia Ți
ganului. Acum vâduse și elă, că porculă 
e de bună seină scosă din curechiu, der 
era pre târdiu, căci Ciurilă îngrijise, ca 
nu cumva să scape erășl în elă.

Eia cvi.lca.t-O. pe fole.

—N’ai vădută pe-aicl ună ileu (nico
vală) beată cu ună Țigană în spate, în 
dori de sată din susă de diuă?—întreba 
ună cioroiu turlacă de băutură pe ună 
Română, care venea cătră elă.

„Ba da — îi răspunse Românulă 
naibii — 1’ain vădută de bună semă, 
erl dimineță pe răcire la sfințită de sore, 
în fundă de munte pe verfă de vale, ileulă 
culcată pe fole !“

MULTE SI DE TOATE.
1 _______________

Miresă la doi inși.
Se scrie din New-York: Din Char

lotte, N. C., se impărtășesce o istorioră 
de căsătoria, care mai că nu s’ar pute 
crede, decă n’ar fi adevărată din literă 
în literă. Să vorbescă faptele ; In York 
County, N. C., s’a arestată de câteva 
dile miss Florence Little, fiica unui 
moșierii stimată, din causă, că unu gent- 
lemană bătrână, forte vădută, din ținu- 
tulă acela, o acusase că se ține cu doi 
bărbați. Miss Little este numai de doi- 
spredece ani și este forte frumosă. Mai 
bine disă, acum o chemă domna Atkin
son, pentru-că de o săptămână este mă
ritată după ună Dr. Atkinson, care nu
mără numai 60 ani. Și aci zace pricina. 
Acusatorulă susține, că miss Little de o 
săptămână s’a cununată cu fiiulă său, 
Augustu Mintz, prin urmare ea se chemă 
domna Mintz. După cum s’a descoperită 
lucrulă, faptulu stă astfelă:

Escentrica miss s’a măritată în taină 
după amândoi bărbații și trăia câteva 
dile cu unulă, câteva cu celalaltă. 
Amândoi îi ceruseră mâna. Amândoi 
erau bogațl. Atkinson însă era bătrână, 
Mintz tînără. Câtva timpă se părea, că 
ei îi mai place de ăstă din urmă, de 
aceea doctorală se retrase la țeră, la o 
moșiă. Lipsa lui o folosi miresa la doi inși 
căsătorindu-se în secretă cu Mintz și 
făcându-lu tot-odată să’i promită, că va 
ține căsătoria în secretă ună ană de 
dile. îndată după cununiă, tînăra nevastă 
trimite D-rului Atkinson o epistolă de 
dragoste poftindu-lă să se’ntorcă numai 
decâtă acasă și se cununa cu elă întoc
mai ca cu celalaltă bărbată. Unulă dintre 
preoții cununătorl atrase atențiunea băr
batului dintâiu asupra lucrului și astfelă 
s’a descoperită fărădelegea. Ea îșl recu- 
nosce păcatulă, der nu spune motivele 
cari au înduplecat’o să-lă facă. Me
dicii spună, că miss Little este cu min
tea sănătosă. In York County se așteptă 
omenii la o catastrofă în urma arestării 1 
ei. Cei doi bărbați umblă amândoi cu 
revolvorele încărcate. Fiăcare voesce 
să’șl câștige dreptulă asupra frumosei 
Little.

sfc

Antichități.
Din Sofia se scrie că făcendu-se a- 

colo săpături într’una din cele mai vechi 
suburbii, în apropiere de drumulă ce 
duce spre ConstantinopolO, s’au găsită 
în pămentă ruinele unei biserici, despre 
care se crede, că este biserica în care 
la 373 cei 170 episcopl au ținuta sobo- 
rula lorfl. Păreții bisericii suntu forte 
groși, der mărimea locului nu este decâtă 
100 metri pătrațl. Ministerul^ școlelorG 
bulgare a ordonata, ca societatea de an
tichități să mergă la fața locului și să 
studieze lucrurile și inscripțiunile ce se 

voră găsi aici, fundă totă lumea con
vinsă, că acestea voră fi de o însemnă
tate deosebită.

Tergurile din Ardelu și Ungaria propria.
Dela 16—30 Iuniu. 16 Căpâlnașă- 

Olafalău, Satulungă Saroșă-Berchesă, Ză
bala. 17. Soporulă inf., Bonțida, Monoș- 
turulă ung.. Richișdorf, Rodna veche. 
(Aradulă vechiu, Făgetă Ciacova). 18. 
Cic-Sepviz, Ormenișă, Sighișora. (Cașo- 
via, Petro-Varadină, Gattaja Vață). 
20. Blașiu, Ghilău (Gyalu). Hărăscracă, 
Casonulă mare, NagyfalSu, Rodnotă, 
iLugoșă). 21. Căpâlnașă-Olafalău, Co- 
rondă, Soroșteiu, Tășnadă. (Petromani). 
22. (Sătulă mare.. 23. Cernatulă inf, 
Bociu, Dobra, Ibașfalău, Simleulă sila- 
giană. 24 Arpașulă de josă, Drag, Craiu- 
falău, Lăpușulă ung., Ilia mureșeană.
25 Ghiergio-Ditrău, Pusta-Cămărașă, 
Sâmbăta, Cristurulă săcuescă, Agnita.
26 Chirișă, Săc, începutulă târgului de 
vite în Cic-Sereda, Crasna. 27 Berche- 
nișă, Câmpeni. 29 Reșnovă, Reteagă, 
Huedin. (Făgetă). 30. (Oravița).

în Româniași Bucovina;
24 Buzău, CăprenI Rîmnică, 25. Boruș- 
tenl CărbuneștI, Greciu Luciu. 29, Băcău.

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 17 
Iunie n. starea rîmătorilorii a fostă de 129.525 
capete, la 18 Iunie au întratu 2ti26 capete și au 
eșitu 1329 remânendti la 18 Iunie ună nu
mără de 130.822 capete. — Se noteză: marfa un
gurescă veche, grea dela 43 până la 44 cr.— 
marfă unpwrdscâ tineră grea dela471/2 cr. până la 
47*/ 2 cr., de mijlocit dela 47 cr. pană Ia 48 cr. 
— ușoră dela 47 cr. până la 48 cr. — marfă 
țSrăndscă grea dela — pănă la — — cr. — de 
mijlocit dela 46 pănă la 47,/2 cr. — ușoră dela 
47 cr. pănă la 48 cr — Marfă de România, 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. trau- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
inse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 45—46— cr. tran
sito mijlociă grea dela 46 —47 cr. transito 
ușoră dela 45—46 cr.— Porci îngrășați de unu 
anu dela — cr. pănă la — cr., îngrășați cu 
cucuruzu dela — cr. pănă la — cr., îngrășați 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

Trageri la sorți.
In luna Iulie se voră trage la sorți; 

în 1. Losuri dela 1854; Crucea roș. ung. 
câștigulu principală 15,000 fi., cela mai 
micu 6 fi.; Comunale de Viena, câștigă 
200,000 fi. și 140 fl.; în 5 Bodencredit 
.90/0 cu 50,000 și 100 fl.; Salzburg cu 
10,000 și 30 fl.; la 15 Salm cu 20,000 
fl. și 60 fl.; Waldstein cu 20,000 și 30 fl.; 
la 30 Clary cu 25,000 și 60 fl. — Fon- 
ciare la: 1 Albina 5°/0, er la 30 Foncia- 
rele Băncii comerciale de Pesta.

La 15 c. s’au sortată Fondare Boden
credit austr. 3"/0. ser. 203, 1302, 2951 
3216; în amortisare: 237, 1260. 1513, 
2030, 2521, 3649 ; Serbescl 3n'o ser. 3719, 
4140, 5530, 5580.

H'îirsulu piețeâ ERo-așovfi
din 22 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 
Argintă românescii - „
Napoleon-d’orl- - - „

9.38 Vend.
9.35 „
9.45 _

Cursulu losuriloru private din 19 Iuniu

Lire turcescl - " " H 10.60 n 10.68
Imperiali - - n 9.60 n 9.68
GalbinI r 5.56 n 5.60
Scris, fonc. „Albina” 6% n 102.— r

n r n 5°/o „ 98.59 n 99.-
Ruble rusescl - >1 122.50 „ 124.-
Discontulă - - - - 6'1,-8»/0 pe anti.

Bursa de mărfuri din Bndapesla dela 19 iuu. 1889
o 5 | Prețulu por

Semințe p £4 100 cliilogr.

țj a. | dela 1 pănă

Grâu Bănățenesc^ — j -— —
Grâu dela Tisa 79 7.20 7.25
Grâu de Pesta 79 7.15 7.20
Grâu de Alba-regala 79 7 20 7.25
Grâu de Bâcska 79 7.25 7 25
Grâu ung. de nor du 79 7.05 7.25

® O Prețulu per
Semințe vechi soiulu

100 chilgi.
ori noue — •• -----

O A dela până

Săeară 70-72 5.90 5.10
Orzu Nutreță 60 62 5.80 6.20
Orzu de vinars 62.64 6.30 6.80
Orzti de bere 64.66 —
Ovezft 39.41 5.30 5.70
Cucuruzii bănăț. 75 4.65 4.70
Cucuruzi altă soiu 73 4.45 4.60
Cucuruzi — —
Hirișcă D — | 5.25 5.55

Cursulu
Producte div. S o i u 1 u

dela până

Seni. de trif. Luțernă ungur.
— francesă

rosiă 52.- 56.-
Oleu de rap. ratinatu duplu 37.50 38.—

2 Oleu de in 6 25 6.50
§ Uns. de porc dela Pesta

dela țeră
— Slănină sventată 51.50 53.50
-= 1 afumată 56.— 57.-
o Seu

Prune din Bosnia în buțl

A Lictartî
din Serbia în saci
slavonu nou
bănățenescu.

Nuci din Ungaria
2 Gogoși un gureșei

serbescl
iMiere brută

galbină strecurată
Ceară de Rosenau 118 120
Spirtti brutu 13.75 14—

Drojdiuțe de spirt

Carsniu la bursa de Viena

cump. vinde
Basilica 8 35 8.80
Credită 181.50 183.50
Clary 40 fl. m. c. 61.— 62.—
Navig. pe Dunăre . 133.— 136.—
Insbruck ... 26.25 27.25
Keglevich . 36.— 38.—
Krakau 25.- 25.50
Laibach 24.— 25.—
Buda .... 62.— 63.—
Palfiy 61.50 62.—
Crucea roșie austr. . 18.50 19.—

dto ung. 12.— 12.40
dto ital. ____

Rudolf 19.50 20.50
Salm 63- 6350
Salzburg . 63.— 28.50
St. Genois 26.75 27.25
Stanislau .... 62.50 63.50
Trieitine 4l/2°/n 100 m. c. _ ._ 158.—

dto 4% 50 75.— 76 —
Waldstein 40.50 41 50
Windischgrătz . 57.-— 58 —
Serbescl 3°/0 34.20 34 6q

dto de 10 franci _  _
Banca b. ung. 4°/0 . 112.— 11250

din 21 Iunie st. n. 1889.
Renta de aură 4°/0 ------ 101,35
Renta de hârtiă5°/0...................................95.90

*SS.

r“ 

9.42
9.38
9.47

„albina" 9 
institutu de creditu și de economii 

Filiala Erașovu.

Amaneteză mărfuri 
cu interese de 6 pănă la 7%

în sensulu regulamentelor!! ei rcferitdre,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare. 

Informațiuni mai de aprope se potii lua 
dilnicu în biroulii institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

Imprumutulă căiloră ferate ungare - 143.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune! - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emio’uue) - - 112.60
Bonuri rurale ungare ----- 105.—
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu el. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone....................... 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 100.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 126.60
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.70
Renta de argintă austriacă - - - - 83.90
Renta de aură austriacă ----- 109.90
LosurI din 1860 ................................... 141.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.50 
Galbeni împărătesc!................................... 5.64
Napoleon-d’orl........................................ 9.46’/,
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.20
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.05

Bursa din Bucuresci ;din 19 tuniu
“V" alori. °/o se comp.

Rentă română perpetuă 187b 5»/„ 97.—
Renta română amortisabilă . . 57,, 96.-

dtto..................................... 47o 84.'/2
Renta rom. (rurale convertite) 6’/o 101.'/,
Oblig, de stată C. F. Române 6", —

idem idem . . . &7o —.—
Imprumutulu Openheim 1866 . B7o
Imprumutulă Oraș Bucuresci b7n 89.—

idem idem din 1884 5“/o —.—
Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . . . . r’/n 105.—

idem idem . . . 5% 98.—
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7‘ , 105.—

idem idem . 6’ 103.—
idem idem ... &7o 95.—

Credit Fonc. Urban din lași. . 57n 82 '/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

Banca Nation, uit. div. 78.15 500 1000.-
Dacia-România uit. div. 24 lei 200 260.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250 —.—
Soc. Bazalt.Artif. uit.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —.—
Nation, de Asig. uit. div. 128.35 _ —
Societ. de Constr. uit. div. . . —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _
Agio în Bursă .......................... — 0.5
Rubla de hârtie.......................... — 2.65

Banca Națion. a României
Scompt............................................... 6»/o
Avansuri pe efecte..................... —.—
Avansuri pe Lingouri . . . ■ fo/o

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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0 100, 2—1 ft

§ 0 vilă 0
0

5 torte bine mobilată, unde se $
i află și unu pianii, aprope de x
X cetate, cu verandă,, eră dină, X
Y bucătăria, pivniță, șopronu și i
i tote cele trebuinciose V

O Este de închiriratu q
Q chiar de acum. Informațiunî Q
Q se potu lua dela proprietara Q
ft D na Charlotte delPetit, ft
Q Romuri Nr. 46. ft
OOOOOOOOOOOOOOOO
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Seiden-Grenadines, fcbivatj uni) fctrbio, (aud} alle £id?b 
farbcn) 95 kr. bis fi. 9-25 p. 2Hct. (in (8 Qual.) -

Schwarze, weisse und farbige Seiden-Damaste 
vnn fl I 40 b'*  F 7.75 P- î1Iet GS «.XJnal.) — ncrfcnbet roben= unî> ftiicfincifc 
V UII II. I.H-U porto; lini joUfrci bos j,ibiif=Dcp6t 84. 18ciineberg iJC unb K. 
poflicț.), Z.iiricli. llluftcr mngeliciib. îaricfc Foftcn (0 Fr. porto.

a

\ FABRICĂ
pentru construire de mașini și 

turnătoria de metale
a lui

1UL1US TEUTSCH
i ' < BrașovO. ulița negră No. 394.

■' . Furniseză tote

sortulu seu, pre-
— cum: instalați uni> 

mori, fabrici de spirtii (poverne), fabrici de bere, instalarea 
băi, conducte de apă, montări de cazane, tute soiurile de 
îpe și tulumbe de focii în diferite mărimi, cu seu fără de 
tratu, tote soiurile de țevi (mațe). 99,3-1

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

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachă, acrelă, formarea de petră si năsipti, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață si vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiate, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și de haemorlioide. — Prețuia unei sticle dinpreiină cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îudoitu de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomachu Mariazeller nu sunttt unU remediu secretă, 
f-unam. Părțile conținătore suntU arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se ariă la fie-care sticlă.
■Veritaloile se află mai în. tote farxxiaciile.

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

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

Băile Tnșnadu: farmacia Alex. Dobay. Colialmiî: farm. Ed. Melas, farmacia j£. 
Wolff, Feldirtră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărnsu: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg,farm Barabds i?er. 46,52—13
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Ocasiune unică pentru visiWii niâiu! |
A SE ADRESA s “E3S H

8I GRAND HOTEL DACIA
41. Boulevard St. Michel. Paris. p

X Hotelierii românii. Bucătăria română-francesă. X
X 104. 25-1 X

A vist d-lort abonați!
♦

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 
binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primiți! diarulu nostru până acuma.

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

Administrat. „Gaz. Trans“.
173-188'.

Pretutindeni ca cetii mai bunii mijlocii în contra tuturoru insectelor» recunoscutul

„A

se cumpără veritabil! numai astfel!:
deorece sa află numai în sticle cu numele

I. ZACHEKL,
și nu e de avertisatâ mai multu de nimicii altceva, decâtu de Wf 
prafurile de insecte atâtiî de multi! falsificate, ce se vendu 
cu creițaralu cântărite și numai în hârtia neîmpaclietată.

Asemenea trebue atrasă atențiunea asupra multelor!! 
imitațiunî infame ale sticleloru adevărate „Zacherlin11, cu 
tote că ori-ce vencjătoru, care ține la renumeîe seu, refusă 
de a da mână

STICLA
ÎMPACHETATĂ

de ajutoră la falsificații și seduceri

ZACHEKL, VTENA. STICLA
DESPACHETATA

I. L. & A. Hesshaimer 
Emil Porr
Demeter F.remias
Karl Schuster, famine. 
Iulins Hornung „ 
I. Goos „

în Brașovu dela Domnii: 
Heinrich Zintz 
Cari Irk 
Heinrich Rhein 
Ferd. Ickelius, 
Franz Keleinen 
Emil Jekelhis

fnrni.

Ed. Kugler, farm.
, Iul. Jtiiller, „

N. Grădinar 
lob. Lerchenfeld 
Karl Topfner 
George Stefanovicl.

In Elâigmtnk
In Keișnovu 
In Șereain 
In Fzonu

la Domnii:
n
j’

I. Mailer farniac.
Ios. Schuster
Iacob Elircnwald
G. Temesvnry & Siihnne

Arveresi hirdetmeny.
A brassdi kir. jârâsbirosâgi vegre- 

hajto reszerol kozhirre totetik, miszerint 
a brassdi kir. torvenyszeknek 4318—1888 
szămu vegzes es a brassoi k. jârâsbird- 
sâgnak 6854-1888 szâmu megfibizâsa foly- 
tăn Jakab Jozsef os Horvath Anna ellen 
225 frt. toke s. j. erejeig „Albina" ta- 
karek es hitelintezet reszere biroilag le- 
foglalt tebb rendbeli ingosâgok jelesiil 
hâzi butor, becsertek 371 frt., hâtralek 
175 frt. 60 kr. s. j. erejeig Brassoban ne- 
vezett alperes lakâsân a nagyutc.zâban 
493 h. sz. f. e. Junius ho 25-ik napjân 
3 orakor delutân a legtobbet igerouek 
keszpenz fizetez mellett nyilvânds ârveres 
utjâu elfognak adatni. A lefoglalt ingd- 
sâgok netalăni elsobbsegi igenyloi figyel- 
meztetnek, hogy jogaikat alolirt k. birdi 
vegrehajtonâl az ârveres kezdeteig sza- 
bâlyszeriien ervenyesitsek, mert kiilon- 
ben igenyeik figyelmen kiviil fognak ha- 
gyatni.

Kelt Brassoban 1889 evi Junius ho 
11-en.

Langer Ed.
103.1 kir. birosâgi vegrehajto.
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Dama de compania jj
Pentru familii, cari voescu r 

se căletorescă
la esposițiunea din Parisu

se recomandă ca damă de 
compania, o domnă văduvă, 

... care vorbesce perfectă limba 
francesă, limba română, ger- 

q mânu, italiană, engleză și este 
q pianistă perfectă, 
0 Informați uni se potu lua X 

dela administrațiunea acestei V
101, 2—1

3 J
CG

i
A

£
0

I

In orașele celelalte și la țară depositele de Zacherlin veritabilii se potti vedea pe 
plăcutele espuse.

H *
BJ

Autoritâ, Necozianti, — qualunque riceve sublto e 
gratuitainente: Prospetti ecc. delle macchine da 
senvere e da copiare, Ie piu nuove, piu solide ed 
a miglior mercato.
nttn StPDPl1 Fabbricadi maccbine da scrivere e da 
ULIU DLuHUl jcopiare.BerlinoSW.Friedrichstrasse243,

Tir.mafia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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