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Era îngrijatu d-lu Tisza Kal
man când a vorbită anțerțu în 
dietă contra participării la espo- 
siția francesă, că „viața și averea 
cetățeniloru unguri aru pute fi 
amenințată în Parisu“.

Ce va (țice înse căpetenia gu
vernului ungurescu, decă îi vomă 
spune, că mai amenințată decum 
p6te fi ori și unde în străinătate, 
este astădî averea și libertatea 
cetățeniloră în statulă ungară 
însuși ?

în urma relei administrațiuni, 
de care se plângă acjî toți locui
torii fără deosebire, în urma ne- 
legiuiriloră și nedreptățiloră ce- 
loră multe, țâranulă a ajunsă se 
nu mai fiă sigură de pămentulă 
și casa sași libertatea individuală 
a pacmicului locuitoră este ame
nințată în fiăcare clipită, er de 
libertate politică, pentru Nema-

nici că mai Mteghiari mai alesă, 
fi vorba la noi.

ln ce privesce amenințarea 
averei țăranului, ne aducă însăși 
foile unguresc! mulțime de dovecți. 
în cțilele acestea ne vorbeai i de 
„hienele licitațiuniloră11 din comi- 
tatulă Timișului. Suntă acusați 
acolo chiar nisce funcționari de 
frunte administrativi, că s’au îm
bogățită prin uneltiri la licita- 
țiunile publice, făcendă prin tero- 
risare și totă feliulă de apucături, 
ca se nu se înfățișeze nimeni la 
licitațiă și cumperândă apoi obiec
tele pentru prețuri de nimieft.

„Hienele licitațiuniloră11 devas- 
teză și pe la noi prin Ardelu ți
nuturi întregi și încă nu numai 
de eri alaltaeri, ci de ani înedee. 
Și care este urmarea? Despoiarea 
țâraniloru și sărăcirea poporului.

Nu-i destulă că dările suntă 
așa de grele și apăsătore, der se 
mai tolereză și fărădelegile ace
lora, cari se folosescă de nenoro
cirea biețiloră dmeni spre a-i 
scurta la licitațiuni și a-le lua 
totă ce au.

Der nu mai puțină tristă lucru 
este, că în multe locuri procedă 
organele financiare fără cea mai 
mică cruțare și milă la ven4are 
și liciteză proprietățile țâraniloru, 
chiar pentru restanțe de dare mici 
de câte 8—20 fl. Astfelă ni se 
scrie din Rodna-vechiă, că acolo 
s’au pusă în vemjare pentru ase
meni mici restanțe moșidrele a 
trei țerani dintre cari una s’a vân
dută pentru o restanță de 16 11. 
33 cr. cu prețulă bagatelă de 101 
fl. Ni se asigură, că țeranulă a 
alergată pe la inspectoratulă reg. 
și pe la alte derogatorii, rugân- 
du-le să-lă ierte a plăti darea res
tantă în rate, der în totă loculă 
a fostă respinsă. Acuma a rămasă 
în drumă. Așa ceva nu s’a mai 
pomenită în Rodna.

Nu-i mirare, că în astfelă de 

împrejurări dmenii se plângă, că 
serăcescă și ’se prăpădescă. „Mulțî 
economi dela noi“, ne scrie ună 
Rodneană, „cari mai înainte aveau 
câte patru boi în jugă, astăcjl abia 
posedă câte doi juncani, alții n’au 
de locă vite de jugă și toți aceș
tia suntă economi silitori la lucru 
și cu purtare bună“.

Guvernulu în locă să ia mă
suri ca se ușureze starea țeraniloru 
noștri, decă nu altfelă, celă pu
țină printr’o procedere mai dreptă 
și mai umană la încassarea dă- 
riloră, se gândesce numai la mă
suri de maghiarisare și face po
litică mare.

Noii miniștri se laudă că voră 
introduce mari reforme în admi- 
nistrațiă și justiția. Ce se întâmplă 
însă într’aceea cu bieții țărani, cari 
stau se ia lumea în capă?

Ca dovadă câtă de amenințată 
este și libertatea personală a cetă
țeniloră sub regimulă de față, lă- 
sămă să urmeze o corespondență 
din Câmpiă, ce amu primit’o toc
mai înainte de încheierea foii:

I)in Câmpiă, 28 Iunie 1889. 
Onor. D-nă Romulă S. Orbeam/, 

preotulă Iclănijelului și stimata 
d-șâră Olivia Iacobescu, fiica preo
tului din Vereșmort suntă pedep
siți cu câte 30 fl. amendă, și 3 
(Iile arestu precum și purtarea 
speseloră procesuale.

De ce? Se scie din prețuita 
„Gazetă11, că d-șdra Olivia Iaco
bescu în anulă 1888 la 5 Augustă 
cu ocasiunea botezului pruncului 
d-lui Romulă S. Orbeanu a atâr
nată ună mică steguleță cu trico- 
lorulă ardeleană pe ferestra ga
leriei cu inscripția „Trăiescă miculă 
Horea11.

Se aducă ca motive în sen
tința cetită la judecătoria din Mu- 
reșu-Ludoșu

a) că de ce stegulețulă a fostă cu 
tricolorulă roniânescu

b) de ce s'a botezată cu numele 
Horea miculă pruncă.

Se înțelege s’a insinuată re
cursă.

Așadară nici nume de copilu 
s6 nu mai putemu noi Românii 
pune după placulu nostru? Ore 
câtă voră mai dura stările aceste?

Să scriu mai multă nu potă 
când îmi aducă aminte ce nevi
novată faptă a fostă aceea cu 
punerea micului steguleță și to
tuși ce lucru mare au făcută 
din ea .' ?.—

politică..
Din năuntrn. Dumineca trecută Ma- 

jestatea Sa, primindă delegațiunile aus- 
tro-ungare în Viena, li-a adresată ună 
discursă, în care arăta, că situațiunea eu- 
ropenă continuă a fi nesigură, der că 
deocamdată nu e temere de răsboiu. Pe 
Serbia a admoniat’o Monarchulă, ca să 
nu se espună pericolului, părăsind!! po
litica înțeleptă de pănă acuma față cu 
Austro-Ungaria de altă parte a lăudată, 
ordinea și liniștea ce domnesce în Bul
garia. In fine a disâ, că monarchia tre- 
bue să continue cu pregătirile militare, 
ca să nu rămână îndărătul!! altor!! 
state.

Discursulă Monarcului a făcută o 
impresiune adeDcă pretutindeni, căci din 
elă reese, că încordarea între Austro-Un
garia și Rusia e mare, din causa celoră 
ce se petrecă în Orientă.

Cu ocasiunea deșchiderii ședințeloră 
delegațiunilor, Maiestatea Sa Monarchulă, 
vorbindă cu delegatulă cehă Dr. Rieger, 
își esprimă dorința, casă seîndeplinescă 
împăcarea celoră două naționalități din 
Boemia, a celei cehe cu cea germană. 
Se elice, că Maiestatea Sa a adresată de
legatului cehă vorbe seriose de admo- 
niare în privința puuerei la cale a îm
păciuirii naționalitățiloră din Boemia.

Nu mai încape îndoială, că Maies
tatea Sa Monarchulă doresce ca în totă 
monarchia să trăiescă naționalitățile în 
bună pace și în armoniă. Cuvintele de 
admoniare ale Monarchului se răsfrângă

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

oră. a.
(de Sacher-Masoch).

După dilele din Martie 1848, tatălă 
meu părăsise Lembergulă, unde func
ționase ca șefă ală pnliției din Galiția. 
’Șl luase concediu pe ună ană și în 
curendă îi urmasămă și noi la Praga.

Grădina casei unde locuiamă sta 
deșchisă tuturoră locuitoriloră din acea 
casă și așa s’a întâmplată, că comuni- 
camă mai multă ori mai puțină unii cu 
alții. Tatălă meu petrecea mai multă 
cu o familiă cehă, cu ună pictoră, care 
era căpitanulă corpului națională ală 
„Concordiei11 (Svornost, care purta cisme, 
pantaloni francezi, tunici polone cu și- 
nore, calpacurl căzăcescl din pele sură 
de mielă și era înarmată cu helebarde) 
și care avea două fete frumușele cline 
de spirită.

Intr’o dimineță plăcută din Maiu, 
pe când scoboramă treptele ca să mă 
ducă din sala de mâncare în grădină, 
audii o împușcătură, și când întraiu în 
alea de frundișă, zării în apropiarea 
zidului grădinei strălucindă printre coti

turile cele verdl o blană albă ca ză 
padă.

Era Vitjeska, fiica cea mai mare a 
pictorului, și când mă apropiai de ea, 
o aflai ocupată dândă la țînță cu ună 
pistolă mică.

— „Vedl“, îmi strigă ea de departe 
zîmbindu-ml, „nu numai în țera d-tale 
suntă amazone. Decă va trebui, măvoiu 
urca pe baricade și voiu încăleca, ca e- 
roinele Poloniei11.

Da, în acestă fată cu corpulă mlă- 
diosă ca o panteră, cu sângele ei înfo
cată și cu părulă ei desă și negru era 
ceva din rassa acelei Vlasta, care voia 
să constrîngă cu armele în mână pe 
Przemisl a-o lua de soțiă și a-o face 
domnitorea Boemiei.

Vitjeska era centrulă cercului, ce se 
forma împrejurulă ei în casa în care 
locuiamă împreună; juca în adevără ună 
rolă.

Congresulă Slaviloră trimisese dele
gați din tote neamurile slave la Praga 
și deorece în casa ndstră erau mai multe 
locuințe gole, se încvartiraseră aci dife
riți frați slavi. Erau acolo mai mulțî 
emigrați poloni, cari la diferite ocasiunl

luptaseră pentru libertate, ună preotă 
serbă, ună bulgară tînără, ună juristă 
sloveană și doi eroi muntenegreni mai 
înalțl ca de șese urme........................

*
Intr’o seră, când luna plină mă 

atrăsese afară, văcjui pe Vitjeska stândă 
pe mica colină lângă zidulă grădinii, de 
unde se vedea peste stradă. Când mă 
apropiai de ea, audii vorbindă și o a 
doua voce de pe stradă răspunclendă:

— „Nu“, dise tînăra Amazonă cu o 
energiă sălbatică și batjocori tore, „acum 
te cunoscă și nu mai vreu să am de a 
face cu d-ta. Te-ai jucată cu mine, m’ai 
înșelată11.

— „Pe cuvăntulă meu de ondre, 
Vitjeska11, răspunse vocea de pe stradă, 
o voce bărbătescă plină și plăcută, „te 
iubescă numai pe d-ta și încă totă speră 
să te câștigă11.

— „Cuve ntulă d-tale de ondre11 ! 
striga Amazona și Jîncepu se rîdă tare și 
amarnică. „D-ta n’ai ondre, îți ascundl 
adevăratulă caracteră sub acestă uniformă, 
ce ai murdărit’o“.

— „Vitjeska11!
— „Da, ai murdărit’o, d-le maioră.

’Ți dai aparința ca cum ai voi să câș
tigi mâna mea, m’ai înșelată, m’ai scosă 
din minți, m’ai amăgită, și acum te-ai 
demascată ca ceea ce ești, ca ună Don 
Juan de Praga, ca seducători urmată 
de mii de blăsteme și afurisenii11.

— „Sunt jertfa calumniiloră, a in- 
trigiloră“.

— „Nimenea nu te-a clevetită, eu 
însă-mi am descoperită adevărulă“, răs
punse mândra amazonă. „AdI sunt eu 
cea învinsă și d-ta ești învingătorulă, 
der bagă de semă, să nu viă o di în 
care să cad! în mânile mele, căci atunci

să nu te aștepți la nici o îndurare 
din partea mea!11

— „Vitjeska, dulce fată!“
— „Du-te,“ porunci frumosa cu 

brațulă întinsă, „marșă!“
Iute se scoborî ea de pe colină, și 

când eu aruncai ochii spre stradă, re
cunoscui pe maiorulă de grenadirl Vou 
der Muhlen, favoritulă dameloră din 
Praga și ală poporului din Praga.

Când regăsii pe Vitjeska înaintea 
casei, mă dusei cătră ea. Tocmai prin
sese ună fluture, care sburase pe la fe- 
restrile iluminate ale salei nostre de 
mâncare, și-i rupse aripile. 
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și asupra guvernului ungurescă și a tu
turora agitatorilor^ unguri din dietă și 
afară din dietă, cari în loca să caute a 
împăca naționalitățile respectându-le lim
ba și naționalitatea, împărtășindu-le în 
egală măsură de folosele statului, făcen- 
du-le să se bucure de egala îndreptățire, 
din contră le persecută și le nedreptă- 
țesca pe tote terenele.

Nu credema, că d-la Tisza se va 
îndrepta, i-sunta pre învechite apucătu
rile decâta ca să se desbere de ele; e 
însă afară de ori ce îndoială, că va tre
bui în cele din urmă guvernula ungu- 
resca, de silă de nevoiă, să recunoscă 
fiă-cărei naționalități ce e ala ei. Sun- 
tema siguri, că acesta e și dorința Ma
iestății Sale Monarchului.

In delegațiunl, ministrula de esterne 
Kalnoky a data lămuriri asupra si- 
tuațiunii politice europene. Arătă, că 
situațiunea e nesigură și că se pote 
schimba și în spre mai rău, der că deo
camdată pacea nu e periclitată.

Vorbindă de schimbările produse în 
România și în Serbia, ministeriula dise, că 
neadevărata e, cumcă ministrula Catargiu 
e rusofila. Românii suntu petrunși de ună 
viu sentimentu patriotică, suntă mândri de 
naționalitatea și de independența loră.

S’a vorbita multa despre România 
în delegațiunl. Delegatula Dv.rnba a disă, 
că în România nu esistă partida rusesca 
ori austro-ungara. Românii vreu înainte 
de tote se fia Români cu stată independentă. 
„In România ni-ama câștiga numai amici 
printr’o politică comercială vrednică, 
er nu printr’o politică de precupeți. Vrei 
să ai amici, trebue să le și oferi ceva".

Delegatula Iuliu Horvath se plânse, 
că spiritele în România sunta nefavora
bile monarchiei nostre, că la acesta a 
contribuita multa modula cum au tra
tata guvernele monarchiei nostre cestiu- 
nile economice. Delegatula Asboth dise, 
că importanța României nu a fosta des
tula de aprețiată. România cu Serbia, 
în casă de răsboiu, potă ține în freu 
200,000 de ostași ruși, precum pota ține 
în freu 200,000 de ostași austro-ungarl. 
Se plânge, că nu s’a încheiata convenția 
comercială cu România ; comerțului un- 
gurescă îi sunta închise mai tote porțile.

Ministrula Kalnoky răspunse, că 
țînta Româniloru e deplina independență 
în tote direcțiunile. De vrei să ai bune 
raporturi cu poporele balcanice, să nu 
fii mică la sufletă în cestiunl economice. 
Ministrula dete a înțelege, că guvernulu 
ungurescă e vina, că nu s’a încheiată 
convenția comercială cu România.

Ministrula Tisza s’a cam supărată de 
acesta, pișe că nu trebue să se arate 
lucrul așa ca cum o parte ori alta a mo
narchiei e de vină și nu România. A 
trebuită însă să înghiță gălușca.

— „Ce faci?" murmurai eu aprope 
înspăimântată.

Vitjeska se uită la mine, pe buzele 
ei jumătate deșchise se furișă deodată 
o durere ascunsă și o bucuriă criminală.

— „Nu trebue să aibă omulă în
durare în acestă lume", dise ea cu 
răcelă.

— „N’ai inimă!" răspunsei eu.
— „Ba am — der o inimă de 

petră".
Sfc

Ună șiră de festivități strălucite se 
dete în onorea participanțiloră la pri- 
mulă congresă slavă. Se șoptea de o 
conjurațiune militară în contra libertății 
și a constituțiunei. Placate pe colțur le 
stradeloră vestiau, că garnisona din Lem- 
bergă și din Praga pregătesce o lovitură 
de stată. Agitațiunea deveni generală 
și se vorbia pe față despre o a propiată 
ciocnire.

Tocmai se da ună bală, prin care 
se încheia congresulă slavă. Căpitauulă 
corpului națională „Svornost", care toc
mai îșl ducea fata la bală, dise cătră 
tatălă meu.

— „AdI la danță, mâne la luptă." 
A doua di se oficia înaintea statuei

lui Venceslavă o mare liturghia slavă 
sub cerulă liberă, și în curendă răsunară 
cele dintâiu împușcături. Poporulă se 
adună la ună locă, ridică baricade, toba 
de alarmă răsuna pe strade, sângerosa 
„săptămână a Rusaliiloră din Praga" 
începuse.

Tată-meu mă trimise cu ună con- 
școlară pe piața Venceslavă să vădă ce 
e. La colțulă stradei întelnirămă celă 
dintâiu rănită. Garda principală de pe 
piața Venceslavă era încunjurată de 
studențl și proletari înarmați. Genera- 
lulă Rainer se apropiă călare și fu îm
pușcată de pe cală. Acum deteră sol
dații focă. Audii aci cele dintâi glonțe 
șuerândă.

Deși aveamă numai doispredece ani, 
împușcăturile și sgomotulă tobeloră mă 
electrisară ca pe ună bătrână cală că- 
zăcescă. Venii în lata Stradă „Graben", 
care era închisă printr’ună șiră de ba
ricade. Pe cea mai mare, care domina 
pe celelalte, sta Vitjeska în toaleta ei 
de bală din sera trecută, cu tricolorulă 
slavă în mână, cu pumnală și pistolă în 
cingătore. Costumulă ei, c<5da cea albă 
de atlasă a rochiei, talia cea strînsă de 
catifea albastră cu blană albă pe mar

Din afară. Regele, Regina și prin
cipele moștenitoră ai Românioi, în călă
toria loră cătră Sigmaringen, unde voră 
asista la căsătoria fratelui principelui 
moștenitoră, s’au oprită în Viena, unde 
au primită și visita Maiestății Sale Mo- 
narchului nostru. „Fremdenblatt" scrie 
în acestă privință: „Familia regală a lă
sată aci cele mai bune amintiri. Ea a 
trebuită de altă parte să ducă cu sine 
convingerea, că lumea întregă profeseză 
aci pentru Maiestățile Române sentimente 
de amiciția și de venerațiă, datorite ma- 
riloră loră merite și străluciteloră loră 
calități. Nu mai e vorbă, că presența 
părechei regale a României a dată locă 
la ună schimbă ală sentimenteloră de 
amicițiă sinceră, ce unescă de ani pe 
cei doi monarchl și care e basată pe o 
stimă reciprocă.1* Cornițele Kalnoky' a 
avută onorea de a fi primită Marți sera 
la 6 ore, de cătră Maiestățile Loră Ro
mâne. Audiența a ținută mai multă de 
o oră.

In privința revoltei din Novibazaru, 
ce s’a semnalată în săptămâna acesta, se 
raporteză din Constantinopolă cătră „Pes
ter Correspondenz": „In fruntea revol
tei din Novibazară stau begl moharne- 
danl, der de limbă serbescă. Aceste tur- 
burări stau în cea mai strînsă legătură 
cu acele încercări, d’a face pe Sultanul să 
cedeze (pentru bani rusescl) Serbiei San- 
giaculă Novibazară. încercările n’au is- 
butită, deorece Califulă credincioșiloră 
nu pote ceda ună teritoriu de bună voiă, 
fără a comite ună păcată de morte, pen- 
tru-care orl-ce Musulmană e îndreptățită 
ba chiar obligată a’lă străpunge. Prin 
revoltă voescă (uneltitorii) a crea o si- 
tuațiune, care’lă scutesce de scrupululă 
său religiosă. Sultanulă Abdulă Hamid 
e torte indignată și a dată cele mai as
pre porunci d’a prinde repede pe tră
dătorii țării și ai credinței și a’i esecuta 
fără milă. A mai ordonată, să in
tervină (comandantulă turcă) pe lângă 
comanda trupeloră austro-ungare din 
Sangeacă, ca să păzescă mână’n mână 
cu autoritățile turcescl în contra insur- 
gențiloră, cari stau în soldă străină, ale 
căroră scopuri suntă îndreptate și în con
tra Austro-Ungariei."

SCIRLLE
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Esamenu de maturitate la școla co
mercială română din locu. Eri în 16 v. c. 
s’a ținută esamenulă orală de maturitate 
cu elevii clasei a IlI-a corn., fiindă de 
față ca comisari: din partea ven. Con
sistară archidiecesană D-lă Ioană Lengeră, 
din partea ministeriului de culte și ins
trucțiune publică D-lă Francisc Koos, 

i inspectară școlară, și din partea minis- 
; teriului de comerciu D-lu Robert Szăsz. 

Resultatulă esamenului a fostă forte 
bună și o deosebită satisfacțiă transpira 
atâtă din vorbirile comisariloră consist, 
și minist. de instrucțiune, câtă și din a 
directorului școleloră nostre medii, a d-lui 
St. losifu, când se ceti maturisanțiloră, 
în presența publicului, resultatulă aces
tui esamenă, care este următorulă: 1. 
Mantsu C. și 2 Țiteiu Gr. au eșită maturi 
cu „Forte bine1*;  3. I. Morariu, 4. I. Popa,
5. B. Cioronă, ti. G. Moroian, 7. G. Ron- 
cca, 8. A. Benșuanu, !). N. Brașovână au 
eșită maturi cu rBineu.

Felicitămă pe tinerii absolvenți!
Sț- *•

Tineri de „mari speranțe/ Cinci 
elevi ai preparandiei de stată din Clușiu 
— de cei cari n’au absolvată — au nă
vălită în 24 Iunie n. apri'pe de institută 
asupra profesorului loră V. Rusu și 
l'au ' maltratată. La polițiă atentatorii 
spuseră, că au vrută se-șl răsbune pen
tru „maltratările11 ce le-ar fi îndurată în 
cursulă anului școlară dela acestă „pro- 
fesoră urgisită" (se vede treba fiindcă e 
română.) Afacerea e înaintea judecă
toriei.

Orașulă Kulturegyletului se pote 
„mândri" cu asemenea odrasle!

* 
* *

Reducere de prețuri. Ministrula ung. 
de comerță a ordonată o reducere a pre- 
țuriloră pe calea ferată Pesta—Viena. 
Direcțiunea căiloră ferate ung. ale sta
tului comunică deci, că în legătură cu 
tarifulă pe zone se reducă dela 1 Au
gustă și prețurile pe amintita cale fe
rată astfelă: cl. 18 fl., cl. II 6 fi. 30 
cr., cl. III 4 fi. 30 cr., pentru trenulu 
de persons; cl. I 9 fi. 60 cr., cl. II 7 fi. 
80 cr., cl. III 4 fi. 80 cr. pentru tre- 
nulă accelerată. Reducerea e cu 1 fi. 
90 cr., 20 cr., 70 cr. la trenurile acce
lerate ; cu 2 fi., 70 cr., 1 fi. la trenurile 
de persone.

* *
Calea ferată Deșiu-Zelau. Lucrările 

de pămentă ale căii ferate Deșiu-Zelau 
suntă. cu mici defecte, terminate pănă 
la Ilonda-mare.

** *
împăciuire, „P. Ll.“ scrie: „Procesulă 

de separare a pădurii, purtată de deci de 
ani cu destulă amărîciune și folosindu-se 
tote mijlocele de dreptă, între erarulă 
forestieră r. ungară și între foștii gră- 
nițerl resp. urbarialiștl din Jina s’a ter
minată deja la 2 Februarie 1888 printr’o 
împăciuire înaintea judelui I. Vasarhely 
dela tribunalulă din Sibiiu. Pe temeiulă 
acestei învoell, foștii urbarialiștl din Jina 
primescă 8000 jugăre pădure și regalulă 
de crâșmărită din Jina, precum și edifi- 
ciulă cârciumei de acolo cu intravilanulă 
aparținătoră de elă. Ministeriulă ung. 
de agricultură a întărită învoiala și, după 

gini și căciula poloneză roșiă de ase
menea reproduceau’ colorile revoluțiunei 
panslave.

Ună batalionă de grenadirl în frunte 
cu maiorulă von der Muhlen venea în
cetă, cu pușca la brață, pe stradă în 
susă. Avea ordină să libereze linia, ce 
ducea dela comanda generală la podulă 
de feră, pentru ea garuisonei să uu’i fiă 
tăiată legătura, și să ia baricadele cu 
orl-ce preță. Fiindcă clasele de josă 
îlă adorau totă așa de multă pe maio- 
rulă ca și soldații săi, elă încerca să’șl 
ajungă scopulă fără vărsare de sânge. 
Mergendu cu curagiu înaintea batalio
nului, se apropia de revoltați și le grăi.

Proletarii se înduplecară și cele 
dintâiu baricade fură deșertate.

Batalionulă putu înainta, fără să facă 
întrebuințare de arme, garda națională 
germană și ună regimentă polonă îi ur
mau.

Deja se părea aci perdută causa re- 
voltațiloră, deja se apropia maiorulă 
Von der Muhlen de baricada cea mare 
și și aci începură omenii din popor a da 
la o parte petri și bârne, când deodată A- 
mazona îșl scose din cingătore pistolulă 
și lă slobodi asupra maiorului.

ce s’a terminată măsurarea arealului de 
pădure prin geometrulă Antoni, s’a fic- 
sată ca di de predare 24 Iuniu a. c. 
deorece câțiva JinenI încă totă nu suntă 
mulțămițl cu învoiala, fiindcă credă, că 
ar fi scăpată monarchia în timpulă răs- 
boiului cu Napoleonă la începutulă sutei 
acesteia și ar fi primită totă teritorulă 
de pădure ca pensiune, fiindcă nu erau 
bani gata, și prin urmare fiindă de te
mută, că diua de predare ar pute fi tur
burată, s’au comandată pe lângă judele 
optă gendarml, ca să susțină ordinea. 
—La 8 Iunie s’a făcută o învoielă între 
erarulă forestieră r. ung. și comuna Ra- 
covița, resp. între foștii grănițerl ai re
gimentului română de graniță din Or- 
lată; comuna din vorbă primesce amă- 
surată învoielei totă teritorulă de pădure 
din certă, administrată de erarulă fores
tieră, der în'scliimbă plătesce 4000 fi. 
Pactulă e subscrisă de judele I. Vasar
hely în presența consilierului montanistă 
B. Abrudbanyay, a fiscalului domenie- 
loră erariale Anton Csejthey și a admi
nistratorului forestieră din Șugagă K. 
Hidveghy".

** *
Urși. In pădurea Catroșa de lângă 

Chezdi-Oșorlieiu urșii au ucisă două vaci 
la pășune și pe două le-au rănită. Pri
măria din Chezdi-Oșorlieiu are de gândă 
să pună la cale o vănătdre oficială de 
urși.

X X

Alegere de notaru. Ni-se scrie din 
Treiscaune, că în 18 Iunie a fostă să se 
alegă no-ară pentru comunele : Intorsura 
Buzăului, Buzău, Sita Buzău și Vama 
Buzău. Intre concurențl era și ună Ji
dană, pe care ună Română cărturară 
găsi cu cale a’lă sprijini. Poporulă 
însă, sătulă de trageri pe sforă de cătră 
unii cărturari ai săi, a alesă pe cine a 
credută elă că e mai bună Despre a- 
celă cărturară română ni-se scriu cam 
multicele și rele. Ună lucru li l’amă 
pute spune unoră asemenea cărturari, 
cari lucreză în contra voinții poporului: 
să nu uite, că poporulă e sătulă păuă’n 
gâtă de suferințe și năcazuri, și că elă 
așteptă cu dreptă cuventu, ca cărturarii 
lui să’i ajute, er nu să-lă apese.

** *
Omoru. Ni-se scrie: Duminecă în 23 

Iuniu a. c. locuitorulă Larionă Horia 
din Ilva mică s’a aflată mortă lângă 
apa Strîmba în apropierea locuinței 
sale, unde petrecea numai siugură. Den- 
sulă se presupune a fi omorîtă de 
cine-va, ceea ce se pote adeveri din lo
viturile ce deja se cunoscă la capă și 
pe spate. Multe din lucrurile ce le avuse 
în casă au dispărută, asemenea și suma 
de 50 fi. Făptuitorii acestui omoră încă 
nu s’au descoperită.

♦• »

Elă șovăi și căcju cu fața la pă
mentă.

Ună strigătă se audi, ună strigătă 
sălbatică de triumfă ce-lă scose Vitjeska, 
și apoi ună ală doilea, strigătulă de furiă 
ală grenadiriloră, cari vădură pe con- 
ducătorulă loră cădendă. O salvă răsuna 
și soldații se repediră apoi priu fumulă 
de prafă asupra baricadei, ca să răsbune 
mortea conducătorului loră. Cei cari 
n’au fugită, fură străpunși cu baioneta.

Eu încă vădusemă pe maiorulă că
dendă și pe grenadirii când deteră focă ; 
apoi mă retrăsei în porta unei case și 
rămăsei aci pănă ce se depărtară împuș
căturile. Când cutezai să iesă erășl pe 
stradă, tocmai trecea pe dinainte ună 
batalionă polonă.

— „Și tu ești revoluție nară?" îmi 
strigară vr’o doi soldați.

— n®u“, răspunsei eu în limba po
lonă, „eu sunt din Galiția și tată-meu e 
funcționară împărătescă."

Ună sergentă majoră mă neted! pe 
obrază și’ml dete o căciulă polonă.

Era Konfederatka Vitjeskăi.
Bătendu’ml inima mă apropiai de 

baricada cea mare, ce o luaseră grena
dirii cu asaltă și o distruseseră.
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Reforma administrației. Se comunică 
din parte bine informată, că dedrece la 
sfârșitulă anului curentă ar fi să se facă 
alegerile de funcționari comitatensl, în
dată la începutulă viitorei sesiuni die- 
tale ministrulă ungurescă Teleki va pre
santa spre primire în formă de proiectă 
de lege unele disposițiunl privitore la 
reforma administrației, care voră ave nu
mai ună caracteră transitoriu. Ministrulă 
va cere, ca seu să rămână în posturi 
funcționarii de adl pănă la esecutarea 
reformei, adecă pe timpă nehotărîtă, ori 
decă se facă alegeri, acestea să nu fiă 
valabile pe șese ani, ci numai pe timpă 
nehotărîtă, pănă la reformarea adminis
trației pe cale legislatore. E probabilă, 
că personalulă oficieloră orfanale comi- 
tatense și comptabilitățiloru va fi nu
mită de stată. Acestă disposițiune pote 
că se va estinde și asupra orașeloră. La 
esecutarea reformei administrative se va 
procede treptată.

* 
4= * *

De când suferă pentru tine.
Bate inimă în peptă 
Numai dă-ml voia ’ndărătă,
Bate inimiără dragă
Numai dă-ml tu voia ’ntregă, 
Fii inimă cu durere
Ca și mărulă fără mere,
Fii inimă cu răbdare 
Ca florea crescută ’n cale.
Fă-țl inimă voia bună
Ca stelele printre lună,
Rabdă inimă fierbinte
Și-mi dă și mie aminte
De ce-am perdută mai ’nainte
Și de jelele trecute.

*
Nu sciu, nu sciu vai de mine 
Ce doră s’a legată de mine 
De n’am nice noptea somnă 
Nici odihnă ca de omă,
Când gândescă să dormă mai bine 
Somnulă fuge dela mine,
Când gândescă să dormă mai dulce 
Somnulă fuge și se duce.

*

Mâncată ’să de vorbe rele 
Ca holda de păsărele.
Vai mâncată ’să de străini
Ca ierba de boi bătrâni, 
Nu-i călcată, nici mâncată, 
Numai ierba judecată.

Focu. In Olțina au avută economii 
Achimă Brezoiu și Achimă Țigăndeleană 
o pagubă neasigurată de 413 fl. din causa 
focului. In Zoltană fiiulă smintită la 
minte ală lui Ionă Dobrea a pusă focă 
șurei tatălui său, și cu ea au arsă și e- 
dificiile economice încă la dece economi. 
Paguba e de 2840 fi. și n’a fostă nimică 
asigurată.

* * *
Comassarea in Dredată. La pertrac

tarea din 14 Iunie au fostă de față la 
judecătoria din Clușiu 75 proprietari de 
pămentă, cari au cerută comassarea, re- 
presentândă 637 jugăre, socotindu-se la 
acestea și proprietatea comunei politice 
de 344 jugăre 239 stânjină pătrațl, a co
munei bisericescl cu 74 jugăre 1520 stân- 
jinl pătrațl, pășunea cu 688 jugăre 22 
stânjinl pătrațl, proprietatea pupilară cu 
231 jugăre 635 stânjinl pătrațl, cu totul 
1975 jugăre 816 stânjinl pătrațl. A pa
tra parte din teritoriulă hotarului repre- 
sintă 1211 jugăre 94 stânjinl pătrațl, prin 
urmare comassarea se va pronunța, ,fără 
îndoelă, de cătră tribunalulă din Clușiu, 
precum i-se scrie lui „S. D. Tgbltt.u

* 
* *

Cumpărarea unei mine ardelene de 
aurii. Societatea de mine Harkort din 
Gotha, care posede deja mine mari în 
Ardelă, a hotărîtă să cumpere mina de 
aură Sf. Evangelistă Ionă în Zdraholță 
la Cristioră. ** *

In contra afurisitei de mode. Din So- 
borșină, comit. Aradului, i-se scrie lui 
„P. Ll.“, că preotulă de acolo se indignă 
cumplită, când vădu, că fetițele din școlă 
vină gătite ca păpușile și frisate frou
frou. Intr’o oră de religiune, preotulă 
încuia ușa și începu a măsura cu pri

virea pe elevele sale frisate. Una după 
alta le luâ preotulă și cu nisce forfece 
mari le tăia frisura la tote. Mamele fe- 
teloră, care se vede că nu le sciu în
văța altceva mai bună decâtă frisura 
frou-frou, suntă năcăjite focă, țină sfă- 
tuirl, cum să-și răsbune pe preotulă.

* ♦ *
Ne mai pomenită grindină. Despre 

grindina, ce a cădută săptămâna trecută 
în o parte a comitatului Murășă-Turda, 
i-se scriu lui ,K.-r“ lucruri aprope de 
necredută. Furtuna a eruptă în comu
nele Șeulia, Grebenișă, a trecută pe lângă 
Bandulă de Câmpiă spre Cuieșdiu. Aici 
groznicii nori s’au desbinată în două 
părți, una a nimicită hotarulă Culpiului 
de Câmpiă, er cealaltă a devastată ho
tarulă comuneloră Cuieșdiu și Harțău, 
pricinuindă totodată și o groznică rup
tură de nori. Grindina cădută în aceste 
părți ajungea mărimea ouăloră de găină 
și de porumbă. La Bardoșă norii erășl 
se împreunară și grindina cădută între 
comunele Bardoșă și Cuieșdiu era ca 
nisce bulgări, de câte-o palmă de mari; 
în partea din josă a Bardoșului s’au gă
sită trei table de ghiață, dintre cari cea 
mai mare era lungă de ună metru și ju
mătate și la mijlocă de ună metru de 
grosă. Dela Bardoșă furtuna trecu spre 
Săbadă, unde tablele de ghiață ce că- 
duseră erau și mai mari; o bucată de 
ghiață ajunsese mărimea de 3 metri. 
După ce hotarulă comunei românescl 
Săbadă a fostă cu desăvârșire nimicită, 
o grindină mai măruntă, der desă, cădii 
asupra comuneloră Sântana, Udvarfalău, 
de aci trecu apoi spre Erneiu, Secheșă, 
Iclandă, pricinuindă pretutindenea pa
gube însemnate. La Bardoșă, Săbadă 
și Udvarfalău grindina forma ună strată 
pe alocurea grosă de mai multe urme. 
In comunele bătute de ghiață s’a prici
nuită multă pagubă și în porci, oi, vi
ței etc., dintre cari unii s’au perdută, 
alții au fostă uciși. Ba chiar și vieți 
omenescl au cădută jertfă acestei ne mai 
pomenite furtuni; pănă acum se scie, că 
ună băiată din Săbadă de 16 ani, apoi 
o femeiă călătore de 40 ani au fostă 
omorîțl, asemenea au fostă duși de apă 
2 copii din Cuieșdiu. Mai mulțl omeni 
au fostă greu răniți. Paguba se soco- 
tesce cam la 80,000 fi. Pădurile comu
neloră Bardoșă, Săbadă și Cuieșdiu încă 
au suferită mari pagube pe ună teritoriu 
de 300 jugăre. Asigurați contra grin- 
dinei au fostă numai câțiva proprietari în 
sumă de abia câteva mii. Mulțl locui
tori au începută din nou să are și să 
semene cucurudă, hirișcă și mai multe 
feliurl de nutrețuri.

*
Ună pelicanii mare a fostă împușcată 

la 22 Iunie n. din susă de Chezdi-Oșor- 

heiu lângă Casonpatak. Cu aripile în
tinse are acestă rară pasăre 3 metri în 
lățime, cioculă îi e lungă de 45 centi
metri.

*
* «

Grindină. Hotarăle comuneloră Mico- 
Uifalău, Malnașă, Olțemiră, Zolană și 
Bodocă au fostă bătute cumplită de 
grindină.

ULTIMĂ SCIRE.
Piarele de dincolo ne aducu 

durerosa scire, ca marele nostru 
poetu Mihailu Eminescu a încetatu 
din vieță.

Sânțirea,,
Episcopului eparchiei Caranse

beșului, d-lu Nicolae Popea, s’a se- 
verșitu Dumineca trecută în Sibiiu 
de cătră Esc. Sa. Metropolitulu 
Mironu Romanulu și P. S. S. Epis- 
copulu Aradului Ioană Mețianu.

Cu acestă ocasiune P. S. Sa 
sânțitulu episcopu a ținută o cu
vântare, din care estragemu ur- 
mătdrele:

Importantă evenimentă este acesta 
ală sfințirei mele de episcopă, evlavio- 
șiloră ascultători, celu importantă
din tote pănă acum. Elă îmi mișcă 
inima, îmi agită spiriculă și îmi electri- 
seză întregă ființa m. i. Și nu e mirare, 
căci adl o nouă eră se dese’ i e pentru 
mine, plină de nedumeririle tainicului vi- 
itoră; astădl nouă și grele sarcini, o 
mare responsabilitate mi-se pună pe 
umeri, și cine scie fi-voiu în stare să le 
suportă, nu mi-se voră încovăia puteri- 
le-ml debile sub povara loră apăsătore? 
Astădl mii de datorințe și speranțe se 
legă de persona mea, și Dumnedeu scie 
pute-le-voiu împlini pe tăte, așa cum ar 
dori biserica, cum ar dori eparchia și 
cum așă dori chiar și eu însumi?!

Așa e, evlavioșiloră ascultători, înaltă 
cu adevărată și alesă este archieria, der 
totă atâtă de grea și anevoiosă este che
marea ei totodată. Ca ună lanță neîn
treruptă îlă urmărescăpe episcopă greu
tățile de totă feliulă pe tote cărările ac
tivității sale.

Actele săvârșite mai înainte aici, lu
crările sfințite și semnele simbolice, au 
nu ne indică acesta?

Pe basa acestora eu nu-mi potă în 
esență închipui episcopia altfeliu, decâtă 
ca o legătură spirituală a episcopului cu 
biserica lui Christosă, ca o închegare a 
lui cu eparchia sa, ca o unificare a lui 
cu clerulă și poporulu eparchiei sale ; 
prin urmare : ca ună adevărată tată spi
rituală ală tuturora eparchioțilora.

Precum tatălă bună de familiă în- 

grijesce ca de ochi de familia sa îngustă; 
precum păstorulă vrednică îșl pune su- 
fletulă pentru turma sa necuventătore: 
așa episcopulă are să îngrijescă și să fiă 
gata a-șl pune și sufletulă pentru binele 
și fericirea vremelnică și vecinică a fa
miliei sale celei numărose din epar- 
chiă.

Bine am cunoscută eu tăte greu
tățile, cu care are să lupte episcopulă, 
căci în vr’o 30 de ani, de când am no
rocire a mă afla aici la centru, în ne
mijlocită apropiere a archiereiloră, cari 
se succedară, și timpă și ocasiune am 
avută destulă, ca să le cunoscă, bine o 
sciu mai încolo și aceea, că nici la Ca- 
ransebeșă nu mă voră fi așteptândănes- 
carl căli presărate cu flori de tranda- 
firă, ci griji și osteneli: și decă totuși 
m’am hotărîtă să primescă alegerea de 
episcopă acolo, o-am făcută acesta pen- 
tru-că trebuia să ascultă de biserică, să- 
’ml plecă capulă unui votă aprope una
nimă de încredere, mai alesă, că și pănă 
acum partea cea mai mare a vieții mele 
în osteneli și în năcasurl o-am petre
cută.

Astfelă fiindă, nu’ml rămâne decâtu, 
ca să cadă înaintea Domnului puteriloră, 
și mulțămindu’i pentru tote facerile de 
bine de pănă acuma, să-lă rogă în umi
lință, ca să-mi ușureze calea, pe care 
am apucată, să-mi îndrepteze pașii pe 
tote lucrurile cele bune, și să’ml întă- 
rescă puterile, ca să-mi potă purta sar
cina archipăstoriei mele, spre lauda și 
mărirea lui, spre binele, prosperarea și în
florirea tinerei ndstre eparchii a Caran
sebeșului ?

In urma acestora cu supunere oma
gială ’ml îndrepteză ochii inimei mele 
mai înteiu cătră Maiestatea Sa preînăl- 
țatulă nostru împărată și rege aposto- 
tică, Francisca Iosifă I, aducendu-i cele 
mai devotate mulțămirl, pentru-că s’a 
îndurată pre grațiosă a întări alegerea 
mea de episcopă ală Caransebeșului. Și 
fiind-că Maiestatea Sa nu numai acesta 
unică, ci nenumărate alte faceri de bine 
s’a îndurată a arăta cătră biserica nos- 
tră la deosebite ocasiunl, credă, că mul- 
țămirea cea mai curată și mai corăs- 
pundătore este tradiționala nostră cre
dință și alipire cătră preînaltulă tronă și 
augusta casă domnitore: acestă credință 
și alipire neclătită nu voiu lipsi a o păs
tra și eu în inima mea în tote dilele 
vieții male.

îmi esprimă mai încolo mulțămirile 
mele respectuose înaltului regimă regesc 
ungurescă, pentru că a binevoită a con
sidera votulă sinodului electorală ală 
eparchiei Caransebeșului și a face pro
punere la Maiestatea Sa pentru întărirea 
mea de episcopu. Cunoscă eu ne cest

Acolo zăcea și ea, Vitjeska, jumă
tate ședândă, cu spinarea rădimată de 
petrile de pardoselă îngrămădite, cu fru- 
mosulă ei capă plecată pe umărulă stângă. 
In mâna dreptă ținea însă strînsă pisto- 
lulă, cu care omorîse pe maiorulă. Din 
pieptă îi svâcnise sângele peste blană 
și peste atlasulu celă albă și înroșise 
pământulă jură împrejură. Din trăsurile 
feții se vedea, că Amazona boemă murise 
fericită....

Cântece poporale.
(Culese de 1). J.)

— Feți frumoși, venițl la mine, 
Că-mi dau bobii astădl bine, 
Să dea mama cu ghioculă 
Să vă gâciască noroculă; 
Vă descântă de obrocială, 
De năjită, de zăpăcială, 
De cuțitu, de alte hele, 
De de-ochiu, de bube rele, 
Chiar de dragoste vă facă 
Și cu mândrele vă’npacă, 
Are mama lecurl multe 
Mărită pe cele slute, 
Facă feciorii de suspină 
Și’i încalecă pe prăjină. 
Prin descântecele mele, 
închegă apa, rupă din stele, 
Facă frumosă ce e urîtă

Și pe frumosulă urîtă.
Oprescă ploia, oprescă vântulă,! 
Restornă cerulă și pămentulă. 
Vină’ncocI dragă fetiță 
Cu flori roșii pe guriță, 
Vin’ la mama, nu mai plânge 
Inimidra nu’țl mai frânge, 
Vin’ să vadă măiculița, 
Care ’ți este suferința, 
Să-ți dau lecurl, ce se cere 
Să’țl aline-a ta durere,
Ss-țl dau leculă celă mai bună, 
Pentru fată de Română.
— Valeu dragă măiculiță 
Fi-v’a ore cu putință
Să mai capătă veselia 
Veselia și junia?
Suferă tare bătrânică, 
Inimiora mi-se strică, 
Că sunt fată de Română 
Și mă 'nșelă unu păgână.
— Nu mai plânge, mândruliță, 
Dă-ml trei fire din cosiță, 
Dă-ml șl-o flore de pe plaiu, 
Și păn’ la sfârșită de Maiu 
Va veni ventulă celă mare 
Dela munte pănă’n vale
Și scăpa-te-va de densulă. 
Și-mi mai dă ună semnă ușoră 
Dela mândru’ți sînișoru 
Să facă chiar pe sfântulă sdre 
La acea di de sărbătore 
Să stea ’n locă să te privescă 
Șl-ună nou mire să-ți găsescă, 
Mire bună și omă de bine

Totă de ună sânge cu tine,
Mire dulce1 drăgălașă, 
Mândru puiu de Românașa.

♦
Multa mă’ntrebă inima
Rău îmi e mie ori ba?
Eu dică dău că nu ml-e rău 
Lacrimile curgă părău.
Rabdă inimă și taci
Ca pământulă care’la calci;
Fii inimă răbdătore
Ca pământulă sub piciore;
Rabdă inimiora mea,
Rabdă pănă vei putea
Nu-mi mai face voia rea, 
Rabdă dragă păn’ ce poți
Nu te bate pentru toți
Că aceea nu faci bine
Când te bați în pieptă la mine, 
Că eu plângă și suspineză 
Pentru tine multă ufteză.
Rabdă nu mai suspina,
Scumpă inimiora mea,
Tu mă’ntrebl, inima mea,
De ce’să totă voia rea?
Eu îți spună adevărată, 
Că sunt tare supărată.
Tu mă’ntrebl, inimă dragă, 
De ce n’am voia întregă ?
Eu îți spună cu ună cuvântă 
Că voia mi-s’a perdută.
Tu dragă, inima mea, 
Nu-mi mai face voia rea,
Că aceea nu faci bine
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tatea bunelorS relațiunl și sprijiniri re
ciproce între stata și biserică și nu voiu 
înceta nicl-odată a mă nisui pentru sus
ținerea lord în interesulă bine înțeleșii 
ala ambeloră părți.

Cu dragoste frățescă mă simtă 
obligata a aduce mulțămirile cele mai 
căldurose presânțitului nostru sinodă e- 
piscopescă, peutru-că a aflata cu cale 
a-șl da consimțămentula său la votula 
sinodului electorala.

Dor mai întâiu mă simtă obligata 
a mulțămi Escelenței Tale, înalta prea- 
sânțite părinte archiepiscăpe și metro- 
polita, nu numai pentru consimțămentulă 
canonica, der preste tota pentru întrega 
lucrare și stăruința energică, cu care ai 
binevoita a te distinge dela începutula 
vacanței pănă în momentula presenta în 
afacerea acesta de mare însemnătate. 
Eu creda, că Escelența Ta nu atâta 
pentru persona mea, câta mai vertosa 
pentru binele bisericei și ala ordinei bune 
Te-ai văduta îndemnata la stăruința 
acesta. Cu atâta mai mare meritula, cu 
atâta mai sinceră a mea recunoscință.

Primesce Preasfințite părinte epis- 
c6pe și frăția Ta adevărata mea mul- 
țămire pentru binevoitorea conlucrare la 
actula sinodului episcopesca și ala hiro- 
tonirei mele. Te roga frățesce să fii în
credințată, că în persona Mea vei afla 
totdeuna unu buna conlucrătoru și spri- 
ginitora ala causeloră nostre comune.

Și ce să dica acum, cu ce feliu de 
cuvinte să mă adreseză eu acum cătră 
preavenerabilula sinoda electorala ala 
eparcliiei Caransebeșului, cum să sciu 
eu mulțămi acestei corporațiunl înalte 
pentru votula său aprope unanima, pentru 
încrederea sa rară, cu care a binevoita 
a mă onora? T aduca deocamdată numai 
simplu din depărtare mulțămirile mele 
cele mai sincere și lașa timpului ca ela 
să pună orecând mărturiă faptică, de am 
meritata ori nu încrederea lui. Una însă o 
pota dice încă de pe acum: că încrederea 
cu încredere se răsplătesce, și că din 
întâlnirea amândurora acestora încrederi 
numai bine pote să răsară pentru tinera 
și de Dumnedeu scutita diecesă a Ca
ransebeșului.

Cu asemenea căldură vă mulțămesca 
și vouă frațiloru și împreună lucrători 
la sfântula altara și peste tota în via 
Domnului. Cu voi împreună am purtata 
zădufula dileloră, cu unii dela începută, 
cu alții de mai încoce, după întâmplare. 
Eu mă despartă cu trupula, pentru-că 
așa a binevoita Domnula, deră cu sufle- 
tula pururea voiu fi cu voi. Păstrați-mă 
în inimile vostre, căci eu nu vă voiu uita 
nicl-odată.

Salutările mele curate și d-vostre, 
evlavioșilora ascultători, tuturora dom- 
nilora și frațilorâ, cu cari împreună ne 
adunamu la acestă sfântă biserică, ade
seori aveamfi conveniri frățescl, ne sfă- 
tuiama în lipsele și trebuințele nostre, 
totdeuna fiindu bine primita și văduta. 
Lungescă-vă Dumnedeu dilele vieții și 
dăruescă-vă spora și bucurie în între
prinderile d-văstre.

In sfârșita eră înaintea ta Domne 
cada și mă roga: revarsă preste mine 
milele tale cele bogate: întăresce-mă, ca 
să-mi pota duce în îndeplinire lucrula 
cela greu ala archipăstoriei mele. Fi mi
lostiva mie Domne, sprijinesce-mă în 
vremea năcasului, acum și pururea și 
în vecii veciloră. Amina!

Vice-șpanu și hienă.
In ședința dela 25 1. c. a congrega- 

țiunei Comitatului Timișora, deputatulă 
dietala Emerica Vargics, care este vice
președintele partidei guvernului din dietă, 
a rădicata nisce acusărl torte grele contra 
unora funcționari înalțl din Comitatu, pe 
cari ce-i drepta Vargics nu-i spuse cu 
numele, der așa a espusa lucrula, încâtă 
viceșpanula S. Ormos jun. s’a simțită 
provocata a răspunde deputatului. Etă 
ce se scrie din Timișora foilora ungu- 
rescl sub titlulu de mai susa :

E. Vargics saluta mai întâiu pe 

noula fișpană Victora Molnăr, care pre- 
sida congregațiunea pentru întâia oră. 
După aceea critică aspru raportula vi- 
ceșpanului, adăugendă între altele, că 
din raporta lipsesce arătarea cum s’au 
întrebuințată aruncurile de dare comita- 
tensă. „E mai multa ca sigura, că sumele 
acestea s’au folosita pentru scopuri, cari 
nu le dă mâna să le spună, ceea-ce este 
o procedere neiertată. Mai departe Var
gics se esprimă asupra referințeloră co
mitatului în genere și dice, că-i vine 
forte curiosa, că diaristica, pentru păca
tele singuraticiloră, face responsabila 
întrega corpula funcționarilora. Orato- 
rula află esplicarea pentru acesta în îm
prejurarea, că una funcționara adminis
trativa pote comite abusurl, cari nu se 
pota urmări nici pe cale judecătorescă, 
nici pe cale disciplinară, cânda de e- 
semplu acela ar deveni o așa numită 
hienă a licităriloru. Este undeva una 
comitata, continuă Vargics, și în comi- 
tatula acesta una proprietara îmbogățita, 
căruia i-a succesa a ocupa diferite func
țiuni, a fosta președinte de alegeri, a 
luata parte la ședințe, s’a făcuta domnă 
mare, orna cu vedă, și deja se credea așa 
de susa, încâta aspira la demnitatea de 
camerară reg. (Mare mișcare). Acesta 
omu mare teroriza pe bietulu poporu, nu-lu 
lăsa se ia parte la licitațiunile publice, ci 
tote le cumpăra singurii pe prețuri de ni
mica. Una alta exemplu: Unde-va, de
parte peste mare, a esistata unii solgă- 
bireu (sgomotd, mișcare), care mergea la 
licitațiunl. Din cause necunoscute, tot
deuna era ela singurula cumpărătoru ; 
astfela s’a întâmplata, că cu cinci florini 
a cumpărată pămentu, care era vrednică o 
sută de florini. Pentru asta nu-la poți 
pedepsi, municipiulu acelui comitata însă 
va declara, că purtarea asta nu este co
rectă și decă asemenea lucruri le face 
una funcționara, eu Î1Q depărteza, îla 
desprețuesca, der nicl-odată nu-la voiu 
apăra“.

Viceșpanula Ormos dice, că a ceruta 
să se facă în contra sa cercetare; acesta 
curge de două luni, der cercetarea încă 
nu e terminată. Ce se 'ine de hiena 
licitărilor ic observă, că dânsulă de cânda 
e viceșpana n’a cumpărata pământa nici 
de-o palmă de locă. Acesta a făcut’o 
pe cânda era advocata, cum faca și alțl 
advocațl.EDUC ATIUNE.

Cum trebue se lie crescerea, 
ce părinții o dau copiiloni, pentru ca scăla 
se-și ajungă mai cu înlesnire înaltul» ei scop».

Motto: Copiii buni suntO. bucuria 
părinților^, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loru.

(Urmare.)

Așa este. Toți bărbații amin
tiți în istoria culturei nemului 
omenescă, din timpuri vecin și 
noue, au ajunsă la adencl bătrâ
nețe, de 70, 80, 90 și 100 de ani, 
cu trupulă sănetosă și cu vede
rile minții loru limpezite, deși în 
copilăria și junețea loru, câtă 
timpă petrecură între păreții școlei, 
dovediră unu zelu învăpăiată la 
învățătură, eră după terminarea 
aniloru de școlă, ajungendă în 
vieța practică, îșl încordară și 
mai tare puterile, respândindă lu
minile talentului loru în tote stra
turile omenirei.

De unde se vede, că nu ocu
pațiile încordate cu învățătura slă- 
bescu și dărăpănă viețile tinerimei 
școlare.

De unde se vede, că unu tâ
nără școlară pote fi câtă de ze- 
losă la învățătură și cu tbte aces
tea sănătosă cu trupulă și sufletulă.

De unde se vede, ca decă to
tuși se întâmplă, că ațâți tineri 
școlari îșl dărăpănă sănătatea, fă- 
cendu-se neharnici pentru vieță, 
acesta se întâmplă cu totulă din 
alte cause.

Cari suntă aceste cause și ce 
felă de urmări primejdiose au ele, 
acesta am socotită, că este o da
toria de căpeteniă a D-Vostre a 
o cunosce, pentru ca se Vă scițT 
feri pe copiii D-Vostre.

Ele suntă următorele mai în
semnate :

Incălțămintele rupte, hainele 
nepotrivite cu timpulă, odaea de 
locuită prea caldă, răcelile pro
duse prin aceea, că beu înfier
bântați se culcă îmfierbântațl 
pe pămentulă rece, înveță trân
tiți pe pământă, se scaldă în
fierbântați, stau în curentă înfer- 
bântațl. Petrecerea în quartire 
umede și lipsite de lumină, petre
cerea cjiua și noptea în aeră stri
cată, învățarea la mucuri de lu
mină, la focă și în lumina acută 
a raijeloră sorelui, cu deosebire 
înfricoșatulă pecată ală mastur- 
bațiunei seu ală pângărirei tru
pului cu înseși mânile loră.

Asupra acestoră isvore ale ce- 
loră mai primejdiose urmări pen
tru copiii D Vostre mă voiu stră
dui a Vă vorbi câteva cuvinte.

1) îngrijiți, ca băieții D-Vostre 
pe timpu ploiosă, iarna, primăvara 
și tomna se aibă încălțăminte bune, 
trainice. Mulțl și-au primejduită 
sănătatea din pricina încălțămin- 
teloră rupte. Băiatulă nu bagă 
în semă la începută răulă, pri- 
vindu-lă cu nepăsare ca ună ce 
bagatelă, deră cu timpulă va fi 
silită se plătescă scumpă necliib- 
zuința sa. Am cunoscută băieți, 
a căroră față palidă-mohorîtă îmi 
atrase atențiunea. îi cercetaiu mai 
de aprope și mă convinseiu, că 
numai cișmele loră rupte erau pri 
cina sănătății loră abnorme, pi- 
ciorele loră fiindă necontenită ude 
și reci. Nici o mirare, decă și 
astăcjl, după mai mulțl ani, bieții 
au o existență vrednică de tân- 
guitu.

2) îngrijiți, ca ei se aibă tot
deuna haine potrivite cu timpulă. 
Pe timpă ploiosă și rece se aibă 
îmbrăcăminte mai căldurosă, eră 
pe timpă mai caldă se fiă îmbră- 
cațl mai ușoră. Altfelă ei sevoră 
năduși, nădușiți voră fi espușl cu
rentului aerului și se voră bol
năvi. Totă astielă se voră bol
năvi și decă voră umbla pe timpă 
rece și frigurosă îmbrăcațl ușoră.

3. Sfătuiți-i se nu petrecă în 
odaiă prea caldă. Temperatura 
din trensa se fie câtă se pote de 
stemperată. E ună pecată, care 
se observă în multe case, că se 
dedau băeții la o căldură prea 
mare, ca în baia de aburu. Ei se 
nădușescu, esu afară în aeru rece 
și urmarea e, că se bolnăvescă, că- 
pătându guturaiu, aprindere de 
plumâni, seu o bălă și mai pri
me] di osă, — angina difteritică, 
cum s’a întâmplată în mai multe 
rânduri cu băețl astielă nărăvițl.

4. Sfătuiți-i se nu bea nici
odată înfierbântați și osteniți, ca 
se nu pățescă ca Acliimă, nebuna- 
teculă. Acesta se urca pe vârfulă 
unui munte. Aici, nădușită, cum 
era, beu apă rece ca ghiafa din- 
tr’o fântânță, din care pricină se 
alese cu o bolâ de plumâni, care 
’i amărî ijilele vieții sale.

o. Invățați-i se nu se scalde 
înfierbântați, căci voră păți rău. 
Școlarulă Marină se duse la scăl
dată la Spreng.*)  Aici, cum ajunse, 
se desbrăcâ iute și, deși era în- 
ferbântată, sări în apă. Când era 
pe la mijloculă lacului, rămase în
lemnită, ne mai putândă mișca 
mânile și picJorele. Era lovită de 
dambla. Pricina a fostă schim

*) Uni Iaca în partea vestică a Brașo
vului.

barea repede a ferbințelei cu ră- 
cela. Unora din băeții de față le 
fu frică, er alții erau prea obo
siți pentru de a’lă pute scăpa. In 
chipulă acesta bietulă Marină, lip
sită de orl-ce ajutoră, se înecă.

6. Invețați-i se nu zacă pe pă
mentulă rece. Mai vîrtosă se nu 
o facă, acesta în lunile, în cari 
figureză r, adecă: din Septembre 
pănă la sfîrșitulă lui Aprilie, că-’șl 
voră primejdui sănătatea.

Școlarulă Damaschinu avea 
obiceiulă se învețe mai multă a- 
tară. Acesta nu că ar fi în sine 
reu, deră elă se lungea pe pă
mântă și astfelă învăța ciasuri în
tregi. Odată se pomeni înțepe
nită.

Voia se se ridice, deră nu 
putea. Săriră colegii dimprejură 
și-’lă ridicară, îlă duseră acasă, 
chemară doctorulă, care-’i aplica 
leacurile trebuincibse. Din pricina 
nechibzuinței sale Damaschinu se 
alese cu ună reumatismă chronică, 
care-’i pric.inuesce și astăcțl dureri 
mari de câte ori se schimbă tim
pulă.

Mai reu păți din pricina ză- 
cerei pe pămentulă rece școlarulă 
din clasa 3-a gimnasială, F. Elă 
se duse să se joce pe „Livada 
Foștii" *)  cu colegii săi. Aler- 
gândă în co ce și încolo, se năduși 
forte. Obosită de alergată, se 
culcă pe pământă, —■ era luna 
Septembre. — După 5 4^e dn 
petrecurămă la gropă.

7. Invățați-i să nu se desbrace 
de vestmintele loră, cândă voră 
fi nădușiți, căci se voră bolnăvi 
de morte.

Cămilă**)  se duse să se dea pe 
ghiață cu patinele. După o oră și 
jumătate, fiindă forte nădușită, se 
descheiâ la cămașă, ca se se ră- 
corescă. După câtva timpă se în
cheia erășl și se duse acasă. Peste 
nopte se simția rău. Se văita de 
dureri acute la capă și la gâtă. 
Chiemată fiindă doctorulă, spuse 
că băiatulă a căpătată anghina 
difteritică în gradă mare și că nu 
mai e nici o nădejde de scăpare. 
După 2 <jile fie grele suferințe, 
Cămilă nu mai era în vieță, lă- 
sândă pe părinții săi în desăvîr- 
șită desnădăjduire.

(Va urma.)

:e o o
Omitalia jiis-.! raloo-js.-;

I.
Cum ’ți vei așterne, 
Așa vei durmi.

Noroculă și-lu face omulă în- 
su-și, decă se folosesce de mijlo- 
cele și de căile potrivite, spre a 
și-lă câștiga și a-lu gusta. Numai 
prin stăruință în lucru, prin ener- 
giă, prin cinste și omeniă și prin 
păstrare pote omulă să-și îmbu- 
nătățescă starea sa.

Este mai ușoră în cjiua de ac|I 
a câștiga bani, decâtă a-i între
buința cum se cade. Nu ceea ce 
câștigă omulă face avuția lui, ci 
modulă cum scie întrebuința căș- 
tigulu, și decă cineva câștigă mai 
multă prin munca sa, decâtă are 
lipsă pentru acoperirea trebuin- 
țeloră personei și a familiei sale, 
și deca pote pune câte ceva la o 
parte, atunci fără îndoială, că șl-a 
întemeiată bună-starea sa socială. 
De voru fi câtă de mici econo
miile sale, ele ajungă a-lă face 
de sine stătătoru.

A cruța timpulă însemnă totu 
atâtă, câtă a cruța banulu. Fran-

') Una deala în mijlocita apropiare a ce- 
tății Brașovului.

**) Una alta băiata din classa II irimnas 
iiiulu advocatului D.

Dnpă. 8miles-Schramm. 
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klin a <]isj: „Timpulă e banu“. 
Deca cineva vre se câștige bani, 
n’are decâtu se întrebuințeze tim- 
pulfi cum se cade și-i va ave. Der 
pete omulu se-șî petrecă timpulu 
și în lucrare bună și nobilă. Pote 
se-lu întrebuințeze pentru a în- 
veta, a studia, pentru artă, sciinfă 
și literatură. Timpulu putemu se-lu 
economisimu sistematică, decă 
voiinu se ajungemu unu scopu 
anumită. Fiăcine trebue să pro
cedă în afacerile sale după unu 
sistemă și după o anumită ordine. 
Totu așa trebue se procedă orî-ce 
găzdbiă. Pentru fiăcare lucru tre
bue se fiă ună locă, și fiă care lucru 
trebue se fiă la loculă seu, căci 
„celu ce tine ordine, cruță lucru1'. 
Pentru tote trebue se fia stabilită 
ună timpă și tote trebue făcute 
la timpă anumită.

Ar fi de prisosă se voimă a 
mai dovedi folosulă unei bune 
rcndueli în casă, er putința de a 
păstra nu-o negă nimeni. Mulțime 
de esemple avemă înaintea ochi- 
loră. Ceea ce au făcută mulți 
până acuma, potă face și altî 
omeni. Păstrarea nici nu e vir
tute așa de grea. Din contră, 
printr’ensa scăpămă de multă des. 
prețuire și de multă umilire. Ea 
pretinde, ce-i dreptă, o anumită 
contenire și abnegare de sine, nu 
însă contenirea dela orî-ce plă
cere iertată. Ea ne procură multe 
curate bucurii, pe cari risipirea și 
desfrenarea ni le răpesce.

Se nu c|ică nimeni, că nu pote 
păstra. Suntă puțini, cari nu potă 
pune la o parte pe septemână 
câteva groșițe*)  seu și fiorini, der 
,,omenii uită ușoră de a socoti și 
cu tote că au învățată în școlă 
niultiplicațiunea — cțice Hebel — 
nu sciu ce va se cțică, când ci
neva cheltuesce cji de cji cu câte 
o groșiță mai multă, fără tre
buință. Mulți, cari au câte o gro- 
șiță pe desupra, o cheltuescu și 
credă, că nu e multă, decă voră 
cheltui-o, der într’ună ană se facă 
365 de groșițe și în 30 de ani 
10,950 de groșițe (seu 119 florini) 
bani aruncați pe terestră, și acesta 
totuși e multă11. Inse de vei pune 
la o parte pe fiăcare septemână 
șese-cjecî de creițarl, vei ave în 
20 de ani 960 de floreul și în 
alți 10 ani, adăugendu interesele, 
1680 de fl. Mulți voru Qice, că 
nu potă pune atâta la o parte. 
Bine! Atunci s6 începă cu 20, orî 
cu 30 de creițarl. începe cu ce 
vei voi, der în totă casulă începe, 
căci dice Horațiu cu dreptă cu
vântă: „Dimidiiim facti, qui coepit, 
liabit“. (Celă c ■ începe, lucrulă l’a 
făcută de jumetate). De vei duce 
30 de creițarl pe septemână în 
cassa de păstrare, acesta face în 
20 de ani cam 480 de fl. și în 
30 de ani 840 fl. Trebue omulă 
se învețe a se deda se păstreze 
și se se abnege. Ca se poți păstra 
n’ai lipsă de ună curagiu deose
bită, de c minte estra-ordinară, 
de o virtute, ce ar fi peste pute
rile omului, ci ai lipsă numai de 
minte sănetosă și de puterea de 
a resista plăceriloră egoiste. Nu
mai se nu vrea se se liniștescă ci
neva cu cunoscuta cjicală: ,,Oda- 
tă-i numai odată1*. Acesta este 
cea mai înșelătore cțicală și cea 
mai periculosă, căci în adeveru 
trebue se cjicemu mai de multe 
ori: Odată e de cțece, de o sută 
și de o miiă de ori. Căci celă ce 
a făcută odată ună pasă reu, 
acela de ordinară îlă continuă. 
Celă ce a cțisă A, flice bucurosă 
și B și în urmă întră în valore 
proverbulă, că „ulciorulu âmblă

*) Groșița vechii făcea 2 cr. v. a.

la fântână pănă se sparge11. în 
faptă, păstrarea nu este decâtă 
minte sănetosă în vieță cjilnică. 
Ea nu pretinde vr’o înfocată lio- 
tărîre; e de ajunsă pentru ea pu
țină abnegare de sine. Totă mă
iestria păstrării zace în aceea, că 
omulă se începă cu ea. Cu câtă 
ne deprindemă mai multă în păs
trare, cu atâtă mai ușoră ne vine 
și cu atâtă mai curendă ne 
răsplătesce ea jertfele, ce le-amu 
adusă, l-’dte fi întrebare, decă 
unui omă, care lucrcză pentru 
puțină plată, îi este cu putință a 
pune ceva la o parte și a duce 
bani în cassa de păstrare, când 
fiecare creițară îi trebue pentru 
susținerea familiei sale. Der este 
faptă, că mulți omeni sîrguincioși 
și cumpătați au isbutită de a’și trage 
dela gură făcându economii și de a 
le, depune în cassa de păstrare 
seu în alte institute de bani. Și 
decă au isbutită unii, atunci în 
asemeni împrejurări o potă face 
toți, fără a se lipsi de orî-ce plă
cere adevărată.

Ce peste măsură egoistică lu- 
creză de pildă acela, care are ună 
câștigă bună și totuși îlă între- 
buințeză totă numai pentru sine — 
seu bărbatulu, care are familiă și 
cheltuesce totu venitulă său din 
săptămână în săptămână fără a 
pune ceva la o parte! Când au- 
c|imu, că ună bărbatu, care a 
avută ună bună venită, n’a lă
sată nimică după mortea sa, că 
a lăsată pe mâna întâmplării fe- 
meiă și copii, nu putemă vede 
în acesta decâtă numai o dovadă 
de egoismă fără grijă și fără iu
bire. Pote că pentru cei rămași 
în vieță mai întră cevași prin co
lecte, pote însă că și nu, și neno
rocita familiă e dată pradă sără
ciei și lipsei.

Numai puțină minte era de 
ajunsă, spre a încungiura o ase
menea sorte. Lipsindu-se de-o plă
cere sensuală și egoistă — de 
ună paliară de rachiu, vină ori 
bere, seu de o pipă de tutunu — 
omulă ar pute în cursulă aniloru 
să păstreze ceva pentru alții, în 
locă de a întrebuința totă pentru 
sine. Este în adeveru neapărată 
datoria și a celui mai săracă omă, 
de a se îngriji câtă de puțină pentru 
hrana sa propria și a familiei sale 
în vremuri de bolă și de nevoiă, 
și asemeni vremuri vină de mul- 
teori, când suntă mai puțină aș
teptate.

Bogați potă fi numai puțini 
omeni; der stă în puterea celoră 
mai mulți, de a-și câștiga prin 
sîrguință și economisire atâta, câtă 
se ajungă pentru trebuințele loru 
personale. Potă chiar să-și păs
treze atâta, ca se potă fi scutiți 
la bătrânețe de lipsă și sărăciă. 
Der nu e atâtă lipsa de ocasiune, 
câtă mai multă lipsa de bună vo
ință, care stă în cale păstrării.

Chiar aceia, cari lucră mai 
sîrguinciosu cu mâna și cu capul, 
de multe ori nu se potă reține 
de a’și cheltui câștigulu cu ușu
rință și de a face pe marele. Cei 
mai mulți preferă contenirei și ab- 
negărei plăcerile.

Marea massă a omeniloră sunt 
stăpâniți de imboldurile animalice. 
Ei clieltuiescă adeseori totă ce 
câștigă. Der nu numai cei din 
classa muncităre sutku risipitori. 
Suntă omeni, cari pe fiecare ană 
au câștigată sute și mii de florini 
și i-au cheltuită îndată, și de aceea, 
decă moră fără de veste, nu lasă 
nici ună creițară copiiloră loru.

Banii au și o importanță mare 
morală, căci păstrându-i cu mo- 
destiă, câștigă omulă o garan- 

I țiă a neateinării. Astfelă păstrarea

devine o virtute din cele mai pre
țuite. Bulwer <]ice: „Banulă e ca- 
racteră". Multe din însușirile cele 
mai bune ale omului se baseză 
numai pe buna întrebuințare a 
banului, așa generositatea, bună
voința, dreptatea, probitatea și în
grijirea sa prevefțetore. Multe în
sușiri rele de altă parte, ca lăco
mia, sgârcenia, nedreptatea, des- 
frînulă și lipsa de îngrijire, îșT are 
causa în reaua întrebuințare a 
banului.

Nimeni, care trăesce din mână 
în gură, n’a săvârșită vre-odată 
ceva cum se cade. Aceia, cari 
clieltuiescă totă ce câștigă, suntă 
totdeuna la pragulu lipsei. Ei nu 
potă fi decâtă slabi și fără putere, 
sclavii timpului și ai împrejurări- 
loră. Ei remână totdeuna seraci 
și-și pierdu vecja înaintea loru și 
a altora.

Omulă însă, care și-a păstrată 
ceva, fiă câtă de puțină, stă alt- 
felă în lume. Miculă capitală, ce 
l’a pusă la o parte, este pentru 
elă totdeuna ună isvoră de putere. 
Elă nu e așa de espusă timpului 
și întâmplării. Pâte privi cu cu- 
tezare în fața lumei. Este așa <]i- 
cândă stăpânulă seu propriu și 
pote se dicteze propriele sale con- 
dițiuni. Nu poți nici sâ-lu cum
peri, nici se-lu vineți. Cu inimă 
veselă elă se pote aștepta la bă
trânețe lipsite de griji și ticnite.

Părintele albineloră,
storiori instructivă, pentru poporti și tinerime, 

de 3Iichailu Connerffi. — Localisată de 
Valeriu FlorianU.

Observări făcute înaintea urdinișului.
(U r mare.)

„Der pătimescă albinele și de bdle?“ 
„Singuraticile albine pătimescă de 

mai puține bo’e decâtu stupii întregi11, 
fu răspunsulă la întrebarea nostră.

„Stupii anume suntă bântuitl cu de
osebire de două bole grele, de diareă 
(cufuritură, scursore) și de putrecțiuiiea 
puiloră. Boia cea dintâiu constă în 
aceea, că albinele nutrindu-se, și ierna 
neputendă reține în fole materiile, cu 
cari se nutrescă pănă când sboră afară 
din coșniță, le deșertă în coșniță, mân- 
jiudă fagurii și păreții coșniței cu o 
fluiditate galbină. Boia acesta, provine 
mai adeseori din nutrire rea; de acolo 
că în timpă de iernă lungă, albinele 
suntă îndelungată închise și nu pota 
eși la aera libera, pentru deșertare; din 
iernare în loca umeda și în coșnițe mu
cede; din nutrire cu miere răsuflata și 
care începe a se dospi ; din nutrirea cu 
miere zăchărită (vertosă); din lipsa de apă; 
din răceală și din sguduirea coșnițelora în 
timpa de iernă. Acestă bolă se vindecă în 
modula următora: stupulă cuprinsa de 
acestă bolă se aședă în o coșniță cu
rată și se pune apoi în loca uscată. 
Boia putreițiunea puitorii se nasce prin 
aceea, că depunendă matca ouă multe, 
și din acestea eșindu puii, albinele cloci- 
tore, când vine timpulă frigurosa, se a- 
dună cătră verfulă coșniței și prin acesta 
puii rămânendă goli se răcescu și începă 
a putredi. Ca să prevenimă acestă bolă 
voma ține coșnițele căldurose prin lu
nile Martie și Aprilie. Acestă bolă este 
forte primejdiosă și lipiciosă și nu se 
pote de loca tămădui ; stupii cuprinși de 
acestă bolă suntă de a se îngropa neamâ
nată cu coșnițe cu totă în pămentă, căci 
o singură albină cuprinsă de acesta bolă 
e în stare a îmbolnăvi totu cu aceeași 
bolă pe toți stupii din o comună ore- 
care; căci albina sănătosă sugeudă nec- 
tarulă din potirulu unei flori, din care 
a suptă deja albina cuprinsă de boia 
aceea lipiciosă, se molipsesce și ea si 
duce sămența bolei și în coșniță sa. De 
aceea se și recere să fimă cu totă grija 
când nutrimă stupii; să grijimă mai 
alesă să nu-i nutrimă cu miere luată dela 
stupii cei cuprinși de acea bolă lipiciosă, 

pentru-că puțintică miere de aceea adusă 
într’o coșniță unde suntă albine sănătose, 
este în stare a lăți și în acestă stupă 
acea bolă urîtă. Să avemă deci fdrte 
mare grijă cu prilegiulă nutrirei stupiloră 
ca nu cumva să le dămă la stupi miere 
stricată. Dealtmintrelea decă noi nu 
avemă miere sănătosă ca să nutrimă 
stupii, putemă să-i nutrimă și cu zachară 
galbină topită în apă.u

Iernatulu stupiloru.
„Acum, iubiții mei, o să vă spună 

ceva pe scurtă despre iernatulu stupiloră. 
Căci după cum își ierneză cutare stupară 
stupii săi, se pote cunosce ce plătesce.

Credă că veți sci cumcă în cele 
mai multe locuri pășunea albineloră se 
finesce cu sferșitulă lunei lui Augustă 
și albinele trebue să se îngrijescă pănă 
la timpulă acesta de a-șl aduna cele tre- 
buinciose pentru iernă, decă nu cumva 
voescă să sufere lipsă seu chiar să pieră. 
Decă nu 11-au fostă cu putință să-și 
adune îndestulă merinde pentru iernă, 
atunci este de lipsă să le sprijinimă noi, 
decă voimă a-le mai ține în vieță. De 
aceea când stupii suntă slăbuți, vomă 
începe cu nutrirea loru încă de pe când 
timpulă mai este încă călduță, ca albi
nele să mai potă astupa câte o găurice 
ori crepătură la coșniță.

Intemplându-se să avemă stupi de 
totului totă slabi pe timpulă când trebue 
să-i băgămă în ernă, atunci pe aceștia 
n’avemă decâtă să-i împreunămă. Urdi
nișurile așișderea încă avemă să le mi
cime, der nu de totă, căci puțină aeră 
curată le prinde bine albineloră și erna, 
deorece ele nu dormă în decursulă ernii, 
ci numai petrecă în nelucrare. Când însă 
dă frigulă, avemă să ne îngrijimă, mai 
înainte de tote, ca la stupi să nu le fiă 
în decursulă iernei frigă și să se bucure 
de liniște neturburată.

Când are stuparulă în vedere ier- 
natulă stupiloru săi, se va îngriji după 
putință ca stupii să-i scotă buni în pri- 
măveră.

Cu câtă suntă mai multe albine în
tr’ună stupă, cu atâtă mai ușoră potu 
produce căldura de lipsă în coșniță, — 
deși ele se nutrescă cu mai puțină miere 
ca ună altă stupă cu albine mai puține.

Când frigulă cu totă-deadinsulă răs- 
besce în coșniță, albinele din coșniță 
trebue să-i pună în potrivă căldura co- 
răspundătore. De aceea stupii cei slabi 
trebue să mânce mai multă miere ca 
cei harnici, ca să potă produce căldura 
de lipsă. Decă stuparulă n’are coșnițe 
așa de căldurose precum suntă acestea, 
ce le vedeți aci la mine, atunci elă își 
va ierna stupii săi în vre-o pivniță căl- 
durosă, seu va face o gropă în pămentă 
și acolo își va ierna stupii săi. O ast- 
feliu de gropă trebue mai înainte de 
tote întocmită spre scopulă acesta. Tre
bue însă să băgămă bine de semă la 
alegerea locului pentru gropă, ca nu 
cumva acesta să fie umedă, prin ceea 
ce fagurii voră mucedi și se voră strica, 
er albinele parte mare voră peri. Mai 
încolo gropile trebuescă așa întocmite, 
ca mâțele să potă avea intrare în ele 
spre a prinde șorecii. Spre a împlini 
tote câte se receră dela o astfelă de 
gropă, trebue făcute deasupra acelei 
gropi ună coperișă, nu înaltă, din paie 
și acoperită apoi cu o pătură de pă
mentă celă puțină de o jumătate de 
metru de grosă. Coperișulă așa făcută va 
ținea caldă și va apăra stupii de hoți. 
Prin coperișă va străbate o țevă strîmbă 
prin care va eși aerulă celă stricată din 
gropă și va intra firesce și de celă cu
rată în lăuntru. Lumina firesce nu va 
putea străbate prin acestă țevă, căci 
una dintre cele mai de căpeteniă cerințe 
ale iernatului este, ca stupii să-i ținemă 
în locă întunecosă și cu deosebire să 
nu lăsămă ca sorele să bată asupra coș- 
nițeloră, căci prin acesta albinele devină 
neliniștite și voră voi să iesă din coșnițe.

Stupii cei iernați în gropi subpă- 
mentene nu-i poți scote afară din gropi 
(când se întâmplă să fiă timpă călduță)
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despărțămentuld pentru miere va fi plind 
de albine, cari cu sîrguință vord aduna 
miere.

Firesce că veți sci și aceea, că nu 
totă mierea e într’o formă de bună ; ea 
se deosebesce nu numai la mirosd, ci și 
la gustd; bunețea ei depinde dela flo
rile plantelord, di 1 cari au suptd albi
nele. Va face deci bine stuparuld decă 
va despărți mierea cea mai bună de cea 
mai puțind bună. Și acestă despărțire o 
va pute face forte ușord cu ajutoruld 
coșnițelord măestrite, putendd să sooță 
mierea din faguri îndată ce suntd um
pluțl cu miere dela cutare seu cutare 
plantă și să o păstreze în anumite vase. 
Mierea ce-o culege mai întâiu stuparuld 
dela stupii săi este cea mai gustosă și 
pentru aceea și cea mai de prețd.u

Noi întrebarămd apoi pe domnuld 
parochd, cam câtă miere putemd să cu- 
legemă în decursuld unei veri dela und 
stupd singuraticd ?

Domnuld parochd ne răspunse: și 
mai multă, și mai puțină; între împreju
rări de totului totd bune putemd să cu- 
legemă dela câte und stupd și 50 chi- 
lograme miere. Der totuși speranțele să 
nu ni-le încordămd prea tare. Să ne în- 
destulimd însă și cu miere mai puțină. 
Asemenea nu trebuie să uitămd, că suntd 
și ani sterpi, în cari albinele nu ne potd 
aduna miere și pe sema nostră. In ast- 
feld de timpuri să fiind veseli, decă nu ni 
se împuțineză numărul stupilord. Și se în
tâmplă acesta mai alesd atunci când gheța 
strică pășunea albinelord. Stuparuld celd 
harnicd însă și în împrejurări grele ca 
aceste îșl scie ajuta. Precum veți sci 
pote și voi, iubițilord, gheța în deobște 
nu vine asupra întregului ținutd dintr’o 
comună orecare, nu, ci numai asupra 
unui ținutd orecare, rămânendd celelalte 
ținuturi neatinse. Când se întemplă una 
ca acesta, este cu sfatd, ca stuparuld 
să-și încarce stupii pe und card pregă- 
titd pentru acesta și să-i ducă în und 
ținutd mai bogatd în miere.

Acestd feld de stupăritd se numesce 
si stupăritulu ambulanții, cu care se în- 
deletnicescd unii stuparl și în anii cei 
buni. Ei îșl ducd stupii în cutare și cu
tare locd ca să adune de pe acolo mierea 
și se reîntorcd numai atunci acasă cu 
stupii lord, când pășunea s’a gătatd pe 
acolo. Și pentru ce să nu facă acesta? 
Căci prin acesta proprietarilord de câm
puri și de păduri de bradd, prin a că- 
rord ținuturi ’șl pascd acei stuparl am
bulanți (umblători) stupii, nu li-se face 
nici o pagubă, din contră, prin aceea 
că lasă pe acei stuparl să-și pască stupii 
le facd unu bine mare. Și apoi a face 
cineva bine este o datorință creștinescă.u

„Der în ce locd are să se grijescă 
mierea ?“ amd întrebată noi mai departe.

„Decă n’avemd stupi mulțl, atunci 
mierea ce o primimd dela ei o putemd 
păstra în die curate și astupate bine cu 
hârtiă unsă cu ceră. Decă însă avemd 
stupi mulțl“, cj’se domnuld parochd, „și 
dela aceștia primimd și miere multă, 
atunci mierea o băgămd în butoiașe 
curate și o păstrămd în pivnițe (celare).

Ce credeți voi acum, ce se pregă- 
tesce din miere? Vădă că tăcețU, dise 
vredniculd parochd! „Ascultați-mă der 
să Vă spund eu ce se pregătesce din 
miere! Mai întâiu mierea se mâncă așa 
cum o scotemd din faguri, după aceea 
se folosesce spre pregătirea deosebite- 
lord feluri de prăjituri; încă din tim
purile cele mai vechi se folosia spre 
pregătirea beuturei bunișore numită mied; 
astădl se folosesce spre pregătirea unui 
feld de vind forte scumpd, ce e aseme
nea vinului franțuzescă din Champag- 
nia; totu din miere se mai pregătesce 
nisce oțetd forte bund. In multe case 
mierea înlocuesce zăcharuld. Și apoi ce 
prețd avea mierea mai înainte de ce se 
fabrica zăcharuld, vă puteți închipui!

Cera încă ne dă und tolosd forte 
mare. Din ea se pregătescu lumini, cu 
ajutoruld ei se pregătescd în farmaciă 
(apotecă) mai multe alifii, din ceră mai 
facd măestrii felurite podobe, flori și

ca să se deșerte ; der decă în locuiți 
unde petrectî este caldd, atunci ele vortl 
petrece timpulti în moda liniștita și nu 
li se va prea face voii pentru deșertare.

Decă însă unele albine cu tota de- 
adinsula voesca a eși afară din coșniță 
în timpula iernei, n’avema alta de a 
face, decâta să le lăsămd să iesă; spre 
scopula acesta urdinișula este larga des
tula, încâta pota eși binișora. îndată ce 
iesa însă din coșniță îngheță. Când stu- 
parula nu le-ar fi lăsata să iesă afară 
din coșniță (adecă ar fi strîmtata tare 
urdinișula), albinele acele prin sgomotula 
ce l’ar fi făcuta vădendd, că nu pota eși 
afară, ar fi adusa și pe celelalte albine 
din coșniță în turburare, acestea s’ar fi 
mișcata dela locuia lora călduța, s’ar fi 
împrăștiata prin totă coșniță și ar fi 
înghețata cu totele.

Scădăndd frigula și apropiindu-se 
drăgălașa primăveră, albinele, putendă 
acum să iesă din coșnițe, voră afla numai 
de câta pășune pentru ele. Adeseori tim
pula este deja călduța și pretinosa încă 
în luna Februarie și scote pe albine 
afară din coșniță și nu înzadară, pentru 
că ele deja îșl găsesca hrana trebuin- 
ciăsă. Pulvere de flori este destulă pe 
florile de alunișa și arini. In luna lui 
Martie îșl deschide și salcia comorile 
sale. Tota în acestă lună mai înfloresca 
dintre pomi: brădulețula roșietica ; plopii 
cei feluriți, cari dau albinelora pulvere, 
cleiu și mierea ce-o au pe frunde. Alte 
plante, cum sunta d. e. podbelula, păpă
dia, spândula, ghiocelula, așișderea și 
vioreua frumosa mirositore încă îrnbiă 
pe albine cu pulvere și miere. In luna 
lui Aprilie dau albinelora dintre pomi 
pulvere de pe flori și miere de pe frunde 
deosebitele feluri de paltina; miere curată 
dă mărul, migdalul, persecula; pulvere și 
miere; mestecănulo, vișinula, mai departe 
păruld, prunula și multe alte plante.

Intre plantele amintite se află unele 
cari numără între plantele veninose ; pe 
lângă tbte acestea albinele totuși iau 
dela acela nutrementd fără de a le fi 
rău pentru acesta. “

Culegerea niierei.
La rugările năstre, domnulă parochd 

se îndupleca a ne împărtăși câte ceva 
și despre culegerea mierei. Eld începu 
cam astfela a cuventa:

„Decă albinele nu sunta cumva îm- 
pedecate prin multe ploi în decursula 
lunilora Martie și Aprilie de a eși la 
pășune, atunci ele vord găsi din belșugă 
mutrementa spre îndestulirea lipsei lord. 
Apropiindu-se însă frumosa lună a lui 
Maiu cu dilele și nopțile ei cele călduțe, 
ea din totă puterea face ca să înflorescă 
mii și mii de floricele, pe cari eu de 
abia așd fi în stare să le numescd, cari 
apoi cu totele îrnbiă pe sîrguinciosele al
bine cu pulverea de pe flori și cu miere. 
Albinele nu numai că găsescă acum pă
șune spre acoperirea lipsei lord, ci au 
acum din belșugd în de tbte.

Timpuld acesta este pentru stuparl 
așa dicendd timpulu secerișului. Acestd 
timpd să se și nisuescă a-ld folosi cu pri
cepere și sîrguință. Așa eld va aședa în 
despărțămentuld pentru miere a coșni- 
țelord faguri goli și curați, ca albinele 
să adune întrînșii miere. Decă fagurii au 
fostd umpluțl cu miere, stuparuld îi va 
îndepărta din coșniță mai înainte de ce 
albinele vord astupa celulele împlute cu 
miere cu capacurl de ceră. va scote 
mierea din ei cu ajutoruld mașinei de 
scosd mierea, numită și sbârnăitore, și îi 
va pune apoi erășl în coșniță ca să fie 
umpluțl cu miere. Se pote întemplă, ca 
albinele să nu voiască a merge în des
părțămentuld unde se află fagurii cei 
goli, în cari au să adune albinele mie
rea. Decă se întemplă una ca acesta, al
binele trebuescd atunci silite ca să se 
bage acolo. Și acesta se face așa, că se 
ia din despărțămentuld de clocitd und fa
gure, pe care se află albine, cari clocescd, 
și se va băga în mijloculu despărțămen- I 
tului unde are se se adune mierea între 
fagurii cei goli. In puține dile întregd ;

amestecă bine laolaltă, și apoi se folo- 
sesed ca cimentuld comunii.

In contra muscelorfl. Und economd 
germand recomandă într’und diard agro
nomică und mijlocd forte simplu și ef- 
tind în contra muscelord. Să ungi păreții 
odăilord cu uleiu de dafind (laurd, lur- 
bănd), aid cărui mirosd muscele nu’ld 
potd suferi.

Din traista cn minciunile.____
Sf. Ilie și tixn.et-u.lA.

Pe vremurile de demultd, când o- 
muld săraed numai de-a sîla mânca 
plăcinte, ceruse sf. Ilie dela Dumne4eu 
să-i lase tunetuld pe mână, că pote a fi 
avutd și eld ochiu rău pe ce scii cine.

„Eu ți-l’așd da“ îi 4ise Domnuld cu 
bunăvoire, deră

Tu ești mied și tinereld 
Și ti-i vătăma cu eld“.

„Las’ pe mine Domne, răspunse sf. 
Ilie vătămată orecum, „că doră nu-sd de 
erl de-alaltă erl, ci-su omd bărbatd și 
eu acuma !“

Așa Dumne4eu îi dă tunetuld pe 
mână, eră sf. Ilie începe a împroșca în 
drepta și în stânga cum împroscl grâuld 
colea când îlă semeni. Nu trece multă 
și ce să ve4l? Sf. Ilie și nu altulă vine 
cu mâna legată, cu fața umplută, totă 
sânge, câtd abia puteai să-ld cunoscl. 
Cum ajunge înaintea lui Dumne4eu, 
nici nu așteptă să-i grăiască o vorbă 
nu mai multă, și îi aruncă tunetulă la 
piciore 4icendă :

„Na-țl Domne oțelele, 
Că ml-au dusă măselele ; 
N’ațI Domne și tunetulă, 
Că-mi duseră degetulă!“

Ionii Koevary*)
*

Las' se lui-x și clxelA.

Und cioroiu bătrând și cheld, mai 
marele cioroiloră,se îmbrăcă într’o 4*  de 
sărbătore cu hainele cele mai bune, în
tre care și und cojocd, care de nou ce 
era, 9 petece avea. Se duse și eld la 
hora faraonilord din satd să se uite cum 
jăcă cujfaradnele. Cum era hora înain
tea câreiumei, cioroiuld bău o dușcă, bău 
două, bău nouă, așa că cioroiuld începu 
a se clătina din piciore, de parcă bătea 
ventuld o trestiă.

Deodată cioroiuld o porni cătră pă- 
mentă, der und Românașd, care era lângă 
eld, îld apucă de cojocd să-lă țină susd, 
când colo, cioroiuld fu mai tare ca co- 
joculd, căci eld săruta pămentuld, erRo- 
mânulă rămase cu o bucată din cojocd 
în mână. Săriră faraonii și ridicară pe 
Vaivoda și-ld duseră la sălașd.

A dona di hai la judecată, cioroiuld 
pârî pe Română că i-a ruptd bunătatea 
de cojocd și cerea să i-ld plătescă. Vă4u 
judele și toți câți erau de față, că cojo- 
culd era putredd de vechiu.

— Ce mai 4^1 acum, Rîpo? ’lă 
întrebă judele.

— Hiă’țl fața cinsti-tă, măria ta, să’ml 
faci ha direptate, că cojoculd era nou 
noulețd, de auțărțd 30 de ani, dela nunta 
Măruchii, dela mortea bunichii.

Judele vă4u, că nu e pricină deju- 
decată și 4ise cătră Rîpa:

— Poți pleca, îți respiugd cererea, 
der ai dreptuld să faci apelă.

„Las’ să hiu și cheldu, dise cioroiuld 
înhățîndu șl bunătatea de cojocd și plecă 
năcăjitd focd.

*
Eu scivx de ce xîctî.

Und Sarsailă fiindd bolnavă, chemă 
pe preotulă să-lă spovedescă. Preotuld 
apropiându-se de faraonulă, îlă întrebă:

„Cu ce te scii vinovată, fătulă meu, 
înaintea lui Dumne4eu?“

— M’a bătută ciurdarulă dela Biia, 
răspunse cioroiuld.

Preotuld au4îndu-i răspunsulă, în
cepu a rîde.

— Eu sciu de ce rî4l, pre sfințite, 
4ise Țiganuld înholbândă din ochi.

*) Cele apărute în numerulu trecută sub 
rubrica acesta suntd asemenea de d. I. Koe- 
va,y- Red.

păme și încă cu atâta măestrie, încâtd 
de abia poți crede, că cutare seu cutare 
lucru e făcutd din ceră.u

țlicendd aceste, domnuld parochd a 
întreruptd vorbirea, pentru-că orologiuld 
dela turnuld bisericei din apropiere arăta 
ora a două-spre-4ecea.

„De astădată va fi destuld, iubiții 
mei“, dise eld, „și să mai mergemd să 
mai și mâncămd câte ceva, căci s’a apro
piată timpuld prândului, după amedl 
vomă merge afară la câmpă și vomă 
ceroeta și stupina cealaltă, care este bu- 
nulă meu propriu cu totă ce se află în 
ea și împrejurulă ei. Sunt forte dori- 
toră de a sci cum vă va plăce întocmi
rea ei, căci acea stupină este întocmită 
după planulă ce mi l’am făcută încă în 
tinerețele mele.“ (Va urma.)

Povețe.
Scutirea uiielteloriî agronomice. In 

Rusia de und timpd îndelungatd pentru 
scutirea uneltelord de lemnd se observă 
următorulă metodd: Uneltele de lemnd 
și cu deosebire uneltele agronomice, ca 
pluguri, grape, mașini, se ungd cu 
dohotd subțiatd cu petroleu (naftă). Pe- 
troleuld face dohotuld atâtd de fină, în
câtd străbate adencd în lemnd, dândd 
und luciu plăcutd de colore brunetă.

Gunoiu bunii. Ca să avemd gunoiu 
bund, se recomandă cu deadinsuld face
rea unei gropi pentru gunoiu, numită 
„gunoitore.11 OrI-ce soiu de gunoiu tre- 
bue aședată în acea gropă, ca să pu- 
tredescă. Decă gunoitorea este expusă 
arșiței sorelui, gunoiuld nu putredesce, 
ci se uscă, și nu avemd folosd de eld. 
De aceea e bine ca în juruld gunoitorei 
să răsădimd arbori, cari țină umbră gu
noiului. Arborele celd mai potrivitd 
pentru a fi plantatd pe lângă gunoitore 
e plopuld albă seu negru, numai câtdsă 
nu se așede pre aprope de grăpă, căci 
ajunge cu rădăcinele în gropă, ci în 
depărtare cam de 1 m. dela marginea 
gropei.

Contra guzanilord. Remediu si- 
gurd contra guzanilord (cloțanilord, so- 
bolanilord) și șorecilord, cari pricinuescd 
mari stricăciuni prin rădere, este cepa 
de mare, care se capătă în apotecă (far
maciă). Cepa se rade pe rădătore ca 
hrenuld (e bine a o ține cu o mănușă, 
căci suculd ei produce usturime la pele >. 
Acestă materiă se amestecă cam cu 1 
litru faină de grâu, se mai adauge pu
țind albușd de ou, lapte, zahard și un- 
sore, formându-st din acestă materiă 
nisce turte, cari se cocă așa, ca să de
vină venjose ca pelea, și numai prin 
tăiere seu întindere se se potă frânge. 
Aceste turte se pună pe la găurile gu
zanilord, fără teamă de găini seu câni. 
Decă însă turtele nu vord fi mâncate, 
să se pună mai multd zahard. Acestd 
mijlocd e probatd și guzanilord, cari mă
nâncă din eld, le înțepenescd șelele (la 
cruci) și astfeld ușord se potd ucide.

Cum se uscă ciobotele seu papucii 
u<]î. Unii-i pund în apropierea cuptorului 
să se usce, der cu acestă procedură mai 
multd stricămd decâtd folosimd. Căl
dura cuptorului face pelea aspră și sfă- 
rîmăciosă. Când ciobotele (cișmele) seu 
papucii suntd udl, e bine să le umplemd 
cu ovăsd uscatd. Ovăsuld absorbe urne- 
dela din pele, în diua următore ovăsuld se 
tornă afară și de sine se uscă, folosin- 
du-se mai departe. Cu câtd e ovăsuld 
mai uscatd, cu atâtd e mai bund.

Lacu <le ferii. Se pregătesce din 
gumii-asfaltd topitd în oleu de terpentind 
și cu acela se unge fieruld. Acestd lacd 
e negru, frumosti și durabild și foresee 
feruld de rugină.

( inientu contra câldurei. La cup- 
torele unde se face multd focd, nu ține 
cimentuld nici din vard, nici din lutd. 
ba chiar și cărămida crepă și se strică' 
Celd mai bund cimentd și mai durabild 
se pregătesce în moduld următord: 10 
părți de vard, 5 părți făină (pulbere) 
de ferd, ce cade sub pilă, 2 părți oțetd 
și 2 părți apă. Tote părțile acestea se
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„De ce rîdfl, mâi Pralo?“
— 'Ml sunt*  rupte nevâdutele și 

mi-ai vâdută nespusele, — răspunse Sar
sailă.

să se înlocuescă cuvântul*  „Cigarre11. 
Fiăcare concurentă păte face trei pro
puneri. Premiile suntă 100, 80, 60, 40 și 
30 mărci. * .

Bursa din Bucureștii ,din Iuniu 26

MULTE Șl 1)E TOATE.

Egalitate înaintea legii.
Ducele de Cambridge, unchiul*  regi

nei din Xnglia și comandanții supremii 
alti armatei englese, în curând*  va fi trasă 
la răspundere, ca orl-care altă muritoră, 
din partea judecătorului de polițiă. Ună 
jurnalistă adecă a ridicată acusă asupra 
ducelui pentru că l’a maltratată la o fes
tivitate publică. Judecătoria poliției a 
respinsă acusa, forulă de apelațiune 
însă a decisă, că judele de polițiă llridge 
a comisii nedreptate respingând*  cererea 
diaristului Simms de a se trage la răs
pundere ducele pentru maltratare. Du
cele trebue citată și trasă la răspundere. 
Presidentulă judecătoriloră lordulă Cole
ridge declara, că ar fi de cea mai mare 
însemnătate să scie fiă-care, că în fața 
legii toți supușii reginei suntă egali.

*
Unu bărbatu, care își vinde nevasta.

Se scrie din Mcdena : Ună industri
așă din Reggio a plecată cu tînăra și 
prea frumosa sa soțiă ca să-și caute no- 
roculă în Africa. Der orl-câte a cercată 
n’a ajunsă la nimică. Soției sale însă 
îi suridea norocul*  ori unde se duceau. 
Frumseța ei era admirată pretutindenea 
cu passiune. Virtutea și credința ei 
conjugală era desă espusă la grele probe. 
Cu deosebire ună Abissyniană bogată 
umbla după ea în ruptulă capului, fă- 
cendu’i felă și felă de promisiuni, der 
fără să reușescă. Supărată de nesucce- 
sulă acesta și chinuită de dragoste, ce 
se gândesce elă ? Se adreseză cătră 
bărbatulă sărăntoc*  și-i promite 5000 lire, 
decă va renunța la soția lui. Golanul*  
își dise: ocasiune mai bună de a mă 
face bogată nu găsescă ca asta, șl-a- 
poi femei suntă prea destule. Elă luă 
lirile în primire și pe nevasta, care n’a- 
vea nici o presimțire de tot*  lucrulă, o 
conduse în casa Abissyniaftului, se făcu 
apoi nevădută, ducendu-se la America. 
Femeia însă nu era mulțumită cu noulă 
bărbată, pe lângă totă luxulă princiară, 
de care era încunj urată, și pe lângă totă 
delicateța cu care era tractată din par
tea bărbatului. Intr’o di îi succese a 
trimite neobservată o epistolă la rudeni
ile din Reggio, rugându-le ca guvernul*  
italiană să intervină pentru elibera
rea ei.

Șahul*  Persiei.
Șahulă Persiei despărțindu-se în 

Carsel de cătră personalulă, care l’a în
soțită din Berlină, a dăruită pentru toți 
servitorii de curte suma de 8000 
mărci. Regele Raliei dăruise servitoriloră 
20,000 mărci. Alexandru II, tatăl*  actua
lului împărată rusescă, a fostă celă mai 
galantă în astă privință, elă dăruise 30 — 
40,000 mărci.

întâmplare rară.
Se scrie din Viena: In familia de 

aici Neurath, s’a întâmplată ună casă 
de doliu forte rară. Doi frați, industria- 
șulă Iacob Neuratli și profesorulă de ca- 
ligrafiă VVihelm Neurath, amendoi peste 
60 ani, au murită deodată în aceeași nopte, 
în aceeași oră (1 oră) de una și aceeași 
boia (bătaiă de inimă).

Bară peste așteptare.
Femeia unui omă săracă din Agen- 

dorf, lângă Oedenburg, a făcută dilele 
acestea bărbatului său o bucuriă de totă 
ciudată : i-a născută deodată cinci copii 
sănetoșl, toți băețl. Ună negustoră mare 
din Oedenburg, cu numele Flandorter, 
11-a trimisă ună ajutoră de 200 fi.

♦

Germanisarea cuvântului „țigară.1.
Unu fabricantă de țigări din Dussel

dorf, care se vede că n’are alte griji, 
a publicată o provocare pentru celă 
mai bună cuvântă nemțescă prin care

Ce face prostia.
Târdiu după trecerea termicului de 

schimbare a noueloră hârtii de bani de
astădl, se presentă la filiala „A.lbinei“ 
de aici din Brașov*  ună țărână cu o 
bancnotă de 100 și cinci de câte 10 fi. 
și se răgă să se schimbe. Biletele s’au 
trimisă la cassa centrală a statului în
Viena. Țăranulă păgubise câțiva florini. 
Când i-s’au numărații banii, i-s’a spusă 
dela cassa băncii să-i lase acolo spre 
păstrare, mai bine să-’i aducă camătă 
decâtă să zacă uitați cu anii, ca ceilalți.

„Nu-i lasă d-le“, fu răspunsul*,  „că 
am lipsă de ei.u

Ce să vedl însă? la 27 Iunie a. c. 
se presentă acelașă țărână, totă la cassa 
filialei „Albina11, der de astădată cu la- 
creml în ochi.

„Ce să facă, domnule ? Etă ce-am 
pățită, amărîtulă de mine11, și arăta o 
mână de pămentă, „etă nu te-am ascul
tată să lasă banii aici, când i-am schim
bată, i-am dusă acasă, i-am pusă într’o 
olă și i-am băgată în pămentă și etă ce 
s’a alesă din ei!“

Cine scie cum intrase umedela la 
ei și putrediră, de abia se mai cunoscea 
tiparulă pe’la mijlocă. Probabilă să se 
despăgubescă de o parte din ei, cu cea 
mai mare parte însă nu se mai în- 
tâlnesce.

Loculă baniloră, de cari nu ai tre
buință, e totdeuna o cassă de păstrare.

"V aloxî 7o se comp. 1
Rentă română perpetuă 1875 5"/o 97ț,
Renta română amortisabilă . 8",. 97.-

dtto..................................... 4"o 84.'/3
Renta rom. (rurale convertite’ n 100.'/,
Oblig, de stat*  C. F. Române 6", —

idem idem . . . . 811,. —.—
împrumutul*  Openheim 1866 8”,
împrumut ulii Oraș. Bucurescl . 5"/„ 89.'/,

idem idem din 1884 —
Impr. or.B cu primo Loz.fr. 20 —
Credit fonciaru ruralii . . . . 77„ 105.'/,

idem idem . . . n 98.—
Credit Fonc. Urb. din Bucurescl ’'"/n 105.'/,

idem idem . . . 6°'.. 103.-/,
idem idem . . . . 50 ■> 95.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . Pi", 0 .'0 «2
Oblig. Casei Pensiunilor ir. 300 10 fr 250.—

V. N.
Banca Națion. uit. div. 78.15 500 985.-
Dacia-România uit. div. 24 lei 200 257.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 237.—
Banca Rom. uit. div. ir. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250 110.—
Soc. Bazalt.Artif.ult.div. lei27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —.—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 —
Societ. de Constr. uit. div. . . - —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . — —.—
Agio în Bursă.......................... — 0.52
Rubla de liârtie ..... — —.—

Banca Națion. a României
Scompt.............................................. 6%
Avansuri pe efecte..................... iu/o —.—
Avansuri pe Lingouri . . . Î7o

C'sirsiilâi setei Hrașoviî
din 29 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românesci 
Argintii românescil 
Napoleon-d’orI - - 
Lire turcescl - - ■ 
Imperiali |- - -
Gnlbinl

Cump. 9.42 Vend. 9.44
n 9.38 n 9.40
n 9.42 n 9.44

10.65 D 10.70
r 9.65 n 9.70

5.58 5.62

Scris, fonc. „AJbinaw6% „ 102.— n
„ „ „ 5»/0 „ 98.59 „ 99.-

Ruble rusescl - - • „ 122.— „ 123.
Discontuld - - - - 6l/2—8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 28 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4%..................................100.70
Renta de hârtia 5% ------ 94.90
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 143.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emia'une) - - 112.—
Bonuri rurale ungare ----- 104.90 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.90
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.90
Bonuri croato-slavone............................ 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 139.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 126.25
Renta de hârtia austriacă - - - - 83.40
Renta de argintă austriacă - - - - 84.20
Renta de aură austriacă ----- 109.10 
Losurl din 1860 ------- 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 314.— 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.65
Napoleon-d’orI - -.....................................9.44l/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.22^
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.15

EditorU și Redactoru responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

y Cea mai plăcută apă minerală. "Wg

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 2-1 
Iunie n. starea rîmătorilor*  a fostă de 130.586 
capete, la 25 Iunie au intrată 2669 capete și au 
eșită 2269 remânendu la 25 Iunie unu nu- 
meru de 131.559 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela 46 pănă la 47 cr.— 
marfă ungurescă tineră grea dela 49—cr. pănă la 
471 ’2 cr.. de mijlocii dela 49 cr. pănă la 49'/2 cr. 
— ușorii dela 49 cr. pănă la 49',, cr. — marfă 
țiranescă grea dela — pănă la — — cr. _  de
mijlocii dela 4G pănă la 47' , cr. — ușoră dela 
49 , cr. pănă la 48 cr — Marfă de'România, 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito ușoră dela — cr pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlocia dela — cr. pănă la _  cr.
Marfă serbiscă grea dela 48—48'/,— cr. tran
sito mijlocia grea dela 47—48';, cr. transito 
ușoră dela 47—471/, cr.— Porci îngrășațl de un*  
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4'/,.

Cursul*  losurilorti private din 26 Iuniu.
cump. vindo

Basilica 8 60 8.80
Credit* 182.50 183.50
Clary 40 fl. m. c. 61.— 62.—
Navig. pe Dunăre . 133.— 136.—
Insbruck . 26.25 27.25
Keglevich . 36.— 38.—
Krakau 25.- 25.50
Lai bacii 21.— 25.—
Buda 60.50 62.—
Palffv 60.50 61.50
Crucea roșie austr. . 18.50 19.—

dto ung< - 12.15 12.45
dto ital. 17.— 17.50

Rudolf .... 19.50 20.50
Salm .... 63— 63.50
Salzburg .... 27.75 28.50
St. Genois 62.— 63.—
Stauislau .... _ __ 38.—
Trieitine d1///,, 100 m. c. _ ... 158.—

dto 4”/0 50 75.— 76.—
Waldstein 40.50 41 50
Windischgrătz . 57.— 58 —
SerbescI 3°/o —.— _

dto de 10 franci — _ .__
Banca h. ung. 4n 0 . 110.— 110 50
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Apa minerală
do

celu mai bogată 
mai curată acidă

carbonicii și
abstracțiune

prin 
celu 
de eminenta ei val ore 
apetită, în contra indigestiunei, greutății la stomacă, bo- 
leloră de rinichi și ale canaleloră arinului, nervosității, 
anemiei și Slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulu ei plăcută și re- 
coritoru se se menție mai multă timpu.

După opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de „ZESepâV*  în urma norocosei ei compo- 
sițiuni chemice și alft conținutului ei estraordinară de 
bogatu în aolcLvi carbonic-d. -principialminte 
natrivLxxx de sioid/ă. carTconicvi. ccn- 
cexitratvi.—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulu acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulu principală
G. GIESEL, Brașovft, 

Stad.a, Teatr clIvlî 2>To. 312 

________________z

conținută de acidă
alcalică — făcendu 

medicală în contra lipsei de
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Apă minerala forte plăcuta pentru vmu.

care

bcbutzinarke.
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Picăturile de stomachu MARIÂZELLER,
lucră escelentu în contra tuturor*  bolelorii de stomach*

Neîntrecute pentru lipsa de apetit*,  slăbiciunea stomachului. res- 
. pirațiunea cu mirosti greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca- 
\ tarn de stomach*,  acrelă, formarea de petră șl năsipă, producerea esce- 
3 sivă de flegmă, gălhinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
|i dela stomachti), cârcei la stomachtl. constipațiune seu încuiare, încăr- 

. carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
i ficații și de haemorhoide. — Prețuia unei sticle dinpreiinâ cu presl 
;.v criercade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

, Espediț.ia centrală prin farmacistul*
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

3 Picăturile de stomachtl MariazcUer nu suntă ună remediu secreta. 
Părțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"Verita/bile se află mai în tote farmaciile.

Avertisment* ! Picăturile de stomachtl Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că sunt*  veritabile, servesce învelitorea roșiă provedută cu 
marca do protecliune de mai sus*,  și afară de acesta pe fiecare prescriere do 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: Brașovă, farmacia Fran? 7veZZe»icn, farmacia la „Biserica Albă" 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iehelius; farm. K. L. Schuster- 
farm. Heinrich G. Obert-, farm. Ed. Kugler la „Higiea“ ; fa m. G. lekelius în Hoszufalu

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobag. Colialmu: farm. Ed. Melas farmacia E 
Wolff, Feldibră: (Marienburg), farm. IFiZ. Schneider. Făgăraș* : farm. v. ldildner farm’ 
Hermann Sz. Szt. Gyiirgj-: farm. Val. Beteg, farm Barabca Fer. 46 59—14

Loz.fr
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In BrașovO <lela Domnii: 
lleinrirli Zintz 
Cari Irk 
llt-inrlcli Khcin 
FitiI. Ii'kflius. 
Franz Kc-li-men 
Emil .lekclius

la Domnii:

E<l. Kinder, farm. 
Iul. MMler, „ 
5. GrAdinar 
loh. Lerchenfeld 
Knrl Tiipfni'r 
Georțe Stefnnorlcl.

de ajutoră la falsificații și seduceriZACHERL, VIEHA.
I, I
I. MAllcr fnriiinc. 
los. Schulter

Incob Elirenwulil 
G. Ti'incsiary A Siilinne

Dama de compania Ș
Pentru familii, cari voescă i 

se călătorescă I
la esposițiunea din Parisd A 

se recomandă ca damă de q 
companiă, o domnă văduvă, q 
care vorbesce perlectu limba J 
francesă, limba română, ger- Q 
mânu, italiană, engleză și este q 
pianistă perfectă, Q

Informațiuni se potu lua Q 
dela adininistrațiunea acestei 
foi. 101, 2—2

OTU COTAM 
care a practicată deja în con
tabilitatea duplă și care cunbsce 
limba română se caută pentru 
România. Ofertele împreună cu 
atestatele de cualificațiune se 
se adreseze la firma .,RHEIN, 
SCHEESER &. COMP.“ la AZUGA 
(România). 108,3—1
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torte bine mobilată, unde 
află și unu piană, aprope 
cetate, cu verandă,, grădină, 
bucătăriă, pivniță, șopronu și 
tbte cele trebuincibse

Este de închiriratu 
chiar de acum. Informațiuni 
se potă lua dela proprietara 
D-na Charlotte de BBetit, 

Romuri Nr. 46.
OOOOOOOOOOOOOOO

Pretutindeni ca celii mai bunii mijlocu in contra tuturora inscctcloru recunoscutul

cumperă veritabilii numai astfelu: 
dedrece sa ailA numai in sticle cu numele

STICLAÎMPACHETATA

I. ZACHERL,
și nu e de avertisatu mai multu de nimicii altceva, decâtu de 
prafurile de insecte atătu de multu falsificate, ce se vendă 
cu creițarală cântărite și numai in hârtia neimpachetată.

Asemenea trebue atrasă atențiunea asupra multcloru 
imitațiuni infame ale sticleloră adevărate „Zacherlin“, cu 
tdte că ori-ce vendătoru, care ține la renumele seu. refusă 
de a da mână

I. I.. A A. Ih-Hsliailnvr 
Emil Porr
hritic'li’i' Ercuilas
Rari SiliiibtiT, farniM. 
lulltis llorniiiig „ 
I. 0<mm „

STICLADESPACHETATĂ

1 r> Elîipnluk
In
In Șereaia 
In l «onu

in orașele celelalte și la țară depositcle <le Ziicherlin veritabilă se polii vedea pe 
plăcutele espuse.

yy
institute de creditu și de economii

ZTiliala Exașovci.

Amaneteză mărfuri 
cu interese de 6 pănă la 7°|0 

in sensulfl regulanientelorfl ei referitore,— 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 potti lua 
dilnicu în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8 -2 ore d. p.
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FABRICA g 
penrra construire de mașini Ț 

și turnătoria de metale 
a lui

lulius Teutsch
Brașovu,

ULIȚA NFGRĂ
ITo. 394.

Furniseză loto obiectele de resortulu sCu, precum: in- 
stalațiuni de mori, fabrici de spirtu (poveme), fabrici de 
bere, instalarea de băi, conducte de apă, montări de ca
zane, tete soiurile de pompe și tulumbe de focii în dife

rite mărimi, cu său fără de aparattț tete soiurile de țevi 
H)- 99,3-3
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c EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALĂ DIN PARIS. | 

8 ’ Ocasînne unică jentro visilaffl români! 8
p fl SE ADRESA: *

j GRAND HOTEL DACIA 8
X 41. Boulevard St. Michel. Paris.

X Hotelierii românii. Bucătăriă română-francesă. >'
104 25_ 3 -^£~

I

Lemne de focii.
Amu onore a însciința pe m. m. publică, cumcă s6 primescu 

mine comande pentru lemne de focu din Crazna dela furniso-la
rulu de lemne Zonda.

Lemnele au în blăni o lungime de I m. 30 cm.
n”ețulu unui stenjinu de lemne împreună cu adusulii pentru 

interiorulu orașului este de 10 fl. 60 cr., pentru Scheiu 10 fl. 
80 cr.

La comandarea unui stenjinu de lemne aducerea se efectueză 
în 48 de ore, a mai niultoru stenjinl în 3 dile.

George Inke,
Strada Căld-ărarilorih. 2STo. 506.105,2-2

Ibigămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 binevoiasca a scrie pe cuponultt manda
tului poștalii și minierii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u.


