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Brașovu, 12 Augusta.
Contrarii limbei și ai naționa

lității nbstre au guvernulu și dieta 
loru, au visteria și tbtă adminis- 
trațiunea statului în mâna loru, 
c’unu cuventu au totă puterea în 
stătu și cu tote acestea nu le e 
destulu, mai pretindă dela socie
tatea maghiară ca să le vină și 
ea în ajutoră, înființându kultur- 
egyleturi și contribuindu din răs
puteri pentru susținerea și întă
rirea maghiarismului.

Și noi nația desmoștenită, ur
gisită și asuprită; noi cari nu 
întelnimu în guvernu decâtu vrăș
mași hotărîți ai desvoltării nostre 
naționale, cari nu avemu în dieta 
ungurescă nici unu părtinitorii; 
noi, cari din visteria statului nu 
ne împărtășimu cu nimicii pentru 
înaintarea și desvoltarea nostră; 
noi cari suntemu huiduiți pe 
tbte terenele administrației sta
tului sub cuventu că amu fi „duș
manii11 lui; noi Românii, cari nu 
mai avemu acum nici o parte la 
viața publică de statu, ne bucu
răm u acți de-o singură reuniune 
pentru cultura poporului românii, 
întemeiată în vremuri mai bune, 
și nici acestă reuniune se nu o 
sprijinimii cum se cade, grupân- 
du-ne cu toții împrejurulu ei și 
jertfindu totulu pentru susținerea 
și întărirea ei?

Este prea îngrozitore și numai 
presupunerea, că noi Româniiamu 
pute se ne arătămu nepăsători 
acolo, unde ni se dă prilejulu a 
lucra pentru limba și cultura ro
mânescă, când contrarii noștri 
mișcă ceriulu și pămentulu spre 
a ni-le nimici! Și totuși spre a tăl
măci trista realitate ar trebui se cți~ 
cem, că nu suntem pătrunși de acea 
iubire de neamu, despre care măr- 
turisimu necurmată, că arde cu 
putere în peptulu nostru, decă nu 
ne-aru scăpa de vecinica rușine 
o singură împrejurare.

Poporulă nostru e adencu pă
trunsă de sîmțulă și de iubirea 
pentru limba și nemulă său. Des
pre acesta avemă dovecjl nenu
mărate din trecută și din presentă. 
Decă der așa este, și nu altfețiu, 
atunci nu putemă să înțelegemu 
nepăsarea sa pentru întreprinde
rile nbstre de cultură naționale, 
de.câtă numai într’ună singură 
chipă.

Poporulă, în marea lui mul
țime, trebue că seu nu are nici o 
cunoscință de aceste întreprinderi 
și de scopulu celă mare, ce se ur- 
măresce printr’însele pentru binele 
lui, seu decă a și aucjită ceva 
despre „Associațiune11 — ună cu
vântă care nu’lă înțelege — scie 
numai, că acolo se adună „domnii 
de Română, “ și că elă n’are ce 
căuta la adunările loră, și așteptă 
ca totdeuna, — căci are o pa- 
țiență nesfârșită — că dâră, doră 
se va ivi ceva bună pentru elă și 
din acele adunări ale cărturariloru 
neamului seu.

Intr’aceea cărturarii se întru- 
nescă, câți și cum potă, la adu
nările generale ale Associațiunei 
nostre transilvane, aci într’ună 
orașă, aci într’altulă. Și care este 
resultatulă? Unii mai contribuescă 
câte ceva la fondă, se mai dau 
și petreceri frumbse, a căroru ve
nită e destinată totă pentru fondă, 
der când vine la adecă, ca se se 
realiseze marile scopuri ale „As
sociațiunei11, respunsulă este de 
comună: amă dori cu toții, der 
nu putemă, căci nu ne iertă hu
ge tulă.

Ei bine, cum se voră pute a- 
duna fondurile necesare pentru 
realisarea marei probleme a Asso
ciațiunei nbstre transilvane, care 
este înaintarea puternică a cui- 
turei poporului română, decă con- 
tribue numai ună cercă restrînsă 
de cărturari la ele și massele po
porului nu contribue nimică?

Și bre ce s’a făcută și cum 
s’a lucrată pănă acuma spre a 
deștepta interesulă masseloră po
porului pentru scopurile Associa
țiunei ? Căci fără ca se le cunbscă 
nu putemă aștepta dela elă nici 
ună sprijină!

Etă de ce amu cțisCi noi în nu- 
merulă trecută, că conducerea 
Associațiunei ar trebui se se gân- 
descă seriosă la modulă cum se 
populanseze scopurile Associa
țiunei, ca interesarea viuă pentru 
ele se pătrundă din cercurile res- 
trînse ale cărturariloru și în mas
sele poporului.

Ce-i dreptă de ună timpă în- 
cbce s’a dată impulsulă, mai alesă 
prin despărțemintele Associațiunei, 
în direcția acesta. Cei dintâi au 
fostă frații Selăgem, cari s’au în
cercată a atrage poporulă prin 
împărțirea de premii ș. a.

Pornirile suntă der bune, der 
suntemă încă totă numai la în
cepută.

Este timpulă supremă ca con
ducerea acestei reuniuni românesc! 
se se gândecă a afla modulă ade
vărată, prin care să se potă însu
fleți mai ușoră massele pentru sco
purile mari ce le urmărimă.

Associațiunea nbstră trebue să 
se. pună pe tărâmulă adevărată: a 
lucra directă și cu puteri unite 
pentru poporă și acesta o pbte 
face, după noi, numai așa decă va 
ave în vedere înainte de tote deș
teptarea interesului lui pentru sco
purile Associațiunei.

Spre a dobândi interesarea po
porului trebue ca activitatea As
sociațiunei să fiă mai mănosă și 
să arate resultate mai grabnice și 
mai mulțămitbre pentru poporă.

Două puncte principale trebue 
să conțină activitatea acesta: ân- 
tâiu să se facă totă posibilulă 
pentru a întemeia la noi o ade
vărată literatură poporală; ală 
doilea să se încurajeze desvoltarea 

poporului pe tbte tărâmurile cul- 
turei sale în totă modulă prin ini
țiative sănătose și practice.

Acesta o așteptămă și o ceremu 
noi dela Associațiune. Nici nu- 
mărulă membriloră, nici fondurile 
ei nu voră mai fi așa mărginite, 
decă activitatea ei se va pune cu 
hotărîre pe acestă terenă.

Fiecare Română trebue să fiă 
membru ală reuniunei nbstre de 
cultură, decă este ca ea să-și potă 
împlini pe deplină chiămarea.

Salutând ă cu căldură viitbrea 
adunare generală a Associațiunei 
din Făgărașă dorimu ca să gă- 
sescă modulă de mântuire, căci 
atunci se voră găsi și mijlocele!

politică.-
Din năuntrn. Curioși mai suntă șo- 

viniștii unguri! Pdte să pieră țera de 
sărăciă, pdte să țipe poporațiunea câtă 
îi ia gura în contra celoră cari o ne- 
dreptățescă și o încarcă de greutăți și 
neajunsuri, — loră puțină le pasă, țină 
una, că trebue să facă „stată națională 
maghiară" și paoe! Dela ministru și 
secretară pănă la copistă și uși eră, dela 
fișpană și viceșpană, pănă la solgăbirău 
și pandură, toți îți împuiază'urechile cu 
asemenea vorbe seci, de cari omulă ou 
minte trebue să rîc}ă cu hohotă.

De câtva timpă tema principală ce 
o trateză diarele ungurescl e reforma ad
ministrației. Tote pună greutatea pe 
prefacerea ei în administrația de stată, în 
locă să pună greutate pe prefacerea ei 
în adminstrațiă cinstită. A spusă și se- 
secretarulă ministerului de interne Săcu- 
iulă Tibad, că t ibue să fiă administra
ția curat „maghiară11, să porte caracterulă 
„statului maghiară11, — care de altmin
trelea nici nu esistă decâtă în capetele 
șoviniștiloră. Ba a mai spusă Tibad, 
că stăpânirea îșl va îndrepta totă grija 
sa asupra Săcuiloră din Ardelă; — de 
poporațiunea nemaghiară nici n’a amin
tită, se vede trăba, că e privită numai ca 
o vacă bună de mulsă.

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.11

JZZ)ÎIA op-ULllă.
,Părți alese (lin istoria Transilvaniei^ 

de George Barițiu.
(Vol. I, Sibiiu 1889, Tipografia W. Krafft J

Urme de literatură și ilesvoltare de viată națională în 
periodulu reacțiunei la poporulu românii din acestă 
monarcliiă. Blașiu—BrașovH. (§ 100 pag. 607-618)

Urmele rămase după emanciparea 
spirituală, provocată de cătră impăratulă 
Iosifă II, nu s’auștersă, ci din contră s’au 
aflată și dintre Români, cari le-au căl
cată și cultivată, deși între mari greutății 
sub tote împrejurările. Ca sclăviă spiri
tuală cea mai crudă și mai apăsătore din 
tote domnise peste Românii locuitori în 
comitatele Bănatului din causa predorn- 
nirei serbesc-I, după cum recunoscuse și 
enunțiase însuși Iosifă *).  Au trebuită să 
vie omeni ca Petru MaiorO, Cichindeală, 
IorgovicI, DiaconovicI Loga, cu scrierile 
loră, pentru ca să strige la urechile ace
lei părți de poporă și așa să mijlocescă 
celă puțină emanciparea diecesei Aradului 
cu aprope */ 2 milionă Români din robia 
limbei slavone. Deșchiderea preparandiei

’) VedI Jacab Elek, Erdelyi Hirlapirodalom 
Tortenete, pag. 112—114. k 

din Aradă a fostă ună pre bună înce
pută, căruia dela 1837—9 îi venise în 
ajutoră cu totulă neașteptată gimnasiulă 
dela Beiușă, înființată de episcopulă Sa- 
muilă Vulcană.

In Tansilvania o societate de omeni 
literațl se încercase încă dela 1789 să 
înfiiințeze o foi » periodică în Sibiiu, 
pentru care și câștigaseră concesiunea, 
încâtu numai lipsa de fonduri i-a reținută 
dela acea întreprindere, pe care guver- 
nulă nu numai o aprobase, deră a avută 
și cuvinte de îmbărbătare pentru ea.

Cultivarea limbei române s’a înce
pută în aceste țări dintr’odată cu a 
limbei maghiare și a înaintată în anii 
răsboieloră. incă și după pace sub reac- 
țiune. Nu vomă reproduce aici ună 
respectabilă catalogă de cărți rituale, 
altele strictă teologice, unele școlastice, 
altele economice din acele timpuri; ne 
mărginimă numai a reflecta la scrieri 
de gramatice, dicționare și de literatură 
ușoră destinată pentru omeni din po
poră câți învățaseră a citi. Așa au a- 
părută:

In 1791 la Sibiiu câteva pagine re
lativă la Aritmetica și Gramatica de 
Amfilochie.

In 1797 Gramatica românescă de 
Radu Tempea, „cu cheltuiela lui Radu 
Verzea, parochulă Satului-Lungă din Să- 
cele11.

In 1799 Observații la limba română 
de Paulă IorgovicI, în Buda.

In 1803 Gramatica latină pentru 
Români de Samuilă Claină, în Blașiu.

In 1807 Ortografia română cu li
tere latine de protopopulă Petru Maioră, 
în Buda.

In 1810 Gramatica română cu nem- 
țesce de Ant. de Marki, în Ozernovitz.

In 1813 Gramatica macedo vlachică 
de prof. Mich. Boiadji.

Intre acestea apăruse în 1812 Istoria 
despre începutulă Româniloră în Dacia, 
eră în 1813 Istoria bisericei Româniloră, 
amândouă de Petru Maioră.

In 1818 Ortografia seu drepta scriere 
de DiaconovicI Loga, în Buda.

In 1820 BucOvna de normă cu slo
ve românescl și latine de Moisi Fulea, 
în Sibiiu.

In 1821 Gramatica teoretică și prac
tică de limba germană, de Zacharia Co
lumbă, în Buda.

In 1822 Gramatica română, de Dia
conovicI Loga, care făcuse ună apelă în 

versuri, îndemnătoră la tipărire de cărți 
în limba română.

In 1823 Dicțiouară românescă, lati- 
nescă și ungurescă în 2 tomuri de epis
copulă Ioană Bobă, tip. în Clușiu.

Dicționară germană-română de popa 
luterană Andreas Clemens, în Buda.

In 1825 Dicționară în patru limbi, 
românescă, latinescă, ungurescă și nem- 
țescă, lucrată de mai mulți autori în 
cursă de peste 30 de ani, tipărită în 
Buda.

In 1827 Gramatica Daco-Română 
cu tecstă latină de Ioană Alexi, în 
Viena.

Ortho epia latino-română-nemțescă de 
Nicolae Mânu (pe atunci profesoră în 
Blașiu).

In 1828 apare Gramatica română 
a lui Ioană Eliadă în Sibiiu. Cu acesta 
și cu aparițiunea tfiareI°rh „Curierulă 
românescă11 în BucurescI și „Albina ro
mânescă11 în Iași, cultura limbei ajunge 
într’ună stadiu cu totulă nou ală desvol
tării sale.

Intre acestea Românii, cărora înce
puse a le plăce lectura în limba loră 
maternă, pe lângă mulțimea de cărți re
ligiose, unele și istorice, altele filosofice,
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Cu privire la reforma administrației 
o spune din nou și reptila din Clușiu, 
„Kolozsvâr“, că fiecare ramură a admi
nistrației trebue să aibă timbrulă „sta
tului națională maghiară", pe care-lă 
viseză dușmanii naționalitățiloră nema
ghiare. Ba mai dice cutezătorea reptilă, 
că „e necesară, ca fiecare cetățână ală 
acestei țări să se maghiariseze câtă se 
pote mai repede“.

Mai absurdă pretențiune nici că se 
pote și de aceea nici nu e nevoiă de a 
sta multă de vorbă cu reptila. Atâta îi 
mai repețimă, că atunci se va face Ro- 
mânulă Ungură, când va curge apa la 
deală, ori când sorele va lumina năptea 
și luna cjiua.

Cu câtă mai favorabilă e situațiunea 
naționalitățiloră în partea austriacă a 
monarchiei nostre, cu tote nemulțămirile 
ce suntă și acolo, ne dovedesce faptulă, 
că acolo limba și naționalitatea Neger- 
maniloră suntă respectate de guvernă și 
chiar promovate.

Așa de pildă în dieta dalmatină s’au 
plânsă deunăcțile Croații prin graiulă 
preotului deputată Bianchini în contra 
privilegiării limbei germane, în paguba 
limbei croate. Comisarulă guvernului 
însă a declarată, că ori și ce oficiu pri- 
mesce dela partide hârtii în limba croată, 
er limba germană se folosesce numai în 
corespondența oficiiloră cu autoritățile 
centrale. Statulă întreține chiar școle 
poporale cu limba de învățămentă croată.

La noi? Curată bătaiă de jocă și 
desconsiderare a milioneloră de Nema
ghiari.

Din afară. Impăratulă germană a 
visitată Alsația-Lotaringia. Precum spună 
foile germane, primirea a fostă forte căl- 
durosă și prin nimică turburată. De aci 
se nutresce speranța, că visita împăra
tului va aduce rode bune, dăcă și popo- 
rațiunea din aceste provincii va renunța 
la cugetulă de a se reîntorce la Franța. 
Vorba e, că-decă guvernulă germană vrea 
să-și câștige simpatiile poporațiunei fran
ceze din Alsația-Lotaringia, să fiă în 
adevără liberală, er nu să persecute și 
să ia măsurile cele mai despotice, cum 
a făcută pănă acum.

In privința posițiunei Angliei față 
cu alianța triplă, „Hamburg. Corresp.u, 
publică o corespondență oficiosă, în care 
dice, că venirea ori nevinirea Țarului la 
Berlină n’are nici o însemnătate politică, 
pe când din contră visita împăratului 
Wilhelm în Anglia e de mare însemnă
tate politică, fiind-că prin ea s’a stabilită 
o apropiere a Germaniei de Anglia, 
în scopă de a se înlătura răsboie, 
în scopă de a le purta, decă s’ară 
pune.

Guvernulă turcescă a fostă de rân- 
dulă acesta energică față cu turhurările 

fiă 
fiă 

im-

mai aveau și bucuria de a citi și scrieri 
de distracțiune compuse în stilă ușoră 
de înțelesă, cele mai multe în versuri, 
altele în prosă, însă mai tote cu fondă 
sănătosă morală, precum erau de es. ale 
advocatului poetă Vasilie Aronă dela 
Sibiiu: Piram și Tisbe, Patimile lui 
Isusă Christosă, Leonată bețivulă și 
Dorofata soția sa, Anulă celă mănosă, 
Sofronimă și Hareti, tipărite succesive 
pănă la 1821 și după aceea, cetite cu 
mare plăcere de tineri și bătrâni; precum 
au fostă câteva și de ale lui Ioană Ba
racă, fostă translatoră de limba română 
la magistratulă din Brașovă, ca Arghiră 
și Elena tip. în Sibiiu 1831, Til Buch- 
oglindă ș. a.

Totă în acelă periodă literară s’au 
mai publicată între altele cărți de lec
tură pentru poporă traduse din alte limbi, 
ca Fabulele lui Esop, Alexandria, Aga- 
tanghel, în grația cărora mulțl omeni 
adulțl învățau înadinsă ceva carte, nu
mai ca să le potă ceti, căci audindu-le 
dela alții, le plăcea forte și le ascultau 
cu pasiune. Apăreu și călindare româ
nescl cu multe învățături bune.

In a doua generațiune după cărtu- |

din Creta. Trupele trimise acolo au su- astupate cu bumbacă și cu manile legate 
pusă pe răsvrătitorl și populația creștină | la spate fu închisă într’ună dulapă, din 
a trimisă Sultanului o adresă de mulță- 
mită. Agenții greci ai guvernului din 
Atena n’au isbutită prin urmare cu unel
tirile loră de a provoca revoltă mare, de 
a face să intervină puterile în favorea 
alăturărei Cretei la Grecia. Puterile s’au 
convinsă, că turburările le-au înscenată 
Grecii și i-au și dată guvernului gre
cescă, care căuta să s’amestece unde nu-i 
fierbe 61a, ună răspunsă, care i-a astâm
părată deocamdată pofta de uneltiri.

Foile rusescl arată necesițatea de a 
încheia Rusia alianțe. „Russkij Vestnik“ 
stăruiesce pentru încheiarea unei alianțe 
cu Francia. „Novoje Vrernja" stăruesce 
pentru încheiarea unei alianțe cu Tur
cia, recunoscendă acesta pretențiunile 
Rusiei — ca fiindă mai tare — asupra 
Mării Negre și stabilindu-se o înțele
gere în privința intereseloră opuse în 
cestiunea Dardaneleloră. In schimbă însă 
Turcia îșl va redobândi liniștea politică 
și invulnerabilitatea. Nu-i vorbă, suntă 
mari poftele rusescl!

Condamnarea generalului Boulanger 
la deportare într’o fortăreță aduce cu 
sine perderea rangului, a decorațiuniloră 
a drepturiloră civile, a pensiunei, pune
rea averii sub tutelă, fără a pute fo
losi elă măcară ună bană din ea, și 
alte neajunsuurl. Fiindă elă în Anglia, gu
vernulă francesă ar trebui să ceră estră
darea lui Boulanger. Der Anglia nu 
estrădeză pe nimenea care e condamnat 
pentru crime politice. In sentința dei

I condamnare a lui Boulanger însă se cliC0) 
că a și delapidată bani publici. Prin 
urmare, decă ar fi să obțină guvernulă 
francesă estrădarea, ar trebui să facă din 
nou procesă numai pentru delapidare. 
Astfelă stândă luerulă, Boulanger ră
mâne afară din Francia, așteptândă să 
vadă cum voră eși alegerile generale de 
de[ utațî. Decă voră căde republicanii 
— ceea ce e greu de credută — atunci 
se pote întorce în Francia fără frică, alt
cum nu.

lii

Grecii în Macedonia.
De ce suntă capabili Grecii cu „sfin- 
părințl“, ne dovedesce următorea 

întâmplare, în care ună prelată grecă 
jocă rolulă de căpetenia de hoți.

Cam înainte cu vr’o „trei luni, ve
niră din Castoria patru hoți greci, între 
cari trei femei în haine hoțescl și ună 
preotă din mănăstirea Cerilovo, la Vlaho- 
Clissura, unde intrară noptea în casa su
pusului sârbă Simonă Kotta-Naum. Acesta 
fu legată, târîtă la Castoria și dusă în 
casa unui preotă grecu, care se afla lângă 
casarma gendarmiloră. In acestă casă 
fu ținută bietulă omă trei luni întregi 
ca ostatică. Cu ochii legați, cu urechile 

rarii din veculă ală 18-lea și primulă 
pătrară din ală 19-lea se aflară alțiiomenl 
mai tineri, ca Damaschin Bojinca, Dr. 
Paulă Vasicl, Eutimie Murgu, Teodoră 
Aronă, Ștefană Neagoi ș. a., cari câlcândă 
în urmele dascăliloră începură mai alesă 
în tipografia dela Buda studii istorice, 
filologice, de medicină și unele polemii. 
Așa au apărută câteva volume din „Bi
blioteca românescă“ redactată mai alesă ■ 
de Dam. Bojinca în edițiunea lui Zacha- 
ria Carcalechi, polemiile lui Teodoră 
Aronă, Murgu și Bojinca cu adversarii 
de alte limbi, Antropologia și Dietetica 
lui Vasicl cu spesele episcopului Vulcan 
și altele.

Noi însă nicidecum nu voimă să fa- 
cemu aici istoria literature! române ; sin- 
gurulă nostru scopă era, ca să arătămă, 
că ori câtă de puțini au fostă cărturarii 
de naționalitate română în acestă mo- 
narchiă în periodulă reacțiunei pănă la 
1837, ei totă au lucrată relative forte 
multă pentru înavuțirea limbei, propaga
rea de idei sănetose, lățirea gustului de 
cetită, alimentarea sentimentului națio
nală și deșteptarea consciinței naționale.

Pe când literații Româniloră din 

care era scosă numai îu timpulă mân
cării. „Venerabilulă“ proestosă (stariță) 
ală mănăstirii Cerilovo, care era totodată 
căpetenia hoțiloră, „părintele“ Gregoriu, 
se duse în timpulă acesta de două ori în 
Vlaho-Clissură la mama prisonerului. Ii 
spuse acesteia, că pe fiu-său l’au dusă 
nisce hoți, că l’a întâlnită într’o pădure 
aprăpe de mănăstire și i-a adusă dela 
elă. o scrisore, în care fiulă ruga pe mama 
sa să plătesc ă hoțiloră 1500 funțl tur- 
cescl, ca sumă de rescumpărare, căci 
altfelă hoții îi taie nasulă și urechile. 
La a doua visită, în 21 Iulie, proesto- 
sulă primi 300 funțl, der a doua di îi 
împărtăși mamei prisonerului, că hoții nu 
se mulțumescă cu atâta.

In noptea de 23 spre 24 Iulie hoții 
părăsiră Castoria, ducândă cu ei în spi
nare pe nenorocitulă prisoneră, cu ochii 
încă totă legați. Unulă dintre răufăcă
tori se sui pe drumă într’o grădină dela 
capătulă orașului, ca să fure castraveți. 
Cu astă ocasiune veniră hoții în luptă 
cu grădinarulă și cu câțî-va Turci, 
cari alergară într’acolo; grădinarulă fu 
ucisă și doi Turci răniți. In timpulă 
acesta prisonerulă găsi ocasiune să se as
cundă într’ună tufișă, unde îlă aflară 
apoi paznicii regiei tutunuriloră, cari fu
seseră atrași prin împușcături într’acolo 
făcendă pe hoți să fugă.

Archimandritulă Grigorie, doi hoți 
și două femei suntă deja arestați și din 
banii storșl dela mama lui Simonă s’au 
mai găsită 60 funțl.

In legătură cu hoții stă și primarulă 
din Clissura, greculă Stiffikis, care încă 
e arestată împreună cu fiu-său.

Așaderă nu-i destulă, că Grecii fo- 
losescă tote mijlocele cele mai imorale, 
și scârbose, pentru grecisarea Români- 
niloră, Albaneziloră, Sârbiloră etc., der 
mai despoiă poporațiunea și ca tâlhari, 
avândă totă pe preoții greci în frunte, 
ca și la uneltirile de grecisare!

Și apoi totă Grecii cu gura mare, 
ca și în Creta unde ei suntă stăpâni pe 
administrația, ei ucidă soldați și țărani 
turci, ei jefuiescă satele și totă ei se 
plângă în contra Turciloră !

Der a începută să li-se ’nfunde 
mâța ’n sacă. Au începută să se con
vingă și marele puteri despre uneltirile 
Greciloră, care suntă sprijinite si încu- 
ragiate de guvernulă grecescă, precum 
din nou s’a dovedită cu ocasia turbură- 
riloră din Creta și precum arată și ur- 
mătorulă casă :

Se scie că Greculă Pikion din Ma
cedonia, sprijinită de consululă grecă din 
Bitolia și de guvernulă din Atena, lu
crase cu alțl agențl greci, între cari 
preoți și chiar episcopl greci, ca să pro 
voce o rescolă în contra stăpânirei tur-

Ungaria emancipați politicesce prin le
gile din 1791 și cei retrași din Transil
vania la Buda și la Oradea-mare din- 
naintea goneloră politice, lucrau cu bună 
succesă mai alesă sub protecțiunea ar- 
chiducelui palatină Iosifă, pe atunci în 
Blașiu se părea că în urma criseloră 
anteriore suferite acolo, activitatea sci- 
ențifică și literară ar fi amorțită cu to- 
tulă. In adevără așa s’a și întâmplată 
într’o seriă de ani. AstădI însă căușele 
acelei stagnațiunl atinse și mai susă (§§ 
96, 97) suntă pre bine cunoscute. Nu 
era numai reacțiunea politică, care ea 
înseși ar fi fostă de ajunsă a descuraja 
și a face ca omenii sciinței să arunce 
pe ună timpă ore care pena la o parte. 
Din ordin mai înaltă, profesorii și alțl 
membri ai clerului, cari aveu păcatulă, 
ca să-și porte capulă ceva mai susă, 
erau aruncați în parochii, ce e dreptă, 
cu venituri bune, însă dosite, depărtate 
de ori care orașă mai de Domne-ajută. 
Prin devaluarea din 1811 fondurile cle
rului și ale șcăleloră suferiseră înfricoșat. 
Episcopulă cu totă economia sa strînsă 
obosise și elă de-o parte prin înființa
rea fondului capitulară, de alta prin 

cescl în Macedonia. Românii au desco
perită acestă complota și Greculă Pikion 
cu alțl agențl au fostă condamnați de 
tribunalul^ militară turcescă la esilă și 
duși la Gonstantinopolă, de unde au fostă 
porniți cătră Tripolitania, unde aveu să-și 
facă esilulă.

O telegramă din Constantinopolă, 
dela 17 Augustă n., a comunicată însă 
soirea, că pe când vaporulă turcescă, în 
care se aflau esilații, se opria la insula 
Malta, o bandă de MaltenzI, plătiți de 
consululă grecă din portă, s’a suită în 
vaporă și a liberată pe esilațl, cari au 
fostă trimiși la Atena.

Puteă s’o facă acesta consululă 
grecă, decă n’avea instrucțiuni dela gu
vern ulă din ‘Atena ? Etă der cum se 
dovedesce complicitatea guvernului gre- 
cescă la tote uneltirile Greciloră din 
Macedonia, ca și din insula Creta.

SOIRILE DILEI.•
Fondă de pensiune. Printr’ună circu

lară ală ministrului de culte și instruc
țiune publică, adresată autoritățiloră con
fesionale, se comunică, că ministrulă in- 
tenționeză crearea unui fondă de pen
siune și pentru profesorii dela scdlele 
medii confesionale, afară de cei dela 
gimnasii, ce le susține vr’ună episcopă 
singuratică seu care îșl au fondulă de 
pensiune pentru profesori. Pe lângă sub
venționarea fondului de cătră 
va ave fiecare profesoră, care 
funcțiune, a plăti odată pentru 
73 din lefa anului ântâiu, 7s 
rirea lefei, er profesorii vechi 7s din lefa 
anului ântâiu, 73 din sporirea lefei și 
5°/0 după anii de serviciu. Voră mai con
tribui apoi corporațiunile, cari susțină 
școlele medii, și o tacsă mică vor plăti 
și studenții.

Ne tememă de darulă ministrului 
ungurescă, deși îlă face din bani plătiți 
ca dare de credincioșii diferiteloră con
fesiuni. Să nu fiă erășl o apucătură șiretă, 
pentru a ingera ministrulă asupra 
leloră confesionale.

* *
Economii îngrijați. Ni-se scrie: 

dura cea mare a pricinuită forte 
daune și prin ținuturile Rodnei vechi. 
Economii suntă forte îngrijați pentru nu- 
trețulă viteloră, ba chiar și holdele spicdse 
suntă de totă slabe și rari. Dările suntă 
forte mari și apăsătore, și bietulă eco- 
nomă, neputându’șl vinde vitele nici cu 
prețuri mici, nu are cu ce să’șl plătescă 
dările. Totă speranța e, că cucuruzulă, 
decă va fi scutită de ghiață ori de brumă, 
va da rodă mijlociă. SămenăturI de tomnă 
P0

guvern ti, 
întră în 
totdâuna 
din spo-

șco

Oăl- 
marl

aci nu suntă.
*

:J: *

In Slîmnică a arsă șopronulă 
Oprea, pricinuindu-i-se o pa-

Focu.
Andrei

j
repețite numărări cu decile de mii la 
cassa armatei imperiale în anii răsboiu- 
lui. După falimentulă de stată, cerealele 
și vitele scăduseră la prețuri de batjocură. 
Mai dete și fometea peste țâră, cea din- 
tâiu în 1800, a doua între anii 1815 și 
1817, în care timpă curtea reședinței 
era di de (ți îndesuită de omeni peritorl 
de făme. Domeniulă Blașiului orl-cum 
l’ai administra, fiindă multă mai mică 
decâtă spre es. ală episcopiei r. catolice 
ori ală celei românescl dela Oradea- 
mare, abia aduce a treia parte din ve- 
nitulă acelora. Intre acele împrejurări 
episcopulă diecesană Ioană Bobă trece 
din grația cerului peste 80 și ajunse în 
pace la 91 de ani, când apoi în 2 Oc- 
tomve 1830 este chemată la părmții săi. 
Cine ar pute fi așa lipsită de sentimente 
omenescl, ca să mai pretindă reforme și 
ameliorări dela ună prelată, cu care 
natura făcuse o grațiă atâtă de rară, ca 
să-lă lase în vieță aprope ună vecă în- 
tregă. Capitularii și toți cei interesați 
de progresă se consolau pre ■ bine cu 
împrejurarea, că decă episcopulă totă- 
odată ca directoră supremă ală tuturoră 
școleloră din diecesa sa de peste șepte 

*
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gubă de 126 fi., dintre cari 80 au foștii 
asigurați. Vecinu-său Isdrailă Dumitru a 
suferită o pagubă de 64 fi. neasigurați. 
Foculă s’a născută din causa jocului 
copiiloră cu cătrănițe. Paguba suferită 
prin foculă celă mare din Arpașulă de 
josă se urcă la 56,680 fi. In Kardosfalva 
lângă Clușiu au arsă șepte case și trei 
edificii economice.

< ■ * 
*

Treburi „patrioticeu. In Seghedină 
era să fiă în dilele acestea concursă între 
reuniunile ungurescl de cântări. Der în 
locă de a merge lucrurile cinstită, „patri- 
oții“ s'au împărțită în partide, au începută 
a corteși fiecare pentru sine, ba la ale
gerea funcționariloră marei reuniuni de 
cântăreți din țâră s’a înfățișată o listă 
ticluită anume așa, că desbinarea și certa 
au făcută de au părăsită cei mai mulțl 
cântăreți Seghedinulă, de nu s’a alesă 
prafă și țărînă din totă adunarea gene
rală. „Budapester Tageblatt“ observă la 
acesta: „Se pare, că la noi în Ungaria 
nimică nu se pote face fără scandaluri1*.

Noi din parte-ne nu mai adăogămă 
nimică.

* * *
Unii „duce“ suspendatu. Judele co

munală ungurii din Mokrin, în Torontală, 
anume Anton de Sorgo, se duse la ună 
advocată din Viena și’i încredința o a- 
facere de moșteinre, după terminarea 
căreia să’i plătescă advocatului 40,000 fi. 
Judele spuse adecă, că e moștenitoră a 11 
milidne lire și ală titlului de „duce.“ 
Averea, care dateză din suta trecută, se 
află în Ragusa. Advocatulă și primi in- 
formațiunl din acelă orașă favorabile ju
delui comunală, care îi sui advocatului 
onorarulă la 60,000 fi. Der fiindă unele 
greutăți la mijlocă, averea numai după 
câțiva ani se pote ridica. Cu tote astea 
judele, credându-se deja milionară și 
„duce“, începu a trăi lumea albă, mân- 
cândă bani de ai comunei. In urma unei 
cercetări, Sorgo, notarulă Domba și ca- 
sierulă Belos fură suspendați din func
țiuni și dațl în cercetare disciplinară. 
Sorgo și-a propusă acum că, îndată ce 
va primi moștenirea, să cumpere întregă 
comitatulu Torontală și să’șl răsbune a- 
supra „persecutoriloră11

* * *
0 măsură bună pentru populația ru

rală a Serbiei a luată ministrulă sârbă 
de finance, ordonândă, ca colectorii de 
dări să primescă dela contribuabili, 
în locă de bani, și grâu, porumbă (cucu- 
ruză), vite, cepă și altele. In modulă a- 
cesta se ușureză plata dării, să plătescă 
țăranii de restanțele de dare și are ar
mata ce’i trebue, căci cu bucatele și vi
tele adunate se va întreține armata.

„Corespondența Gaz. Trans
Lugoșiu Ia 20 Augustă 1889.

On. D-le Redactoră 1
O întâmplare groznică ocupă acuma 

nu numai publiculă din Lugoșă și jură, 
ci în timpulă mai din urmă și pressa.

In dilele acestea a venită la Lu
goșă după Visum repertum la mediculă 
orașului venerabilulă și și în Lugoșă de 
toți cunoscutulă preotă din Șușanoveță— 
comitatulă Timișului—S. Deciu, care avea 
o rană forte grea în capă și alta pe ună 
brață.

Dânsulă a istorisită medicului ur- 
mătorele : „De mai mulțl ani amă trăită 
rău cu notarulă, pentru că l'amă impe- 
decatu dela multe mișelii și nu l’amă lă
sată se despoie pe bietulu poporu, căruia tot- 
deuna i-am stată într’ajutoră și l’âm 
scăpată de tote nedreptățile, cel-se pre
găteau din partea notarului contra Iui. 
In timpulă din urmă atâtea mișelii de 
ale lui le’am dată la lumină, încâtă a 
fostă suspendată.

Fiindă suspendată, în turbarea sa 
ar fi disă, că nu numai densulă se duce, 
ci voră merge și alții mai mari (înțele- 
gendă sub aceștia pe pretorele Lazar, 
care a fostă una cu elă ) și popa trebue 
să rămână mortă.

Densulă, ca să-și țină cuvântulă a 
ațîțată pe adjunctulă său Anyds, ca în 
locă de rămasă bună, să-mi dee o bă- 
taiă așa, ca să rămână mortă de jumătate.

Adjunctulă, fidelă Ca și la alte mișelii 
ale principalului său, s’a nisuită și acuma 
să ’i înplinescă dorința.

Dreptă aceea pentru de a’șl pute 
duce în deplinire ticălosu-i propusă, 
într’o seră pe când ședeamă înaintea 
porții la stradă pe ună scaună, vădă că 
vine dreptă spre mine adjunctulă Anyds 
și îi făcui locă să ședă lângă mine. Elă 
însă nu lungi vorba multă, ci ca să potă 
da la certă dise, că eu așă fi causa, de 
nu’i succede lui să facă esamenulă de 
notară.

— Ei bine D-le, îi disei eu, cum să 
fiu eu causa când nu poți face esamenulă 
de notară, că eu n’am cu D-ta nici în 
clină nici în mânecă!

— Decă n’ai D-ta cu mine, am eu 
cu D-ta, că așa îți potă da ună pumnă, 
încâtă îndată să cădi mortă, —îmi dise 
elă înfuriată, însă eu fără de a presu
pune ceva rău și luându-i vorbele 
lui numai de glumă îi clisei:—Bine D-ta 
ai servită la husari, er eu la liniă, să ve- 
demă, care vomă putea da mai mare 
pumnă !

Ougetândă că acestea tote-să glume, 
îmi scosei tabacherea să-mi facă o su
gară. Inimiculă meu însă s’a folosită de 
ocasiunea aceea, cum stamă eu cu ca- 
pulă plecată pănă îmi suceamă sugara, 
și trăgendă iute de sub manta o bâtă 
cu toporă de feră în capăt, mă lovi în 

capă așa, încâtă îndată cădui fără sim
țiri la pămentă. Intr’aceea densulă ne- 
îndestulindu-se cu atâta, voi să-mi mai 
dea o lovitură și mai puternică decâtă 
cea dintâiu, însă eu viindu’ml erășl în 
fire prinsei lovitura cu brațulă celă 
dreptă, după aceea ridicându-mă i’am 
pusă mâna în peptă și desarmându-lă 
am strigată după ajutoră.

îndată s’au și adunată vecinii cu 
furci de feră, cu topore, cu ce le-a pi
cată în mână, și au alergată să mă 
scdtă din mânile ucigașului.

Poporulă se adună totă mai tare, 
„că în sată se lățise vestea că au omo- 
rîtă pe popa“. La vederea sângelui ce 
curgea vale din capulă meu, se iritase 
poporulă întru atâta, încâtă acolea pe 
locă voia să bage furcile de feră în- 
trânsulă.

Temendu-mă de nisce urmări mai 
seridse, îmi succese a liniști poporulă 
iritată și a trimite în pace pe adjunc
tulă notarială Anyds, er eu îmi căutai 
de mine ca să-mi oprescă curgerea sân
gelui".

Așa s’a întâmplată deră lucrulă în 
Șușanoveță, după cum a povestită însuși 
bravulă preotă de acolo S. Deciu.

Insă ce să vedl? Vorba Românului: 
greșesce capra și sufere oia. Așa și cu 
D-lă Deciu, elă fu atacată din partea 
lui Anyds și totă dânsulă trebue să su
fere nu numai durerea cea crâncenă ce’i 
causeză rana din capă și de pe brațulă 
dreptă, ci și calumniarea și acusarea pe 
nedreptă a foii timișorene „Neue Te- 
mesvarer Zeitung“, care în N-rulă său 
190 cu data 20 Augustă 1889 scrie sub 
titlulă: „Bravura unui popă românău 
așa, ca și când preotulă Deciu ar fi ata
cată pe adjunctulă notarială Anyds mer- 
gândă acesta într’o seră târcjiu acasă.

Ce ticăloșiă! Preotulă Deciu să 
atace pe ună scriitoră ? De ce interesă 
ar fi fostă dânsulă condusă ? Seu să fiă 
D-lă Deciu așa de necultă, așa de săl
batică, încâtă să atace pe deafurișulă pe 
cineva ? Nici decum !

Preotulă Deciu e cu multă mai 
cultă, mai consciu de chemarea sa, și 
mai scutită de ori ce interesă față cu 
acelă scriitoră, decâtă să fi și venită la 
o astfelă de ideiă. Apoi densulă e greu 
rănită, nu D-lu Anyds. Și totuși domnii 
din Timișora cuteză a publica astfelă de 
minciuni nerușinate și răutăciose.

Așa e în diua de astădl, noi sufe- 
rimă nedreptățile, și totă noi suntemă 
cei ce revoltămă, ațîțămă și conjurămă 
contra statului, noi suntemă cei ce nu 
respectăm legile și^le călcăm în picidre ? !!

D-lă Deciu e ună astfelă de preotă, 
încâtă pote fi modelă de părinte sufle- 
tescă, acesta au spus’o omenii, cari au 
fostă cu dânsulă la medică, că ei nu 
potă mulțămi lui Dumnedeu de ajunsă, 

că i-a dăruită cu ună astfelă de preotă, 
Acesta dovedesce și faptulă, că unii 

domni, cărora le-a fostă spină în ochi 
părintele Deciu, au cerută la ordinaria- 
tulă Lugoșului ca se-lu mute din Șușano
veță, ce însă nu s’a întâmplată la ru- 
garea poporului.

C’ună cuvântă părintele Deciu a 
fostă, și e și în <jiua d0 astădl omulă 
poporului, și așa ușoră se pote esplica, 
pentru ce s’au grăbită jidovii dela „N. 
T. Z.“ a-lă acusa înaintea publicului pe 
dânsulă și nu pe vinovatulă Anyds!

Cum se voră desvolta trebile, vomă 
vede ! ____ _A.lxxins.

Câmpu-lungă (România), în Augustă 1889.
După petrecere de o lună de dile 

la băile din Bughia, am venită aici și 
am stată 5 dile. Orașulă Câmpu-lungă 
și sătulă Rucără, amândouă în județulă 
Muscelă, suntă Mecca și Medina, unde 
caută mântuință trupescă locuitorii ora- 
șeloră câmpene și dunărene din Româ
nia, cari nu voră seu nu potă să mergă 
în streinătate pentru căutarea sănătății, 
în căldurile cele mari ale verei.

In acestă timpă orașulă Câmpu- 
lungă înfățișeză o priveliște extraordi
nară, pe care nu-o are în celelalte tim
puri ale anului. Lume multă și variată, 
mode de BucurescI (di de Parisă), mu- 
sică militară în tote cjilele: diua în mij- 
loculă orașului lângă promenadă, sera 
la grădina de alături; teatru, biijl ele
gante din BucurescI. Dumineca și în di 
de sărbătore țărani și țărance în costumă 
românescă, la unele forte bogată și costi- 
sitoră, fețe albe-rumene și să-nătose, pare 
că te afli în pieța Abrudului în dile de 
târgă, admirândă Buciumanii și Buciu- 
manele.

Duminecă în 30 Iuliu st. v. asistai 
la o ceremonia religiosă esecutată cu 
mare pompă în biserica așa numită dom- 
nescă după fundatorii ei. Acâstă biserică 
renoită și zugrăvită din nou fu în acea 
di sânțită de cătră archiereulu Inocentie 
Ploeșteanulu, vicarulă mitropoliei din Bu
curescI, de a cărei eparchiă ține acestă 
județă, asistată de doi preoți bătrâni și 
trei diaconi, din cari unulă ținea cârja 
archiereului. Cântările erau esecutate de 
ună coră locală.

Mai’nainte de începerea liturgiei, ar- 
chiereulă rosti o predică de ocasiune, 
în care îndemni pe creștinii la ajutarea 
și susținerea sânteloră locașuri, într’ună 
limbagiu elegantă și curată românescă, 
fără amestecare de vorbe ungurescl și 
slavonescl, cum scriu de ună timpă în- 
coce gazetarii din capitală și de aiurea; 
cu tăte acestea nimeni nu s’a plânsă că 
nu l’a înțelesă.

După aceea archiereulă începu sânta 
liturgiă cu asistența de mai susă, pe care 
o executa cu ună tonă înaltă, după cum 
obișnuia fericitulă episcopă Lemeni dela 

sute de mii suflete, acum la bătrânețele 
sale atâtă de înaintate nu mai voesce 
să audă de schimbări, de reforme, lasă 
însă prin disposițiunile sale fonduri nouă, 
din ale căroră venituri succesorulă cu 
consistorulă său pote lucra înainte, ame- 
liorândă pănă unde sufere legile escep- 
ționall și unele maxime de stată, care 
apăsau cerbicea Românului.

Pe câtă ne aducem aminte, suma 
totală a fonduriloră Blașiului cu totă 
ce rămăsese dela Bobă, afară de dome
niu, după inventariele încheiate se eva
luase la 400,000 florini monetă conven
țională (ceva peste 1 milionă de franci). 
Sumă modestă, însă totă respectabilă 
pentru uuă cleră, ală cărui episcopă cu 
consistoriulă seu înainte de aceea cu 
100 de ani nu avuse nici unde să-și 
plece capulă, necum să aibă școle și 
seminară.

Vacanța pănă la confirmare defini
tivă, la hirotoniă, instalare și transpu
nerea domeniului dela fiscă la nou ale- 
sulă episcopă Ioană Lemeni a durată 
doi ani. Capituiulă însă și cu vicarulă 
Lemeni, care urmase lui Dimitrie Caiană 
răposată în urma unei răceli periculose,

n’au așteptată nici pănă la ocuparea 
scaunului, ci îndată din 1831 s’au și 
apucată de reforme, care apoi s’au con
tinuată mereu câți-va ani, și credemă, 
că este bine a le însemna și la loculă 
acesta pentru posteritate.

Conformă normativeloră vechi ale 
guvernului centrală, școlele primare con
fesionale catolice cunoscute cu titlu de 
„normali regesc!11 aveu să fiă de 4 clase 
seu despărțăminte, gimnasiile de 5, liceele 
după facultăți, de 2, cursă filosofică îm
preunată cu sciințele matematice și cu 
fisica, totă de doi ani cursă juridică. In 
Blașiu esistase pănă în 1831 din liceu 
numai ună cursă macru de ună ană pen
tru psichologiă și logică, altă nimică. 
Din acelă anu înainte se mai înființară 
pentru liceu trei catedre cu trei profe
sori, de istoriă, de algebră și geometriă, 
de sciințele fisice, la care se înțelegea 
și chemia, eră cursulă se făcu de doi 
ani. La reformele acestea ale instruc- 
țiunei publice consistoră și episcopă au 
întîmpinată numai o dificultate cu înfiin
țarea catedrei de istoria universală, pe 
care guvernulă de atunci nici decum nu 
avea plăcere a o vede și în Blașiu; se

și căutau pretexte ca să o sisteze; mai 
în urmă aflară, că nu se ajungă venitu
rile pentru salarulă unui profesoră. Atunci 
episcopulă declară, că și acelă salară îlă 
va da dânsulă din veniturile sale, pre
cum a și făcută.

In locă de facultate teologică, semi
nariștii, cari trebuia să fiă aleși numai 
din cei venițl cu absolutoră dela vre-o 
facultate filosofică, unii și dela cea juri
dică, avuseră sâ asculte 2*/ 2 ani prele
geri din dreptulă canonică, dogmatică 
teologiă morală și ceva exegetică. Dela 
1831 acele cursuri au fostă lărgite pe 4 
ani și amplificate mai cu tote studiile 
câte se propuneau la facultatea teologică 
din Viena; se cultiva cu multă grijă 
mai alesă istoria eclesiastică și dreptulă 
canonică. Se înțelege că profesorii dela 
facultatea teologică încă s’au îmulțită 
după trebuință. (Va urma.)

ZEPetreei ■voinicvLlxi-
Baladă poporală din Ardelă.

I.
Strigă Petrea dela junei,
Dela junei de printre lunci,
Nime’n lume nu-lă aude,

Numai draga maică-sa 
Din porta vecină-sa 
Și din gură cuvânta:
— Petre, Petre, fătulă meu, 
Seu merindeațl-ai gătată, 
Seu te-a lovită doră de sată, 
Seu opincile țl-ai ruptă,
Seu juncii ți-i-ai perdută ?
— Nici merindea n’am gătată 
Nici m’o lovită doră de sată, 
D’am fostă tare ustenită, 
M’am culcată și-am adurmită, 
Și la mine o venită

Șerpe laură
Bălaură.

Jumătate m’a mâncată, 
Jumătate nu mă pote, 
De curele ’nțîntelate, 
De cuțite ascuțite, 
De furcuțe întrargintite. 
Maică, bagă mâna ’n sînă 
Să mă cureți de verină!
— Mâna ’n sînă nu oiu băga, 
Fără mână nu potă fi,
Fără tine potă trăi.

II
Strigă Pătrea dela junei, 
Dela junei de printre lunci, 
Nime’n lume nu-lă aude, 
Numai dragă soru-sa 
Din pragulă vecină-sa 
Și din gură cuvânta:
— Petre, Petre, frate dulce,
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Blașiu; er axionulă (Cuvine-se cu ade
vărată) îlă cânta înaintea iconostasului 
ântâiulă diaconii, unii bărbații voinică, 
cu unii glasii, care nu numai bmeniloră, 
ci și ângerilorii a trebuită să le placă. 
In timpulă Pricesnei mai rosti ună dis- 
cursă ună Institutoră de clasele primare 
de aicî, d. Simionescu, în care înălță 
limba, biserica și școla rqmână și reco
manda poporului păstrarea acestoră cle- 
nodii naționale.

Biserica este mare, în întru spațiosă, 
zugrăvită frumosă, er mai alesă tâmpla 
forte strălucită. Ca inscripțiune are în 
întru de-a-drepta ușei lângă portretulă 
domnescă, scrisă de acum cu litere la
tine acesta: „Petru ală III-lea Voevodă, 
fiiulă lui Mircea ală II-lea și ală d-nei 
Cheajna, primă fondatoră ală acestei Sf. 
Biserici în anulă 1552“. Er de-a-stânga 
lângă portretulă domnei: „Domna Che
ajna, soția lui Mircea ală II-lea Voevodă, 
prima fondatore a acestei Sf. Biserici în 
anulă 1552“.

Afară de-a-stânga ușei este o inscrip
țiune mai lungă scrisă cu litere cirile 
împletite, pe care n’am avută timpă a-o 
descifra, fiindă albă și nu se pote ceti 
bine, pănă când ună văpsitoră, care lu- 
creză încă la biserică, o va văpsi cu 
negru, după cum elă ne spunea.

A doua 4b Luni în 31 Iulie se făcu 
în biserică ună parastasă, mare celebrată 
de trei preoți din locă, pentru sufletele 
fondatoriloră și titoriloră bisericei, cu 
pomelnice numerose. Dascălulu.

ZDela, ZNzEelă-Sid-ieb-
Se vede, că ,,patrioții“ nu se 

pre pdrtă delicată cu lumea, care 
visiteză băile dela Mehadia, căci 
etă ce scrie în „Rumânischer 
Lloyd44, între altele, d-lă Oswald 
Neuschotz, redactorufu foiei peri
odice „României literare44, ce a- 
pare în limba germană în Bucu- 
rescl:

Kerem, domnule, kârem, mulți Ro
mâni suntă lar băile herculane. K6rem, 
e forte frumosă, kerem, forte romantică, 
kdrem !“

Kerem! Kerem! Kerem!
Ungurulă e politicosă, asta trebue 

să i-o recunossă, kărem! der elă pote 
da dovedi și despre contrarulă, teremtete! 
numai să nu ceri ceva românesce în Me
hadia, altfelă îndată te tredesci
c’ună teremtete, încâtă mustața răsucită 
cu behe, kerem, se’nroșesce mai tare 
decâtă nasulă lui. O doină? teremtete l 
Ună cerdașă? Kerem, kirem, de o miiă 
de ori ktrem\

Mehadia are nouă din 4ece pârți 
Români, der din 4ece bucăți musicale, 
kirem, abia au4imă una românescă. Te
remtete Magyar! Asta-i pre multă! . . .

. . . Teremtete! Nici o politică! Ma- 
gyarorszdg, kerem, nu sufere espectorări 
în gura mare, kârem! Aici e Magyasor- 
szâg, kerem ! Teremtete ! ai înțelesă ? . . .

. . . Domnule Maghiară, kerem, por- 
tă-te mai frățesce cu fii ver4iloră Car- 
pațl, k&rem !

Voră înțelege șoviniștii acestă 
înțepătorii sarcasmă?

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 24 Augustă. Ministrulă 
de comerță a hotărîtă se intro
ducă dela 16 (28) Augustă ună 
nou trenă accelerată între Pesta 
și Predeală. Trenulă va pleca 
în fiecare cjd din Pesta la 9 6re 
20 minute sera și va sosi în fie
care di la 2 6re 4 minute după 
amedi în Predeală. Va pleca din 
Predeală la 12 6re 50 minute și 
va sosi în Pesta la 7 ore 15 mi
nute dimineța.

Viena, 24 Augustă. Șahulă Per- 
siei a sosită după amedi aci fiindă 
primită de Maiestatea Sa.

Metz, 24 Augustă. Părechia 
împerătescă a sosită la amedi aci, 
fiindă primită cu ovațiuni mărețe.

Londra, 24 Augustă. La greva 
lucrătoriloră din docurl s’au ală
turată 4000 de lucrători streini 
de pe corăbii. In urma grevei, 
mii de vase au fostă împedecate 
de a pleca.

______EDUCAȚJUNE.

Cum trebue se fiă crescerea, 
ce părinții o dau copiiloră, pentru ca șcdla 
se-și ajungă mai cu înlesnire înaltulii ei scopfl.

Motto : Copiii buni suntă bucuria 
părinților^, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nămului lorii.

(Urmare.)

Ală patrulea esemplu.
Ună studentă primi dela cole- 

gulă său dela gimnasiulă din S. 
următârea scrisore :

„Scumpulu meu prietină! Cât 
de bună și adevărată prietină îmi 
ești tu și eu din contră, câtă de 
ticălosă!

De două ori ml-ai scrisă și 
m’ai rugată se nu fiu nepăsătoră 
cătră tine, și eu am fostă atâtă de 
împetrită cătră acela, care a do
vedită totdeuna o inimă simți- 
tăre, plină de iubire și jertfire 
pentru mine.

O sciu prea bine, că sunt ne
vrednică de iubirea ta. Și asta 
este causa, care era să mă facă 
a nu’ți mai scrie de felă, ca să’ți 
percjl totă interesulă pentru ună 

ticălosă de omă, care s'a făcutu pe 
sine ucigașulu seu.

De sigură te înspăimânți, ce- 
tindă acesta mărturisire. Der vo- 
iescă să’ți descoperă ție mai bine 
totă, decâtă se ducă cu mine în 
mormentă mâchnirea sufletului 
meu, fără a țl-o fi descoperită. 
Ție unuia am să’ți descoperă tdtă 
starea mea desperată; ție, cu care 
am petrecută împreună atâtea ore 
vesele, și cu care m’amă făcută 
părtașă la atâtea bucurii. Der ce 
mă mai gândescă eu la calele ve
sele din trecută! Ele’mi mărescă 
numai amărîciunea sufletului meu.

De sigură îți mai aduci aminte, 
că la întâlnirea ndstră din urmă, 
înainte cu ună ană me întrebași 
îndată, nu cumva suntă bolnavă, 
de ârece eram cu totulă perită în 
față? Eu îți răspunsei, că suntă 
sănătosă, că nu suferă de nimică. 
După închipuirea mea așa și era. 
Trecu apoi câtva timpă de atunci, 
și fiindă odată acasă la tine, pe 
când tu erai la școlă, me apucai 
și răscolii printre cărțile tale și 
dădui de cartea lui Tissot despre 
„onanie.“ Pentru prima âră au- 
(țisemă acestă cuvântă. Resfoii 
cu grabă printrânsa și mă în
spăimântai, când înțelesei, că aceea, 
de ce suferiamă eu, nu era alta 
decâtă onania, pecatulă celă prac- 
ticasemă câțl-va ani. Cetii mai de
parte despre urmările înfricoșate 
ale acestui vițiu și de atunci suntă 
totă tristă, totă pe gânduri. Ru
șinea și căința nu’mi mai dau pace 
nicăirl, și pentru mine a încetată 
ori-ce bucuriă, ori-ce plăcere. Din 
fli în fli vădă că slăbescă totă mai 
tare. Plângă și nu cuteză a spune 
nimănui suferința mea. înainte de 
a ceti cartea aceea, nu sciam că 
o se aibă astfelă de urmări înfri
coșate. Săvîrșisemă păcatulă în 
ascunsă. Nimeni nu’mi spuse ună 
cuvântă măcară, nimeni nu’mi dete 
nici o povață. Acuma mi-am ve
nită la minte; acuma mă rețină, 
deră ce folosă ! Puterile ’mi scadă 
din fli în (ți- Mereu simtă slăbi
ciune în totă trupulă. Am rămasă 
numai pelea și osulă. Mă înspăi
mântă să’ml vădă chipulă în o- 
glindă. Atâtă de perită suntă acum 
la față.

Tata mă întrebă adeseori; „Ce-i 
cu tine? Ce’ți e? Ești bolnavă? 
Spune’ml, ce’ți lipsesce?44

Sărmana mamă de asemenea 
e totă tristă și în neliniștirea sa 
nu’mi mai dă pace cu întrebările, 
să’i spună adevărata pricină a me- 
lancholiei mele.

Doctorulă mă silesce în fie-ce 
cfi să iau medicină, care suntă si
gură, că nu’mi e de nici ună fo
losă.

Ach, scumpulă meu prietină! mă 
cuprindă fiori de morte, când, me 
gândescu, că n'o se mai ajungu prima
vera viitore.

Mustrările, neliniștea sufletului 
precum și băla însăși mă tacă să’mi 
iesă uneori din fire.

Așă ave mare plăcere să stau 
puțină de vorbă cu tine, căci pare 
că mă simță mai ușurată sufle- 
tesce, deră suntă atâtă de slăbită, 
încâtă nu mai potă purta conde- 
iulă.

O rugăciune am cătră tine. Nu 
mă da cu totulă uitărei. Tu ești 
virtuosă. Tu n’ai avută nefericirea 
să cac|I în prăpăstiile acestui pe- 
cată înfricoșată, tu țl-ai păstrată 
curățenia trupului și a sufletului 
tău, — r6gă-te lui Dumnefleu, să 
aibă milă de mine păcătosulă, să 
mi-se ușureze suferințele. Râgă’lă 
să’mi păstreze celă puțină între
gimea minții, ca să nu cadă în 
păcatulă desnădăjduirei. Asta este 
cea mai ferbinte a mea rugare că
tră tine.44 (Va urma.)

• ij

Ileșule pentru păstrare.*)

*) Urmare din Nr. 159 ală „Gazetei11. După 
Smiles-Schramm.

II.
Amă arătată în rândulă tre

cută, că regulele pentru păstrare 
suntă: a) Cheltuesce mai puțină 
decâtă câștigi, b) Plătesce tot
deuna cu bani gata, nu face în 
nici ună felă de împrejurări da
torii. c) Nu face niciodată chel- 
tuell pe socotela unui câștigă ne
sigură, ce încă îlă aștepți.

Mai departe, amă (Țsfl) este 
de lipsă pentru o bună economi
sire ca fiă-cine se porte socotelă în- 
tr’ună registru (catastihă) despre 
tote venitele și clieltuelile sale. Ună 
bărbată, căruia îi place ordinea, 
își cundsce înainte trebuințele, der 
scie totodată și de ce mijlâce 
dispune. Acesta îlă împedecă să 
cheltuescă mai multă decâtă îi 
aducă venitele sale.

Cei mai mulți însă n’au încă 
nici o înțelegere pentru purtarea 
socoteleloră economiei loră cas
nice. Pe când lucrătorulă își c|ice : 
„totă nu’mi ajută nimică, și așa 
d’abia trăescă cu ce am44, clasele 
de mijlocă și mai înalte ale po- 
porațiunei credă din contră, că

Ori merindea țl-ai gătată, 
Ori te-o lovită dorii de sată, 
Ori opincile țl-ai rupta 
Ori juncii ți-i-ai perduta?
— Nici merindea n’am gătată 
Nici m’a lovita dora de sata, 
Nici opincile mi’am rupta 
Nici juncii nu i-am perduta, 
D’am fost forte ustenită 
M’am culcata și-am adurmita 
Și la mine au venita

Șerpe laură
Bălaură.

Jumătate m’a mâncata, 
Jumătate nu mă pote 
De curele ’nțîntelate, 
De cuțite ascuțite, 
De furcuțe argintite. 
Soră, bagă’ți mâna’n sînă 
S6 mă cureți de verinfl !
— Mâna’n sînă nu oiu băga, 
Fără mână nu pota fi, 
Fără tine pota trăi.

III
Strigă Petrea dela junei, 
Dela junei de printre lunci, 
Nime’n lume nu’la aude, 
Numai draga drăguța 
Din căsuța mamă-sa 
Și din gură cuvânta:
— Petre, Petre, dragulă meu, 
Ori merindea țl-ai gătată,
Ori te-o lovita dorii de sată,

Ori opincile țl-ai rupta, 
Ori juncii ți-i-ai perduta?
— Nici merindea n’am gătată, 
Nici m’o lovită dorii de sata, 
Nici opincile mi’am rupta, 
Nici juncii nu i-am perdută, 
D’am fostă forte ustenită, 
M’am culcată șî-am adurmită, 
Și la mine au venită

Șerpe laură
Bălaură.

Jumătate m’a mâncată, 
Jumătate nu mă pote, 
De curele înțîntelate, 
De furcuțe întrargintite, 
De cuțite ascuțite.
Mândră, bagă’ți mâna’n sînă, 
Să mă cureți de verină !
— Mâna’n sînă eu oiu băga, 
Fără mână potu trăi,
Fără tine nu pota fi.

Alm us.

Câtea’n vardă.
Poveste culâsă de pe malurile Dunării

de

P. Ispirescu.

A fostă odată ca nici-odată, etc.
A fostă odată ună Sârbă. Elă avea 

o spu4& de copii, și era așa de țigănosu, 
de-și mânca de sub unghii, cum se 4ice-

Când se ducea și elă, ca toți ai loră,

prin sate să cumpere grâu seu alte bobe 
ca să facă negoță, apoi nu era destulă 
că se tocmea cu bietulă Română toc- 
melă ca la ușa oborului, nu era destulă 
că rădea banița cum îi plăcea lui, nu 
era destulă că lua 21 de banițe în chilă 
în locu de 20, apoi se țigănia pănă i 
se ura Românului, cerândă să-i mai a- 
dauge pe de-asupra câte-o jumătate de 
baniță. Și Românulu îi da, numai să 
se cortorosescă de atâta cerșitoriă și să 
scape de gheondia cața dracului.

încolo era omă de casă, trăia bine 
cu Sârboica lui, și cuprinsulă loră era 
cuprinsă. Nevasta lui tătă 4iua muncea 
și astâmpără nu mai avea. Spu4a aia 
de copii o făcea de multe ori să nu scie 
unde-i stă capulă de lucru. Ve4i că fu
sese rodnică Serboica. Copiii loră, po
vestea cântecului:

Doi în brațe,
Doi în mațe,
Doi de pole li-s’agață:
Și Marica,
Si Săftica;
f)ar Mateiă, 
Și Dolofeiă, 
Care sunt mai mititel...

Și așa crescură copiii, mai cu chiu, 
mai cu vai, pănă ce ălă mai mare se 
făcu de însurată.

Umbla Sârbulă, umblă Serboica ca 
să-și găsescă nuroră, și o și bobiră. Ei 
au4iră de fata unui Română bogată, 
chiabură, care era și frumosă, și cu ze-

stricică, și împodobită cu tote darurile.
Se duseră în pețită. Făcură vorbă 

și logodna fu gata. Nu trecu multă, și 
unde mi-ți trântiră o nuntă, de mi-oră 
pomeni-o satele din prejma loră.

Serboica nu mai putea de bucuriă, 
că i-a venită acum ajutoră în casă. Nu- 
roru-sa erăși, inimosă cum era ea de 
felulă ei, nu lăsa pe sbera să facă ea 
totă treba: une-ori îi lua mătura din 
mână și mătura ea; alte-ori alerga îna
intea viteloră, când veniau dela pășune, 
și le îngrijia, eră socra se odihnia; ba 
să aducă apă prospătă dela fântână, ba 
să gătescă, ba una, ba alta; mă rogă, ca 
tînără ce era, se întorcea într’ună căl- 
câiu, și nu lăsa pe al-de socra să se os- 
tenescă, căci de! o și ajunsese vîrsta.

Serbulă nu vrea să scie de nici unele 
d’ală de astea. Când se punea la masă, 
elă îmbuca iute, hap! hap! înghiția pe 
nemestecate și se scula.

Toți copiii se cam învățaseră cu obi- 
ceiulă tatălui loră, și îmbucau care mai 
iute, care mai încetă, cum puteau și ei.

Nurora, care nu le scia apucăturile, 
socotia că, odată masa pusă, să măuânce, 
să se sature, că era destulă dela mila 
Domnului. Ș săritore cum era, du-te 
încolo de adă poșidicului, ba apă, ba 
alte alea, ba împacă p’ălă de scâncesce, 
ba fă aia, ba fă aia-l’altă

Serboica sta greu, și-I rîdea inima 
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n’au lipsă de a duce socotelă, căci 
au to tu ce le trebue. Și totuși 
pentru t6te clasele societății pur
tarea unei bune socoteli despre 
venituri și cheltueli este de cea 
mai mare însemnătate și de celu 
mai mare folosu. In economia 
casei purtarea socoteleloru e cu 
deosebire treba femeii (a găzdbiei). 
Femeii unui lucrătoru pote se-i 
fiă de multe-orl fbrte greu de a 
eși la căpeteiu cu banii ce-i pri- 
mesce dela bărbatulu ei pe săptă
mână ; der să-șl facă numai odată 
socotelă pe hârtiă despre cliel- 
tuelile ei și îndată va găsi, că 
pentru multe lucruri nu păte să 
cheltuiescă atâta, și asemănendu 
prețurile cumpărării, pbte vede 
că multe victualii se potu cum
păra mai favorabilă și întrebuința 
mai bine. Er pentru femeile din 
clasele de mijlocu și mai înalte 
acestu modă de a purta socotelă 
despre tote e și mai rentabilă.

La avantagele economice ale 
unei bune rendueli și socoteli în 
economia casei se mai adauge 
încă și însemnătatea morală a ei, 
efectulă bună ce-lă are pentru 
crescerea copiiloră, când se învață 
și ei de mici a ave înțelesă pentru 
socotelă economică a casei. Pa- 
trbna casei (găzdbia) să însemne 
una după alta cheltuielile casei, 
er pe fiica ei să o însărcineze de 
a încheia în fiecare lună socotelă 
după diferitele classe de spese — 
adecă câtă s’a cheltuită pe lună 
pentru pâne, carne, untă, petroleu, 
lemne ș. a.—și ea, mama, să su
pravegheze aceste socoteli. „A- 
vendu a mână ună asemenea 
conspectă", 4^°® statisticulă Dr. 
E. Engel, „curendă putemă des
coperi, decă se cere neapărată ca 
economia casei să se mai restrîngă, 
unde se păte economisi și păstra 
mai multă cu succesă și fără a 
jertfi alte scopuri însemnate ale 
familiei și ale economiei casnice."

Adevărata chiămare a femeii 
este der vatra casei, ea de aici 
pote să înfiuințeze puternică asu
pra vieței sociale a poporului prin- 
tr’o conducere înțeleptă a eco
nomiei casnice. Der pentru ca 
să-șl pătă împlini acestă mare și 
nobilă chiămare, femeia înainte de 
tbte trebue să scie ceti, scrie și 
socoti bine. De aici se vede câtă 
de folosităre, însemnate și nece
sare suntă stăruințele pentru ins
trucțiunea școlară a fetițeloră.

Totă așa de neapărată ca pur
tarea socoteleloră este .însă ca 
ochiulii stăpânului și alic stăpânei casei 

se îngrijescă ca nimicii să nu se pierclă, 
ca tote lucrurile se fiă întrebuințate 
după a lorii menire și tote se fiă la 
loculu lorii și tote se se facă așa cum 
se cuvine și cum pretinde buna ren- 
duielă. Căci 4ic® proverbulă: „o- 
chiulă stăpânului îngrașă caii" și 
„stăpânulă c’ună ochiu vede mai 
multă decâtă sluga cu patru ochi." 
Chiar și bmeniloră bogațl și cu 
posițiune înaltă nu le servesce 
spre necinste, decă ei înșiși se 
intereseză de afacerile loră. Și 
bmenii cu mijlăce modeste au 
chiar mare lipsă, ca ochiulă stă
pânului să ve4ă după tăte, decă 
este ca economia și afacerea loră 
să nu dea îndărătă.

Este greu a stabili o margine 
anumită pentru economisire. In 
totă întâmplarea însă credemă, că 
nu este numai necesară, ci că 
nici nu e prea greu a economisi 
așa, ca să dobendimă ună prisosă 
cam de una a 4ecea parte din 
venită. In totă casulă e mai bine 
a păstra pre multă, decâtă a 
cheltui pre multă.

Nevasta unui funcționară mică 
din Germania, care era lăudată 
ca bună găzdoiă, fiindu întrebată 
cum iese cu socotelă, a împărtă
șită următârele: „Noi suntemă 5 
persâne, bărbatulă meu e funcțio
nară și are ună salară de 1350 
mărci (cam 800 fi., marca socotită 
cu 60 cr.) Acestă venită îlă îm- 
părțimă așa: pentru economia ca
sei 600 mărci, pentru îmbrăcă
minte 220 m. (adecă 120 m. pen
tru bărbată și 100 m. pentru mine 
și copii), chiria casei 120 m.,
lemne 60 m., grădina de copii și 
bani de școlă 36 m., dare 28 m., 
bani de busunară pentru bărbată 
130 m., doftorulă și farmacistulă 
(apotecarulă) 30 m., pentru gazetă 
6 m. Face laolaltă suma de 1230 
m. Banii pentru economia casei 
se împartă în totă luna așa: 21 
pâni ă 40 pfenigi (o marcă are o 
sută pfenigi, prin urmare l2/3 pf. 
face 1 cr. v. a.) laolaltă 8 m. 40 
pf., untă 11 m., prân4ulă pe săptă
mână în termenă mediu 50 pf pe 
4i, laolaltă 13 m., Dumineca 1 m. 
seu în totală 4 m., lapte 6 ni. 30 
pf., petroleu 1 m. 50 pf., săpună 
1 m. 20 pf., cafea 2 m. 40 pf., 
făină pentru copilă 90 pf., zahar, 
spirtă, ș. a. 1 m. 70 pf., acesta 
face laolaltă pe lună 50 mărci. 
Ne rămâne der pe fiă-care ană 
ună prisosă de 120 mărci, care 
îlă ducemă la casa de păstrare".

Economiă trebue să facă și cel 
cu stare bună, tocmai așa ca și 

omulă cu mijloce puține. Numai 
cu ajutorulă economiei, precum 
bine observă vestitulă economistă 
Roscher, p6te fi și liberalitatea 
(dărnicia) adevărată, durabilă și 
plină de râde.

Doi locuitori dintr’ună sată, 
care a arsă, merseră din comună 
în comună spre a aduna contri- 
buirl dela binefăcători. Intr’ună 
locă ajunseră la o mare curte 
țărănescă. Țăranulă se afla toc
mai dinaintea ușei. Elă certa as
pru pe sluga lui, că a lăsată fu
niile, de cari au fostă legați boii, 
peste nâpte în plâiă și că nu le 
scie păstra bine. Auflindă acesta 
de departe cei doi țărani colec- 
tanțî, 4is® unulă cătră celălaltă: 
„Am pățit’o, ăsta-i ună sgârcită 
mare, dela elă nu vomă căpăta 
mai nimică!" Ei însă au fostă 
fârte bine tratați de țărână și îi 
istorisiră nenorocirea loră. Țăra
nulă le dădu de mâncare, le dă
rui frumoși bani și le făgădui, că 
va trimite și câteva gălete de 
grâu de sămânță în sătulă neno
rocită. Oamenii se mirară de bi
nefacerea lui. Ei îi mărturisiră la 
prân4ă, că la începută l’au ținută 
de omă sgârcită, pentru că a cer
tată așa de aspru pe sluga din 
causa unui lucru așa mică. „Iu- 
biții mei", răspunse țăranulă celă 
avută, „tocmai de aceea, pentru 
că suntă păstrătoră, îmi rămâne 
încă atâta, ca să potă ajuta și pe 
nenorociți."

Celă ce cheltuesce totă veni- 
tulă său pentru sine, nu pâte să 
ia parte la opera milei și a bine- 
facerei, nu pote să dea nici mă- 
cară copiiloră săi o crescere cum 
se cade și să-i aducă așa departe, 
ca să pâtă cu prospecte bune 
păși pe cărarea vieței. Chiar și la 
cele mai mari talente se răsbună 
negligiarea păstrării.

Tipuri ffln vieța animalelor^.
Pentru poporfi. și tinerime de Dr. Carol Rothe.

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.)

Unele despre vulpi.

O altă vulpe avea forte mare plă
cere de a mânca pasări micuțe. Spre a 
le pute prinde ea întrebuința o apucă
tură de totului totă viclenă. Ea mergea 
dela o tufă la alta, se aședa câtă era de 
lungă curmedișă josă înaintea tufei și 
bătea cu coda în tufă. Sărmana păsăruică 
spăriată fugea pe cealaltă parte a tufei 
însă spre răulă ei, căci sbura chiar în 

gura inimicului. Așa făcea vulpea dela 
o tufă la alta pănă ce îșl stâmpăra 
fomea. *

* «
O vulpe îmblândită zăcea legată de 

unii lănțușă în curte și primea în totă 
amecja câte unii blidă plinii de mâncare. 
După ce ’șl mânca amecja veneau mai 
multe păsărele, cari voiau să se bucure 
de rămășițele din plidă. Vulpea s’a în
cercată de mai multe-orl ca să le prindă, 
der n’a fostă norocăsă. Mai ântâiu s’a 
așezată în apropierea blidului, ca astfelă 
să potă prinde paserile, der acestea erau 
mai iuți și nu voiau a fi prinse de vulpe. 
După mai multe încercări zădarnice se 
așecja cocona vulpe pe spinare și se pre
făcea că dorme, care împrejurare a fă- 
cutii pe pasările încrezute încâtă sburau 
încoce și în colo peste vulpe, cu care 
prilej ă vulpea prindea în totă cjiua 
multe păsărele.

Dou£ vulpi la venătâre.
Intre multele esemple, din cari se pote 

oonchide la însușirile animaleloră, de 
a-șl face împărtășiri, trebue să se amin- 
tâscă și următorulă esemplu:

Ună vânătorii a observată în o seră 
cu ocasiunea unui vânată prin pădure 
cum urmărea o vulpe pe o sârmană 
mâță. Vădendă mâța, că vulpea se apro- 
piă cu îndrăsnelă de ea s’a întorșii cu 
fața cătră ea, a începută a da semne de 
nemulțămire, ș’a încovoiată spinarea și 
nu ș’a luată privirea de pe vulpe. Acesta 
a stată erășl pe locă și se uită aseme
nea la mâță; când a încercată a se 
apropia și mai tare de mâță, acesta a 
dată și mai tare semne de nemulțămire 
și inimiculă ei adecă vulpea a aflată de 
bine a se retrage

După puțină timpă însă erășl a ve
nită, der nu singură ci încă cu o prie
tină și acum amândouă vulpile au dată 
năvală asupra mâței, care vădândă strîm- 
torea n’a mai ținută nici o luptă, ci s’a 
retrasă iute pe ună pomă din apropiere.

Ore nu este și acesta ună semnă de 
socotință ce-o posedă animalele?

Lupulu.

Cine va fi audită dintre poveștile 
despre cumetrulă lupă, pote că voră 
crede că lupulă este ună animală cam 
prosticelă. Der nu este așa. Lupulă nici 
decum nu stă îndărăptulă nemuriloră 
sale în privința vicleniei. Și cutare faptă 
viclenă, prin care se preamăresce vulpea 
tocmai așa de bine să pote istorisi și 
despre lupă." Despre acesta numai vre-o 
câteva esemple.

In mai multe ținuturi este obiceiulă 
că caii, măgarii și boii pască în decur- 
sulă verei pe câmpuri deschise. Intr’o seră 
a observată ună țărână pe loculă de 
pășune cum ună lupă totă da rotă îm-

Se puseră la masă. Copiii începură 
unulă să ceră apă, după dânsulă altulă 
altă ceva, după elă altulă te miră de 
ce începu a scânci. Fata voi să se scole 
să le facă voia. Deră frate-său îi clise : 
ședl soru-mea, de mănâncă, că împacă 
eu copiii.

Puse fie-căruia câte o tivguliță cu 
apă dinainte, dete unuia, care scância, 
vr’o două-trei bobe de năută prăjită, 
altuia câteva stafide, și toți tăcură, și 
toți mâncară. Udrina-glava nu băga de 
semă unde bate cuscru-său. N’apucară 
însă să se sature, și Sârbulă sculându-se 
dise :

Mâncată 
nemâncată, 
sculată,

Dumnedeu săturată!
Toți se sculară, strînseră masa și 

se apucară de lucru, care-șl pe la tre- 
bile loră.

Fata se dete pe lângă frate-său și-i 
șopti: bogda-proste, frate, că mâneai și 
eu de mă săturai.

A doua di tatălă fetei pofti la masă 
la dânsulă pe socru-său, Sârbulă, cu totă 
leota lui, cu totă broștimea lui, și șe- 
dură și mâncară cu totă dragostea între 
rude, și se săturară de-șl făcură burțile 
duldora haa!...

Sârbulă bleotă dă cu cotu, nici 
acum nu pricepu nimică. A, ma! că- 
pățînă!

0
Elă, decă se întorse acasă la dânsulă, 

făcea totă ce scia. Din ale lui nu eșia, 
de locă, de locă.

Fratele fetei, decă văcju așa că -în
dreptare nu este, dise: Lasă Sârbule 
blegă, că ți-o cocă eu ție, te voiu face 
eu să cunoscl cine este Românulă!

Și în sărbătorea cea mai de aprăpe 
care fu, mânca țepână acasă la dânșii, 
apoi așa sătulă se duse la cuscru-său, 
ca să-lă găsescă tocmai la mesă.

Intrândă în casă, vădu că tocmai 
se pusese masa, și dise:

— E! O mie de ani pace, cuscre!
— Și la vâră băjeniă, ha! ha! ha!
— Ce mai ala-bala pe aici, pe la 

D-vostră, cuscre ?
— Ce să fiă ! ecă muncimă ca să 

trăimă.
Și dându-se mai lângă Sârbă, fra

tele fetei începu să-lă ție de vorbă și să 
nu-i dea răspasă ca să mănânce.

Ba că una, cuscre, ba că alta, ba 
că arendașulă a disă cutare, ba că stă
pânirea a luată măsura cutare, și totă 
astfelă pănă vădu că soru-sa, care se 
silea a băga pe sub nașă câtă mai iute, 
se cam îndestulase, pe cănd Sârbulă, cu 
vorba, n’apucase să ia nici de două ori 
din masă.

Cine mâncată, 
mâncată;

Cine nu, sculată, 
Dumnedeu săturată.

Sârbului nu-i veni la socotelă, deră 
n’avu ce face, de rușine, și se scula dela 
masă nemâncată

Flăcăulă îlă luâ erășl la vorbă, ba 
la jocă, că tocmai venise ună Sârboteiu 
d’ală loră pe la dânșii cu cimpoiulă. Și 
jucară, și vorbiră, pănă înoptară. 
Atunci flăcăulă ceru să mâie la dânșii, 
ca să nu se mai ducă noptea p’întune- 
recă acasă.

Fratele fetei, de jucată, jucase ; de 
vorbită, vorbise; deră ochise tăte lucru
rile de prin prejmă și de prin tindă și 
de prin casă. Scia totulfl ca la dânsulă 
acasă.

Așternură și se culcară. Sârbulă nu 
putea dormi de fâme. Flăcăulă nu dor- 
mia, căci pândia să vedă ce are să se 
întâmple. Când, Sârbulă credândă că 
toți dormă, strigă încetișoră:

— Nevastă, fă nevastă, dă-ml ceva 
să mănâncă, că nu mai potă de fome.

— Da ce, mă, nu ești sdravănă ? ce 
să-ți dau eu să mănânci acum la mie- 
dulă nopții?

— Ori ce-o fi, nevastă, că nu mai 
potă de fome.

— Ia, du-te și tu în tindă și vedl 
de mănâncă nițelă lapte bătută din pu- 
tineiu.

Pănă să se scole Sârbulă, pănă nu 
sciu ce, flăcăulă se scolă, și ca mâța de 
ușoră, pîșă, pîșă, se strecoră în tindă și 

că are așa nuroră vrednică, și săritore, 
și îndemânatică.

Când pănă să se așede și fata la 
masă să mănânce, etă că Serboteiulă se 
scălă și dice:

Mâncată 
nemâncată, 
sculată,

Dumnedeu săturată.
Și toți se sculau, strîngeau masa 

și-și vedeau de trebă.
Fata se scula nemâncată.
Adl așa, mâne așa, pănă la săptă

mâna. Când se duseră și tinerii cu plo- 
conulă la părinții fetei să facă și ei, de! 
cale primară, ea se dete pe lângă mă-sa, 
și-i spuse, că de trăită ar trăi bine cu 
bărbatulă, deră socru-său cu apucăturile 
lui o lasă nemâncată. Se sfârșise biata 
fată, și era pocâltită de fome.

Mumă-sa spune tatălui fetei și fra
telui ei, căci fata avea și frate, ună voi
nică deșghețată și deșteptă, cum e bună 
Românulă să-lă ai mână dreptă.

Acesta cum audi, se gândi nițelă, 
și dise: Lasă că desbără eu pe cuscru 
de cusurulă ăsta.

A doua-di flăcăulă se duse pe la 
cuscru-său, ia așa într’o doră, tocmai 
în timpulă mesei. Elă însă se pregătise de 
atâtea tivgulețe, câți broscoi avea socrulă 
soru-sei. îlă poftiră la masă, deră elă 
spuse, oă dela masă s’a sculată și a ve
nită pe la dânșii numai așa în trecătă.
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prejurulă unui catârii și se străduia ai 
veni în apropiere. Catârulă era sprintenii 
se întorcea cu degrabă, și sverlea cu pi- 
ciorele cătră lupă. Lupta a durata deja 
unu pătrară de oră și țărenulă se bu
cura de curagiulă animalului său. In 
urmă să părea că lupulă s’ar fi ostenită, 
întrerupe lupta și grăbesce cătră părău- 
țulă din apropiere, în care s’a svercolită 
de vre-o câteva ori după cum credea 
țărauulă ca să se răcorescă. Der că ful- 
gerulă de iute s’a întorsă la prada sa, 
se scutura cum se cade înaintea lui și 
îlă stropi pe catâru în ochi. In momen- 
tulă când catârulă este silită să-și în
chidă ochii, lupulă i se acață de grumadi 
și-i rupe gâtlejulă.

* **
Lupulă se pote și îmblândi. Elă cu 

timpulă devine blândă ca și ună câne 
și arată față de îngrijitorii săi o mare 
atragere. Elă se încercă însă adeseori a 
scăpa și atunci devine erășl ce a fostă 
mai înainte, adecă animală răpitoră și 
periculosă.

Lupulu la venatu de cai.

In Rusia de medă-di luptele dintre 
lupi și cai suntă forte dese. Când lupulă 
atacă pe față, atunci întotdeuna este ne- 
norocosă. Chiar și ună cală singură se 
apără ușoră de ună lupă. Chiar și când 
mai mulțl lupi atacă o stavă de cai, tare 
arareori să sferșesce lupta prin învinge
rea lupiloră. De aceea ei atacă mai ver- 
tosă pe ori ce animală cu vicleșugă și 
îșl ajungă forte adeseori țînța loră.

Incetișoră și cu prevedere se terăe 
lupulă prin ierba cea mare și împotriva 
vântului; căci elă scie bine câtă de ne
plăcută este mirosulă său pentru cai. 
In curendă elă zăresce o epă ce pasce 
dimpreună cu mânzulă ei, cam depărtată 
de ceilalți cai. Deră îșl trage bine de 
semă și nu face pasulă nesocotită ca 
să-o atace dintr’odată; nu, ci pe încetulă 
se totă apropiă de mânză, prefăcendu-se 
că ar voi să se joce cu elă. Aședendu-se 
mânzulă ostenită în ierbă, se aședă și 
lupulă. Intre aceste epa totuși mirăsă 
ceva neobicinuită în ierbă, se sparie și 
tresare. Lupulă îșl aședă acum chiar ca 
cânele botulă pe piciorele dinainte, face 
ochii mari, cei mai pretinoșl din lume, și 
începe a da din cddă. Urmarea acestei 
prefaceri este deosebită. Decă epa este 
stângace și fuge cătră lupă, atunci elă 
ca și când bați în pălml îi sare în gâtă, 
îi rupe gâtlejulă și apoi o ia la sănătosa 
cu mânzulă. Uneori epa este pe câtă de 
prevădătore pe atâtă de turbată, face 
larmă și alungă cu frații ce-i vină în 
ajutoră, pe cumătrulă celă îndrăsneță.

Câte-odată însă epa nu este nici 
stângace nici turbată, ci prostă, cuge- 
tândă, că decă a văzută pe lupă dândă 
din codă, ar fi numai ună câne paclnică; 

pasce mai departe pe lângă mânză și 
nu presupune nici o vicleniă. In casulă 
acesta învinge lupulă într’altă felă.

Decă epa nu voiesce să se liniștescă 
numai decâtă, atunci elă se retrage 
puțină, prefăcendu-se ca și când n’ar 
avea cu epa nimică de a face; der elă 
făcândă câte ună ocolă, vine erășl în 
apropierea mânzului și se aședă într’ună 
locă, de unde duce calea chiar oblu la 
mânză. Mânzulă într’acestea s’a oste
nită și s’a aședată josă în ierbă. Lupulă 
însă vegheză din răsputeri; elă ar fi 
putută de multă năvăli asupra mâncăului, 
der elă nu seintereseză numai de atacă, 
ci și de aceea, ca să-lă p6tă duce și să-lă 
mânce în liniște și spre acesta aude pre 
aprope pașii epei. Pe câtă de fără între
rupere se uită asupra mânzului, pe atâtă 
de ageră este cu băgare de semă și 
asupra epei, pe care de multă nu-o mai 
vede de ierba cea înaltă ; căci ea s’a totă 
dusă păscendă și căutândă ierburi bogate și 
pline de lapte. Der ascultă, ce sgomotă și 
sfornăită înădușită! Vai, este lupulă la 
gâtlejulă drăgălașului mânză ! Trebue să 
fii acolo ca să vecjl câtă de iute sfertică 
lupulă ună astfelă de mânză. Adeseori 
mânzulă nici nu mai are timpă ca să 
mai rîncheze și lupulă îlă mâncă în totă 
liniștea.

Cotoiulâ mintoșii.

Ună esemplu rară de-o bună cres- 
cere a arătată ună cotoiu, pe care îlă 
avea de multă timpă ună prietină în 
casa sa. Acestă cotoiu a fostă nu numai 
ună mare prindătoră de șorecl, ci ce-i 
mai multă nici nu era dedată a licăi. 
Prietinulă meu l’a lăsată odată mai 
multă timpă singură într’o odaiă lângă 
o bucată de pancovă, ce era aședată pe 
ferestră aprope de nasulă seu, fără ca 
cotoiulă să se fi încercată nici măcară 
a mirosi o singură dată la acea bucată. 
O poterniche și multe alte paseri, cari 
sburau încolo și încoce libere prin odaiă, 
trăiau cu elă în cea mai bună prietiniă. 
Ba încă lui îi plăcea, când una seu cea
laltă dintre paseri se preumbla pe spi
narea lui, când zăcea moreotindă lângă 
cuptorulă celă călduță. Bunătatea inimei 
sale a făcută pe paserile din ce în ce 
mai încrezute față de elă. Der însușirile 
sale erau mai înalte ca ale altoră cotoi 
și elă a arătată o pricepere, ce într’ade- 
vără a pusă în uimire pe toți câți l’au 
vădută. In casa aceea mai era încă o 
mâță, ce i-a fostă destinată cotoiului de 
soță. Mâța însă, durere, că nu posede 
nimică din însușirile vrednice de totă 
lauda ale soțului ei, nu, căci ea era ca 
o mâță licăitore și pândea, când i-se da 
ocasiune, pe sărmanele păsăruicl. Din 
causa acesta soțulă ei celă cinstită și 
aspru nu suferea de locă ca soția sa să 
pășescă în odaia, unde se aflau pasările. 

Decă încerca câte odată a întră în odaiă, 
atunci o aluuga cotoiulă de acolo cu 
mușcături și sgârieturl.

într’o di s’a plânsă bucătăresa, că 
mâța a licăită la mai multe bucate din 
cămară. Pretinului meu i-a venită în 
cugetă, ca să închidă pe cotoiu în că
mara cu bucatele, ca să bage de semnă, 
cum se va purta cotoiulă față de obrăz
niciile soței sale. îndată ce a vădută co
toiulă, că mâța s’a acățată de ună câr- 
nață, numai decâtă a năvălită asupra ei 
și a mușcat’o forte tare spre pedepsă. 
De atunci a petrecută cotoiulă în tote 
dilele vre-o câteva cesurl în acea cămară 
cu bucate și, după ce a mai pedepsită 
de vre-o câteva ori pe soța sa pentru 
îndrăsuela-i luată, mai pe urmă mâța 
nici că a mai cutezată a întră mai multă 
în acea cămară.

Prietinulă meu a fostă aședată în 
grădină o cursă pentru prinderea pasă- 
riloră. Spre părere de rău a fostă ob
servată, că mâța a furată de mai multe- 
orl pasările ce s’au fostă prinsă în acea 

.cursă. Părăsindu grădina și întorcendu-se 
după vre-o câteva ore erășl acolo, este 
martoră cum cotoiulă a peptenată pe 
cocona mâță, fiindă-că ea voise să fure 
o păsăruică din cursă. De aci încolo a 
fostă pădită și cursa de cătră cotoiu și 
hoțiile mâței au încetată. Acestă rară 
cotoiu a avută ună sfârșită tristă. Nisce 
copii răutăcioși i-au sdrobită falca din 
josă și osulă spinărei. Deși a fostă cer
cetată de cătră medică, totuși a murită 
după vre-o câteva dile. Prietinulă meu 
m’a asigurată, că mortea acestui animală 
cu minte i-a storsă lacrăml.

(Va urma).,

Din traista cu minciunile.

Tmcesca Țig-arn/vLl-oLi.

Ună boeru odată, voindă să învite 
pe pașa la prânză, nu scia pe cine să 
trimetă la elă să-lă cheme în limba tur- 
cescă. Ună cioroiu de țigană aude de 
acesta și se duce la boeră spuneudu-i, 
că elă scie turcesce și așa îlă pote în- 
vita. Țiganulă se duce la pașa și în
cepe :

„Turcavela, m’a trimesă boerela să 
poftescl la mâncărela“.

— Ce-ai disă, mă țigane ? îlă întrebă 
pașa,

„Pașavela, m’a trimesă boerela să 
poftiți lamâncărelă. Ai sictir cinghinea, 
decă nu, cum îi vreau ! dise Cioroiulă 
și iute șterse putina ca să-i rămâie 
osele sănătăse.

MULTE SI DE TOATE.
Revoltă de lucrători Cehi.

In Szerencs lângă Mișcolță se cons- 
truesce o fabrică de zahară. Lucrătorii 

suntă cehi. Ună supraveghetoră se certa 
cu ună lucrătoră cehă și lucrulă ajunse 
la păruială. Acum se amestecară și cei
lalți lucrătoră cehi în numără de vr’o 
100, și se’ncepu o bătaiă de trebui să 
intervină gendarmeria. Acâsta aresta pe 
lucrătorulă cehă, care atacase pe supra
veghetorul. Atunci ceilalți lucrători ce- 
rură liberarea tovarășului loră. Ba când 
se lăți vestea, că acesta e torturată în 
închisore, lucrătorii năvăliră asupra can
celariei direcțiunei, începură a o bom
barda cu petri, așa că abia’i succese gen- 
darmeriei cu ajutorulă personalului fa- 
bricei să restabilescă liniștea. S’au făcută 
câteva arestări.

*
Jertfele resboieloru.

Câți omeni și bani s’au prăpădită 
în cei din urmă 34 ani, ne aretă statis
tica de mai josă, întocmită de celă mai 
însemnată și acurată statistică germână, 
Dr. C. Engel, dice „B. M.

In răsboiulă din Crimea au murită 
750,000 omeni, pagube în bani 7,960 mi- 
lione mărci (â 60 cr.); în răsbelulă ita
liană din 1859, 45,000 omeni, 1,200 mii. 
m. ; în celă daneză din 1864, 3000 6- 
menl, 140 mii. m. ; în răsboiulă civilă din 
America de Nordă 1861/5 a costat’o pe 
America nordică 280,000 omeni, 18,800 
mii. m.; pe America de sudă 520,000 
omeni, 9,200 mii. m. ; în răsboiulă ger
mână din 1866, 45,000 omeni 1320 mii. 
m.; în espediția la Mexico și Cochinchina, 
65,000 omeni, 800 mii. m.; în răsboiulă 
franceso-germană din 1870/71 a cos
tat’o pe Franța 155,000 omeni, 12,000 
mii. m., pe Germania 60,000 omeni (nu
mai?) bani —; răscola bulgaro-serbescă 
25,000 dmenl, 700 mii. m.; răsboiulă ruso- 
turcă 250,000 omeni, 4,500 mii. m.; în 
răsboiulă din Africa sudică 30,000 omeni, 
35 mii. m. ; în răsboiulă afgană 25,000 
omeni și 53 mii. mărci.

*
Potcâve de hârtia.

Cu o interesantă descoperire se ocupă 
acum cercurile speciale. E vorba de în
locuirea potcoveloră de feră cu potcove 
elastice, care nu apasă ca ferulă. Precum 
anunță foi technice, ună d-nă Iuliu Gold
berg din Weissensee lângă Berlină a 
făcută potcove din hârtiă, care suntă așa 
de elastice, că se’ntindă deopotrivă cu 
copita calului la călcare, ceea ce ferulă 
nu o ] ote face. Pe lângă aceea nu se 
rupe, ci resistă durabilă, și mai alesă apei 
și fluidității din grajdă, în care adeseori 
trebue să stea animalulă. Aceste potcove 
devină la umblată aspre, er nu netede 
ca potcovele de feră, și le poți lipi de 
copite, așa că nu mai ai nevoiă de cuie, 
care adeseori strică copita. Potcovele de 
hârtiă mai aducă folosulă, că înăsprin- 
du-se prin umblată, animalulă nu alunecă. 
Se’nțelege, acum se facă probe cu acestă

versă putineiulă cu lapte, apoi erășl pe 
nesimțite se întorce și se culcă.

Serbulă când se duce la putineiulă 
cu lapte, sic! nu găsi nimică, și puti
neiulă răsturnată.

Se întorse, deci, și se culcă.
Ce-i faci tu fomei? că Serbulă nu 

putea dormi. începu er să strige:
— Babo! băbușcă! Scol’ de-mi dă 

ceva demâncare, că mă sferșescă de totă.
— Ce să-ți dau, mă, omule ? ce să-ți 

dau acum la miedulă nopții ?
— Scăl’ și fă barimă o azimloră, că 

etă sunt pocâltită de totă.
S’ar fi sculată Serbulă și ar fi pusă 

pe focă pe toți cei din casă să-i facă 
de mâncare ; deră îi era rușine de cus- 
cru-său.

Se scolă Serboica, face focșorulă pe 
vatră, se apucă pe sub ascunsă, să nu 
simță cuscrulă, și face o azimloră. Și 
totă pe șopoitele spuse unchiașului, că a 
făcută azima și a pus’o în spudă, apoi 
se culcă.

N’apucâ să pună capnlă josă bine, 
și fratele fetei se scula și clise:

— Cuscre! cuscre! da lungă mai 
este noptea asta! ml-a amorțită cărnu
rile pe partea, pe care m amă culcată. 
Ia mai scolă să mai stămă o lecă de 
vorbă, colea la focă.

Ce să facă Serbulă, fu nevoită să 
se scole, ca să nu strice hatârulă cuscrului.

Și stândă acolo la focă, unde era 
turta în spuclă, începe flăcăulă a spune 
Șerbului, că arătura ce a pusă de gândă 
să facă are să o tragă așa și așa, ca să 
fiă mai priinciosă holdeloră.

Și când spunea, trăgea cu ună băță 
ce avea în mână nisce dungi adânci prin 
mijloculă spudei, unde era turta băgată.

Apoi spuse eră, că drumulă dela să
tulă loră se va schimba, și are să fiă 
trasă ca pe ciripiă dreptă în sătulă unde 
trăia Serbulă.

Spuindă, erășl trăgea dungi cu bă- 
țulă prin spudă.

Și totă astfelă puse și trase mereu 
cu bățulă, pănă ce se făcu azima ano- 
cato, adecă una cu cenușa, de nu se 
mai alese nimică de densa.

După aceea îșl luâ sera bună și se 
duse de se culca.

Serbulă rămase cu buzele umflate; 
dădu elă să caute niscai-va rămășițe de 
azimloră; te-așl! nu mai găsi nici nemă 
de turtă, căci cuscru-său scia elă ce 
făcuse.

Vru Serbulă să se culce și densulă 
să dorină. Deră unde îmi fii pomana 
aia! Se svîrcolia bietulă Serbă în pată, 
și ca să-i dea pleopele în gene, nici câtă. 
Decă văcj.u și vădu că este peste pote 
să adărmă, striga din nou, și totă pe 
șopoitele:

— Nevastă, băbușco! Dă-ml ceva 

să mâncă, că uite, moră de fome, nu 
mai potă să trăiescă.

— Ei, săraculă de mine! Da ce 
să-ți dau mă, bărbate, că n’am nimică. 
Ia du-te și tu în grădină și rode niței 
coceni de vardă.

— Că bine did tu, nevastă.
Se scolă Serbulă și se duce bini- 

șoră, întră în grădina cu vardă și începe 
a rode la coceni.

Se scolă și voiniculu cuscru, ia și 
elă o jordă în mână, întră și elă în gră
dină ; și unde începe a face o gălăgia 
de să deștepte și pe morțl din gropă; 
și dândă cu jorda în bietulă Serbă, 
striga câtă îi lua gura:

— Ța! drace ! ța! Uite mă! au in
trată bivolițele în grădina cuscrului și 
face mare prăpădă!

Bietulă Serbă, plină de rușine, ca 
să nu se facă și de rîsă, începu- a dice 
totă pe șopoitele:

— Câtea ’n vardă, be ! Câtea ’n 
vardă!

Flăcăulă da de totă și striga:
— Câte necâte, eu nu sciu; atâta 

sciu, că bivolițele prăpădescă varcla 
cuscrului!

Serbăica îngrijată, aprinde lumina 
rea și ese afară, strigândă și ea totă pe 
șopoitele, ca să nu se scăle vecinii și 
să fiă bietulă Câtea de rîsulă satului:

— Stai! bre cuscre, stai! ce fad ?

— Ce să facă, ia gonescă bivolițele 
astea, care vă strică grădina cu vardă...

— Lasă, bre ! lasă! că e Câtea ’n 
vardă.

— Câte necâte, eu nu sciu; văclă 
numai, că vă face stricăciune mare.

— Nu mai da! bre! nu mai da; că 
e bărbatu-meu....

Când audi așa flăcăulă, se opri, și 
văclendă pe Serbă că vine ologită și co
tonogită, se făcu că se miră și întrebă 
ca ce să fiă asta de umblă noptea prin 
var4ă ca pricolicii.

Serbulă, rușine nerușine, începu să 
spue totă șiretenia! cum muria de fome 
și cum voise să șl-o mai momescă pănă 
de dimineță, că nu mai putea răbda.

— VedI, cuscre! asta să-ți fiă învă
țătură de minte. Tu o di n’ai putută 
răbda de fome, deră soru-mea cum cre
deai tu că o să trăiască ne-mâncată?

— .Aman! be, cuscre, aman! Cine 
o mai face ca mine, ca mine să pață!

A doua di, plecândă fratele fetei 
la casa cui îlă are, Serbulă se uita în 
urma lui și dicea: Bine a disă, cine a 
disă, că Românulă e cu draculă. Uite 
mă, o pății!

Lucrurile în casa Șerbului se îndrep
tară de aci înainte, și traiulă le fu traiu, 
și masa le fu masă.

„Columna lui Traiauă“.
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fel# de potcove, și de se vor# dovedi b.une 
și trainice, se voriî introduce repede în 
folosire.

*
Nume de o literă.

E cât&-va vreme de când „le Petit 
Journalu cita cașul# estraordinarti al# 
unui Frances#, care are drepții nume 
de familiă numai litera B. Acuma . se 
semnaleză în Belgia mai multe familu, 
care portă, numele 0. Una din aceste 
familii are origine francesă, e scoborî- 
t6re din marchizul# d’O, care a foștii 
intendentul# financelor# sub Enricii III. 
In Olanda asemenea este rîul# Y, care 
desparte Olanda septentrională de cea 
meriodinală. In Suedia e unii orașii, 
care se numesoe A, er în China se află 
două orașe care portă numele de V și 
de Y. *

Mișcare.
Prietinulu: Cum suferi, ca nevastă-ta 

să te tracteze astfelii ? Când am intrată, 
am văzută că țl-a rasă o palmă.

Bârbatalu: Frate dragă, doctorul# 
i-a prescrisă să facă mișcări bune, prin 
urmare nu mă potă năcăji docă se mișcă.

eșită 2745 rămânend# la 20 Aug. unu nu
mără de 124.439 capete. — Se notdză: marfa un- 
gureșei veche, grea dela 44 cr. pănă la 45— cr. 
marfă, ungurescă tineră grea dela 46 cr. pănă la 
47— cr., de mijlocii dela 47 cr. pănă la 48— cr. 
—ușâră dela 49 cr. pănă la 50 cr. — marfă, 
țlrăne'scă grea dela 44 pănă la 44’/2 cr. — de 
mijlocii dela 45'/2 cr. până, la 46 cr.—ușoră dela 
48 — cr. pănă la 49 cr — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
inse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 46 ’/2—47*/ 2 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46’/2—47*/ 2 cr. transito, 
ușâră dela 47—48 cr.— Porci îngrășați de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășați cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășați 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/,.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 21 Aug. 1889

Napoleon-d’orI- - - îl 9.42 M 9.45
Lire turcescl - - - Jî 10.68 )1 10.74
Imperiali - - - - r> 9.68 n 9.74
GalbinI li 5.56 ji 5.60
Scris, fonc. „ Albinau6u/0 n 102.— îi —.

n r. n ^lo ti 98.59 H 99.-
Ruble rusescl - - . ji 122.50 123.50
Mărci germane - - îî 58.— î) 58.25

Renta de hârtiă5°/e ------ 94.90
împrumutul# căilor# ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căilor# ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—

Bursa din Bucureștii din 15 Aug.

Amortisarea datoriei căilor# ferate de 
ost# ungare (2-a emisiune) - - 

Amortisarea datoriei căilor# ferate de

Semințe
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t Prețulîi per
100 chilogr.

dela pănă
Grâu Bănățenesc# — — —
Grâu dela Tisa 79 8.45 8.50
Grâu de Pesta 79 8 40 8.45
Grâu de Alba-regala 79 8.45 8.50
Grâu de Bâcska 79 8.45 8.50
Grâu ung. de nord# ■ 79

d -p ® ci Prețulu per
Somințe vechi 80Îulu 1» 100 chilgr.

ori noue
O 5. dela pănă

Săcară 70-72 8.55 8.60
Orz# Nutreț# 60 62 6.10 6.30
Orzu de vinars 62.64 6.80 7.50
Orz# de bere 64.66 8.— 9.50
Ov6s# 39.41 6.25 6.7C
Cucuruz# bănăț. 75 5.05 5.10
Cucuruză altă soiu 73 5.— 5.05
Cucuruză —1 — —
Hirișcă — 4.80 5.25

Prodnote div. Soiul#
Cursulu.

dela pănă

Sein, de trif. Luțernă ungur.
— francesă

» roșiă
Oleude rap. rafinată duplu 37.50 38.-

<D Oleu de in 6 25 6.50
a ce Uns. de porc dela Pesta
& H dela țdră
o Slănină sventată 52.— 52.50
3 afumată 57.50 58.-

Său
o Prune din Bosnia în buțl

din Serbia în saci
p-. Lictară slavonă nou
2 bănățenesc#

Nuci din Ungaria
<D Gogoși un gureșei

serbescl
Miere brută

galbină strecurată 37.- 38.-
Ceară de Rosenau 118 1.20
Spirt# brut# 14.— 14.25

Drojdiuțe de spirt 18.- 18.50

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 18
Aug. n. starea rîmătorilor# a fostă de 124.151 
capete, la 19 Aug. au intrată 3033 capete și au

OwsbbIIsb j&âețeă E8raș®v«.
din 24 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.41 Vend. 9.44
Argintă românescă - „ 9.37 „ 9.40

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturora bolelora de stomachic

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomacliului, res- 
pirațiunea cu miros# greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca- 
tară de stomach#, acrelă, formarea de petră și năsip#, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomach#), cârcei la stomach#, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomacliului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficat# și de haemorhoide. — Prețul# unei sticlo dinpreună cu pres- 
criercadc întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomach# Mariazeller nu sunt# unu remediu secretă,
schutzmarke. Părțile conținetore sunt# arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fle-care sticlă.
■Veritabile se află mai în. tete farzn.aoiile.

Avertisment#! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntft veritabile, servesce învelitorea roșiă provedută cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue sO fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașov#, farmacia Franz AeZZemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand lekelius; farm. K. L. Schuster', 
farm. Heinrich G. Obert: farm. Ed. Kugler la „Higiea“; fa m. G. lekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay., Colialinu: farm. Ed. Melas, farmacia jS. 
Wolff, Feldidră’: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgăraș#: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gybrg-y: farm. Val. Beteg, farm Barctbăs Fer. 46,52—22

wlvn AVAX > A.

EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS.

Ocasime

i GRAND HOTEL DACIA t
41 Boulevard St, Nichel. Paris. C

y Hotelierii românii. Bucâtâriă românâ-francesâ. 3
X 104,25-16 M

VXIOIOIOIOIOO^^

"V alori 7o se cump.
Rentă română perpetuă 1875 57o 98.
Renta română amortisabilă . . 5% 98.

dtto.................................. 4°/o «3-7<
Renta rom. (rurale convertite) S’/o 100. *//
Oblig, de stat# C. F. Române 67.

idem idem . . . . 57o —.—
împrumutul# Openheim 1866 . 87o —.—
împrumutul# Oraș. BucurescI . 

idem idem din 1884
57o 87.—
57o —.—

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 —.—
Credit fonciar# rural# . . . . ?7o 102. */ 4

idem idem . . . . 57o 96.—
Credit Fonc. Urb. din BucurescI ?7o 102. y4

idem idem .... 6°/0 101.—
idem idem . . . . 57o 92.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o
10 fr

—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 250.—

Banca Națion. uit. div. 73.35
V.N.
500 1024.—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 274.—
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200 241.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 ___ t—

Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 ___ #____

Soc. Bazalt.Artif. ult.div. lei 27.50 250 _ 4_
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 _ t_
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 _ #_
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 _ _ w__
Societ. de Constr. uit. div. . . 104.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ _ __
Agio în Bursă............................. 0.02‘/,
Rubla de hârtie........................ —.—

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

ost# ungare (3-a emisiune) - - 112.25
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vin# 

unguresc# ------- 99.75
împrumutul# cu premiul# unguresc# 138.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - - 129.75
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.65
Renta de argint# austriacă - - - - 84.75
Renta de aur# austriacă ----- 109.90 
Dosuri din 1860 ------- 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.63
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.45
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.22'/,
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 119.20

Editor# și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

0000000000000
0

Cursulu losurilord private din 22 Aug.
cump. vinde

Basilica 8 40 8.70
Credit# 84.— 185.—
Clary 40 fl. m. c. 59.— 61.—
Navig. pe Dunăre . 25.— 128.—
Insbruok . 26.50 27.50
Keglevich . 37.50 39.—
Krakau 24.70 25.10
Laibach .... 24.50 25.—
Buda .... 59.75 60.75
Palfiy .... 61.25 62.—
Crucea roșie austr. . 18.75 19.-

dto ung. . 12.30 .12.60
dto ital. . 16.— 16.50

Rudolf 20.50 21.25
Salm 62 25 63.—
Salzburg . 27.25 27.75
St. Genois 64.— 65.—
Stanislau . - _ 37.-
Trieitine 4'/2% 100 m. c. ____ 156.-

dto 4% 50 — .— 75 25
W aldstein 41.25 42,25
Windischgratz . 56.— 57.—
Serbescl 3°/0 _ _  __

dto de 10 franci _ B_ _  _ _
Banca h. ung. 4°/0 . 110.50 111.50

Cursulii Ia bursa de Vieua
din 23 August# st. n. 1889.

Renta de aur# 4°/0................................. 99.90
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Efectuezâ la cașuri de strămu
tare dintr’unii locii într’altul# cu 
calea ferată, cu vaporul ii și pe șosele 
transportulii obiectelorii prin

CARELE LORU PATENTATE
pentru

TRANSPORTUL DE MOBILE 
ce se închidă. Fiind# aceste cară 
tapetate complet# înăuntru și așe- 
date pe arcuri se economisesce îm
pachetarea precum și descărcarea 
și reîncărcarea obiectelor#.

125,5

oo o o o o o o
000000000000000

gy W Cea mai plăcută apă minerală.

z Apa minerală

> r

de

■9*9

prin celu mai bogății 
cela mai curată acidă 
de eminenta ei valâre medicală în contra lipsei de 
apetitu, în contra iudigestiunei, greutății la stomacă, bd- 
îeloru de rinichi și ale canaleloru urimilni, nervosității, 
anemiei Și Slăbiciunei — se distinge escelentă. ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustului ei plăcută și ră
coritorii se se menție mai multă timpii.

Dupe opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de „±Bepât“-în urma uorccdseî ei cornpo- 
sițiuni chemice și aia conținutului ei estraordinaru de 
bogatu în acicLvi car’bOXXiC’UL—principialminte 
natri'drrx d.e a,cid/CL caroomeu ccn- 
cexitratui—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulu acesta din Austr0-UîlQaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din Străinătate.

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

Deposits principalu
G. GIESEL, Brașovil,

Stada Teatr CLlixi 1ST©. G12

i carbonicii și
alcalÎGU —facendu. ' abstracțiune

conținută de acidă

P3C

co

109,24-17

\
1Apă minerală forte plăcuta

poc

Loz.fr
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Preparatele antiseptice
ale lui

IU GUST r 
pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu efectu escelentu, 
curățitorii, conservatorii și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conținu afară de cele mai bune materii 
iolosite pănă acuma spre acestu scopu, și noue mijloce CU unu 
efectu însemnată antiseptică, adecă care îropedecă stricarea 
seu putrezirea dințiloru, precum și înbolnăvirea gingiiloru.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fi. 
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulu principalii la FRIEDRICH S TENNER, farmacia la 
„LEULU DE AURU“ în Brașovu. 66

Sz. 5963—1889 tkvi.
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„ALBINA“,

Institute de credit’d și de economii
•9

primesce în comisiune efectuirea de plăți și 
încassări atâtu în interiorul^ țerei câtu și 
în străinătate.

Cumperă, vinde și amaneteză monete, efecte 
și cupone, dă însăși seu îngrijește cecuri, asig
nate etc. și se recomandă în deosebi pentru 
esecutarea în comisiune a ori-cărei transac- 
țiuni de bancă în România.

Informațiunî mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.
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Pe basa studiului meu specială (ceea ce potă documenta 
printr’unu atestată de cătră Balet-maestru ală operei reg. ung.), 
făcu onor, publică cunoscută, că în acestă sesonă voiu des
chide cu 1 Septemvre în sala dela HoteltL lEZuropa /

r ____SCOLADEDANTU |
pe școlarii mei îi voiu înveța după cea mai noue și cea x 

©

unde
mai bună metodă danțurile cele mai moderne.

HonorarM pentru cursulu de trei luni e de 12 fi. v. a. 
înscrieri se făcu cjitaich în locuința mea Sub-Buciumu 

(Rosenanger) No. 583. ș
Pentru o câtu mai numerosă cercetare se rogă cu totă stima i

Franz Fiedler, |
profesorii ele d.sun.ț-&_ d.iplom.at-1. 3145.2-1

•4=Sr

Arveresi hird.etm.enyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkonyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Voiku Gryorgy vegrehajtatonak Marku Nikulaj. es neje Elena vegrehajtâst szen- 
vedo elleni 5 arany (penz) tokekoveteles es jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyben 
a brassoi kir. torvenyszek teriileten levo, Brasso vâros hatârân fekvo, a brassăi 
9544 szâmu tjkvben A-ț-2639 hr. sz. a foglalt ingatlanra az ârverest 420 frt. 
ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, es hogy a fenneb megjelolt 
ingatlan az 1889 evi September ltd 16-ik napjăn ddlelbtt 9 oralcor ezen tkvi hatosâg 
irodâjâban megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi 
is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât kesz- 
penzben, vagy az 1881 eviLX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szamitott es az 
1881 evi november ho 1-en 3333. sz. 'alatt kelt igazsâgugyministeri rendelet 8. 
§-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez letenni, avagy 
az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elole- 
ges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1889 evi Iunius ho 26-en.
A kir. torvenyszek mint tkvi. hatosâg.

A/—T

Pretutindeni ca celu mai bună mijlocii în contra tuturorii insecteloru recunoscutul

Ik1 •)

se cumpără veritabilii mimai astfelti:
deorece sa află numai în sticle cu numele

I. ZACHEHL,
Sk și nu e de avertisată mai multă de nimică altceva, decâtă de « 
n prafurile de insecte atâtă de multă falsificate, ce se vendă 
||m cu creițarală cântărite și numai în hârtiă neîmpachetată.

Asemenea trebue atrasă atențiunea asupra multeloră
, cu

refusă
imitațiunl infame ale sticleloră adevărate „Zacherlin“ 
tdte că orl-ce venefătoră, care ține la renumele seu, 
de a da mână de ajutoră la falsificații și seduceri

JbcWiq

STICLA
ÎMPACHETATĂ I. ZACHERL, VIENA.

«r 3«g«nal'« i?

?jnfcdețj, i
STICLA

DESPACHETATĂ

Nr. 5120—1889. 46,M.3-2

PUBLICAȚIUNE.
Isbucnindfl, conformă protocolului 

veterinară din 17 a 1. c., în Stupinele 
Brașovului în moda epidemică băla de 
gură și .mghii între vitele cornute, se 
aduce prin acesta la cunoscință, cumcă 
Stupinile Brașovului s’au închisa ca cercă 
epidemica, dispunendu-se în sensulă § 
219 a ordinațiunei pentru esecutarea ar- 
ticulului de lege VII din an. 1888, ca la 
intrările pe drumurile conducătore în 
amintita parte a orașului să se pună ta
bele de admonițiune, la intrările ac6storă 
drumuri să se pună străjl (sentinele), a 
căroră menițiune este, că afară de cai, 
să nu trecă alte animale în acestă cercă 
epidemică, ci din contra să le îndrumeze 
pe astfelă de drumuri, prin cari se pote 
ocoli acestă cercă.

Locuitorii Stupiniloră se provocă 
mai departe, că pe câtă timpă va dura 
epidemia se nu care din ale loră curți 
nutreță și gunoiu; pașaportele de vite 
(cu excepțiune acele de cai) aflătore în 
posesiunea loră să le așternă în decursă 
de 24 de ore subscrisului căpitănată spre 
păstrare, și în fine laptele mulsă dela vi
tele infectate de boia epidemică de gură 
și unghii să nu ’lă vendă seu să-lă fo- 
losescă spre scopuri private.

Intrarea măcelariloră și samsariloră 
de vite în grajdurile astorfelă de vite 
este interdisă.>

Neesecutarea disposițiuniloră acestei 
publicațiunl se va pedepsi conformă dis
posițiuniloră art. de lege VII din 1888 
cu totă rigurositatea.

Brașovă, 17 Augustă 1889.

I. L. & A. Hesshaimer 
Emil Porr
Demeter Eremias
Karl Schuster, farmac. 
Iulius Hornung „ 
I. Goos „

în Brașovu dela Domnii:
Heinrich Zintz
Cari Irk
Heinrich Rhein
Ferd. Iekelius, farm. 
Franz Kelemen 
Emil Jekelius

farm.Ed. Kugler, 
Iul. Miiller, 
N. Grădinar 
Ioli. Lerclienfeld 
Karl Topfner 
George Stefanevicl.

I-I

Menzime.-
In Elopatak 
In R&șiiotu
In Șercaia
In Ezonu

la Domnii:
n
n

I. Miiller farmac.
Ios. Schuster
Iacob Ehrenwald
G. Temesvary & Sohnne

In orașele celelalte și la țară depositele de Zacherlin veritabilă se potă vedea pe 
placatele espuse.

S2,

AutoritA. Necozianti, — qualunque riccve subito e 
grntuihiinente: Prospetti ecc. delle macchine da 
Bcriverc c da eopiare, Ie piu nuove, piu solide ed 
a miglior mercato.
QHn 'JtPIlPP Fabbrica di macchine da scrivere e da 
UUU U [uliul, eopiare.BerllnoSW. Friedrichstrasse243.

HW*  Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei “ 
ă 5 cr. se potă. cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


