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Brașovfi, 26 Augusto v.
„Mare a fiostu și este chiă.ma- 

rea Associâțiunei transilvane, me
nita a redica prin unirea puteri- 
loru ndstre cultura poporului ro- 
mânu :și miai multtt ca orL-și când 
trebue se fia, în împrejurările grele 
și amenințătore de ac|i, dorința 
nd-stră a tuturoru ca Associațiunea 
transilvană se-și înaplinescă cu 
suecesu chiămarea ei“.

Cu .aceste cuvinte amft întro- 
dusu în numSrultt de Dumineca 
trecută raportului, asupra adunării 
general® a Associațiunei, ținută 
în talele trecute în Făg'ărașu, și 
nu putemtt decâtă se le repețimu 
aejă și întotdeuna, ca fiecare din 
noi se aibă înaintea ochilorfl 
marea ținta, cătră care cu toții 
ni suim u -și pe care cu toții trebue 
să o ;ajungemtL

In adunarea amintită Associa- 
țiunea nostră a luatu între altele 
o hotarîre de cea mai mare în
semnătate., care după a ndstră 
convingere va contribui multu de 
a da ună nou și puternică aventu 
conlucrării comune pentru ajun
gerea scopului comună.

S’a luată .adecă, precum seim, 
hotărîrea ca se se destineze deo
camdată suma de o miiă fiorini 
din veniturile Assoeiațiunii, cu 
scopă ca se fia întrebuințată pen
tru publicarea de scrieri bune, in
structive și folositore poporale, 
earl te se respandescă în poporă.

S’a proclamată și s’a adoptată 
cu acesta ocasiune principiulă, că 
Associațiunea nostră trebue se 
desfășure în viitoru o activitate 
mai mare, care să dea rode mai 
grabnice și nemijlocite în folosulă 
țăranului română și a clasei nos- 
tre muncitdre în genere.

S’a făcută der unu pasă prin 
care se creeză o legătură mai 
■strînsă a Associațiunei cu popo- 
rulă, pentru a căreia cultivare și 
înaintare a fostă înființată, și de 

aceea salutămă cu 'bucuriă și cu 
însuflețire hotărîrea adunărei ge
nerale <din Făgărașă.

■Urmările ei bune și folositore 
nici că se potu a$i prevede în 
(totăânsemnătatea loru. Interesulă 
celu -viu ce se va deștepta în po- 
poră tpențru Asociațiune și pen
tru .înaintarea ei, va merge mână 
iîn mână cu puterea de atragere 
«pe-o va ave ea asupra clasei căr- 
turariloră noștri mari și mici prin 
fndemnulă ce li-’lă va da de-a 
desfășura o activitate din ce în 
ce mai mare pe teremulă litera- 
turei nostre multă negligeate. De 
altă parte se va nutri totă mai 
tare în sînulă junimei nostre îm- 
iboldulă de-a lucra și de a stărui 
pentru deșteptarea, buna-povățui- 
re și înaintarea poporului, dela 
■a căruia cultură și bunăstare a- 
ternă iși viitorulă ei.

Rămâne ca cu altă ocasiune se 
arătămu, cum amă crede noi, că 
ar fi a se folosi mai cu succesă 
suma votată de adunarea generală 
pentru seopulu arătată. Acji con- 
statămă numai, că s’a făcută ună 
începută multă îmbucurătoră și 
promițetoru.

Der, bine se luămu aminte, 
este numai ună începută, este față 
cu trebuințele, și necazurile nostre 
uriașe numai o picătură de bal- 
samu răcoritorul pe limba uscată 
de sete după cultură a bietului 
Română.

Adunarea Associațiunei însă a 
dată semnalulă și ne arată ce și 
cum trebue se lucrămu pentru ca 
să dămă ună aventă puternică 
desvoltării culturale a poporului 
nostru.

Este acum la rendulu nostru 
ca se dovedimă, că amă înțelesă 
vocea timpului și că suntemă pă
trunși de îngrijirea pentru viitorul 
nemului nostru și să nej grupămă 
cu toții împrejurulă acestei reu
niuni de cultură române.

Associațiunea este a nostră și 
ceea ce ea face pentru poporulă 
nostru, numai prin noi și prin aju- 
torulu nostru pote face.

Se nu uitămă că prea puțină 
amu făcută pana acuma pentru 
ea și să luămu esemplu dela ceea 
ce facă alții pentru reuniunile 
loră.

Se nu uitămă că nu o miiă 
florini, der ujecf sute de mii de 
florini nu suntă de ajunsă spre a 
acoperi fie măcară și numai tre
buințele mai grabnice ale popo
rului nostru în ceea ce privesce 
deșteptarea și luminarea lui prin 
mijloculă cărții românesc!.

Etă er ună prilegiu, ce ni se 
dă spre a dovedi, că iubimă în 
adeveră poporulă nostru și că 
suntemă gata a aduce jertfe pen
tru elă, precum elă aduce necur
mată jertfe pentru noi toți.

ZESe-vista, politică.
Din năuntru. Trecură și tămbălău- 

rile kulturegyletes ci din anulă acesta. 
Celă ardelenii s’a făcută în Gherla, unde 
Rabinulă s’a rugată lui Jehova pentru 
sufletele kulturegyletiștiloră. Pentru ca 
să potă mânca și bea bine, trebuia vorbă 
multă, și au și făcută destulă „pa 
trioțiU noștri. Au hotărîtă adecă să în
ființeze ună fondă de colonisare, ca să 
ajute statului în acesta lucrare, și pe 
moșia lui Gothard Kun (pe „patrioticesceu 
Kocsard) să coloniseze Săcui. Au mai 
hotărîtă să adreseze municipiiloră din 
Ardelă orugare, ca să se impună ună a- 
dausă de dare pentru Kulturegylet. Și 
în fine au alesă pe antidinasticulă Kos
suth membru de onore. Principalulă 
lucru însă a fostă mâncarea și băutura, 
singurele isprăvi, cu care s’au alesă.

Ce privesce colonisarea Săcuiloră, 
resultatulă se pote sci de acum : nu se 
va alege prafă și țărînă de ea. Săcuii 
ori îșî voră lăsa osele p’acolo, ori se 
voră întdree îndărătă rupțl și săraci, 
cum au pățit’o Ciangăii din Bucovina 

prin Țera ungurescă și acum Săcuii, cari 
s’au dusă la muncă pe Câmpiă.

Relativă la impunerea unui aruncă 
de dare pentru Kulturegyletă, asta-i ne
rușinare kulturegyletistă. De unde îșî 
iau ei dreptulă de a cere despoiarea 
poporațiunei contribuabile ? Credă ei, că 
se găsescă în mijloculă Asiei, ca să 
jupoiă lumea? Guvernulă, care a dată 
mâna cu acești nesățioși, să nu uite, că 
nedreptatea se răsplătesce amară, încă 
cu atâtă mai amară, cu câtă aceste ne
legiuiri se comită sub firma liberalismului 
și a constituționalismului.

Datoria conducătoriloră și fruntași- 
loră români de prin comitate e, să caute 
a se opune cu totă puterea acestui soiu 
de despoiare a poporațiunei române, căci 
asupra ei se îndreptă în prima liniă aten
tatele kulturegyletiste.

Și fiindcă vorbimă de atentatele, ce 
s’au plănuită în Gherla , credemă a 
atrage atențiunea primarului de acolo, 
care e Armenă, — precum se pare emi
grată diu Moldova — ca numele de Plă
cintării, ce-1 portă, fiindă nume românesc,
— care trebue păstrată cu sfințeniă și 
neprihănită prin uneltiri kulturegyletiste
— să și-lă schimbe în nume ungurescă, 
nu-lă va costa decâtă 50 cr.

In timpulă când astfelă se uneltesce 
în Ardelă pentru maghiarisare, în părțile 
de susă ale Țărei ungurescl se uneltesce 
de Kulturegyletulă de acolo în contra 
Slovaciloră. Și acolo a fostă tămbălău, 
în Also-Kubin, unde s’a hotărîtă să se 
maghiariseze numele de localități, și 
pentru maghiarisarea copiiloră, afară de 
asilurl ori grădini de copii, se se țină 
cursuri sera cu adulții, și altele, lucruri 
de care pretutindenea nu s’a alesă prafă 
și cenușe, căci nici ună Nemaghiară 
cinstită și de omeniă nu-șl face rușinea 
d’a se lăpăda de legea și nația lui; tre
buri de acestea facă numai lăpedăturile 
și veneticii.

Din afară. Foile rusescl scriu într’un 
tonă violentă și amenințătoră despre 
manevrele armatei austro-ungare din Ga- 
liția, și acesta are a se mulțămi nechib-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Din ce trăescu omenii.
Din Tolstoy, trad, de MoșulU.

I.
Ună cismară trăia ca chiriașă ală 

unui țărână, dimpreună cu nevasta și 
copiii săi. N’avea nici casă, nici moșiă, 
se hrănea pe sine și familia sa din lu- 
crulă mâniloră. Mâncarea era scumpă, 
munca ieftină.

Cismarulă cu nevasta, amândoi 
aveau o singură blană și și acesta pur
tată și ruptă, din care causă s’au hotă
rîtă să cumpere piei de ăiă pentru o 
nouă blană.

Spre tămnă îșî adunară câțiva bă- 
nișorl: trei ruble (cam 3 fl.) erau în 
lădița soției, cinci ruble și 25 coped 
aveau să capete din sată, dela țărani.

Desă de dimineță cismarulă se gă- 
tesce de drumă, ca să plece în sătulă 
vecină. Peste cămașă îmbracă ună mâ
necară (zăbună) căptușită ală nevestei, 
peste acesta îșî ia caftanulă de pănură, 
îșî pune cele trei ruble în buzunară, îșî 
face ună băță de drumă și după dejună 
haide la drumă.

Cinci ruble capătă dela țărani, îșî 
cjicea elă, mai adaugă aste trei, și cum
pără piei de diă...

Ajungendă în sată, se duce la unulă 
din mușterii, der nu l’a găsită acasă. 
Femeia însă i-a promisă, că în decursulă 
săptămânei îi va trimite pe bărbatu-său cu 
bani. De astădată nu i-a dată nimică. 
S’a dusă la ală doilea mușteriu. Acesta 
se jura în tote felurile, că acum n’are 
nici ună bană. Abia i-a plătită pentru 
o reparațiă 20 coped.

Cismarulă s’a încercată să cumpere 
pieile pe datoriă, der argăsitorulă n’a 
voită să-i crediteze nimică. „Dă-ml bani, 
răspunse argăsitorulă, și-apoi alege, 
care-țl place. Scimă noi prea bine, cum 
se scotă datoriile14.

Astfelă cismarulă n’a isprăvită ni
mică. A încassată numai 20 coped și 
dela ună țărână a căpătată nisce cisme 
de pâslă vechi ca să le pună talpă. 
Era forte năcăjită bietulă omă. De cele 
douăzeci de copecl bău rachiu și fără a 
fi cumpărată pieile plecă cătră casă.

Acum ’mi-e caldă și fără blană, îșî 
dicea elă mergendă singură. Am băută 
ună păhărelă, mă furnică prin totă tru- 
pulă. Trebuință de blană nu am, mergă 

pe drumă și fără blană mulțămită. Așa 
voinică suntă eu ! Potă trăi și fără 
blană,... în vieța mea nu voiu avea tre
buință de ea. Nevasta mea de bună 
semă se va năcăji. E și lucru forte su- 
părăciosă: tu să asudl pentru altulă și 
elă să te porte de nașă. Bagă numai 
de semă: decă nu’ml mai aduci ce-i ală 
meu, îți iau căciula, pe Dumnedeulă 
meu, ți-o iau. Ce însemnă asta ?! ’Mi dă 
douedecl de copecl! Ce să începi cu 
douădecl de copecl? De bună semă, le 
beai. ’Ți spune că are lipsă. Și-apoi tu, 
tu n’ai lipsă? Elă are casă, vite, are 
tote, er eu suntă însuși totă la casă. 
Elă are pânea lui, eu trebue să mi o 
câștigă cu amară. De le-așQ scote din 
pămentă, der trei ruble îmi trebuescă 
pe săptămână pentru pâne. Decă sosescă 
astădi acasă, pânea va fi pe sfârșite, 
trebue eră să scotocescă. Dă-ml ce-i 
ală meu!

Bombăindă astfelă, ajunse lângă bi
sericuță. înaintea lui sclipea ceva. ț)iua 
se îngâna cu noptea. Cismarulă îșî ațînti 
privirea spre loculă acela, der nu putu 
deosebi nimică. O petră, îșî dicea elă, nu 
este, vită încă nu pote fi. Ună capă se 
pare a fi asemenea unui capă de omă... 

der pentr’ună omă este prea albă. Apro- 
piându-se mai tare, ce vede? o minune! 
Ună omă golă, viu ori mortă, stă rădi- 
mată de bisericuță și nu se mișcă.

Cismarulă se spăriâ. L’a omorîtă 
și l’a jăfuită cineva, îșî gândesce elă, er 
trupulă i-l’au lăsată aici. Dâcă mă ames
tecă să vădă ce este, cine scie de ce 
buclucu voiu da.

Astfelă plecă mai departe. Pierduse 
din vedere pe celă dela biserică. După 
ce trecu de biserică, se uită încă odată 
îndărătă... deodată vede erășl pe stră
ină, care acum i-se părea că se mișcă, 
ca și când ar fi băgată ceva de semă. 
Și mai tare l’au cuprinsă fiorii pe cis- 
marfi. Să se apropiă de elă? să mergă 
mai departe? Numai de nu mi-s’ar în
tâmpla vre-ună rău, decă îi voiu sări 
într’ajutoră! Cine scie, ce omă pote să 
fiă! De bună semă nu șede aici, ca să 
facă vr’ună bine. Decă mă apropiu de 
elă, îndată pite sări la mine să mă su
grume. Chiar dâcă nu mă va omorî, 
voiu avea de furcă cu elă. Ș’apoi ce să 
începă cu ună omă golă ! Nu potă să 
mă desbracă pe mine, ca să-i dau lui hai
nele. De m’ar scăpa Dămnedeu cu bine 
de elă.
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zuinții foiloră ungurescl, care au ame
nințați! pe Rusia, dicândă, că manevrele 
din Galiția însemneză o probă generală 
a viitorului răsboiu cu Rusia. „Peter- 
burgskija Vjedomosti" accentuedă chiar 
acestă amenințare a păcii, dicândă, că 
Rusia va ține minte acestă casă prece
dentă. De asemenea foile rusesti consi
deră ca o demonstrațiă făptuit!, că au 
fostă invitați la manevre numai atașa- 
tulă militară germană și celă italiană. 
Der și mai demonstrativă se va consi
dera lucrulă, când se va adeveri, că la 
manevre au asistată și oficerl bulgari 
sub conducerea unui colonelă, după ce 
sciută e, că Rușii facă mereu imputări 
celoră din Viena, că ei pună la cale pe 
Bulgari, ca să se pună în oposițiă cu 
Rusia.

Francia și Germania înarmeză mereu 
și’șl sporescă armatele. Priu noua lege 
militară francesă, se face cu putință a 
ridica armate în massă, ne mai fiindă 
adl scutită de armată nici măcară fratele 
orfaniloră. Cu alte cuvinte reforma ar
matei plănuită de Boulanger s’a pusă în 
esecutare. In vederea acestoră înarmări, 
Germania se vede silită a’șl spori armata 
cu două corpuri de armată — unulă pen
tru granița de cătră Rusia — și a cere 
pentru continuarea înarmăriloră sale mi- 
lione. Vorba e, că pănă când se voră 
totă cere jertfe dela popore, căci fără 
sfârșită nu potă fi?

Neliniștitore suntă scirile ce vină 
din Serbia șiBulgaria. Aceste douămiclstate 
se înarmeză și concentreză oștiri, de credl, 
că.se află în ajunulă unui răsboiu. Agenția 
Bulgară din Bucuresci a primită crdină 
telegrafică, ca să facă să se întorcă în 
Bulgaria toți supușii bulgari, spre a fi 
înrenduițl sub steaguri. Ceea ce e mai 
îngrijitoră, este faptulă, că Serbii îșl con
centreză trupele la granița de cătră Ser
bia. Se vede treba, că Intrigile rusescl 
și pote și altele, au isbutită a sădi neîn
credere între cei doi vecini.

„P. Lloyd", însemnați industriași din 
Berlină au însărcinată pe ună d-nă Dr. 
Horvath, să caute în Țera ungurescă, 
respective în Ardelă terenuri potrivite 
pentru întocmiri indnstriale, între altele 
și isvore minerale, și să facă pașii de 
lipsă pentru înființarea de stabilimente 
industriale. ** *

Stabilimente industriale. Precum spune

0 nouă numerare a poporațiunii. Se 
vorbesce cu siguranță, că ministrulă un
gurescă de comerță Baross va înfățișa 
dietei ună proiectă de lege privitoră la 
facerea censului seu a numerării popo- 
rațiunei, și va cere ună credită pentru 
acestă lucrare. Numerarea va începe la 
1 Ianuarie 1891. ** sj:

Jude dela tabla reg. din Pesta sus
pendați!. Șese denunțări despre înșelă
torii săvârșite de judele Edmund K-a 
s’au făcută pănă acum la tabla r. din 
Pesta. Cea dintâiu denunțare s’a făcută 
încă în Decemvre a. tr. Cercetarea în 
contra judelui, care e suspendată, ur- 
meză.

** *
Oficeru de honvedl defraudatorii. Sub- 

locotenentulă de honvedl Vilhelm Vavra 
din Pesta a fostă arestată în Tapio-Szuly, 
unde se afla cu batalionulă, în care ser- 
vesce, la esercițiu de arme, și escortată la 
Pesta. Causa arestării e, că Vavra a de- 
fraudată 700 fl. bani erariall.

* *
Mizeria în Țera ungurescă. „P. Lloyd" 

spune, că încă de pe acum se simte, din 
causa secerișului slabă, mizeria în unele 
ținuturi ale Țărei ungurescl, precum arată 
raportele oficiale sosite în ministeriulă 
de interne și de agricultură. Mai multă 
se simte mizeria în comitatele Zemplin, 
Abauj și Trencin, precum și în singu
ratice ținuturi ale Ardeiului. Se iau mă
suri ca, din causa lipsei de nutreță, trans- 
portulă de paie pe lmiile ferate ale sta
tului să se facă în regiă, și totodată se 
va adresa o provocare reuniuniloră agri
cole, să anunțe, împreună cu prețulă, pe 
acei agricultori, cari au paie și altă nu
treță de prisosă, spre a se pute ajuta 
celoră lipsiți.

*
Otrăvire prin păne. O familiă din 

Pesta constătătore din mamă și două 
fete era să fiă jertfa unei înveninărl 
prin pâne. Femeia, numită Bocsko, 
cumpără sera ună funtă de pâne și după 
ce o mân cară, ea și fetele, li-se făcu 
așa de rău, încâtă trebui să le vină în 
ajutoră societatea voluntară de scăpare. 
Pânea s’a supusă unei cercetări chemice.

** *
Zăpadă. Pe munții mai înalț! din 

lanțulă Carpațiloră făgărășenl se vede 
zăpadă, care ajunge pănă în brădetă.

** *

SCIRILE PILEI.
0 demonstrațiă antidinastică. Pentru 

că la ună concertă, dată la băile Palics 
în 18 Augustă, musica țigănescă a cân
tată imnulă împărătescu „Domne ține", 
direcțiunea ungurescă a băiloră a pedep
sită pe țigani cu 80 fl. Asta o spune 
„Pești Naplo" Nr. 242 dela 3 Septem- 
vre. Ce cfiti! cei din Viena despre acest 
actă de ungurescă „lealitate" dinastică?

* * *
Transferata. Căpitanulă cl. 2 Pavelă 

Costanii din regimentulă 2 de infanteriă 
din locă e transferată la semibrigada 8 
de honvedl.

* 4= *

Ună trioră nou multă mai practică, 
decâtă cele puse pănă acum în folosință 
a inventată d-lă subdirectoră ală scolei 
de agricultură dela Herestrău înBucuresci. 
Triorul acesta se distinge nu numai prin 
prețul lui multă mai mică, decâtă celă al 
orl-cărui altulă din triori cunoscuțl, ci mai 
multă încă prin aceea, că separă desă
vârșită grâulă de ori ce alte materii 
străine, chiar și de bobele de săcară. — 
Cum aflămă, acestă trioră va fi trimisă 
la esposițiunile agricole ce se facă în 
tomna acesta în diverse țâri.

* * *
Dela esposiția din Parish. Numârulă 

din urmă ală revistei beletristice „l’Illus- 
stration" conține desemnurl represetândă 
pavilionulă română dela esposițiunea 
din Parisă, femeile dela restaurantulă 
Iordache, lăutarii și alte tipuri, spune 
„România".

* * *
Măsuri contra colerei. In vederea 

colerei, ce bântue în două localități din 
Mesopotania, și a pestei, ce bântue în 
Yemen, consiliulă seperioră sanitară din 
Bucuresci a propusă a se respinge din 
porturile române vasele, ce vină din 
acele părți și nu ar fi făcută carantină 
într’ună portă otomană cu lazaretă. 

Din raportulu generalii alu 
comitetului Associatiunei.
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Averea Associațiunei.
Starea averei Associatiunei pe anulă 

1888 se recapituleză astfelă :
Fondulă Associațiunei 110352 fl. 60 

cr.; Fundațiunea Marinoviciu 2620 fl.; 
Fundațiunea Dobâca 1217 fl. 80 cr.;
Fundațiunea Rîurenă 1299 fl. 81 cr.;
Fundațiunea Bașiota 622 fl. 82 cr.; 
Fundațiunea Galliană 1587 fl. 10 cr.;
Fundațiunea Tofălenă 1911 fl. 79 cr. ;
Fundațiunea anonimă (Brașovă)458fl. 98 
cr.; Fundațiunea Timoteiu Gipariu 666 
fl. 25 cr.: Fundațiunea G. B. V. 3482 
fl. 42 cr.; Fundațiunea Pop-Maioră 1443 
fl. 33 cr.; Fundațiunea Contiuauă 733 
fl. 59 cr.; Fundațiunea Țiție 499 fl. 77 
cr.; Fundațiunea Societății iuriștiloră din 
Sibiiu 437 fl. 61 cr.

Este de observată, că capitalulă în
vestită în școla de fete din Sibiiu este 
cuprinsă în suma de mai susă arătată la 
fondulă Associațiunei.
Consemnarea membriloră Associațiunei transil
vane pentru literatura și cultura poporului ro
mână, cari au răposată dela adunarea generală 
din Abrudă, ținută în 5 și 6 Augustă 1888 pănă 

în 27 Augustă 1889.
Paulă Dunca din Sibiiu, mem

bru fundatoră; Ioană Fechete Ne- 
gruțiu din Blașă, membru pevieță; Va- 
silie Roșiescu din Clușiu, membru pe 
vieță; Bucură Ciorană din Rășinari, mem
bru fundatoră ; Ioană Gallă din Abrudă,

membru ordinară; Ioană Popasu din 
Caransebeșă, membru fundatoră ; Nicolau 
Popă din Feneșiulă-săsescă, metubru fun
datoră ; Ilarionă Duvlea din Făgărașă, 
membru ordinară ; Radu Bălașă din Si
biiu, membru ordinară ; Dumitru Moldo- 
vană din Sibiiu, membru fundatoră; B. 
G. Popoviciu cavaleră din Viena, mem
bru fundatoră; Ioană Antonelli din Blașă, 
membru ordinară; Ștefană Manfi din 
Blașiu, membru ordinară.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Din Noi’flulfi Trausilvaniei, la

22 Augustă 1889.
M’am simțită fericită a pute visita 

și eu odată Năsăudulă, metropola cultu
rală a Româniloră din Nordulă Tran
silvaniei. încă de pe la Salva zăresce 
călătorulă grandiosa clădire a gimnasiu- 
lui românescă și cele două turnuri ale 
bisericei pompose, care ar pute servi cu 
demnitate și ca catedrală unui episcopă. 
Aceste două aședăminte de cultură com
pună mărirea și gloria foștiloră gră- 
nițerl.

Ca unulă, care trăiescă între alte 
nemuri, m’am pătrunsă de bucuriă re- 
vădândă acestă opidă, ce’ml deșteptă 
dulci amintiri din tinerețe. Sub impre- 
siunea acesta ’ml încercă pena, spre a 
descrie cele vădute și audite.

înfățișarea esteriără a Năsâudului 
s'a schimbată în multe privințe de 33 
ani încoce, de când am studiată eu a- 
colo. — In loculă fostei biserici din 
piață, este ridicată ună mică monumentă, 
ce constă din ună grilagiu de feră, în 
mijloculă căruia e o răstignire. Piața 
astfelă s’a mărită și biserica cea nouă 
se înalță măestosă în frontulă ei. Prin 
strade e condusă apa din părăulă „Va
lea caseloră," ce curge prin canale par
dosite. In mijlocă e fântână cu pumpă, 
Din ruinile fostului institută militară, 
arsă de insurgenți în 1848, abia se mai 
zărescă urme. Dispară cu încetulă mis
tuite de dintele timpului.

Primula lucru, ce’ml propusemă în 
călătoria mea la Năsăudă, era să vizi- 
teză biserica, apoi gimnasiulă. Am mersă 
deră în biserica la înserată, unde D-lă 
preotă Ioană Născuțiă cu învățătorulă și 
fătulă săvârși a serviciulă divină cântândă 
armoniosă. Interiorulă, ca și esteriorulă 
bisericei, p^este totă este măestosă; — 
iconostasulă și amvonulă prea frumose. 
Mi’s’a spusă, că acestă paladiu religiosă 
a costată vr’o 7000 fl.

La eșirea din biserică avui fericirea 
a conveni cu Venerabilulă D-nă vicariu 
episcopescă Gregoriu Moisilă, ună pă
rinte atletică septuagenară și înălbită de 
dile, — față cu care ml-am esprimată 
admirarea pentru frumsețea bisericei.

Elă îșl iuți pașii: Acuși însă îlă 
mustra conștiința și stete locului.

Ce faci Simione? se întreba sin
gură. Omulă acesta piere, fără nici ună 
ajutoră., ție îți e frică și treci pe lângă 
elă. Nu cumva te-ai îmbogățită deodata 
și ți-e frică, că-țl va răpi cineva bogăți
ile? Ei. Simione, asta nu-i faptă bună.

II.
Simionă se duse la omă. Apropi- 

ându-se de elă, îlă privi cu luare aminte, 
înaintea lui stetea ună bărbată tînără 
sănătosă, nici urmă pe trupulu lui, că 
doră i-ar fi făcută cineva vre-ună rău... 
se părea numai înghețată, sfiiciosă, sta 
totă răcjimată, nu se uita la Simionă, ca 
și când ar fi atâtă de slăbită, încâtă nu 
și-ar putea deschide ochii. Simionă se 
apropiă de elă bine. Tînărulă, deodată 
îșl vine în fire, deșehide ochii și se uită 
în fața lui Simionă. Din clipa asta îi 
plăcu lui Simionă de elă, aruncă cișmele 
de pâslă la pământă, îșl desface cingă- 
torea, o pune pe ele și se desbracă de 
caftană.

Nu e timpă de a face multă vorbă, 
îșl (jice cismarulă. Hai! îmbracă’lu și 
înainte!

Simionă apuca pe tînără de sub- 
suoră și-i ajuta să stea în picidre. S’a 
ridicată omulă. Era ună tînără cu trupă 
gingașă, curată, la mâni și piciore ne
vătămată, cu căutătura forte prietinosă. 
Simionă îi aruncă caftanulă pe umeri, 
îi ajută să’șl tragă mâuecile și’lu în
cinge. îșl luă și căciula de pe capă și 
voia să i-o pună în capă celui golă, der 
simți frigă la capă. Eu suntă chelă, îșl 
dice elă, der tînărulă are pâră lungă 
bulbucată. Și erăși îșl puse căciula în 
capă. Mai bine îlă încalță cu cișmele.

îl dise să ședă și-i trase cișmele în 
piciore.

După-ce l’a îmbrăcată în chipulă 
acesta, dise Simionă cătră elu :

„Așa e bine frățiore. Acum trebue 
să faci mișcare, ca să te încăldescl- 
Poți merge ?"

Tînărulă nu se mișcă din locă... se 
uită la elă plăcută și nu pote vorbi.

„De ce nu vorbești? Căci doră nu 
putemă ierna aici. Trebue să mergemă 
la căldură ; ia bățulă meu, și te radimă 
de mine, decă te simți slabă."

Tînărulă plecă... pâșesce ușoră, nu 
rămâne îndărătă.

„De unde ești, prietine ?"

„Nu suntă din părțile astea." 
„Pe cei d’aci îi cunoscă pe toți.

Der cum ai ajunsă la bisericuță?" 
„Asta nu ți-o potă spune." 
„Nu cumva te-a jăfuită cineva?" 
„Nimeni nu mi-a făcută niti ună 

rău. Dumnedeu m’a pedepsită." 
„Se’nțelege de sine, tote vină dela 

Dumnedeu. Der unde-va totă trebue să 
se tîrăie omulă. Unde trebue să mergi?" 

„Mie îmi este totă una."
Simionă se miră de elă. Acesta 

nu-i ună pierde veră... vorbesce așa de 
dulce, cu tote acestea e închisă. Dum
nedeu scie câte minuni mai suntă în 
lume!

„Vino la mine acasă," îi dise în 
sfîrșită, „te vei mai reculege nițelă," și 
o porni înainte pe drumă cu străinulă 
alături.

Se ridică ună vântă, care străbate 
prin cămașa lui Simionă, amețela lui 
dispare pe încetă și începe a sgriburi. 
Se învălesce mai strînsă în mânecarulă 
nevestei sale, dicândă: etă-țl blană. Am 
plecată pentru blană și mă’ntorcă acasă 

, fără caftană, ba și ce e mai multă, pe 
de-asupra mai aducă ună golană acasă. 
Nevasta nu mă va lăuda pentru asta și, 

gândindu-se la nevasta lui, se întristă, 
uitându-se însă la străină, eră se înveseli.

HI.
De cu vreme șl-a făcută temeia lui 

Simionă rânduială în casă, a tăiată lemne, 
a adusă apă, a săturată copii, a mâncată 
ea, și acum îșl făcea socotela când să 
frământe pânea, astăcll ori mâne ? Mai 
este ună călcâiu bună de pâne. De 
cumva Simionă a mâncată în sată și 
nu-i va fi time tare, atunci îi va ajunge. 
Matriona*)  sucesce călcâiulă de pâne și 
pe-o parte și pe alta.

N’oiu frământa astădl dise, ea. De 
altmintrelea n’avemă făină decâtă pen
tru o pâne. Pănă Vineri ne vomă a- 
junge cu ea.

Puse pânea de-oparte, se așecjâ la 
masă și începu a cârpi o cămașă a băr
batului ei. Cârpindă astfelă se gândea, 
cum va fi cumpărată bărbatulă pieile.

Numai de nu l’ar înșela argăsito- 
rulă. Simionă ală meu e atâtă de pros- 
ticelă. Elă nu va înșela pe nimeni, der 
pe elă și ună băiată ți-lă portă de nașă. 
Optă ruble nu-i lucru puțină... poți că
păta o blană bună pentru ele. Erna tre-

*) Stăpâna casei.
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D-ltt Născuțiu a avuții bunătate a 

ne conduce (eram eu cu soția și fiica 
mea) la gimnasiu, unii edificiu în forma 
unei cruci inmense — din depărtare s’ar 
părea a fi trei edificii, cela din mijlocd 
cu ceva mai înalta, în realitate e unfi 
corpă de 130—140 pași în lungime, cu 
etagiurl, acoperita cu tinichea, — așe- 
datd peste podula și respective reședința 
vicariului in locuia unde au stata 7 case, 
cari au fosta dărîmate. Intru adevărd unfi 
capa de operă, care a costată, precum 
mi s’a comunicata, preste 120.000 fi. Una 
coridoră cu ferestri înspre stradă per- 
curge totă clădirea, are în parterd în 
partea dindărătd cătră Someșa subte
rane, de asupra cărora e sala spațiosă de 
gimnastică, eră în mijloculd etagiului 
sala de ședință a comitetului administra- 
tora ala fondurilora grănițărerescî șco
lare. Este aședata din stradă mai în lă- 
untru, lăsându-se loca deșchisa de pre
umblare, care se va planta cu arbori spre 
formarea unui parca, care să fiă cu timpula 
promenada studenților^ și a publicului.

Mari strămutări observai și între 
omeni. O generațiune s’a stinsa în inter- 
valula de una pătrard de seculd și mai 
bine, de când nu am umblata pe aici, 
căci școlarii de atunci sunt astădl deja 
omeni cărunți.J

Și mai de însemnata este, că mulțl 
străini s’au încuibata în Năsăudd, cu cari 
Românii moșneni nu pota ține concu
rența pe tote terenele vieții sociale, d. e. 
ale industriei, meseriei și cu deosebire 
ale comerciului, pentru că abia und Ro- 
mând are boltă între o mulțiume de 
Jidovi.

Aci e terenula de activitate aid Nă- 
săudeniloră să’șl reformeze societatea, 
să’șl creeze clasa de mijlocu, industriași 
și meseriași, apoi neguțători, nu numai 
inteligență, care se perde în lume, unulu 
e în Macedonia, altuld în Bănată, și alții 
mulțl în România, fiind-că aci în patriă 
după absolvare nu’șl capătă aplicațiune 
și postă, precum se întâmplă în genere 
cu Românii din acestă monarchiă, afară 
de singura instituțiune a armatei.

Oficiile publice, precum percepto- 
ratulti, poșta, gendarmeria și direcțiunea 
financiară și pretoriatuld suntu ocupate 
aci numai și numai de neromâni. Pre- 
toruld romând d. Nicolau Rusu e în- 
locuitd c’und ungurd Bodo, și se dice, 
că d. Iond Ciocand încă se va re- 
întorce dela administrarea fondurilord la 
gimnasiu, apoi la judecătoria de cercd 
și la cărțile funduare și amploiații ro
mâni trebue se lucre în limba maghiară.

Așa stau trebile pe aici sub ocâr- 
muirea „liberală14 ungurescă din diua de 
astădl.

Era 18 Augustă 1889, diua împăra
tului, pentru care s’a făcutd iluminațiă 

în presără, a cântată musica pompieri- 
loră, și s’a oficiată serviciu divină. In 
sera acestei dile a fostă baluld academică 
în sala de gimnastică a gimnasiului, dată 
în favorea tinerimei dela studiile mai 
înalte.

Eu mă așteptamd să vădd und pu
blică numerosd la bală; der m’am înșe
lată în speranță, deorece, acestă petre
cere n’a fostă cercetată cum credeamd 
eu, căci abia au fostă vre-o 80 persdne 
— mulțl domni din locd au escelatd prin 
absență, cu deosebire dintre d-nii profe
sori gimnasiall.

însăși viața socială lasă multă, forte 
multă de dorită în Năsăudd, și mirarea 
mea și mai mare mi-a fostă, că pitores- 
culă costumă națională nu l’au purtată 
nici o fică seu nevastă de grănițerl. A- 
cesta a fostă representatd în sera acesta 
de o singură domnișoră dela Șireagă. 
Intrarea a fostă de vre-o 80 fi. Mi-se 
spune, că mai anii trecuțl, când se ținea 
acestă bald în otelulă Rahova, se îmbul- 
c|ia publiculd ; er acum, când este sală 
corâspuncjătore, nu e publică. E greu a 
nimeri gustulă mulțimei. Caracteristice 
semne ale timpului, căci tinerimea aran- 
jatore și-a făcută datorința. Petrecerea, 
deși a fostă puțind cercetată, totuși 
a durată pănă spre dimineța dilei ur- 
mătore. ț.

Posturi vacante.
De învățători. TractulH gr. or. alu 

Sibiiului-. In Șura mare cu lefă de 200 fi., 
în Roșia săsescă cu lefă de 170 fi., în 
Mohu cu lefă de 250 fi., și la tote trei 
locuință naturală în edificiuld școlei și 
lemne de focă trebuinciose. Se cere 
și cunosciuța cântărilord și ritualelord 
bisericescl. Terminuld de concursă espiră 
în 30 Augustă.

Tractulu gr. or. alu Sighișorei: In 
Feleagu cu lefă de 120 fi., pentru can- 
torată bucate, cam 15 fi. accidenții, cu 
totuld 150 fl.; în Zoltană cu lefă de 
150 fi., în Mucundorf cu lefă de 150 fi., 
și la tote trei cvartiră și lemne de focă. 
Terminuld de concursă espiră în 2 Sep- 
temvre.

Tractulu gr. or. ală Câmpeniloru. In 
Neagra de joșii, Ponorelu și Sohodolu cu 
lefă de câte 100 fl/£ în Poiana, Peleșu și 
Lazcscl cu lefuri de câte 150 fl.; în 
Certegea și Valea verde cu lefuri de câte 
100 fl.; și la tote cvartiră și lemne. 
Terminuld concursului espiră la 31 Au
gustă.

Tractulu gr. or. alu Fizeșă-Sânpetrvlui: 
In Hida și Rodia cu lefă de câte 50 fl., 
30 viei mari cucuruzd și 3 orgii de 
lemne, cvartiră și folosirea grădinei 
școlei; în Dâncu cu lefă de 30 fl., 46 
viei mari cucuruzd, folosirea casei, gră

dinei și a locului cantorală, 24 cr. dela 
mortă mare, 12 cr. dela mortd mică, a 
treia parte din venitulă dela Botezulă 
Domnului, cvartivă; în Doliu cu lefă'de 
90 fl., 140 vid mari cucuruzd, 3 orgii 
de lemne, cvartiră și folosirea grădinei 
școlei ; în Stina cu filia Ciumerna (unde 
înv. are a se ’ngriji de ună suplentă) cu 
lefă de 106 fl., 52 viei mari cucuruzd, 
3 orgii de lemne, cvartiră; în Tămășu 
cu lefă de 150 fl. și cvartiră; în JJngu- 
rașu cu lefă de 80 fl., 40 vid marl cu
curuzd, 3 orgii de lemne, folosirea gră
dinei școlei și cvartiră; în Pornita cu 
lefă de 50 fl., 30 vid mari cucuruzd, 3 
orgii de lemne, folosirea a 2 pămeuturi 
arătore și a grădinei școlei, cvartird; în 
Cubleșulu-romănă cu lefă de 79 fl., und 
stânjind de lemne și cvartird. Terminuld 
concursului espiră la 3 Septemvre.

Tractulu gr. or. alu Abrudului. In 
Bucium- Sată, Bucium-Isbita, Coma, Galați, 
Preasca, Soharu cu lefuri de câte 150 fl., 
în Trempoele cu lefa de 200 fl., și la tote 
cvartird și lemne. Terminuld concursului 
espiră la 31 Augustă.

Tractulu I. ală Brașovului. In Cer
nută cu lefă de 250 fl.; în Turckeșu cu 
lefă de 250 fl., cvartird și lemne. Ter
minuld concursului espiră la 6 Sep
temvre.

Tractulu II alu Brașovului. In Lis- 
neu cu lefă de 134 fl. în bani și bucate, 
cvartird și grădină; în Apaia cu lefă de 
85 fl. în bani și bucate lemne și cvar
tird ; în Baștelecu cu 218 fl. în bani și 
bucate, cvartiră; în Dobolii-inferiorl cu 
lefă de 300 fl. în bani și bucate, cvar
tiră ; Nou filială cu lefă de 65 fl. și cvar
tird. Terminuld concursului espiră la 12 
Septemvre. In Hermann cu lefă de 359 
fl., terminuld concursului espiră la 31 
Augustd.

Convocare.
Toți onor. Membri ai „Reuniunei 

învățătorilord rom. ort. din Districtuld 
aid X-lea Brașovd, aid archidiecesii tran
silvane44, precum și alte persone amice 
școlei se învită prin acesta a lua parte 
la adunarea generală a acestei reuniuni, 
ce se va ține la 11, 12 și 13 Septemvre 
a. c. v. în Brșovd cu următorea

Programă:
Luni 11 Sept, la 9 ore a. m. Mem

brii reuniunei voră asista in corpora la 
serviciuld divind împreunatd cu invoca
rea spiritului sântă și parastasd în me
moria membrilord decedați ai reuniunei 
în biserica Sf.-lui Nicolae din Șcheiu.

Ședința a l-a Luni 11 Sept, la 4 
dre p. m. 1) Deșchiderea ședinței prin 
presidiu în sala de desemnd a școlelord 
centrale române. 2) Apelulti nominald. 
3) Presentarea raportelord comitetului 
centrald despre activitatea în decursuld 
anului reunionalu 1888/89. 4) Alegerea 

comisiunilord pentru censurarea acestord 
raporte.

Ședința a Il-a Luni 11 Sept, la 4 
ore p. m. 5) Prelegere practică din geo- 
metriă de Ioană Danu și desbaterl asupra 
acestei prelegeri.

Ședința a Ill-a Luni 11 Sept, la 4 
ore p. m. 6) Deliberare asupra temei, ce 
eventuald s’ar fixa de M. Consistoriu.

Ședința a IV-a Marți 12 Sept, la 4 
ore p. m. 7) Presentarea și desbaterea 
asupra elaboratelord din despărțămintele 
reuniunei ndstre despre: „Autoritatea 
învățătorului în și afară de școlă șimij- 
ldcele de a o susține.44

Ședința a V-a Mercurl 13 Sept, la 9 
ore a. m. 8) Continuare în desbaterea 
asupra temei: „Mijlocele, prin cari s’ar 
pute introduce mai cu înlesnire lucruld 
de mână în școlele poporale.“

Ședința a Vl-a Mercurl 13 Sept, la 
3 ore p. m. 9) Raportelord comisiunilord. 
10) Stabilirea bugetului pe anulă 
1889/90. 11) Propuneri de sine stătătore.

Din ședința comitetului centrald aid 
reuniunei ținută la 30 Iunie v. 1889 în 
Brașovd.

G. C. Bellisiinusâ, I. Dariu,
Vico-preș. aeorotaru.

Inonuo s ciizițar e.
La școla civilă de fete a „Associa- 

țiunei transilvane pentru lit. și cultura 
poporului română44, se mai potd face 
înscrieri numai pănă la 14 Septemvre n. 
Totodată se aduce la cunoscința on. pu- 
blicd românescă, că cursuld complemen
tară proiectată, fiindd anunțate destule 
eleve, pentru a-ld pute începe, va func
ționa în anulă școlară 1889/90.

Sibiiu, în 6 Septemvre 1889.
Direcțiunea școlei.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciuld biuroului de coresp. din. Pesta.)

Antwerpen, 7 Septemvre. In fa
brica de cartușe (patrbne) de lângă 
porții s’a întemplatu ac|i o înfrico
șată esplosiune de dinamită. Mulțl 
au fostă răniți, mai alesu femei 
și cv.pii. Țăndări au căcțutu josh 
în diferite puncte ale orașului, 
chiar și în bursă, care tocmai era 
îndesuită, pricinuindu-se prin acesta 
o panică grozavă. Multe ferestri 
au fostă sparte și multoru cope- 
rișe li-s’au cășunată stricăciuni.

Antwerpen, 7 Septemvre. Toți 
lucrătorii și cu lucrătorele fabri- 
cei în numeru de 126 au fostu 
omorîțl. Prin esplosiune se aprinse 
reservoriulu pentru petroleu ru- 
sescft. Alte reservorii suntă ame
nințate a lua focă. S’au luată re
pede măsuri de ajutorare. Autori
tatea, poliția și garnisdna se înfă
țișară la loculă incendiului. Preoți

cută am trebuită să m’ajutd fără blană; 
nicăirl, nici măcar la spălătore la rîu 
n’am putută eși. Când eșia eld undeva, 
trebuia să îmbrace tote, mie nu-mi ră
mânea nimicd.... S’a dusă de multă, tre
buia să se fi întorsd deja, de nu s’ar 
fi lipită undeva voiniculd meu 1

Abia șl-a gândită aceste Matriona 
și se și aude und sgomotd pe trepte. 
Puse aculd bine și eși în tindă. Ea 
vede venindd doi: pe Simiond și cu eld 
und țărână încălțată cu cisme și fără 
căciulă.

Matriona mirosă câtă de colo, că 
bărbatu-său a băută rachiu. Așa s’a în
tâmplată, îșl dise ea, cum ml-am gân
dită eu. Și cum vede că eld e fără 
caftană, numai în mânecarulă ei, și că 
n’aduce nimicd cu eld, și cum tace și 
strîmbă din buze,... era p’aci să leșine. 
Banii i-a băută... i-a tocată, cine scie 
cu ce omd prăpădită, și l’a mai luată și 
pe acesta cu eld!

I-a lăsată să între pe amândoi. 
Acum vede înaintea ei und străină tâ
nără, slabă, îmbrăcată cu caftanuld băr- 
batu-seu, cămașă pe eld nu se vede.... 
oăciulă n’are. Eld stă nemișcată, nici 
măcar ochii nu și-i ridică. Asta nu-i 

omd bună, îșl cfise Matriona, e așa de 
fricosd.

Necăjită se duce la cuptord.
Simiond îșl luă căciula de pe capă 

se aședâ pe laviță, ca și când nu s’ar fi 
întâmplată nimicd.

Matrionă, Matriona, cjise eld, der dă-ne 
de cină odată44 borborăsi ea singură, 
der nu se mișcă din locd. Acuși se uita 
la unuld acuși la altuld, și clătina din 
capd. Simiond băgă de semă, că nevas- 
tă-sa nu e în tone bune. Der se prefăcu, 
că nu vede nimicd și, apucândd pe stră
ină de mână, îi dise:

„ȘedI frățiore, vomă cina ceva.44 
Străiuuld șede pe laviță.
„Nevastă, n’ai nimicd de cină? 
Matriona n’a mai putută răbda.
„Cină am, der nu pentru tine. Tu 

ți-ai băută mințile, pre cum vădd. Te-ai 
fostă dusă după blană, și-mi vii fără 
caftană, ba îmi mai aduci și und pierde- 
veră gold. N’am cină pentru voi, be- 
țivilord!“

„Ascultă, matrionă, nu mai flecări 
atâta.... întrebă mai ântâiu, ce feld de 
omd este acesta....14

„Spune mai bine tu, unde ai to
cată banii.14

Simiond bagă mâna în buzunard, 
scote hârtia de trei ruble și-o pune pe 
mesă.

„Aici îsd banii. Trofimov n’a plătită 
a făgăduită pe mâne.44

Matriona și mai tare se cătrăni.
„Blană n’ai cumpărată, der cu celd 

din urmă caftană ai îmbrăcată und go- 
land și l’ai adusă în casă.44

Ea apucă apoi hârtia de trei ruble, 
se duce cu ea să o pună bine și dise:

„N’am nici o cină. Nu potd da de 
mâncare tuturord bețivilord.44

„Ei matrionă", nu fii cu gura prea 
mare... ascultă mai ântâiu, ce-țl spune 
omuld.44

„Nu cumva dela und smintitd beată, 
am să audă lucruri cu minte ? Am sciutd 
eu de ce nu voiam să te iau de băr- 
batd pe tine, bețivule ! Pânza, care mi-a 
dat’o măicuța, ai băut’o, — te-ai dusă 
după blană — tote le-ai băută.44

Simiond voia să deslușescă nevestei, 
că n’a băută decâtd numai pentru două
zeci de copecl, voia să-i spună, cum a 
găsită pe omuld străină, femeia însă 
nu’ld lăsa să vorbescă... ea clocotesce de 
mâniă... scote totă două vorbe deodată... 

vorbesce și de lucruri petrecute cu clece 
ani mai înainte.

A vorbită așa pănă abia mai putea 
răsufla, fugi apoi iute la Simiond și’ld 
apuca de mânecă.

„Dă-mî scurteica! Numai una mai 
am și și pe asta mi-ai luat’o. Dă-mi’o 
ticălosule, luate-ar necuratuld!“

Simiond vrendd să desbrace haina, 
îi întorce mânecile.. Femeia trage de ea 
încâtd haina pocnesce pe la cusături. 
Matriona smâncesce haina, o aruncă peste 
capd și o tulesce spre ușă. Voia să esă 
afară, der și-a trasă de semă și a stată 
pe locd. In mânia ei ar fi vrută să verse 
numai venind, totodată însă voia să scie 
cine și de unde este străinuld.

IV.
„Dăcă ar fi omd bună, dise erășl 

femeia, „nu ar umbla gold, n’are nici 
măcar o cămașă pe trupă. In rele lo
curi ai fostă, bărbățele, d’aceea nu vrei 
să spui unde ai dată peste domnișoruld 
ăsta cinstită.44%

„Ecă ți-o spună, MatrionăJ: Cum viu 
pe drumd, îld vădd ședândd la bisericuță 
desbrăcată, aprope înghețată., acuma nu-i 
vâră, ca să pătă șede cineva gold. Dum- 
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și călugărițe îngrijesc de răniți, 
cari suntti fârte numeroși. Foculu 
se întinde totă mai multă. Cada
vrele nenorocițiloru se stranspârtă 
în massă în camera morțiloră.

J=J O

Regule pentru păstrare.*)

•*) După Smiles-Scln-amm.

III.
Puterea și influința disciplinei, 

^ice Smiles, este admirabilă. Nu 
numai în vieța soldățescă, ci și 
în vieța civilă orî-ce succesu a- 
ternă dela o disciplină bună. Fiă- 
care omfl stă sub o anumită dis
ciplină. Elfi trebue se-șl reguleze 
dorințele, adecă se scie ține semă 
de împrejurări, elfi trebue să as
culte de poruncile ordinei sociale 
și economice, precum și de min
tea sa, decă nu voesce să fiă ju
căria îmboldurilorfi sale josnice. 
Vieța unui oină de caracteră se 
întemeiază pe însușirea de a se 
stăpâni pe sine însuși și de a fi 
stridii și aspru cu sine însuși.

Intre noi se află încă prea mulțl, 
cari suntu lipsiți de cumpătare și 
de îngrijire pentru viitoră. Ei 
trăescu numai pentru momentu 
și se închină regulei de traiu epi
cureice : nu întreba ce va mai fi mâne! 
Chiar bărbați, cari au nevastă și 
copii, credu a fi făcută destulă 
decă se îngrijescu pentru ceasulu 
de față și nu se simtă neliniștiți 
de cugetarea la viitoru? Ori câtă 
de multă s’ar strădui aceștia, cer- 
celă de vedere ală loru este to
tuși mărginită ; decă câștigă multă 
și cheltuescă multă: le lipsesce 
virtutea unei înțelepte econo
misiri.

E lucru durerosă, că asemeni 
omeni se găsescă în tăte clasele 
societății. Cei din clasa mai înaltă 
facă multă luxă nesănetosă, le 
place prea multă strălucirea falsă 
și gustarea necumpetată, ceea ce 
a contribuită, ca să crescă poftele 
și nemulțămirea și în clasele de 
mijlocă și de josă.

Mai multă decâtă risipa, tre
bue să biciuimă sgârcenia (ava- 
riția), care stă în contrac|icere și 
mai mare cu păstrarea și cu sco
purile ei. Ce-i dreptă, omulă sgâr- 
cită adună bani ca și omulă păs- 
trătoră, der acesta e și totă, în 
ce se asemănă, căci singura bu- 
curiă a sgârcitului este numai 
grămădirea de bani. Omulă păs- •*) 

trătoră întrebuințeză pentru a-șl 
face vieța plăcută atâta, câtă pote 
și câtă îi este iertatu, și prisasulă 
îlă pune la o parte pentru viitoră; 
elă privesce la bană numai ca la 
ună mijlocă, spre a înainta, feri
cirea sa propriă și a familiei sale. 
Pentru sgârcită banii suntu ună 
idolă; elă n’are niciodată destulă; 
elă grămădesce comori, de cari 
însuși n’are nici ună tolosă, pe 
cari trebue se la lase moștenire 
altora. Sgercenia nu este decâtă 
o obositore măiestria, spre a face, 
ca sîrguința să fiă cu pecată, bo
găția săracă, puterea și vecța să 
fiărușinosă, vieța amărîtă, mărtea 
îngrijitbre, er moștenitorii se fiă 
fără vina loră nemulțămitorl.

Este datoria fiecăruia, a tână
rului ca și a bătrânului, de a eco
nomisi cu mijlbcele sale. Bărba- 
tulă, care este însurată, are o da- 
toriă și mai mare de a păstra. 
Nevasta și copii îi spună totulă. 
In casulă morții sale timpurie să 
rămână aceștia fără ajutoră în 
lume? Mâna milostivirei e rece, 
darurile ei suntă fără preță în a- 
semenare cu câștigulă sîrguinței 
și cu agonisirile cinstite ale unei 
vieți m'ăncitbre, cari aducă ajutoră, 
fără a vătăma simțulu. Economi- 
seze der fiecare, pe câtă îi stă 
în putere, și păstreze, nu pentru 
ca să-și grămădescă numai micele 
economii, ci spre a le privi ca ună 
altfelă, decâtă ca ună mijlocă 
pentru înaintarea propriei sale 
bunestărl și a bunestării altora.

Economiile, câtă de mici ar fi, 
ajută a șterge multe lacrămî și 
păzescă pe omă de multe grele 
năcacțurl. Omulă, care are ceva 
pusă la o parte pășesce mai vo- 
iosă în lume. Decă ’șl perde pâ- 
nea, ori îlă ajunge vre-o nenoro
cire, banii săi păstrați îi suntă 
ună sprijină, căci decă și nu potă 
să-lă scape de totă de cădere, to
tuși slăbescă urmările ei. Și dem
nitatea omului pretinde o înțe- 
leptă economisire. Datoria fie
căruia este de a se cresce pe sine 
însuși și a se nobilita, stăruindă 
totodată ca și semenii lui să facă 
astfelă. Multă atârnă dela voința 
omului și dela întrebuințarea ei. 
Câți nu suntă, cari avendă a se 
lupta cu grele năcazuri, le-au în
vinsă pe tote și din cea mai mare 
sărăciă și din posițiunea cea mai 
de josă socială s’au ridicată și 
înălțată, dovedindă câtă pote a- 
junge buna întrebuințare a voin
ței omului.

Totă începutulă e greu. Celă’ 
ce a luată însă o hotărîre tar©- 
de a merge-, înainte^ a făcută prh- 
mulă pasă, eăcl 4iffieau- Romanii; 
vechi: „a câștigată pe jjumetate 
celă ce a începutul"- Și stăru:- 
indă omulă însuși înainte dă și 
altora pildă, esemplu bună. Și 
cea mai bună dintre- tbte învăță
turile e aceea a esemplului bum, 
căci esemplele facă mai multă ca 
multe cuvinte și învățături.

Se mai jăluescă omenii și a- 
supra împărțirei neegale a bunu- 
riloră pământesc!.. Aceste plân
geri suntă așa de vechi ca. și 
lumea. In „arta economiei de 
casă“ a lui Xenophon întrebă. So- 
crate: „Cum vine că unii omeni 
trăescă în îmbelșugare și potă 
păstra ceva, pe când alții abia îșl 
potă câștiga cele neapărată de 
lipsă pentru traiu și se aruncă 
totodată în datorii?" — „ Causa 
este," răspunde Isomaclrus, „că 
cei dintâi îșl vedă de afacerile 
și trebile loră, pe când cei din 
urmă le negligă și le năpustescă."

Omenii se deosebescă deolaltă 
în cea mai mare parte prin gra- 
dulă minții loră, prin felulă loră 
de purtare și prin puterea activi
tății și energiei loră. Ună omă 
nobilă nu lucră niciodată volni- 
cesce, ci lasă a fi condusă de vir
tute, înțelepciune și de grija pen
tru c|iua de mâne.

E lucru firescă, că mulți su
feră naufragiu, se nenorocescă. 
Acela, care va aștepta totă mereu 
ajutoră dela alții, în locă de a se 
răzima pe propria sa putere, se 
va cufunda. Sgârcitulu ca și ri- 
sipitorulă, scumpulă ca și omulă 
escesivă, toți se voră nenoroci. 
Intr’adeveră, cei mai mulți bmeni 
de aceea nu au succesă, pentru 
că nu’lă merită. Ei apucă lu- 
crulă loră de-a’nd6sele și pară a 
nu învăța din pățaniile loră ni- 
mică. Ințeleptulă trage învăță
tură din paguba altora, prostulă 
nu învață nici dintr’a sa propriă. 
Noroculă n’are însemnătatea, ce 
i-o dau mulți. „Norocă" e mai 
de multe-orl numai ună altă cu
vântă, care vrea să cfică: dibăciă 
în vieța practică. Porumbi fripțl 
nu-i sboră nimănui în gură. Riche
lieu obiclnuia să cțică, că pe ună 
omă, care a avută nenorocire, nu 
voiesce să-lă aibă în serviciulă 
său; cu acesta înțelegea, că ună 
asemenea omă e ca și unulă, că
ruia îi lipsescă însușirile practice 
și care nu scie să tragă tolosă 

din pățanii (esperiență). Și pros
tia se- legă câte odată de- omă ca 
scaiulă.

Omenii escelențr și talentațl 
suntă adlese-orn lipsiți de înțelep
ciunea vieții. Nu potă nici-decum 
se se acomodeze- împrejutrăriloră. 
Ei rădică înșiși păreți, spre a da 
apoi cu capulă în ei.. Suntă așa 
de greoi cu pregătirile loră și. 
mergă așa de departe cu măsu
rile- loră de precauțiune, încâtă nu 
mai ajungă să-și împlinescă ade
vărata. chiămaiîe.. Li-se întâmplă,, 
ca aceluia, care vo-indă să sară, 
peste o grâpă,. șl-a luată avântă 
și a pornită fuga așa de departe, 
încâtă a ajunsă de totă ostenită 
la g-ropă și a. trebuită se ședă spre 
a răsufla.

In viața practică voimă să ve- 
demă fapte, nu numai pregătiri și 
pe omulă, care urmăresce scopuri 
și țînte anumite și caută a le a- 
junge pe cărarea cea mai dreptă, 
îlă preferimă aceluia, care mai 
ântâi ne spune cu vorbe lungi și 
late, cum trebue să se începă lu- 
crulă, și ne arată cu frase fru- 
mose, că elă voiesce să lucre așa 
și așa. Cuvinte fără de .fapte nu 
suntă decâtă aramă sunătăre și 
ună clopoțelă lărmuitoiă.

Dorința, de a merge înainte, 
de a ave succesă și chiar de a 
câștiga avere, nu e fără folosă. 
Ea este celă mai puternică mo- 
toră ală renascerei societății, este 
temelia energiei și activității, e 
isvorulă diliginței și ală ind jpen- 
denței. Ea împinteneză pe omă 
de a lucra, de a inventa, de a se 
distinge.

încă niciodată ună leneșă seu 
ună risipitoră nu s’a făcută ună 
omă mare. Numai între aceia, 
cari n’au lăsată nefolosită nici o 
clipită, aflămu bărbați, cari au 
mișcată lumea și prin sciința, în
vățătura, ori invențiunile loră au 
făcut’o să progreseze.

Totulă atârnă de acolo, cum 
scimă să folosimă banii noștri, 
averea și bogățiile nbstre. Pe pe
tra mormântului lui Iohn Domough 
în New-Orleans (America) suntă 
săpate pentru tineri neguțători, ca 
îndreptariu pe calea vieței loră, 
următorele regule fundamentale : 

„Gândesce-te totdeuna, că munca 
este una din condițiunile fundamentale ale 
esistenței nostre.

Timpulă e banii; nu lăsa nici o mi- 
nută nefolosită, ci scumpește-te cu fiă- 
care. (Minutele suntti creițarl pentru 
timpii, der galbinl pentru veclniciă !)

uedeu m’a trimisă la elfi... fără mine ar 
fi fostă pierdută. Ge eram să facă? Câte 
nu se Întâmplă în lume! L’am îmbrăcată 
cum am putut și l’am luată cu mine. 
Nu-țl pierde sărita, Matrionă, e păcată. 
Omulă trebue să se gândescă și la 
morte.

Gata să’ncepă din nou, Matriona 
aruncă o căutătură asupra străinului și 
tăcu. Străinulii nu se mișca, sta cum se 
puse pe marginea laviței, cu manile în
cleștate pe genunchi, cu capulă plecată, 
cu ochii închiși... mișca din sprâncene, 
ca și când l’ar chinui ceva. Matriona nu 
dise nici o vorbă.

„Nevastă, îi dise Simionă, n’ai tu 
nici ună Dumnezeu?"

Ea se uita încă totă la străină. Mâ
nia ei îi trecuse deodată. Ea puse pe 
mesă ună blidă, turnă în elă fiscă (bere 
subțiată cu apă) și mai puse pe mesă căl- 
câiulă de pâne, cuțitulă și lingurile.

Simionă pofti pe străină să mânce ; 
elă dumică pânea și începură să mânce. 
Femeia se puse lângă ei, îșl răzima ca
pulă pe o mână și nu luă ochii de pe 
străină.

Simția milă de elă și îi plăcea. 
Deodată se însenină fața ospelui, cre

țele de pe frunte dispărură, și elă se 
uita la Matriona și zîmbi.

După cină, Matriona stînse mesa și 
apoi începu să descosă pe străină :

„De unde ești ?"
„Nu suntă din părțile acestea/'
„Cum ai ajunsă la bisericuță?"
„Nu-o potă spune."
„Ti-a făcută cineva vre’ună rău?"
„M’a pedepsită Dumnedeu."
„Golă ai stată acolo?"
„Golă, eram să degeră. Simionă 

m’a văcjută, i-a fostă milă de mine, m’a 
îmbrăcată cu caftanulă lui și m’a adusă 
aici. Și tu ml-ai dată să mănâncă, să 
beau avendă și tu milă de mine. Dum
nedeu vă va ocroti."

Matriona se scula, luă dela ferestră 
o cămașă veche a lui Simionă — aceea 
pe care o cârpise — și o dădu străi
nului..., a găsită și nisce ismene și i-le 
dete și pe acestea.

„Ia-le. Vădă că n’ai cămașă. Cul- 
că-te unde-țl va plăce... în tindă ori pe 
cuptoră."

Străinulă îmbrăca cămașa și isme- 
nele, și se culca în tindă. Matriona luâ 
caftanulă, stinse luminarea și se culca 
lângă bărbatulă ei.

Acoperită c’o jumătate de caftană 
sta culcată și nu putea să adormă.... 
Străinulă nu-i mai eșia din minte. Gân- 
dindu-se că i-a mâncată celă din urmă 
călcâiu de pâne, că prin urmare, pe di- 
mineță nu le-a mai rămasă pâne și că 
i-a dată și cămașa și ismenele.... o cu- 
prinseră grijile... der îșl aduse aminte 
de zîmbetulă lui și inima î-se înveseli.

Multă timpă ea n’a putută închide 
ochii. Audindă că nici Simionă nn 
dorme, îșl trage caftanulă mai bine pe 
trupă.

„Simione!“
„Ce-i nevastă?"
„Voi ați mâncată pânea cea din 

urmă și n’am frământată alta. Nu sciu, 
ce-o să facă mâne, va trebui să împru
mută la cumătră Melania."

„De vomă trăi, nu vomă muri de 
fome."

Femeia tăcu câtva timpă.
„Bună omă se vede totuși că este, 

der de ce nu vorbesce deșchisă ?“
„Păte că nu-i dă mâna." 
„Simione!"
„Ce-i?"
„Noi ajutămă altora..; de ce nu ne 

ajută nouă nimeni? '

Simionă nu scia ce să răspundă.
„încetă acum cu vorba" ! dise în 

urmă, se întorse pe cealaltă lăture și 
adurmi.

V.
A doua di când se tredi Simionă, 

copii durmiau încă. Femeia eșise să 
împrumute pâne dela vecină-sa... Strei- 
nulă, în cămașă și ismene, sta pe laviță 
și privea la cuptoră. Fața îi era mai 
senină ca erl.

„Ei, frate dragă," îlă agrăesce Si
mionă, „trupulă cere hrană, și celă ce 
e golă îmbrăcăminte. Omulă trebue să 
îngriiescă de cele trebuinciose. Ce scii 
lucra?"

„Nu sciu nimică."
Simionă se miră și dice :
„Numai voiă să aibă cineva, tdte 

le pote învăța."
„Omenii lucră, și eu voiu lucra."
„Cum te chiamă?"
„Mihailă."
„Decă nu vrei să-mi spui, ce ai la 

inimă, e treba ta.... , der tu singură tre
bue să te hrănescl. Lucră cum îți voiu 
arăta eu, atunci îngrijescă și eu de tine."

„Dumnedeu să-ți ajute.... voiu lucra. 
Arată-ml, ce să facă?" ’
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Fă la totă omulă, cum voescl, să ți 
se facă.

Nu amâna nicl-odată pe mâne, ceea 
ce poți face adl.

Nu lăsa nicl-odată pe altulă să facă, 
ce poți însuți face.

Nu rămni nicl-odată, la ceea ce nu e 
ală teu.

Nu primi nimică de ună lucru 
așa de neînsemnată, ca să nu merite 
acențiune.

Nu cheltui nicl-odată, ceea ce nu’țl 
întră erăși.

Nu risipi, ci câștigă.
Cea mai mare ordine să fiă directiva 

fapteloră tale.
Silesce-te pănă ce vei trăi a face 

mai multă bine.
Nu-țl detrage nimică din ceea ce e 

de lipsă, ca să trăescl cum se cade, der 
trăesce simplu și cumpătată !

In fine: lucră pănă în cea din urmă 
clipită a vieței tale.“

Celor & mai mulți 6 meni le 
stă în puterea loru de a se scuti 
prin mesurl în contra nenorociri- 
loru și a miseriei. Acesta o potu 
ajunge prin străduințele lorii per
sonale, ori prin aceea, că lucră după 
regulele ideei de associațiune, de 
unire a puterilorii. Oameni în po- 
siția cea mai dejosfi a vieții potă 
prin aceea, că se'ntrunescu și-și 
unescu mijldcele, se se apere în 
multe privințe de greutatea sără
ciei și se înainteze bunăstarea 
loru trupescă și chiar și progre
sului poporului loru. Singuraticulu 
pote numai forte puținu face pen
tru progresului și îmbunătățirea so
cietății, forte multu pote înse face, 
decă se unesce cu semenii sei spre 
acestii scopti. Civilisațiunea nu este, 
decâtu ună resultatu alu lucrării co
mune. „Tdtă superioritatea omului 
asupra animaleloru — cjice Iohn 
Stuart Mill — zace numai în pu
tința lui, de a lucra împreună cu 
semenii sei și de a dobendi prin 
stăruințele unite ale multora aceea, 
ce nu se pote ajunge prin stăru
ințele despărțite ale singuratici- 
loru“.

Secretulu desvoltării sociale 
îlu aflămu în conlucrare și nu
mai prin colucrare se voră pute 
resolva și marile probleme ale 
vieții nostre economice și sociale 
viitore. Și’n adeverii, dmenii nu 
potft dobendi nimicii mare, fără 
a’șl uni puterile. Avantagiulii unei 
asemeni conlucrări e așa de înve
derată, încâtu ea a ajunsă a fi 
ceva de tote filele; o putemu ob
serva când ridicămu mari poveri, 
când se taie pomi, la secerișă ș. 
a. ș. a. La tote lucrările acestea 
este neaperatu de lipsă, ca se pdtă 
fi isprăvite mai bine și mai cu- 

rendu, ca multe persdne se lucre 
în acelașu timpii pe același locu și 
în acelașu modu. Destule proverbe, 
sentințe ș, a. ne spunu, că multe 
puteri mici la olaltă formeză o 
putere mare, că „unirea face pu
terea^, er poetulu ne-o esplică așa 
de frumoșii când cțic0 :

Unde-i unulă nu-i putere,
La nevoi și la durere;
Unde-să doi puterea cresce,
Ear dușmanulti nu’ndrăsnesce !

Tipuri flin vieța aiiirtlm.
Pentru poportî și tinerime de Dr. Carol Rothe.

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.)

Viclenia unei mâțe.I
0 mâță cerceta cuhna în totă diua 

pe timpulă amedii ca să primescă câte 
o bucată bunicică. Ea a și căpătată 
adeseori atari bucăturl. Când însă socă- 
cița cea de pănă aci a fostă înlocuită 
cu alta, a începută a nu-i mai merge așa 
de bine mâței. Socăcița cea nouă a fostă 
inimică mâțeloră și . nu le da nici o bu- 
cătură der era tot-odată și prevădătore 
ca nu cumva mâța de casă să lingăe 
prin blide. Când trăgea cineva clopoțe- 
lulă dela pdrta casei și socăcița trebuia 
să esă din culmă ca să deschidă ușa, 
atunci lua în brațe pe mâța, ca nu 
cumva să lingăe ceva prin culmă în lipsa 
ei. Numai după ce deșchidea portița 
lăsa apoi pe mâța din brațe. Mâța ș-a 
fostă însemnată forte bine acesta. Când 
pregătea însă odată socăcița de amecll 
mâța nu a mai intrată în cuhnă, ci s’a 
dusă în ambită și a sărită asupra dro
tului, de care era acățată clopoțelulă, 
așa încâtă acesta mișcată fiindă a înce
pută a suna. După aceea mâța s’a as
cunsă sub o masă din odaia ce se afla 
înaintea cuhnei și îndată ce a trecută 
socăcița pe dinaintea ei ca să deschidă 
portița, fugi iute în cuhnă, fura o bu
cată bună de carne și se cam mai duse 
cu prada făcută se o mânce în tignă.

De apucătura acesta șiretă s’a folo
sită mâța o bucată de vreme. Nimeni nu 
scia, că pe ce cale pieră cele mai bune 
bucăturl de carne și nimeni nu scia că 
cine totă trage clopoțelulă. In urmă, 
după mai multă pândire, s’a aflată că 
mâța a fostă făptuitorul ă celă viclenă.

hiorte prin o mâță.
Mâța dă câte odată semne urîte de 

necredință și de răutate. Acesta semne 
însă suntă urmările unei tractărl rele 
cu acestă animală din partea omului. 
Der acesta nu se păte totdeuna statori 
cu siguritate. Așa între altele în întâm

plarea următore. In ună sată săsescă a 
fostă crescută o muere o mâță de mică, 
și îșl petrecea dilele singură numai în so
cietatea acestei mâțe. Der într’o dimi- 
neță vecinii nu au mai văzută eșindă 
pe acea muere ca păn’ aci din locuința 
ei și au presupusă, că i-se va fi întâm
plată vre-o nenorocire. Și într’adevără, 
când au intrată omenii în locuința acelei 
muieri, au vădut’o zăcândă mortă în 
pată și avândă la gâtă și în obraji nisce 
mușcături de mâță. La deșchiderea ușei 
s’a fostă băgată de semă, că mâța a 
eșită cu grabă afară și din acelă ceasă 
nici nu a mai vădut’o nimenea.

Reutatea unei mâțe.

0 domnă avea ună cotoiu, pe care 
îlă avea forte dragă, încâtă îi permitea 
a mânca de amâdl în totă-deuna la una 
și aceeași masă cu ea. într’o a poftită 
domna la mesă pe ună prietină și cu 
acelă prilejă nu l’a pusă și pe cotoiu 
la masă. Fără vioiciune și morcotindă 
umbla cotoiulă încoce și încolo, vădândă 
că nu este învrednicită ca de alte-orl a 
șede la o mesă cu domna sa, și n’a 
voită să se îndestulescă nici cu cele 
mai frumose bucăturl. După ce a trecută 
amieda, domna a încercată să-lă liniș- 
tescă pe cotoiu prin lingușiri și l’a luată 
în brațe; animalulă celă răutăciosă și 
nemulțămitoră însă deodată mușca pe 
binefăcătărea sa la o mână și încă așa 
de tare, încâtă a trebuită să-și porte 
mâna vre-o patru săptămâni legată.

Cânele si mâța.J !
Proverbulă : „că ei trăescă ca cânele 

cu mâțau nu se pote în tot-deuna aplica 
la cei doi prietini ai casei omului; căci 
aceste animale încheiă adeseori între 
sine o strânsă prietiniă. 0 istoriără prea 
frumosă istorisesce domnulă W. despre 
aceste două animale. Anume elă avea 
ună câne și o mâță, cari nu se puteau 
despărți de locă de cătră olaltă. Când 
primia cânele câte o bucătură bună, elă 
o împărția întotdeuna cu mâța, cu ună 
cuvântă. aceste animale mâncau totă 
din ună blidu și durmiau în unulă și 
acelașă așternută.

Odată a voită să pună domnulă W. 
la probă prietiniă dintre aceste două 
animale și a închisă pe mâța în o odaiă 
deosebită, unde a ospătat’o câtă se pote 
de bine, totodată a închisă și pe câne în o 
altă odaiă și a poruncită ca să fiă amân
doi supraveghiațl. Domnulă W. voia 
anume să scie ,că ticni-va la mâță mân
carea fără prietinulă ei ? Mâța mânca cu 
poftă mare și se părea că șî-a uitată cu 
totulă de câne. După ce a isprăvită cu 
mâncarea, fugi îndată afară din casă cu 
prilej ulă când a părăsită și domnulă W. 
odaia.

In dulapulă odăii, unde a mâncată 
mâța mai, era păstrată o jumătate de 
potârniche, care avea să fiă pregătită 
domnului W. de cină. Pe când se afla 
domna casei în odaia de alături, unde se 
ocupa cu lucrulă, a audită miorlăituri de 
mâță. Mâța după mâncarea cea gustosă, 
eșindă din acea odaiă, s'a dusă ață la 
câne și a începută a miorlăi în modă 
neobicinuită și în continuu, la care câ
nele i-a răspunsă prin ună lătrată scurtă. 
Dup’aceea merseră amândoi la ușa, prin 
care întrai în odaia unde a fostă mân
cată mai înainte mâța, și au așteptată 
pănă ce din întâmplare a deșchisă ună 
copilă ușa. îndată ce s’a deșchisă ușa, ei 
s’au vârîtă amândoi în lăuntru. Dămna 
W. a observată, cum s’a dusă mâța ață 
la dulapulă, în care se afla potârnichea, 
a împinsă c i labele acoperemântulă 
blidului și apoi îi aduse potârnichea 
cânelui. Acesta numai decâtă o și mânca 
și apoi amândoi se ascunseră; când a 
deșchisă domnulă W. la reîntorcere ușa 
acelei odăi, atâtă cânele câtă și mâța 
eșiră cu degrabă și pe furișă din odaiă. 
Domna casei i-a făcută firesce dup’aceea 
cunoscută soțului ei ceea ce a observată.

Mâța a trebuită să-i împărtășescă 
cânelui prin miorlăiturile sale despre bu
cata cea gustosă ce a mâncată, pote că 
ea a voită să’i dea cânelui să înțelegă 
și aceea, că câtă de rău îi părea, că nu-a 
fostă și elă la acea mâncare, și totodată 
l’a poftită să mergă împreună pănă la 
dulapă, ca să-lă cerceteze, unde i-a în
tinsă acea bucătură bunicică.

Leulâ lui Androcle.

Istoridra următore ce-i drepții, că 
s’a întâmplată cam de multă timpă, însă 
așa de tare semănă cu observările mai 
nouă, încâtă ea se pote cu dreptă cu
vântă privi de adevărată.

In veculă celă dintâiu ală erei creș
tine avea proconsululă romană din Africa 
unu sclavă cu numele Androcle. Acesta 
ne mai putândă suferi tirănia domnului 
său, fugi în pustiă. Acolo șl-a aflată o 
peșteră de locuință. N’a trecută multă 
timpă de când a fostă intrată în peș
teră și etă că sosesce acolo adevăratulă 
proprietară ală acelei peșteri, ună leu gro
zavă. In locă de a-lă sfâșia pe sclavă, 
leulă se uita la elă întristată și’i întinse 
ună picioră, ca și cum s’ar ruga pentru 
ajutoră.

Androcle tremura la începută cu
prinsă fiindă de frica morții, der pe în- 
cetulă prinse curagiu și cerceta piciorulă 
leului cu deamăruntulă, unde a aflată ună 
mărăcine mare. Elă scose mărăcinele 
afară și mântui astfelă pe leu de dure
rile sale. Animalulă s’a arătată forte 
mulțămitoră față de binefăcătorulă său, 
îngrijindu-se în decursă de trei ani de

trainică. Veniau omenii din întregă ți- 
nutulu să-și facă cisme la Simionă, așa 
că averea lui crescea vădândă cu ochii.

într’o di de ernă măestrulă și uce
niculă lccrau împreună. Deodată se a- 
propiă o saniă acoperită, cu trei cai; 
sunau clopoțelele cailoră. Sania se o- 
presce, ună servitoră sare de pe capră 
și deșchide ușa dela saniă. Ună domnă 
îmbrăcată într’o blană se dădu josă. 
Când era să între întindă casei lui Si
mionă, femeia deșchise ușa largă. Stră- 
inulă se plecă puțină, întră în odaiă, 
apoi se întinse odată, — eră aprope să 
dea cu capulă de grindl, elă cuprindea 
mai patra parte din odaiă.

Simionă se scolă, se plăcă și se uită 
cu mirare la ăspe. Astfelă de omă nu 
văduse în vieța lui. Simionă însuși este 
slabă și Mihailă e slabă, er matriona e 
subțire ca o custure, Străinulă însă a- 
vea înfățișarea ca și când ar fi venită 
dintr’altă lume; fața lui e roșiă, umflată, 
o cefă ca de bou.... întregă credeai 
că-i turnată din feră

Domnulă străină răsufla puțină, des- 
brăcâ apoi blana, se așeefâ pe laviță și 
(lise: . . , ‘

■ „Care-i aici măestrulă?

Simionă pășesce înainte și răs
punde :

„Eu Măria ta!“,
Domnulă făcu semnă servitorului :
„Adu marfa încoce! “
Servitorulă aduce ună pachetă, dom

nulă îlă ia în mână și’lă pune pe masă.
„Desfă’lă,“ porunci elă.
Servitorulă desfăcu pachetulă.
„Eată, cismarule,“ întreba străinulă, 

„vedl tu marfa asta?“
„O vădă, mărite domnule ?“
„Pricepi tu, ce felă de marfă e 

asta?“
Simionă o pipăie și răspunde:
„Bună marfă.u
„Credă și eu, că e bună. Tu, pros

tule, în vieța ta încă n’ai vădută marfă 
ca acesta. Marfă nemțescă. Două-decI 
de ruble am plătită pentru ea.“

Cu sfială răspunse Simionă:
„Der unde să fi vădută noi de a- 

cestea ?“
„Credă și eu. Poți tu face din 

marfa asta cisme pe piciorulă meu ?“
„Potă, Măria ta.“
Străinulă începu a-i striga tare:
„Bagă bine de semă pentru cine 

lucrezi și ce piele deosebită ai. Fă-mi 

cisme, pe care să le portă ună ană de 
dile, fără să se scâlcie și fără să se taiă 
ața. Decă te taiă capulă, începe și cro- 
esce. Decă nu pricepi, atunci lasă-te, 
nu strica pielea. Iți spună înainte :decă 
cișmele voră plesni ori se voră scâlcia 
într’ună ană de dile, te voiu băga în 
temniță. Dâcă însă nu se voră scâlcia 
și voră ținea ună ană întregă, dece 
ruble îți plătescă pentru lucru.

Simionă se înspăimânta.... nu scia 
ce să răspundă. Trase cu ochiulă spre 
Mihailă, îlă scutura de mânecă și-i șop- 
tesce:

„Să primimă?^
Mihailă dă din capă, ca și când ar 

dice: primesce.
După asta făgădui Simionă, că e 

gata să cosă cisme, cari nici să nu se 
scâlcie, nici să nu plesnâscă.

Domnulă străină porunci servitorului 
său să-i tragă cisma din piciorulă stângă 
și-și întinse piciorulă.

„la’ml măsură!“
Simionă îndoi o fâșiă lungă dehâr- 

tiă, se puse în genunchi, îșl șterse mâ- 
nile de șurță, ca să nu murdărâscă cio- 
rapulă domnului, și începe să ia măsură. 
Măsura talpa și laturea piciorului. Când 

Simionă ia o bucată de drotă cu 
rășină și-i face urechi ca la acă.

„Uită-te bine, asta nu-i lucru mare.“
Michailă să uită cu luare aminte și 

face tocmai ca Simionă. Cismarulă îi 
arătâ mai departe. Michailă le cuprin
dea tote îndată.

OrI-ce lucru îi arăta măestrulă, Mi- 
hailă îlă pricepea și era supusă și di- 
baciu. Chiar a treia di lucra de gân
deai, că în totă vieța lui a fostă totă 
cismară. Lucra fără să-și ridice ochii 
de la lucru și mânca puțină. Decă nu 
era de lucru, ședea tăcută, privindă în 
susă ; la uliță nu eșia, o vorbă de pri- 
sosă nu spunea, glumă nu făcea, nici nu 
rîdea.

Numai odată l’au vădută cismarulă 
și nevastă-sa zîmbindă: a fostă în sera 
dintâiu, când femeia i-a dată de cină.

VI.
Trecea o di după alta, o săptămână 

după alta și etă c’a trecută ună ană în- 
tregă.

Mihailă locuia totă la Simionă și 
lucra. Despre uceniculă lui Simionă se 
lățise vestea, că nimeni nu se pricepe ca 
elă să cosă cișmele atâtă de bine și
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elă, aducându-i carne sălbatică de totă 
felulfl. Androcle putea în ăsttt modti să 
petrâcă totă ascunsă și astfelă săpa de 
cursele domnului său.

Intr’o di însă nu se ivi de locă leulă 
la Androcle și elă a fostă acum silită 
să âsă din peșteră ca să-și caute ceva 
de mâncare. Se întâmpla înse, că a fostă 
vădută de nisce șpionl și numai decâtă 
și prinsă. Elă a fostă acum trimisă la 
domnulă său, care se afla în Roma, și a- 
jungândă acolo a iostă judecată de că- 
tră domnulă său după datina acea bar
bară de atunci, ca să se lupte cu fiârăle 
sălbatice.

In arenă seu în loculă acela de 
luptă a fostă slobozită asupra lui An
drocle ună leu puternică, carele deja a 
fostă sfâșiată pe mai mulțl osândiți. Dâr 
ce să vedl! In locă de a năvăli leulă 
asupra jertfei sale celei nouă, i-se aruncă 
cu lingușire la piciore și ’șl arată în tot 
felulă bucuria sa. într’ună târdiu recu
noscu și Androcle pe prietinulă său, carele 
așișderea — pote că puțină mai înainte 
decâtă elă — a fostă prinsă și adusă la 
Roma.

Mirarea privitoriloră s’a mărită, când 
a fostă eliberată din cușculia sa ună 
leopardă și lăsată să năvălâscă asupra lui 
Androcle, căci câtă ce s’a apropiată acelă 
leopardă de Androcle, a fostă numai de
câtă sfâșiată de cătră leu.

Impăratulă Caligula, care domnea a- 
tuncl în Roma și care a fostă de față 
la acea întâmplare ne mai pomenită, 
chiămâ pe sclavă la sine și îlă întreba 
asupra acestei pricini. Androcle firesce, 
că îi spuse din firă în pără tdtă istoria 
vieții sale. Impăratulă mișcată prin acâstă | 
întâmplare de totă rară, dărui atâtă lui 
Androcle câtă și leului vieța. Androcle 
a umblată după aceea însoțită de leulă 
său prin totă orașulă Roma și a fostă 
din belșugă cu daruri dăruită.

(Va urma)

Din traista cu minciunile.**)

**) Bucățile din numărulă trecută de Du
minecă suntă de același autorii.

*) România.

Ir. țeră-i rea apa.

Ună țigană a totă audită, că în 
țâră*)  e cu multă mai bine, și ne mai 
putândă trăi pe aici, nu s’a socotită 
multă, ci a plecată. Der ce să vedl ? nu 
trecu multă, și se întorse acasă. Omenii 
îlă totă întrebau, că de ce a venită, âr 
elă de rușine, ca se scape de omeni, le-a 
spusă, că nu i-a plăcută apa pe acolo 
și de aceea s’a întorsă acasă. Ună omă 
mai isteță îi (jise:

—D’apoi mă, domnii din țâră cum o 
beaă ?

„Da așa, că ei mâncă ântâiu.
Chiar și rea o bâu destui,
Dâcă mâncă și ’să sătui.“

EEarri'toal arxte portas.

Ună preotă de altă lege, âr nu de 
legea românescă, avea ună căpău cu nu
mele Hanibală. Căpăulă era unica lui 
avere, elă îlă lua cu sine în tote locu
rile unde se ducea, chiar și la biserică. 
Căpăulă avea ună locă într’ună unghiu 
ală altarului și acolo aștepta în li- 
nișite pănă găta popa slușba. La 
nisce Rusalii s’a dusă popa la bise
rică, cânele l’a însoțită ca totdâuna. 
Fiindă o căldură mare, popa n’a mai 
putută răbda și șl-a aruncată nădragii 
în unghiu, a servită fără ei, că nu se 
vedea fiindă cu reverenda. Nădragii 
erau din vremuri și atâtea petece aveau 
în fundă, de nici să’i fi pusă la țîntă 
și nu se puteau rupe mai tare. După 
slujbă avea să le țină omeniloră și o 
cuvântare. Se sue pe amvon și începe. 
La cuvântarea asta aduse elă mai multe 
esemple, și când era mai aprinsă, aduse 
și esemplulă cu Hannibal ante portas 
(adecă că dușmanulă e înaintea porții). 
Căpăulă l’a audită, și credândă că îi 
cjice să caute aportă, ca și când ai bate’n 
pălml, veni din altariu cu nădragii ’n 
gură și se sui pe amvonă.

Tablou! loantt Fiscu lui Gruiță.

MULTE SI DE TOATE.
0 reușită pungășia.

Foi Parisiene povestescă următorea 
istoriă despre ună Francesă din provin
cia, care a călătorită la Parisă să cer
ceteze esposiția și acolo ș’a perdută 
banii, ce și i-a adusă cu sine prin o reu
șită coțcăriă (pungășiă). Ună arendașă 
forte bogată de pe la țărmurii Groronnei 
cu numele Effelak, a trasă în Parisă la 
ună otelă din strada Vaugireau. înainte 
de a’șl face lunga sa preâmblare prin 
câmpulă lui Marte se odihni după 
prânză într’o cafenea a esposiției, unde 
făcu cunoscința unui individă, care avea 
o înfățișare de omă cinstită. Acestă 
străină se așecjâ lângă dânsulă și’i po
vesti, că elă ar fi venită din provinciă 
la Parisă, ca să vadă ,esposiția, dâr i s’a 
urîtă de morte, că nu cunosce pe ni
meni. Effelak îi spuse de asemenea, că 
și lui nu-i place singurătatea. După o 
scurtă petrecere împreună, deveniră 
acești doi provinciali cei mai buni prie
tini de pe lume. Străinulă împărtăși lui 
Effelak, că elă ar fi folosită călătoria sa, 
spre a încassa o moștenire. „Eu“, astfelă 
vorbi elă, „am la mine 20,000 franci și 
suntă tare îngrijată. Parisulă e plină de 
pungași. Mă temă să nu mi se fure por- 
tofoliulă și pe de altă parte nu-l’-așă

lăsa în otelulă meu. Suntă silită să-mi 
ascundă biletele mele de bancă; le voiu 
îngropa unde-va în împrejurimea Pari
sului. D-ta, dâcă voiescl, poți veni cu 
mineu. Amândoi prietinii călătoriră în 
cjiua următore spre Meudon și după ce 
au luată ună bună dejună, în vreme-ce 
prietinulă lui Effelak i-a arătată acestuia 
o mulțime de bilete, ce sămănau forte bine 
cu biletele de bancă, porniră împreună 
spre cea mai apropiată pădure. După 
ce prietinulă ș’a ascunsă cei 20,000 
franci într’o gropă, ce se afla sub ună 
arbore, întreba pe Effelak: „Nu ai nimică 
de ascunsă?“ Effelak scose din buzuna- 
rulă său optă bancnote de câte o sută 
franci, 1220 franci în aură și argintă, 
desfăcu apoi lanțulă său de aură dela 
câsornică, luă și câsorniculă și le depuse 
tote în gropa prietinului său. Apoi se 
întorseră amândoi mulțămițl îndărătă la 
Parisă și se despărțiră pe la ora 1 după 
amâcjl, după ce ș’au dată ună rendez
vous în otelulă din strada Vaugireau 
pentru diua următore.

Effelak aștepta și aștepta, dâr înso- 
țitorulă său numai venia. Effelak începu 
se bănuiască și chiară și gândulă nu
mai îlă făcea furiosă. Elă se hotărî a 
călători cu cea mai mare grabă la Meu
don și aici alergă la ascundătâre. Na
turală, că furia lui a fostă forte înte
meiată. In gropa de sub copaciu Effelak 
nu mai regăsi nici francii săi, nici lan
țulă, nici câsorniculă, ci numai portofo- 
liulă prietenului său cu biletele sfintei 
naivități (simplicități), cari fuseseră zugră
vite de pretinsulă moștenitoră.

*
0 întâmplare familiară.

Se scrie din Ragusa cu data de 27 
Augustă n.: Următorea romantică afa
cere se va termina în luna acâsta înain
tea tribunalului nostru. Cam cu vr’o 
două-decl de ani înainte, ună țărână să
racă din prâjma orașului nostru, nepu- 
tândă cu totă voința ce o avâ, să câș
tige pentru sine și pentru nevastă-sa 
hrana de tote dilele, îșl făcu planulă să 
se ducă în America și să’șl caute acolo 
noroculă. Elă îșl încredința soția sa 
preotului, croată ală satului și promise, 
că va îngrijî după puterile sale pentru 
întreținerea ei. Noroculă îi și surîse ță
ranului, așa că elă trimetea în totă luna 
preotului, ca personă de încredere, câte 
o scrisore cu câte 50 fi. pentru nevas- 
tăsa, care nu scia ceti și scrie. Țăranulă 
ajunse mai târdiu la o însemnată avere 
și mări suma, ce-o trimetea pentru soția 
sa : der înșelătorulă preotă preda soției 
numai câte 5 fl. pe lună, âr restulă îlă 
opria pentru dânsulă. Acestă înșelătoriă 
dură 15 ani de-a rândulă, pănă când 
preotulă, cuprinsă de frică, ca mișelia 
i-s’ar putea descoperi, trimise țăranului

în America ună atestată falsă de mortea 
soției sale, âr soției lui îi ceti o scrisăre 
falsă din America, că bărbatu-său a mu
rită, după puține dile apoi preotulă dis
păru din sată, fugindă la Corfu. Neno
rocita femeiă ajunse în urma acâsta 
într’o cumplită miseriă și abia ’și târăia 
dilele prin ce căpăta, ca milă dela călă
torii de pe corăbii, pe când bărbatulă- 
ei în scurtă vreme se mângăiâ și se 
căsători apoi cu o bogată și frumosă 
americană, cu care elă avu doi copii. 
După o ședere de douădecl de ani în 
America, se decise țăranulă, ca să-și vi
ziteze patria. Dimpreună cu familia sa 
ajunse în Europa petrecu câtăva vreme 
în Parisă, Viena și Triestă și în fine de
barca în Ragusa. Atunci îi eși o cerșe- 
tore. Ună țipetă răsună — bărbatulă și 
soția sau recunoscută ! înșelătorulă preotă 
a fostă găsită în Corfu și estradată și 
în luna acâsta va fi adusă înaintea ju- 
decătoriloră.

*
Mustrarea consciinței.

într’ună modă de totă originală 
ajunse autoritatea din Pesta să pună 
mâna pe o hoță. O biată lucrătore de 
fabrică femeia Franz Kropik isbuti după 
muncă de mulțl ani să-și adune 180 fl.. 
ce și-i aședâ pe fundulă cufărului. In 
clilele acestea căutându-șl banii, nu-i mai 
găsi. Sârmana femeiă în desperarea ei 
plânse amară, blăstămâ pe hoță să-lă 
orbâscă Dumnedeu și se duse și la bi
serica Franciscanilor!!, ca să roge pe 
Dumnedeu să-i ușureze durerea. Intor- 
cându-se acasă, istorisi tovarășei de lo
cuință, femeii Ludvig Friedrichovszky, 
că s’a dusă la biserică de a pusă să 
facă preotulă slujbă și să roge pe Dum
nedeu, ca să orbâscă câtă mai curândă 
pe hoță. Acâstă împărtășire avu ună 
efectă grozavă asupra femeii Friedrichov
szky, care îngălbeni ca câra, se ’uchise 
în camera ei, îșl smulse părulă din capă 
și, gonită de furiile consciinței celei rele, 
alerga la o Țigancă, care era vestită ca 
șișcă (vrăjitore), și o rugase conjure pe 
draculă, ca să-i stea în ajutoră în contra 
Franciscaniloră și să nu orbâscă, căci 
ea e, care a furată cei 180 fl. ai femeii 
Kropik. Țiganca mângâia pe hoța di- 
cândă, că draculă fiindă ună bună cu
noscută ală seu, îi va face pe placă, 
și-i ceru pentru acestă serviciu femeii 
Friedrichovszky 2 fl., care bucurosă îi 
dete, numai să scape atâtă de eftină de 
grozavulă blestemă, dâr în timpii de 24 
ore. Țiganca se ținu de vorbă, se duse 
la polițiă și denunță pe clienta sa, mo- 
tivându-șl procederea cu aceea, că nu o 
pote mai sigură scăpa de pedâpsa Dum- 
nedeescă, decâtă făcând’o să-și ia pe
dâpsa pământescă.

ajunse la pulpă, fâșia nu o mai cuprindea, 
pulpa era ca o bârnă de grosă.

„Bagă de seină, turâculă (carâmbulă) 
să nu fiă prâ strimtă !u

Simionă înădi fâșia. Domnulă mișcă 
degetele în ciorapă, să uită prin casă și 
dădu cu ochii de Mihailă.

Dâr ăsta cine-i?“ întrebă pe Simi- 
TI

onă în tonă poruncitoră.
E chiar măestrulă meu,“ răspunse 

Simionă, „elă va face cismele.u
„Să scii, că cișmele trebue să țină 

ună ană de c]il6-u
Simionă încă să Juită la Mihailă și 

vede, că acesta n’are grijă de domnă, 
ci privesce țîntă într’ună colță, unde se 
părea că vede ceva deosebită. Mihailă 
se uită, se uită.... deodată zîmbesce... 
fața i-se lumină.

Ce rînjescl dinții, hăbăucule!“ îi 
strigă domnulă streină. „Mai bine bagă 
de sâmă, ca cișmele să fiă gata la timpă.“

Tocmai la vreme voră fi gata,u 
răspunse Mihailă.

„Să’țl ții cuventulă 1“
Străinulă erăși trage cisma, se în

fășură bine în blană și dă să iasă pe 
ușă. dâr uită să se plece și troncă! cu 
capulă de pragulă de susă.

A începută să înjure, îșl frecă ca
pulă, se urcă în saniă și se cam mai 
duse.

După ce s’au dusă, dise Simionă:
„Ce omă tare!.... era să-mi rupă 

pragulă de susă și nu i-a fostă nimică.“
Er Matriona adause:
„Dâcă omenii ăștia au de tote, cum 

să nu fiă tari? Pe unulă ca ăsta nici 
mortea nu’lă pote birui. “

VII.
Și Simionă dise cătră Mihailă :
„De luată amă luată lucrulă asupră- 

ne, numai să nu fimă nenorocoși cu 
elă! Materia e scumpă și domnulă e 
rău. Ochii tăi suntă mai ageri, ești și 
mai îndemânatică decâtă mine... ia mă
sură și croesce pielea. Intr’aceea eu voiu 
căputa o păreche de papuci. “

Mihailă ascultă, ia pielea, o întinde 
pe mâsă, o îndoiesce și începe a croi.

Matriona se apropiă de elă și nu se 
putea mira îndestulă. Ea încă pricepea 
cismăritulă... vede că Mihailă croesce 
papuci pentru mortă.

Vru să dică ceva, der n’a disă. 
Pote, îșl dicea ea, n’am înțelesă bine, 
ce a comandată domnulă. Mihailă va 
trebui să sciă mai bine, nu vreau să mă 

amestecă în trebile loră...
După ce a croită, Mihailă începu 

să cosă, dâr nu cu ață răsucită după obi- 
ceiu, ci c’ună firă subțire, cum se cose 
papucii pentru mortă.

Eră se mira Matriona, dăr âr nu dise 
nimică.

Mihailă cose mai departe. Au luată 
apoi ojina. Simionă, când se ridică, vede 
și elă că Mihailă cose papuci de mortă.

Se spariă. Cum să-mi tălmăcescă 
eu lucrulă acesta! îșl gândea elă. De ună 
ană de dile șâde Mihailă la mine. Nici
odată n’a făcută vre-o smintâlă și acum 
să mă bage în așa mare primejdiă. 
Cisme cu cărâmbl (turecl) mari și talpă 
duplă a tocmită străinulă și acum vădă 
papuci de mortă, cu talpă ușoră. ... și 
pielea stricată. Cum o să esă la ca
pătă cu domnulă! Piele de acâsta nu 
mai găsescă.

Și a clisă cătră Mihailă :
„Ce ai făcută, dragulă meu? Mă 

nimicescl de totă. Cisme a comandată 
d-nulă... și tu ce coși ?“

Abia începuse măestrulă a face im
putări ucenicului și âtă bate cineva la 
ușă. Privescă toți afară. Cineva sosise 
călare și-și lega calulfi. îndată deșchidă 

ușa și în casă intră servitorulă domnului 
străină.

„Noroci să vă dea Dumnedeu!11
„Norocă bună ! Dâr ce este ?w
„Mă trimite dâmna pentru cisme. “
„Cum așa... pentru cisme...“
„Da, pentru cisme, Domnulă meu nu 

mai are nevoiă de cisme. Dumnezeu să’lă 
ierte."

„Ce vorbescl?“
„Pe drumă a murită. Când am ajunsă 

acasă și voiamă să-i ajută să iâsă din 
saniă, zăcea întinsă și țâpănă, abia l’am 
dusă în casă. Domna numai decâtă m’a 
trimisă îndărătă. Spune cismarului, ml-a 
poruncită ea, că domnulă, care șl-a co
mandată cișmele lăsândă acolo pielea, 
nu mai are trebuință de ele... din piele 
să gătâscă îndată papuci de mortu. Aș- 
tâptă pănă voră fi gata... Etă de ce am 
venită. “

Mihailă adună rămășițele de pie
le, le înfășură laolaltă, puse papucii 
peste olaltă, talpă la talpă, îi șterse cu 
șorțulă și-i predede servitorului rămăși
țele și papucii. (Va urma).
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Rectificare. In vorbirea Rvdss. d-na 
vicarii Basiliu Rațiv publicată în Nr. de Du
mineca trecută s’au strecurată următorele 
greșeli: în frunte în locfi de 16 (28) 
Augustă este a se ceti 15 (27) Augustu. 
La pag. 4 col. I șirulă 4 din susă după 
„destinele națiunilor ă11 suntă a se adauge 
cuvintele „și acțiunile libere11 etc. Totă 
acolo alinea 3-a șirulă ală 2-lea în locă 
de 45 e a se ceti: 40. In col. a 2-a este 
a se ceti „aversiunea de cătră lectură,11 
er în șirulă ală 4 lea de josă în susă, 
în locă de „ca scopă,u e a se ceti: „Za 
scopă.11 In col. a 3-a șirulă 2 din susă 
în locă de „continuarea celoră spuse11 
eg a se ceti: „confirmarea celoru spuseA

40 — cr. pănă la 48 cr — Marfă de România 
de Bâkony 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 sertescă grea dela 42—43— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 43—44— cr. transito, 
ușoră dela 44—45 cr.— Porci îngrășațl de unii 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4‘/2.

1329, 1837, 2140, 2500, 2607, 3721, 
4089, 4314, 4326, 4998, 5329, 5612,
5780, 6040, 7478, 8898, 9248, 9520, 
8707, 9879, 9966, 10539.

Proprietarii de losuri turcescl, sâ-șl 
revedă bine losurile, cari le poseda, 
dedrece lista oficidsă a losurilora trase 
și redicate, aretă o mulțime de câștiguri 
mari neridicate anume de franci 600,000, 
300,000 60,000, 20,000 etc.

Trageri la sorți.
LosurI Dombau s’au sortata la 1 Sept, 

seriele: 35, 75, 97, 169, 229, 280, 303, 
387, 488, 528, 646, 736, 763, 905, 967,
1002, 1004, 1054, 1177, 1328, 1354, 1443,
1550, 1605, 1956, 1972, 1988, 2023,
2132, 2256, 2303, 2318, 2368, 2415,
2525, 2550, 2572, 2675, 2697, 2711,
2829, 2893, 2963, 3009, 3093, 3137,
3374, 3385, 3605, 3610, 3630, 3683,
3769, 3777, 3782, 3926, 3977, 4089,
4147, 4155, 4240, 4288, 4494, 4567,
4627, 4658, 4783, 4803, 4857, 5060,
5086, 5140, 5229, 5473, 5747, 5766,
5931, 6464, 6610, 6799, 6837, 6913,
6920, 6934, 6955, 6999, 7093, 7124,
7339, 7359, 7559, 7592, 7860.

Losuri dela 1858 s’au sortata la 1
Sept. seriele : 33, 225, 300, 908, 990,
1237, 1446, 1530, 1661, 1996, 2335,
2484, 2541, 2566, 2841, 2876, 3085,
3955, 4011.

Crucea roșia austr. s’au sortată la
2 Sept, seriele: 192, 1317, 1466, 1774,

Bnrsa de nMrl din Budapesta dela 4 Sept. 1889

Semințe

Grâu BănățenescU
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordu

•2 S
■m
3cjrt ® o

Prețulu per
100 chilogr.

dela pănă
_ ___ ——
79 8.50 8.60
79 8 45 8.55
79 8.50 8.60
79 8.50 8.60
79 .—

Semințe veclil 
ori noue

ISăcară
Orzii
Orzii
Orzii
Ovăsfi
Cucuruzii 
Cucuruzii 
Cucuruzii 
Hirișcă

Producte div.

Sem. de trif.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 2 
Sept. n. starea rîmătorilorfi a fostă de 126.658 
capete, la 3 Sept, au întratU 843 capete și au 
eșitu 1402 rSmânendă la 3 Sept, unii nu- 
mertt de 126.99 capete. — Se noteză: marfa un- 
gure'scă veche, grea dela 42 cr. pănă la 43— cr. 
marfă ungurescă tineră grea, dela 44‘/2 cr. pănă la 
45— cr., de mijlocii deIa45'/2 cr. pănă la 46—cr. 
—ușoră dela 47 cr. pănă la 49 cr. — marfă, 
țerănescă grea dela 42 pănă la 43— cr. — de 
mijlocii dela 44— cr. pănă la 45 cr.—ușâră dela

o

1927, 2212, 2227, 2463, 2576, 2611,
4409, 4681, 5091,, 5281, 7972, 8060,
8655, 8911, 10205, 10298, 10612, 10700,
11116 , 11275, 11391, 11722, 11847;
în amortisare seriele: 767, 897, 1066,
1120, 1728, 1945,, 2352, 2616, 3277,
4381, 4644, 4877., 5168, 5462, 5770,
6537, 7040, 7272,, 7277, 7875, 8582,
8921, 9128, 9361, 9935, 9761, 9816,
9841, 9843, 9878, 11413, 11554, 11961.

Orașula Freiburg din an. 1878 s’au 
sortata următorele serii: 672, 1212, 1284,

( FUNDATĂ ÎR 1888. )

o o

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Său
Prune

Lictarii

Nuci
Gogoși

»>
Miere

Ceară
Spirtfi

Cursulu

soiulu

CD O -P <D 
5 w

o P,

Prețulu per
100 ohilgc.

dela pănă

70-72 6.55 B.bO
Nutreții 60 62 6.10 6.30
de vinars 62.64 6.80 7.50
de bere 64.66 8.— 9.50

39.41 6.45 6.90
bănăț. 75 5.00 5.05
altă soiu 73 4.95 5.—

îl — — —
» — 5.25 5.50

dela pănă

S o i u 1 ii

Luțernă ungur, 
francos ă

48.— 52.

roșiă 43.- 45.—
rafinată duplu 45.50 46.—

7 30 7.50
dela Pesta 
dela țeră

57.— 57.50

sventată 50.50 51.—
afumată 58.- 59.—

din Bosnia în buți 
din Serbia în saci 
slavonii nou 
bănățenesefi 
din Ungaria 
ungurescl 
serbfescl 
brută

16.— 16.25

galbină strecurată 37.— 38.—
de Rosenau 119. 120.
brută 13.50 13.75
Drojdiuțe de spirt 18.— 18.50

TIPOGRAFIA
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Cursuld losuriloru private din 6 Sept.
cump. vinde

Basilica 8 20 8.60
Credită .... 182.— 182.50
Clary 40 fl. m. c. . 59.— 59.75
Navig. pe Dunăre . 125.— 128.—
Insbruck .... 25.25 26.25
Keglevich .... 37.50 39.—
Krakau .... 24.70 25.25
Laibach .... 23.75 24.50
Buda .... 59.75 60.75
Palffy .... 60.— 61.50
Crucea roșie austr. . 18.40 18.70

dto ung. . 12.20 12.60
dto ital. 16.— 16.40

Rudolf .... 20.— 21.—
Salm .... 62 — 63.50
Salzburg . 27.25 27.75
St. Genois 63.25 64.25
Stanislau .... —.— 37.—
Trieitine 472% 100 m. c. —.— 156.—

dto 4% 50 —.“ 75.25
Waldstein 41.25 42.25
Windischgrătz . 55.— 56.—
SerbescI 3% 33.60 34.—

dto de 10 franci — —.—
Banca h. ung. 4% . 111.50 112.—

lîiirsjaEii pieței Orașe vii
din 7 Septemvre st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45
Argintii românescîi - n 9.37 n 9.40
Napoleon-d’orI- - - ,, 9.45 n 9.48
Lire turcescl - - - „ 10.70 ,1 10.75
Imperiali ... - „ 9.70 n 9.75
GalbinI . „ 5.54 n 5.59
Scris, fonc. „Albina“6% „ 102.— n —.—

n r. n & /o n 98.59 n 99.—
Ruble rusesc! - - - „ 122.— 125.—
Mărci germane - - 58.— 58.25

Cursulu la bursa de Viena
din 6 Septemvre st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/D ------ 99.50
Renta de hârtiă 5% - - - - - - 94.50
ImprumutulU căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 199.90
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) - - 117.— 
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) - 112.—
Acțiunile băncei de credita ungar. - 316.— 
Acțiunile băncei de credita austr. - 305.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI..................................- 9.48
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.25
Londra 10 Livres sterlinge - - • - 119.45

Editora și Redaotora responsabila : 
Dr. Aurel Mureșianu.

f FUNDATĂ ÎN 1888. ]

Acestu stabilimentu este provedutu cu cele mai nouă mijloce tehnice și asortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
orî-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:

4
4 CÂRTI DE SCIINTĂ,

LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

'r

î
I
4
4
4
4
4
4

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURII, ARGINTU ȘI COLORI.

i- 
t

♦

♦
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4 $

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURÎ.

Ml
INDUSTRIALE, de HOTELURI și RESTAURANTE.

L^I 1 I 1 A i l 4 1 l 11 1 a | J i 1^1 y1 PROGRAME ELEGANTE.
BILETE DE VISITÂ

DIFERITE FORMATE.

BILETE DE LOBODNĂ ȘI DE NOTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

BILETE DE INMORMENTĂRÎ.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulii I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANV, Brașovfi
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Schutzmarke.

,^MINA-r, 

Instituit de creditu și de economii

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă 
Vista“ CU 3l/2°/o, și recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fondare „AIbina“ de 5°
cari oferă cea mai bună siguritate și cari să pot! căpăta 
la institut! după cursul! de cp- CB

Information! mai de aprope se potu lua dilnicu în (J 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d.

Picaturile de stomachO MAR6AZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturor! boieloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitil, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosi! greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachii, acrelă, formarea de petră și năsipti, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (decă provine 
dela stomaebă), cârcei la stomachii, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și beuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu și de liaemorhoide. — Prețuiri unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Esp ediția centrală prin farmacistul!! 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachii Mariazeller nu suntii unii remediu secreții. 
Părțile conținetore suntii arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
Veritabile se află mai în tote farmaciile.

Avertismeutu! Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnu, că suntu veritabile, servesce învălitorea roșiă proveducă cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătatu, că acesta s’a tipăriți! 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

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

Băile Tușnadu: farmacia Alex. liobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașii: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, farm Barabăs Fer. 46,52—24

W Cea mai piăcută apă mineraSă.
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Apa minerală
de

wt?, -

is
K

|prin cel! mai bogatu conținut! de acid! 
^cel! mai curată acidă alc’alîc!—făcend!
|de eminenta ei valbre medicală în contra lipsei de 
^apetit!, în contra indigestiunei, greutății la stomac!, bo- 
fclelorii de rinichi și ale canaleloru arinului, nervosității, 
^anemiei Și slăbiciune! — se distinge escelent! ca beu- 
fctură obicinuita de tbte celelalte ape de asemenea na- 
^tură, avend! proprietatea, ca gustul! ei plăcuții și re- 
^coritoru să se menție mai mult! timp!.
| Dupe opiniunea autorităților! competente Apamî- 
bnerală de „Z2epât“—în urma norocdsei ei compo- 
Isițiuni chemice și al! conținutului ei estraordinariî de 
& bogatu în aold/CL oar’bon.ic'tL—principialminte 
| natrium ele stold/o. cartomioiă. coxx- 
oemtxa/t’Q.—întrece nu numai tote apele minerale 

|de felul! acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
|cele mai renumite ape minerale din străinătate.
p Este de căpătat! la tote băcăniile mai mari, far- 
| macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 
I 109,24-21

carbonicii și 
abstracțiune

Depositulu principalii (
G. GIESEL, Brașovu, <

Stada Teatralii! ISÎo. 312 grT

Ar\
g.

pa minerală forte plăcută pentru vinu.
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A vist i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei 

binevoiască a scrie pe cuponul! mandatului postalu și numerii 
pe fășia sub care au primiți! Ziarul! nostru până acuma.

Totodată facem! cunoscut! tuturor! D-loru abonați, că mai 
avem! din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se pot! 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

s&- 
de

pentru

Unu tehnic! de pianuri, care a lucrat! în cele mai mari 
și renumite stabilimente pentru construirea de pianuri din 
Germania și Austria (ale Vienei), și care este forte deprins! 
cu cele mai noue invențiunl și îmbunătățiri la mehanismul! 
pianurilor! cu onbre se recomandă pentru reconstruiri, pentru 
îmbrăcarea cu piele nouă, precum și pentru reparaturi de totu 
soiul!.

Asemenea accordeză în modul! cel! mai exactu 
instrument!.

149,6—3

ori-ce

lohann Strobel
Wlîta. Solxeilorvh. UNTo. 136.

X 
X

X

Preparatele antiseptice
ale lui

D- GUST
pentru îngrijirea dinților! și a gurei au un! efect! escelent!, 
curățitoru, conservatorii și întăritorii asupra organelor! gurei.

Aceste preparate conțin! afară de cele mai bune materii 
tolosite pănă acuma spre acest! scop!, și none mijlâce cu unii 
efectu însemnată antiseptică, adecă care Împedecă stricarea 
seu putrezirea dinților!, precum și înbolnăvirea gingiilor!.

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

I cutioră cu prafu de dinii ă 25 cr. și ă 50 cr.
I borcăneiu cu pastă de din I ă 40 cr.

Depositulu principalu la FIllEDUIGH STENNER, farmacia la 
„LEULU DE AUPGfr în Brașovu. 66
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institutelor^ de credită si economii 

ALBINA", „ARDELEANA", 
„HMÎȘANA" și „VICTORIA 

le cumperă cu prețurile cele mai bune 
Dr^ Emilia F«

2,5—1 medicu în Gherla (Sz. ujvăr).

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


