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Intrândâ în anulu celu nou 
salutămu cu iubire pe cetitorii noș
tri, bătrâni și tineri, dorindu-le:

Ană nou cu sănătate 
Cu bine la tote!

Sănătatea e dela Dumnezeu, și 
omulQ, decă e cu minte, se și-o 
păstreze cu îngrijire, ca darulu cela 
mai scumpu, de care se pote bu
cura pe acostă pământu. Dâr bi
nele, de care ne bucurămâ în 
acesta viață, nu este und dară alu 
naturei, ci jodulu muncii, alu stă- 
ruinții și alu purtării ndstre. Ast- 
felu binele se deosebesce de no
rocii, care este ceva întâmplătorii, 
vine și se duce, ca și când n’a mai 

fostă. Binele înse ce ’lu dobân- 
desce omulu prin muncă și sîr- 
guință nu e de acț.1 pe mâne, are 
unii prețu dăinuitoru și trece dela 
părinți la fii. puindu temelia feri
cirii loru pe pămentu.

Și cum e cu individulii, așa 
este și cu popdrele.

Numai acele popâre ori na
țiuni se potu bucura de binele seu 
fericirea pămentescă, cari și-o sciu 
croi prin muncă și stăruință, prin 
lupte nesfârșite, aducândii ori ce 
jertfe cu cea mai mare abnegare, 
pentru ca se păta ajunge la țînta 
măreță a vieții lord.

Când lucră și stăruesce unuld 
singură, elO găsesce mai ușord și 
calea și mijldcele, cari se-lu ducă 
la scopii; înse când e vorba se 
lucre și se stăruescă 4e°i sute 
de mii, ba milidne întregi de âmeni, 
cu toții pentru a ajunge la țînta 
comună a fericirii loru ca nemți, 
ca națiune, adecă cu alte cuvinte, 
pentru a dobândi binele comună 
națională, nu este nici-decum ușoru 
dea afla modulă și chipulă cum 
să se unescă, cum se se împarță 
și cum să se rânduiască ori disci
plineze lucrarea loră, care avândă 
o țîntă comună trebue să fiă și 
ea săvârșită în unire și înțelegere 
comună.

E învederată, că nu va fi cu 
putință a face ca sute și mii de 
dmenl se lucreze într’unu gândă 
și pentru ajungerea unui scopă 
comună, fără ca să-și cunăscă fiă- 
care loculă, unde are să stea, da
toria ce are a-o. împlini, calea pe 
card are a merge spre a- ajunge 
acolo, unde trebue se’și desfășure 
puterile lui. Este învederată și 
lucru prea firescă, că acea ăste 
nu va pute dobândi în vecii ve
cilor!) o învingere, unde voru fi 
totu numai de aceia, cari să co- 
mandeze și se poruncescă, er ni
meni, care se asculte și să ducă 
în împlinire comanda după ună 

plană dinainte bine alcătuită ; unde 
fiăcare va voi să învețe și să în- 
drepteze pe alții, der nu vrea se 
învețe și să fiă îndrumată din 
partea altora.

Noi Românii, ca națiune, ur- 
mărimu ună scopă mare comună: 
de a ne recâștiga libertatea și 
egala îndreptățire națională în 
acestă stată.

Acesta este binele nostru na
țională, ce nisuimă se ni’lă câș- 
tigămă, ca se ne putemă bucura 
și noi de binefacerile culturei și 
ale civilisațiunei vecului nostru.

Pentru ajungerea marelui scopă, 
trebue să muncimă, se stăruimă 
și să luptămă împreună?

Ce ar fi înse de luptele năstre, 
dâcă ar isbucni în șirurile luptă- 
toriloră spiritulă rău ală zizaniei 
și alu nesubordinațiunei, decă ve- 
ninulă defaimăriloră și a totu ,fe- 
liulă de rele și ticălăse prepusuri, 
decă vermele nimicitoră ală ne- 
încrederei s’ar vârî între oștașii 
causei năstre sfinte naționale ?

Și încă amu fi norocoși, decă 
de aceste rele amă pute vorbi nu
mai ca de ceva, de care să ne fe- 
rimă în viitoră. Durere însă, de 
trei ori durere! relele esistă, suntă 
deja încuibate între noi, suntă o 
tristă moștenire, ce ni-o lasă anulă 
1892.

De când cu ducerea Memoran
dului la Viena mai alesă, duhu
rile rele ale urei și zizaniei dintre 
frați, pare că au eșită pretutindeni 
din culcușurile iadului, spre a tur
bura mințile și a înrăutăți inimile 
multora din sînulă nostru, cari de 
o parte n’au judecata de a cunâsce 
scopurile ispitiriloră, la cari suntă 
espușl, de altă parte n’au tăria de 
a se feri de ele și a li-se opune 
cu hotărîre bărbătescă.

Ispitirile vină dela aceia, cari 
voră să ne desbine, ca să pătă ei 
qu atâtă mai bine pescui în tur
bure, și dela uneltele loră din sî

nulă nostru, cari cu voiă, făr’ de 
voiă, sapă la grăpa ce o pregă- 
tescu dușmanii libertății năstre ro
mânismului în vechia Transilvania.

Ori doră credeți, că voiescă 
binele românismului dintre Tisa 
și Carpați aceia, cari lingușindă 
patimile ămeniloră noștri îi as
muță în contra bărbațiloră cu po- 
sițiă, cu trecută, cu sciință și cu 
merită din sînulă nemului nostru, 
nutrindă pofta de calumniă și ti- 
călăsele ambiții personale ale ce- 
loru fără de posițiă, fără de tre
cută, fără de sciință și merite?

Ce-o să fiă din noi, decă puii 
voru voi să fiă mai cuminte ca 
cloșca, decă câte ună cărturară 
dela sate va âmbla să diregă tre
burile celoră dela orașe, să le dea 
sfaturi, ba chiar să-i mustre și să i 
condamne.

Voră înțelege der iubiții noștri 
cetitori, cari s’au putută convinge 
cum judecămu noi lucrurile și ce 
sâmțăminte nutrimă, voră înțeiege, 
cjicemă, că amă trebuită să fimă 
mâhniți în adânculă sufletului 
nostru, ca dmenl, și ca Români, 
când amu văzută, că nisce cărtu
rari mititei de ai noștri făcându-se 
unelta unoră tendințe condamna
bile, Be ridică în cutare făiă ro
mână, spre a critica, vecfi Ddmne, 
ei mersulă politicei năstre, spre a 
da ei bărbațiloră noștri politici 
sfaturi cum să lucreze și ce se 
facă, ca să ajungă la scopă.

Ce rătăcire și orbire de-a crede, 
că s’ar pute face o politică sănă- 
tdsă, că s’ar pute -strînge rându
rile ndstre prin declarații de ace
lea, cari s’au pusă la cale și s’au 
publicată în anulă trecută după 
întorcerea deputăției dela Viena, 
chiar sub ochii comitetului nostru 
centrală și în cari Nenea Tâderu 
și badea Vasilie din cutare sătu- 
leță figurau mai adese-ori ca ju
decători asupra unoră lucruri și 
fapte, pe cari nu suntă în stare 
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Cu b.aerenia pe rață,
Sfiicios!?, ca o ft doră, 
Anulă iiou zorin' pe scs .a 
Viitorului cobo.’i , ,

Din o lume ta. silită
Elu cu taine ni-a sosită, 
Și bătândă la ușa vieții
Cere locă de vecuită.

Doritori de cjile bune,
Plini de-o nobilă sperare, 
Noi cu drago deschidemu ușa 
Și-i dămu liberă intrare;

Ba-lă poftimă și după masă, 
îlă hrănimă, îlă ospătămă
Și de viitorulu nostru
Pe ’ntrecute ’lă întrebămu

— Spune tu, noule ospe,
Ce ni-aduci sperări bogate, 
Decă va sosi în grabă 
Siânta cp de libertate

Pentru nemulă, ce luptat’a 
Peci de -ani, sute de ani, 
Limba să și-o mântuescă 
De streini și de dușmani.

Strâmbătatea lăcomit’a
Să-lă desbrace de avere, 
Ura cu vâlvoi în frunte
I-a smulsă țipetă de durere;

Tote furiile pismei
L’au ajunsă și l’au mușcată, 
Și ispita blăstemată 
Vecinică pașii i-a urmată.

Spune, decă e aprăpe 
Mândrulu răsărită de săre 
Ală dreptății răstignite 
Te-ale nâstre moșidre.

Decă jugulă umilirii 
L’om purta încă d’acum,
Ori veni-va cesu’n care
S’o preface’n pravă și fumă ?

Spune anuk , ne spune, 
Dumnecjeu op mai voesce 
Să lungescă firulă negru 
Ală sclăviei, ce muncesce;

Ori că și-a adusă aminte 
De smerită poporulă său, 
Ce sorțită a fostă se-’ndure 
Ună blăstămă amară și greu?

— Taină este lumea ’ntregă, 
Taine ’să mari și mici popără! 
Piua libertății însă 
Va sosi, ca o fecidră,

Decă voi, urmașii Romei, 
Veți lupta și veți munci,
Decă ’n bună armoniă 
Forțele veți sci uni!

Puneți der de ac|i ’nainte 
Jurământă pe sfânta cruce, 
Că gâlcevele și ura
Dintre voi pe veci

Sortea vdstră ’n n
Puneți-o, și— Du:
Va trimite liberta
Prigonită nemulu

Brașovă, 1 Ianuarie 1893.

Florea floriloru și Florea floriloru.
Poveste.

A fostei ce a fostă.
A fostă odată ună împărată și acela 

a avută o fată, pe care o ohiema Ilâna. 
Și ea așa a fostă de frumdsă, că mai 
frumdsă n’a putută să fiă pe fața pămân
tului. Și apoi cjice, oă frumseța are mulțl 
prietini și mulțl pismașl; — după Ileana 
s’au bătută doispredeoe smei, s’o fure.

— Tată-său, deoă a apuoată de veste: 
ce apă ourge pe vale, s’a pusă să o pă- 
cjâscă și n’a soiută, ce să facă, cum s’o 
păcjâscă, ci a făcută de-asupra ei o casă 
de feră și efi ?i ndpte a pusă oătane, 
s’o străjuesoă.

T- casă nici ușă, nici ferești nu erau, 
o strunguță câtă se încapă ulcica 

pte și pâne; — încolo omă cu su- 
nu putea să între.

Intr’o vară, oând au fostă florile mai 
nose, se miră ea pe ferestruța ei că- 
oelelalte flori și (j>ce cătanei, ce o 

ăjuia: „pasă și-mi adă o flore, să o 
,irosă.“

Cătana-I aduce o fldre și cum o mi- 
6să, se și pornesce în altă stare și când
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nici măcarG a le cuprinde cu min
tea loru, lucruri și fapte, pe cari 
nici aceia nu le înțelegeau, cari 
i-au îndemnata se le judece.

Nu p6te fi în vieță unu sfătui 
torîî mai reu ca patima; în vieța 
dintre irațl ea este înse curata ve- 
nina, este adevărată ciumă.

Numai patima orbă și ticălosă 
a putută să arunce între fiii po
porului nostru tăciunele ureloru și 
alu invidiiloru personale; numai 
patima înde nnă pe unii omeni 
ambițioși și răutăcioși a căuta să 
se ridice prin clevetirea altora, 
cari sunta mai vrednici ca ei, au 
mai multă pricepere și mai multe 
merite; numai patima păte să-i 
facă să-și uite într’atâta de dem
nitatea loru bărbătescă, încâtu pe 
când hulescu și calumnieză pe 
frații lord, să se laude ei pe sine 
în chipulu cela mai respingătoru.

Nu prin clevetirea frațiloră, nici 
prin lauda propriă se va pute 
vre-odată ajunge la țînta măreță, 
ce ni-amă pus’o, ce ne este de
semnată de premergătorii noștri 
în lupta pentru causa sfântă a ro
mânismului.

Numai unu singură mijlccu 
este, iubiți frați și cetitori, care ne 
pote pune în stare de a lupta 
umeru la umăru pentru ajungerea 
scopului comună alu liberării ne- 
mului nostru multă asuprită; nu
mai ună singură drumă este, pe 
care înaintândă putemă triumfa 
în potriva dușmaniloră din întru 
și din afară.

Este drumulă iubirei de frate, 
drumulă adevărului și dreptății 
cătră toți, înainte de tăte însă 
față cu noi înși-ne.

Să dămă fiă-căruia ce i-se cu
vine ; să fimii drepți și îngădui
tori unii față de alții; să nu ridi- 
cămu arma grelei învinuiri în con
tra fratelui nostru, mai înainte de 
a fi convinși, pe deplină convinși 
de păcatulă lui; și atunci însă 
să-lu mustrămă cu durere de su- 
fletă, căci este fratele nostru, pe 
care trebue să dori mu a’lă întărce 
de pe cărarea rătăcită, ca să fiă 
viu, eră nu a’lă împinge în abi- 
sulă morții și ală pierzării.

Să fimă neînduplecați în îm
plinirea datoriei nostre ca Români 
conscii de dreptulu nostru; fie-care 
la postulă său, fie-care lucrândă 
cu mijlăcele ce-i stau la disposi- 
țiune, der așa ca mereu să aibă 
în vedere că lucrarea lui trebue 
să sprijinescă, eră nu se împiedece 
lucrarea frațiloră săi.

Lucrarea năstră mai trebue să 

aibă ună plană, după care să se 
îndrepteze. Pentru aceea este de 
lipsă ca ea să fia condusă de băr
bații noștri cei mai înțelepți, cei 
mai buni, cei mai integri în ca- 
racterulă loru și cei mai devotați 
binelui obștescu.

Ii veți cunăsce și îi veți afla 
pe acești bărbați; căutați numai 
după faptele loră, judecați după 
purtarea loră în trecută și în pre- 
sentu. Și decă inima văstuă vă 
spune, că aceștia suntu ămenl 
cinstiți și de caracteră, cari do- 
rescă binele poporului și ală na- 
țiunei și nu veneză după interese 
și după ambițiuni vane personale, 
atunci dați-le ascultare, când ve 
dau îndrumări cu esperiențele și 
cu sfatulă loră.

In fața lupteloră grele, ce ne 
așteptă încă de aci încolo, să plăn- 
tămă în mijloculă nostru stâgulă 
iubirei și alu concordiei frățesc!. 
Numai sub acestă drapelu vomă 
pute să ne unimu forțele, numai 
cu elă vomă pute să însuflămă 
frică și spaimă în rândurile duș
mane și se ne ajungemă ținta 
comună, spre mărirea națiunei 
ndstre.

Fiă, ca anulă 1893 să ne gă- 
sescă strînșl în jurulă acestui dra- 
pelă pe toți cu mică și mare.

Legea electorală în dieta ungurescă.
.In ședința dietei unguresc! dela 11 

Ianuarie, continuându se desbaterile spe- 
oiale asupra budgetului, „părinții patriei14 
din Pesta au vorbiți! și despre legea e- 
lectorală (de alegere).

Celă dintâiu, oare a atinsă aoestă 
însemnata oestiune, a fost deputatul Hollo 
Lajos. Elfi tjise> oâ află de lipsă. să se 
faoă oâtfi mai ou^ândfi o nouă împărțire 
mai drâptă și mai ooreotă a oerourilorfi 
eleotorale. -er- m .i pe susfi de tâte estin- 
derea dreptului de alegere.

Aug. Pulszky crede, că legea electo
rală din 1874 și a trăită traiulă. Desvol- 
tarea administrativă și economică a țerei 
face absolută neoesară o nouă împărțire 
a ccrcuriloru, electorale. Ce privesoe drep- 
tulă de alegere, elfi recnnâsoe, că regula 
rea aoeluia ar deschide locă inultoră a- 
busurl. Râulfi aoesta însă totuși trebue 
lecuitei și pentru acesta e nevoiă de-o 
seriă întrâgă de proieote.

Ioană Hock cjioe, că reforma bgei 
eleotorale o află de neînoung’urată de 
de lipsă; consimte cu min strulă de in
terne, ca la împărțirea oerourilorfi eleo
torale, în ținuturile loouite de naționali 
tățl să se puroedă nu numai din punctă 
de vedere ală dreptului și ală rassei, oi 
și din puntfi de vedere politico. Doresoe 

modifioarea censu&wi eleetoralii și estinde- 
rea dreptului de alegere.

Ministru de interne-Hreronymi, vor- 
bindil despre-legea eleob&rală dela 1874,- 
adecă despre revisuirea aoestei legi și 
despre o nouă împărțire a oerourilorfi 
electorale, efise: Convingerea mea per
sonală este, că censulH electoralii stabilită 
în 187-1 nu se pote mei. susțină cu drepții, 
nici nu e- eorectu. (Aprob-ărl vii în stânga) 
E de lipsă dâră, oa oensulă electorală' 
să flă stabilită pentru intrăgă țini pe a< 
ceeași ba6ă și pe- principii uniforme (Apro
bări generale ) Spre aoâsta însă legea din 
187-4 nu oorăspunde. Mai departe la eta.- 
bilirea censului electorală nu pâte fi non1 
nativă (dătătorii de măsură) decâtă &- 
oeea, ca oetățenii, cari îutr’o formă oon- 
tribue- la sareinele statului și aduoă ase
menea jertfe pentru susținerea statului,. 
să aibă dreptă de alegere egală. (Vii a- 
probărl în stânga). Basa oensului electo
rala cuprinsă în legea dela 1874 o for 
mâaă deosebite oriterii. Așa d. e. îaTo- 
routală 16- jugăre catastrale formeză a 
patra parte dintr’o sesiune, îu Ugocea 
însă 6 jugăre de-o periferiă de 1200 
m, formeză a patra parte dintr’o sesiune, 
ou tote acestea și aoolo și aiol legea 
dreptului electorală este a patra parte 
a unei sesiuni. Anomaliile aoestea de 
altfelo suntă ounosoute tuturora, pentru 
ca ele să aibă nevoiă de-o grabnică de- 
lăturare. (Vii aprobări în stânga). Care 
să fiă însă măsura stabilirei noului censă 
ministrulă n’are ouragiulă de-a se pro
nunța așa numai pe ușoră,fiindcă aoesta 
nu reoere numai o fundamentală cumpă
nire prinoipiară, oi și cunosoerea temei- 
nioă a raporturiloră țării (Aprobări ge
nerale). Nu esistă atjl vre-o statistică des
pre alegători, oail ar pute să se servescă 
de îndreptară. Cu facerea aoesteia însă 
a însărcinată biroulă statistică și datele 
oâștigate asLfelă voră forma basa desle- 
gării aoestei delicate oestiunl.

O altă întrebare este împărțirea cer- 
^uriloru electorale, care este de lipsă toc
mai așa, oa și egalisarea censului. Fără 
de acestă împărțire, revisuirea legei elec
torale ar fi o muncă de jumătate. Dâr 
trebue să reflectezQ, cfse d-lîi Hieronymi, 
la o împrejurare fârte însemnată, la punc
tual de vedere de naționalitate. După Hook 
Jânos la stabilirea atâtă a oensului eleo- 
torală, câtă și la împărțirea cercuriloră 
eleotorale, n’ar trebui să ne conduoă nu
mai dreptulă și dreptatea, ci și intențiunl 
politice. Deolarfi pe față, că nu împăr
tășesc» acesta părere. Ideile năstre oon- 
ducătore în aoestă oestiune, nu potă să 
fiă decâtă numai dreptulă și dreptatea, 
și alt.oră oonsiderațiunl nu este iertată 
să dămă looă Eu nu mă temă, că prin 
acâsta ar pierde ceva ideia națională 
maghiară și caraoterulă maghiară ală 
statului. Ba din potrivă, am convingerea

|oă în virtutea marei desvoltărl, oe au 
'liaafb acele ținuturi ale țării, in cari lo- 
JouescO Maghiarii, la casă diâoă se va 
egalisa oensulă, atunci num&ulu al'egbtori- 
lord magihnarl va cresce în proporția așa 
d'e mare față cu celă de acțl, (Adevărată! 

;Așa este! în stânga și strângă estremă) 
•p-n câtă mica cresc ere ce va reveni naiționa- 
lÂtățiloru in urma schimbării censului, 

! abia se păte lua in sântă (Așa este ! Așa 
i este !). Așadâră la revisuirea legei elec- 
itorale, noi nu putemă fi conduși dieoâtă 
ide dreptă și dreptate. (Aprobări ge- 
i nerale.)

Heliî Ignâoz urgită în vorbirea sa 
revisuirea legei electorale, dtoendă între 

■ altele, că Ungurii n’au să se târnă de 
Intrarea naționalitățiloră în dietă, oăol 
mai bine să între 20 pănă la 30 deputațl 
de-ai naționalitățiloră, deeâtă să se 
provfioe mereu la aceea, oă- Maghiarii 
esohsdă pe naționalități della, eseroitarea 
drepturiloră politioe.

Afară de aceste glasuri- favorabile 
soărirei oensului și a împărțirei mai 
drepte a oerourilorfi electorale, s’au au- 
cjită și glasuri nefavorabile, ca de pildă,, 
alfi șovinistului Bebthy, oare- a cțisii, că 
privitoră la reforma eleotorală elfi con
simte ou părerea lui Kossuth) oă adeoă 
puterea politioă îu Ungaria, să nu fiă 
pusă deoâtfi în mâna olasei mijlooie a 
țării.

Revista anului: 8832.
Anulă 1892 a fostă pentru viâța 

nâstră politică și națională, unulfi din 
cei mai agitați ani dela 1867 inoboe.

In primele cp'6 al® Iu» Ianuarie st. 
n. 1892 disolvându-se pe neașteptate 
dieta dela Pesta, se făcu o, mișoare ge
nerală. Tâte partidele politice pe între
cute înoepură să se pregătescă pentru fii- 
târele alegeri de deputațl.

Era lucru firescă, oa, în mijloculă 
aoestoră pregătiri generale, Românii să 
nu stea ou mânile- în sînfi. Pentru a lua 
posițv ne față ou alegerile dietale și a-șl 
strînge și întări șirurile, representanții 
alegătorilorfi români din. Transilvania și 
Ungaria se întruniră îutr’o adunare ge
nerală, ce s’a ținută la Sibiiu în cj'l®!0 
de 20 și 21 Ianuarie st. n.

La aoâstă conferență au mersă tote 
bine și ea putea să contribue puternică 
la cimentarea solidarității nâstre națio
nale, decă nu-șl vîra draculă coda între 
noi în cestiunea memorandului.

Cum a fostă, cum n’a fostă, destulă 
că oei nerăbdători de-a merge uu me
morandul la Viena și-au ajunsă soo- 
pulfi. S’ku dusă și cum s’au dusă, așa 
s’au întorsă.

Ce a urmată, scimfi și vedemfi. Din 
norocire prevederile coutrai-ilorfi noștri 
n’au întreoută prevederile oeloră ce au

i-a venită vremea să nască, starulfi din 
ea începe a plânge mai jalnioă și mai 
amară de să-ți pună inima.

Ea a epsh atunci așa: „nu plânge 
starulă meu, că de i fi fată te oi găta ca 
pe-o domnișoră, in haine de mătase, 
te-oiu purta pe la joefi și te oiu mărita 
după outare baronii14....der totfi a plânsă.

— „Nu plânge, — (jice ea, — că 
de-I fi fată, te-oiu îmbrăca oa pe fetele 
oele de Română: cu pole, cu altițe, îm
pănate cu fluturi și pene mândre, țl-oiu 
lua primă lată în câdă, cârpă roșiă, oisme 
roșii44.... și totfi a plânsă.

— „Nu plânge, starulă meu, — 4* ce
eră, — că de-i fi fecioră, te-oiu găta oa 
pe ună fecioră de împărații, ou nădragi 
de mătasă, cu căputracă de mătasă, cu 
pălăriă sclipiciâsă, apoi țl-oiu căuta brece 
fată de împărații și-i fi domnfi14.... și totfi
a plânsă.

— „Nu plânge, — 4's® ea, — oă 
de-i fi feoioră, țl-oiu lua sumanfi, ca la 
feciorii cei de Românii și țundră bițosă, 
în piciore opincuțe de hodină, peste brîfi 
curea Iată cu cătărăml de argintă și în 
capă căciulă de mielii dela pascl ou până

de curcanii, ca să te alegi vitâzfi44.... și
totfi a plânsă.

— „Nu plânge, — 41®® îu urmă,—că 
de I fi ficiorii, ți oiu lua de muiere pe 
Flârea floriloră, dâmna 4,'n®lorii.44

AtuucI îndată a tăcută și îndată' l’a 
născută și l’a botezată Florea floriloră, 
pentru că din flore l’a avuții.

— „Maică — dice elă, după ce l’au 
botezată, — „ml ai făgăduită de muiere 
pe Florea floriloră, spune-mi: unde o 
găsesefi, să țl-o aducă de noră.44

— „O! dragulă mamii, — răspunde 
ea, — „uu te lua tu după făgăduiala 
aceea, ce-am scăpat’o îutr’unti cesă slabă, 
ca să-ți alină plânsulă, oă păte așa fată 
nici nu este, ori dâcă este, nu șciu în 
care parte de 'urne să fiă.44

— „Ba numai ml-o spune, că dâcă-i 
treaba așa, efi totfi ducu-mă în lume, s’o 
aflu, oă eu fără de ea din cesulii aoesta 
nu potă și nu vreaă să trăiescă.44

— „Dragulă meu, fiolă med — 4* ce 
mă-sa, — cum să te duci tu în lume 
slabă și neumblată, și cum să mă lași 
aici cu durerea mea și cu năoazulfi meu- 
Pute-va ore inima mea să porte atâta 
durere și bănată ?!.... Nu, fiulă meu: 

cere-.ml altceva, dâr nu te depărta de 
lângă mine."

— „Mama mea și măicuța mea, — 
răspunde feciorulfi—o fibre tânjesce și se 
vestejesoe, dâcă nu-i luminâză ra4®le bi- 
nefâcătore ale sorelui; oele mai frnmose 
pene ale ei să uscă și cadă la pământii, 
mirosulfi ei îmbătătorii se perde în în- 
tunereculă nopții: astfelă m’oiu ofili și 
m’oiu usoa și eu de n’oiu purcede ÎDcă 
din oâsulă acesta s’o aflu, căci ea este 
sorele 4il®loră mele, lumina ce luminâză, 
înoăl4esoe și nutresce rădăcina pomului 
vieții mele. De oiu muri, maioă, de do- 
rulă ei — preourn șoiu, o’oiu muri, su- 
fletulfi d-tale va purta păcatulă.44

Așa-dâră s’a luată și s’a dusă.... din 
8atil în satfi, din oraști în orașfi, totîi 
întrebândii și ispitindiî, doră-doră va da 
de oineva, oare să-ltl șcie povățui înoă- 
trău să afle pe Florea floriloră, dâr ni
meni n’au4ise despre ea decâtă din veste 
poveste.

Cum merge elfi așa fără să scie 
unde-a eși și ore bine merge ori apu- 
cat’a pe oale greșită, ajunge la ună co
dru năprasniofi de mare. După-ce merge 

| și prin codru o bună bucată, vede o co-

libă și din colibă iese o cățălușe și ut fi 
moșă bătrână — pe de olature albă ca 
nâua, pe de alta tinărfi ca ună copilik 
de 7 ani. , I /

Ș Cățălușa începe a
— Bate, bate cățălușa mea, de-I omfi 

rău; /r i om bună chiamă-lfi în casă44, 
4ioe moșulfi.

— „Omfi bunu ’să, moșulfi meă și 
dragulă meu!“

— „Vină dâră în oasă și-mi spune: 
oe păoate te portă atâta spurcă de lume 
și țâră?44

— „P6rtă-mă aceea, moșulă meu, 
oă ml-a făgăduită maica, când m’a fă
cută, pe Florea florilor, ddmua 4iael°rfi 
de muiere — de m’ai putâ îndrepta 
la ea!44

— „Fătulă meu — 4ic0 bătrânulă, 
— o sută de ani am la spatele mele, da 
niol o am ve4ută, nici de nume nu i-am 
audită ; dâr șe4l și odihnesce pănă mâne 
diminâță, oă ml-oiu întreba cătanele, dâcă 
a șei âre-care dintre ele.44

Ii dă apoi de oină, diminâță de 
prân4ă și-i dă ună frâu de aramă.

— „Na, puiulfi meu, — 4* oe — ȘÎ 

✓
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stăruita pentru ducerea fără amânare a 
memorandului, ®umne4eu, care le în
dreptă tdte spre bine le-a luat mintea; ei au 
bombardată cu pietri casa conducătoru
lui deputațiunei române, Dr. Rațiu, și a 
altor! fruntași români,, și sâlbătăoiile dela 
Turda b'hu repețită lai'Șimleu și la Arad!. 
A urmată oprirea și idisolvarea ou gen- 
darml a adunărilor! nbstre culturale, 
tragerea, în cercetare .disciplinară a ad- 
vocaților! români, cari -au luată parte la 
acea deputațiune, prooesele intentate în 
contra lui Vasilie Lucaoiti^ oare a fostă 
condamnată la ună .ană închisdre ; în 
oontra răspânditoriloră memorandului ș. a.

O altă nororice a fostă, că lovitu
rile nemilose ale contrarilor^ noștri au 
deșteptată îngrijirea fraților! .noștri din 
România liberă, cari de ,astă .dată mai 
multă ca totdeuna și - au ară&ată dra
gostea loră față de noi. La sălbaticele 
atacunl dela Turda, Aradă și Șimleu, ei 
au răspunsă prin imposantele manifesta 
țiud de .protestare și prin procedarea 
loră demnă și bărbătescă au atrasă 
atențiunea 'ntregei Europe asupra neo- 
menoseloră prigoniri, la cari suntă es- 
pușl Românii de dinoocl de CarpațI din 
partea stăpâuirei uDgurescI.

O deosebită laudă și recunoscință 
merită procederea energică a tinerimei 
ndstre față de oonțrarl. „Replica“ pu 
blicată de tinerii noștri universitari dela 
Olușiu, Pesta, G-raz, ca răspunsă la in
sultele studențiloră maghiari, a desco
perită înaintea lumei întregi nedreptă
țile mari și nenumărate, la oarl suntemă 
espuși, și a avută ună eoou puternică 
în străinătate. Nu mai puțină însemnată 
este concursulă oe ni l’au dată în anulă 
trecută și studenții universitari din Ro
mânia, oarl la tote ocasiunile, der cu 
deosebire cu ocasiuoea congresului de 
paoe dela Berna, ce s’a ținută vara tre
cută, au luptată ou multă hotărîre pen 
tru causa ndstră, a Româniloră asupriți.

Pe câud le amintimă aoestea cu 
inima plină de reounosoință față de 
toți amicii și apărătorii causei nostre 
multă huiduite, nu putemă de altă parte 
să nu aooentuămă și cu astă ooasiune, 
că cri câtă de incuragiatore și îmbuon- 
rătore ar fi pentru noi tote aceste mani- 
festațiunl, Dădejdea mântuirei zace mai 
întâi în puterile nostre. De aceea prima 
și cea mai de căpetemă problemă a 
ndstră este: întărirea legăturei între noi.

SCHÎLE QILEL
— 2 (14) Ianuarie.

Procesul! foiei serbesol „Zastava14. La 
12 Ianuarie n. s’a pertractată înaintea 
curții ou jurați din Budapesta prooesulă 
politică al! fbiei serbesol „Zastava*.  0- 
bieetulă procesului a fostă ună articolă 
apărut în numita foiă, în care se espuneau 
păcatele oblăduirei ungurescl. Răspun

derea pentru artioulă a'lust’o asuprăsl re
dactorul! responsabilă alo .„-Zasta«ei“, 
d 10 George Balcalovtâ. Apărător! al! 
acusatului a fostă advocatul^ unguro Dr. 
Visontai Soma, er aousatoră procurorulă 
Dr. Bela Katona. După oe proouronală 
și-a cetită aousa, apărătorul! a luată eu- 
vântul! și în termini bine aleși într’o 
vorbire de-o 6ră și jumătate a dovedita, 
că atrtioululă improoesuată nu ouprind-e 
ni<£ -ațîțare, nici agitare. Jurații £n unani 
mitate au deolarată, că acusatulă nu e 
vinovată de ațîțare, âr dela agitare a fost 
achitata ou 6 contra 6 voturi. Procura
tura a fostă pedepsită ou 91 fi. Bpese 
prooesuale.

—x—
Opoeițiune solidară a naționalităților!. 

F6ia serbăscă „Zastava" sorie, din inoi- 
dei.tulă cunoscutei vorbiri de anulă nou 
a ministrulăi Weckerle, ună articolă, în 
oare atacă fără cruțare politica guver
nului ungureeoă, și totodată recomandă 
naționalitățiloră de sub oblăduirea un- 
gurăscă, să dea mâna, să se unescă pen
tru o luptă comună contra politicei uu- 
guresol și să pornescă mișcare energică, 
pentru egala îndreptățire a națiuniloră 
nemaghiare din Transilvania și Un- 
gsria.

—x -
0 pușcă nouă. Se pare, că în ourând! 

Austria îșl va modifica armamentulă in 
fanteriei. Ună oeasornioară a presentată 
la ministerulă de răsboiu ună sistemă a- 
ducendă modifioărl însemnatel uștei Man- 
nlicher. E vorba de ună mecanism!, oare 
faoe pușoa absolută automatică. Solda- 
tulă pote să desoarce tdte munițiunile 
cuprinse în magazinul! armei sale fără 
a faoe nici o mișcare și chiar fără a a- 
tinge trăgaoiulă. Pușoa se desoarcă auto- 
matioesoe, îndată oe e pusă în posiția 
determinată de linia de tir. Pentru ca fo- 
culă să înceteze, e de ajunsă a se ri
dica arma. Esperiențele cu acâstă nouă 
armă, făcute în presența ministrului de 
răsboiu, au deșteptată cea mai vină ad
mirați! a generalilor! competențl. Cea
sornicarul! a obținută ună brevetă pen
tru aoeBtă inveuțiă, oare îu curendă va 
fi pusă în practică.

—x—
Rosa de aur!. In fiăoare ană, Papa 

face cadou, — după oum se scie, — o 
roșă de aur unei principese din familiile 
domuităre. In anulă acesta roșa de aură 
se va oferi unei princese austriaoe: ar- 
chiducesei Margareta Sofia, fiica archi- 
ducelui Carol Ludovic, fratele al! doilea 
al! monarchului nostru și logodnioa 
ducelui Albert de Wurtemberg.

—x —
Scandal! studențesc!. Am anunțată, 

că ministrul! de instrucțiă al! Italiei a 
deoisă să desființeze mai multe universi
tăți. Printre acestea fiind! și cea din 
Messina, studenții universitari de aoi au 
organisat! (j^e^e treoute ună mare scan 
dai!. Pe când se representa în teatru 
opera „Ughenoții", au năvălită în sală 
vre-o 200 de inși și au început! să facă 
ună astfel! de tărăboiu, încât! atât! pu
blicul! oât! și artiștii au luat’o la sănă- 
tdsa. Cu greu poliția a reușită să i de
părteze din sală, — der representația n’a 
mai continuată.

Caseta® mostenitonfin de troiin români.
Este 8eiută, că la 10 Ianuarie n. s’a 

săvîrșită căsătoria moștenitorului tronu
lui româuă cu principesa Maria d’Edin- 
bnrg în S>gmaringeu.

Dela 10 a. m. până la 12, curtea a 
primită felicitările numărăseloră persone 
și a numărdseloră deputațiunl. La 12 și 
jum., a avută looă ună prâncjă în fami- 
liă. La 2 ore, oăsătoria oivilă ofioiată de 
ministrul! d 1! de Wedel, în presența 
părinților!, a regelui României, a împă- 
păratului Germaniei, a președințiloră și 
a miniștriloră româul. La 4 după amecjl, 
cununia religiosă oficiată de preotul! 
locală al! bisericei catolice.

Cortegiul! a urmată drumul! dela 
castel! la biserică, sub acoperiș!, în or
dinea următore:

împăratul! Wilhelm II, în uniformă 
de amiral! german!, dând! brațul! du
cesei de Edinburg; regele Carol! I, în 
uniformă de generală română, având! 
la braț! pe princesa mumă; prințul! 
Ferdinand!, in uniformă de maiori de 
vânător! română, ou princesa Antoaneta, 
mama sa; marele duoe Alexis, în uni
formă de amiral! ruși, cu ducesa de 
Conuaught; apoi urmau prinoesele și 
principii în mare gală și la sfîrșituli cor
tegiului ducele de Edinburg, in uniformă 
de amirali englesă, oonduoândi pe prin- 
oesa-mirâsă, fiica sa.

In biserică cortegiul! se așeijă la 
drepta și la stânga altarului: Regela la 
drepta; împăratul! și prințul! regală la 
stânga; mirâsa și damele din suită la 
drepta; d-nii la stânga.

Serviciul! divină a durată o oră.
După aoeea cortegiul! s’a întors! 

urmând! aoelașl drumă ca la ducere, în 
ordinea următore: Mirele ou miresa, îm
păratul! ou ducesa, regele ou prinoipesa- 
mamă eto.

Sosind! oortegiulă la castel!, Mon- 
sioniorele Loyd, pastor! anglican! tri
misă de regina Engliterei, a dată bine
cuvântarea anglicană.

împăratul! germană a conferită prin
țului României ordinul! „ Vulturului 
Negru*  și a numită pe ducele d’Edin- 
burg amiral!. Ambasadorul! Turciei 
Tevfic-Pașa înoă a mersă pentru a asista 
la oăsătoriă.

La 7 ore sera un! mare prâncjâ de 
gală. Prințul! Leopold de Hobenzollern 
a pronunțat! oeli dintâiu o aloouțiune, 
mulțâmindă împăratului, care, prin pre
sența sa, oa șefă supremă al! casei de 
Hohenkollern, a dată o mai mare stră- 
luoire și consfințire aoestei serbări. El! 
a mulțftmită în urmă representanțiloră 
Reginei Engliterei, ai împăratului Rusiei 
și ai celorlalți suverani representațl.

Regele Carol! a făout! în urmă să 
reiâsă îu termini oălduroși, faptul! oă 
poporul! română serbeză aoestă cji în 

modulă cel! mai solemnă și celă ma 
veselă ; elă a i oâ urările acestui po
por! vor! ajunge dela gurile Dunării 
pănă la Sigmaringen. Termină 4'oend!: 
„Inima mea și întregul! meu popor! 
beau în sănătatea noilor! oăsâtorițl."

Duoele d’Edinburg a băută în să
nătatea rudelor! Prințului.

Comora Țiganîloru.
Se scrie din Sibiiu cjiarului

„Pester Lloyd“ următdrele :
Prin deschiderea uouăi linii ferate

a Oltului, în sudul! Transilvaniei, s’a
deschidă comunioației turiștilor! și orășe
lul! Făgăraș!. Situația aoestui orășel!,
care nu era în legătură cu niol una din 
principalele căi de comunicația, va fi în
demnată pe Țiganii noma4l să-și de
pună oomora loră de argintăm în Făgăraș.

Intoomai după cum alțl omeni îșl 
prefacă economiile loră în hârtii de va- 
lăre seu proprietăți, Țiganii noma4l îșl 
depună banii, pe oarl îi câștigă și adesea 
și pe oarl îî tură, în obiecte prețibse de 
metale nobile. De bre-oe însă aeâstă oo- 
rnoră dedea nă-oere adesea la certuri 
între Țigani și afară de asta erau espuss 
înstrăinării, Țiganii din Ardeal! și-au de
pusă oomâra loră la ună negustor! din 
Făgăraș!, care o păstreză deja de mai 
mulțl ani. Aoestă comdră e aprbpe sin
gurul luoru vrednic devâ4ută în Făgăraș.

In adevâr!, e de mirare, ce mulțime 
de vase prețibse sunt! adunate aoi în
tr’ună looă atât! de strimtă. Cele mai 
multe sunt! de argint! și dateză din vâ- 
curile 17 și 18, der suntă și unele mai 
vechi. Cea mai frumbsă bucată este ună 
pahar! de argint! înalta de 40 de centi
metri, bogată aurită și fbrte înoărcată 
împodobită în stila Renaissanoe.

Aoeste producte ale giuvaergiei ar- 
tistioe pbrtă adesea marea unor! șârl de
părtate. Ast-felă o oană frumbsă și uuă 
pahar! ou capaoă pbrtă marca ora
șului Augsburg; mai sunt! și alte mărci 
germane, și lucrul! nu e de mirare, de bre 
ce Țiganii adesea fao oălâtoni forte lungi.

Aoeste vase prețibse se moștenesc! 
din generați! în generațiă. Când e târg! 
de țâră la Făgăraș!, Țiganii vin! și se 
stabilesoă pentru sourtâ vreme în curtea 
negustorului, care le păzeeoe comora, îșl 
rescumpâră vasele ca se se bucure de 
vederea loră și s6 bea din ele la ospețe. 
De bre ce inse aceste ospețe se termină 
tot-deuna cu bătăi, frumbsele vase adesea 
rămână ou urme din aoeste confliote.

îndată ce târgul! se sparge, vasele 
se amanetez! er pentru o sumă neînsem
nată, și Țiganii plecă.

Forte arare ori se întâmplă ca vr’o 
familie sâ vân4ă vre-unulă din vasele, 
pentru care multe muzee ar invidia pe 
acești Țigani noma4l.

grijesoe de el!, că ți a prinde bine. 
Când li-i soutura ți a veni ună oală de 
aramă și haine de aramă.“

Diminâța, îutre prâncjă și miacjă-tji, 
iese moșul! afară și bucină într’ună corn! 
de lume, să-i vină cătanele — și vină 
tbte albinele, oâte să aflau în cornul! 
aoela al! lumei, der nici una n’a șciută 
nimic! de Fldrea florilor!.

— „Puiul! meu, 4*°®  moșul! „nu 
șoiu, oe-țl spune; der te du tot! pe calea 
acâsta pănă la frate-meă mai bătrân!, 
că dâră te-a sci îndrepta."

Merge de acolo și pe sâră ajunge la 
celălalt!.

— „Sera bunădeieDumnecjeu, moșul 
meu și tată-meu.“

„Dâe-țl Dumnecjeă sănătate, pruncă 
necunosoută, da oe te pdrtă păcatele 
atâta lume?"

„Pbrtă mă aceea, <jice! ' ă vreme 
când maica m’a făout, ml-a făgăduită de 
muiere pe Florea florilor!, de m’ai șei 
îndrepta unde s’o aflu."

— „Două sute de ani am petrecută, 
fătul! meă, 4ice bătrânul!, da nici nu 
o am văcjofctt nici n’am aucjită de ea; 
der rămâi aci pănă dimineță, că ml-oiu

întreba cătanele..... pdte a șei 6re-oare
de olatuli ei."

Ii dă apoi de oină, dimineță de 
prânejă și-i mai dă ună frâu de argintă.

— „Na puiul! meu — dice — și 
grijesoe de elă, că țl-a prinde bine. 
Când 11-i scutura, țl-a veni ună cală de 
argintă și haine de argintă."

Diminâța între prântjă și între miaeja- 
4i iese moșul! afară și suflă în două 
cornurl de lume, să-i vină cătanele — 
și vină tote albinele, câte au fostă în 
aoele două oornurl de lume, dâr nici una 
nu sciu spune nimioă despre Flârea flo
rilor!.

— „Fătul! me! — 4'se bătrânul!, 
nu-țl șoiu spune nimioă, dâr te du tot! 
pe calea asta pănă la fratele meă cel! 
mal bătrână, oă ăla țl-a sci spune doră."

Se duse și pe ujinuță ajunge la elă.
— „Săra bună, moșul! meu!"
— „Bună sera, feoioră neounosoută. 

da oe păcat! te portă atâta lume și 
țâră?"

— „Pbrtă-mâ păcatul! aoela, că în 
vreme când maica m’a făcută, ml-a fă
găduită de muiere pe Flârea florilor! 

domna 4îneloră, — de m’ai soi îndruma, 
unde s’o aflu ?“

— „De trei sute de ani trăiesc! fă
tul! meu — 4ioe bătrânul!, der niol nu 
o am vă4ută, niol de nume nu i-am au- 
4ită; der rămâi aici pănă mâne di- 
minâță, că dâră s’a afla între cătanele 
mele, oare a șei de ea."

Ii dă apoi de oină, diminâța de 
prân4ă și-I dă ună frâu de aură.

— „Na fătul! meă frâulă acesta și 
grijesoe de elă, că țl-a prinde bine. Când 
ii-I scutura, țl-a veni ună oală de aură 
și haine de aur!.“

Dimineță între prân4ă și între mia 
4ă-4i iese moșul! afară și suflă din bu- 
oină în patru cornurl de lume, să-i vină 
cătanele — și vină oâte albine au fostă 
în lumea totă. Moșul! tot! întrebă de 
ele, dâr nici una nu știe spune nimioă. 
Atunci le număra pe tbte și afla oă una 
lipsesoe.

„Nu-i de făcută nimioă — 4* ce mo
șul!, — numa să așteptăm! pănă a veni 
și aoeeau.

Așteptă o 4i, așteptă două, aștâptă 
trei și când a fostă a treia 4b numa ce 
a picată și ea.

— „Unde ai fostă, — întrebă mo
șul!; de n’asoulțlporunca mea? și-i trage 
trei bune ou scorbaciulă.

— „Nu mb bate, tata meu — 4ioe 
albina, oăol când ai strigată întâia-bră, 
mâ suiam! pe ună deal! mare și mi-a 
fostă greu. Când ai suflată a doua-oră 
am fostă la mijloc! pe deal! și de mâ 
lăsam!, pioamă jos! și îmi rupeam! gru
mazii. Când ai strigat! a treia-6ră, eram 
pe vîrfă de deal! și am vâ4ută o gră
dină mândră, de ca aoeea nu p6te fi 
alta pe lume și m’am luată pănă la ea. 
Când ai sunat! a patra-bră, m’am! luat! 
să vin!, și nici atunci nu era sâ vin!, 
oă am! fost! în grădină la Flbrea flori
lor!, dbmna 4ineloră, unde ceru-i mai 
senin!, apa mai limpede și florile mai în- 
fânate, cum nu se pomenesce pe-aicl.u

— „Și soire-ai duce pe feoiorulă 
ăsta acolo ?“ întrâbă moșul!.

~ „Soi.'j“

— „E bine! der cum vi-țl duoe, că 
albina nu te-a pute duoe în spate; pe 
jos! nu te vei pute ține de ea?! Fără 
scii una? scutură frâulă, care ți-l’amă 
dată eu și te suie ou albină cu totă în 
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Esamenu în penitențiarulu din locu.
Brașovă, 31 Deo. v. 1892.

Esamenele anuale dela șodla socie
tății de ajutorare a penitențiariloră din 
looă, ca în toți anii, așa și îu anulă a 
cesta, s’a ținută la 18 (30) Deoemvre 
1892.

Esamenele au fostă presidate de d-lă 
subjude de tribunală M. Arzt, fiindă de 
față d-nii BdAo, fiscal rpg. u., Mayer 
adv., Bart. Baiulesou protopresbiteră, I. 
Lengeru adv. D lă Koâs, inspectoră r. 
u. de șoâle, din oausa morbului, de astă- 
dată a lipsită. însă a fostă {representată 
prin seoretarulă d-sale.

Școlarii an fostă împărțițl în 3 des- 
părțăminte: Români, Maghiari și Ger
mani. Despărț. Româniloră s’a esaminată 
din cetire, scriere și aritmetică in minte și 
pe tabelă, dela orele 2—2y2 de învătă- 
torulă dela școl. oap. gr. or. C. Muștea. 
Desp. Maghiariloră s’a esaminată din 
aritmetică în minte, cu deosebire din mă
surile metrice, de învăț, dela șool. cop. 
rom-cat. K. Szâsz. Desp. Germaniloră 
s’a esaminată din cetire, aritmetică, con- 
stituțiunea patriei și limba maghiară, de 
învăț dela școl. ev. lut. M. Teutsch.

Școlari presențl la esamenă au fostă: 
Români 38, Maghiari 25 și Germani 8. 
Intre șoolarii presențl la esamenă au 
fostă mulți, cari înainte de a intra în 
închisâre nu soiau ceti și scrie nimioO.

D nii asistenți s’au deolarată deplină 
mu'țămițl cu răspunsurile școlariloră.

Mușlea, 
învăț.

Petreceri.
Tinerimea română din Becița mon

tană învită la balulă română, ce se va 
arangia Sâmbătă 9 (21) Ianuarie o. în 
sala d-lui Leopold Klemens. Intrarea: 
de persână 50 er., de familiă 1 fi. 20 
cr. Suprasolvirile se voră cuita publioe, 
venitulă ourată este destinată pentru 
scopuri filantropice. Musica va fi eseou- 
tată de capela națională a d-lui Ioană 
Radulescu. Inoeputulă la 8 6re sera. Da
mele suntă rugate, pe câtă se p6te, a se 
presents în oostumă națiouală română.

Curatoratulă bisericei gr. oat. din 
Abrudă, învită la balulă, oe’lă va a- 
rangia în favorulă bisericei amintite, la 
21 Ianuarie n. c. în sale dela „Român- 
ouța“. Intrarea de persână 1 fi.; de fa
miliă de 3 membri 2 fi., er pentru oei- 
lalțl membri câte 50 cr. Oferte în favo 
rulă bisericei se primescă și se voră 
ohita în publioă. Inceputulă la 8 bre 
sera. Pentru comitetă: Alesandiu Ciura, 
preș.; Dr. Laurențiu Popă, < assară.

In Alba lulia se va da la 10 (22) 
Ianuarie c. v. petrecerea cu dansă, în 
sala cea mare a hotelului „Hungaria“. 

cu concurculă capelei Stnncoviciu-Coca 
Inceputulă la 8 bre sera. Intre pause se 
va juca „Călușerulu*  și „Bătuta*  de 12 
tineri din Alba-Iulia, er imediată urmeză 
jocu de tombolă. Venitulă ourată e desti
nată pentru oassa bisericei gr. or. din 
Alba lulia. Pentru oomitetulă arangia- 
toră : Ioană Munteanu, advocată, oa pre
ședinte ; Publius Rozoră, cassară. Pbtru 
S. Oirlea, oontroloră. Intrarea: de per
sona 2 fi. Ofertele se voră chita pe cale 
cjiaristică. Bilete de intrare se eliberbză 
în prăvălia d-lui Petru S. Cirlea și săra 
la cassă. Damde suntă rugate a se pre
sents îu toaletă de promenadă, ori în 
oostumă națională.

*) Vecjl W. E. Chaning. Eduoațiu- 
nea personală sâu oultura individului 
prin., sine însusi, cu o notiță asupra au 
tqțfuhn și scrieriloră salo,;-.de Michailă 
Ștrajan pag. 26 — 27 (Iași Tipografia na
țională 1873.) I. P. R.

Literatură.
A apărută :

Musa Someșană, poesii poporale ro
mâne din jurulă Năsăudului, adunate și 
araugiate de dascălulă Iuliu Bugnariu. 
Partea I) Balade. Proprietatea, editura 
și tipografia „Aurorau A. Todorană în 
Gherla fSzamosuj vâr). Formată 8° de 96 
pag. Prețulă 30 cr.

*
Altera pars. Răspunsă la critica 

publicată de d lă Ionesou-Gionă în „Re
vista Nouă“ nr. 3 și 4 dela 15 Iunie 
1892, de 1. Manliu. (Extrasă din „Con
vorbirile Liiterare“ din Novembre și De- 
cemvre 1892). BuourescI 1892. Stabili- 
mentuiă grafică I. V. Sooeoă. (Strada 
Berzei 59.) Formată mare 8° de 46 pag. 
prețulă 1 leu.

*
Cultura Băniei ului de Ioanii S. Or- 

deanu, tbsolventă ala șcblei de agriou- 
tură dela Ferăstrău, fostă practicantă 
(bursieră) pe fermele modelă ale archi- 
ducelui Albreoht. Bucuresol, 1892. Tipo
grafia Euf. N. Minlesou (Strada Câm- 
pineanu nr. 46) Formată mare 8° de 19 
pag. Prețulă 50 bani seu 25 cr.

ECOWOXIIA.
Pomăritulă.

I.
Iubite cetitorule! Ceea ce țl-oiu 

scrie sub numele pusu în fruntea 
acestui tractată, prea credo, că 
nu-țl va fi lucru de totului totu 
nou. Că și eu, der mai multu alții 
mai capabili decâtu mine, ți-au 
atrasu atențiunea asupra lui, er 
decă nu ți-a atrasu atențiunea 
vre-o scriere privitore la asta, a- 
tuncl de bună semă mama cea 
bună, natura, te-a învitatu nu 
odată, ci de multe, f6rte de multe- 
orl, a-o privi cu atențiune, a-o 
studia, a-o admira . și în fine a 
preamări pe celu ce tbte le-a fă
cută, le ține și le ocârmuesce.

Din parte-mi, dreptu se-țl spunu 

cum în. nenumărate rânduri am 
mai spus’o, sunt și am fostu din 
crudele mele tinerețe unulu din 
cei mai fierbinți adoratori ai na- 
turei. Pănă eram mică încă și păs- 
ceamu vitele tatălui meu, sim- 
țiamă ceea ce mai târfliu cetii în 
cărțile învețațiloru, adecă că: „nu 
e decâtu o mică parte a creațiunei, 
care se o putemu schimba în nutre- 
mentu, în vestminte și îndestulirea cor
pului, der creațiunea întregă pâte servi 
pentru simțulu frumosului.11

Frumseță e pretutindenea. Ea 
se respândesce în florile cele fără 
numeru ale primăverei. Ea undu- 
leză în ramurile arboriloră și în 
ierba câmpiei. Ea locuesce pră
păstiile pământului și ale mărei, 
și strălucesce în colorile scoice- 
loru și pietriloru prețiose. Și nu 
numai aceste slabe obiecte, der 
oceanulu, munții, norii, cerulu, ste
lele, sbrele când resare și apune, 
totulu este inundată de frumseță. 
Universulă este templulă seu; 
bmenii, cari o simțescu cu vioșie, 
nu potă ridica ochii fără ca ea 
se nu-i încungiure de tote părțile. 
Apoi frumseță e atâtu de prețiâsă, 
plăcerile ce ea ne aduce suntă așa 
de delicate și de curate, cu atâta 
influință asupra simțeminteloru 
nbstre celoră mai nobile și mai 
fragede, suntă atâtu de aprbpe de 
adorațiunea ce o avemă cătră 
Dumnezeu, încâtă e durerosă a 
cugeta la mulțimea debmeni, cari 
trăescu aci josă ca orbii, ca și 
cum ei, în locă de a fi stăpânii 
acestui frumosă pămentă și aces
tui firmamentu gloriosu, a locui 
într’unu arestă. O bucuriă nemăr
ginită e pierdută pentru lumea, 
care nu cultivă simțământulu fru
mosului.*)

Și cine, rogu-ve, nu se simte 
într’oaltă lume, care-i umple inima 
de farmecă și plăcere, când ese 
din lucrătbrea sa la largulă, în na
tura cea liberă și plină de frum
seță a prea perfectului Creatoru ; 
cine nu ar dori, ca să fîă pururea 
în contactă' imediată cu murmu- 
rulă rîuriloru, și se respire în 
ticnă aerulă îmbălsămată, ce-lă 
eshală ierba, pomii, arbori și tbte 
vegetalele prea bunului Creatoru ?

Der nu fiă-care din noi este 
in plăcuta posițiă de a fi pururea 
la largulă; lupta pentru esistință 
ne ține pe unulă în laboratorulă 

seu, pe altulă la masa sa, pe al- 
tulă în prafulă șcblei orî aliă un
deva închisă, cum amu <4ice, între 
patru păreți, ca acolo muncind, 
întru sudbrea feței, se-șl câștige 
pânea cea de tbte flilele. Fiă-care 
are inse o casă; mai la fiă-care 
casă este o grădină mai mare ori 
mai mică; datoră este deci fiă- 
care, ca din grădina s’a, mare seu 
mică, cum o are, se facă unu a- 
deveratu paradisă de plăcere, unu 
raiu pămentescu, care se-i servescă 
de plăcere în timpulă liberă, și 
se-i aducă totodată venituri reale, 
în proporțiune cu munca, ce va 
pune.

Și acesta datoriă o are totu 
omulă, și bogatulă și seraculu, și 
amploiatulu ca și preotulu, învâ- 
țătorulă, orî țeranulă, căci toți 
suntemă brnenl și ca atari toți 
avemă dreptulu de a ne folosi de 
binefacerile naturei, der avemă și 
datorința de a ajutora natura după 
putință, ca ea se producă ce noi 
voimă.

Și acesta, celă puțină în parte, 
este cu putință. Au nu vedemu 
esemple destule ? Ici o grădină 
încungiurată cu gardă viu, plină 
de pomi nobili, cari primăvera îm
bată aerulă cu frumbsele loră flori, 
peste veră adăpostindă sute și 
mii de paseri, ce te transpună în- 
tr’altă lume cu glasurile loră, er 
tbmna umplu punga proprietarului 
cu parale, pe lângă ce i a umplută 
podulu cu pbme și pivnița cu 
mustă bună și scumpă. Lângă o 
astfelă de grădină, despărțită nu
mai prin gardă, au nu vedemu 
adesea altă grădină, a altui pro
prietară, p6te chiar mai mare de
câtu cea dintâiu, der rău îngră
dită și plantată numai cu ceva 
baraboiu. ori zarzavatu, er partea 
cea mai mare plină de cucute, ur- 
4icl, brusturi, polomidă? Spună-mi 
fiă-cine, cătră care din aceste doue 
are mai mare atragere, care-i ofere 
mai mare plăcere și care aduce 
proprietarului mai mare câștigă? 
— De bună semă, cea d’intâiu!

Acesta sciindu o, au nu face 
ună păcată de mbrte celă ce — 
avendă și putendu — nu voesce 
a face din grădina sa ună adevă
rată raiu pămentescu și isvoră de 
câștigă ? Au nu e vrednică de 
batjocura lumei celă ce, avendă 
grădina sa, în locă de a-o cultiva, 
după cum trebue, o lasă îu scirea 
naturei, se producă ea după chib- 
zuielă? E dreptu, că natura îi și 
pedepsesce pentru acesta, căci le 
dă buruiene, cucute, bucinișl, lo
bode, sciră, polomidă, er ei în-

spatele calului, că-țl ajunge mai de
grabă. “

Așa Florea floriloră scutura freulă 
ce i-l'a data elă și-i vine unii cala de 
aura și se suie cu albină cu totă în spa
tele calului.

— „Cum vrâi să mergemă, domnulă 
meu, — întrâbă calulă: ca ventulă, ori 
ca gândula?“

— „Ca gândulă, că unde gândescă, 
acolo să mă pomenescă!“

Pe oând a gătată cu vorba, calulă 
mână sboră în grădina la Flârea flori
loră.

După ce se vede ajunsa, slobâde 
oalula în drumula lui, eră pe albină o 
lasă îutre flori, să sugă din care-a vrea; 
elă se bagă în casă.

— „Noroca bună sădee Dumnecjeu!"
— „Norooă să ai feciora neounos- 

cutO p’acestă pămenta ; în ce umblete 
ești ?“

— „In umblete de slujiă, decă ași 
ave la cine.“

— „Atunci ai nimerită chiar bine, 
că mieînoă îmi trebue o slugă să dea la 
galițele astea, când mi s’ar întâmpla să 

am ceva cale: ori la ună tergă, ori la 
outare bală.“

— «Griji-le oiu eu, fii molcomită,— 
cjice Florea floriloră, și nu-i ave oăință 
după mine.u

Dimineța Flârea floriloră îi dă patru 
saci de grăunțe; doi pe dimineță și doi 
pe sără, că bagă semă a avuta galițe 
multe.

Elă îndată prinde a împroșca la 
grăunțe și a trage apa în vălauă. In 
vremea asta Florea floriloră se găta de 
bală și după oe s’a gătită, iese în prid- 
vorulă oasei, fiscură odată în degetă și 
vină patru cai negri cu ună hinteu ne
gru, — neprjnșl de nime, nemânați de 
nime, se oprescă înaintea ușii. Ea se 
suie în hinteu și... dramă...

După oe s’a dusă, Flârea floriloră 
s’a gătita mai altfelă decâtă ea și a scu
turată apoi freulă celă de aramă și a 
venită ună cală de aramă așa de ageră, 
că din copite scântei sbura.

— „Cum e domnulămeuși dragule 
meu," întrebă calulă.

— „Așa, că s’a dusa domnă-ta și 
domna mea la bală și ne-omă duce și 

noi, der întâiu mă îmbracă și pe mine 
ca pe tine.“

— „Caută în urechea dreptă, că-i 
afla aoolo ună rend de haine,“

Caută în urechea drâptă și se îm
bracă ca ună puiu de grofa, totă în aramă 
de susfl pănă josă.

„Cum a fi — mai 4'oe oalulă: ca 
ventulă ori oa gândulă?“

— Ca gândulă: — totă treizeci de 
pași înaintea ei.u

Bine nu-șl gată cu vorba, să și află 
treizeci de pași înaintea ei și mergă totă 
așapănăîu oapătulă orașului, unde avea 
să se țînă balulă. Acolo a așteptată să 
trâ ă ea înainte, că nu scia, în care casă 
să se bage.

Când a ajunsă la casa cu balulă, 
Florea floriloră s’a băgata în casă; caii 
se preumblau prin orașă cu hinteulă după 
ei. Elă încă se scoborăjosă, îșl legă oa
lulă de cruoea ferestrii și după ce se 
bagă în oasă, o apucă la jocă și... hopă 
—țupă, pănă oătră ujina cea bună. Der 
ei așa jooă de frumosă, că totă lumea 
oâtă era adunată, numai la joculă loră 
se uita și se mira de i și de frumseță 

loră, câtă de bine era vîjită unulă pen
tru altulă.

Când a fostă la ujina cea bună, 
Florea floriloră iese afară, bagă mâna 
în urechea oalului și scote trei viei de 
galbinl; plătesce țiganii, petreoerea și se 
duce. Fetei nu i-a părută mai rău, când 
l’a văcjută, oă merge, numa oum o ai fi 
opărită și numai peste multă s’a luată 
și ea cătră casă. Ea câtă a jucată la 
bală ou elă, totă în oohii lui s’a uitată 
și când a vătjută pe slugă, îlă reducea 
oătră ela ; der âră se cugetă, oă „aoasă 
l’am lăsată, și nu are elă haine de 
acelea.u

Oând e în oea diminâță eră îi lăsa 
ea patru saci de grăunțe și se duoe la 
bală îmbrăcată totă haine albe, cu patru 
cai albi și ou hinteulO albă.

Florea floriloră, după ce s’a dusă, 
scutura freulă celă de argintă și îndată 
vine calulă și (j'o®: „cum a fi domnulă 
meu, stăpânulă meu?"

— „Așa, că s’a dusă domna ta și 
dâmna mea la bală și ne-omă duce și 
noi, der mai nainte mă îmbracă și pe 
mine ca pe tine.“ 
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ghitu golQ, vecjendă fructele cele 
amăgitore în grădinile veciniloru 
mai harnici. Der ar trebui sh-i pe- 
depseacă și societatea, așa bună- 
6ră să i strige în Joi rr-arl peste 
satO, ca modelă de lenoșl, se-i sa- 
tiriseze feciorii în jocu, în chiui
turi potrivite, cum sciu ei etc.

Trebui-re-arQ, ca să ne punemh 
din răsputeri, care de care, să ne 
facemă grădinile adevărate locuri 
de plăcere și isvăre de venită si
gură; trebui-re ară se ne gândimu, 
că: după cum strămoșii noștri 
sciură face din Dacia cea sălba
tică o Daciă ferice, lăzuindă pă
duri, îndreptându JÎurî, făcendă 
punți, poduri, drumuri, cetăți și 
sate bine organisate, stîrpindu 
plantele și animalele stricăciose 
ori nelolositore și înlocuindu-le cu 
plante și animale nobile, și lăsân- 
du ne nouă numai fbrte puțină de 
lucru, pe lângă cum avură ei în 
acesta patriă,—bareml acestă pu
țină se-lă mai facemă și noi, să 
continuămă opera începută de 
denșii, să fimă—ceea ce ne este 
menirea — cultivatorii Europei 
orientale, adevărații urmași ai le 
giuniloră celui mai puternică po- 
poră din câte a esistată când-va 
pe pământă, modelă de hărniciă 
și cruțare.

Trebui-re-ară să începemu a fi 
adevărațl Romani, nu numai Ro
mâni, lucrulă nostru să se cunbscă 
dintre ală altoră ămeni, grădinile 
năstre să ne învite și amăgescă 
a sta — cum se dice — și flă
mând! chiar întrensele, se nu ne 
putemă despărți de ele ca Adam 
de raiu; casele nbstre să fiă ade
vărate cuiburi de plăcere, curate 
și pline de totă binele, din care 
să ne fiă greu a ne despărți, când 
nu cere trebuința, și care se fiă 
ori când mai preferite neamului 
nostru, decâtă puturbseloră crișme, 
infectate de puterile beuturiloră 
bețive și a necurățeniei, Trebui- 
rea-ră fiică, nu fiică că ar fi de 
dorită numai, ci di°t5, că ar tre
bui ca prin muncă să scbtemă a- 
vuții din moșia nbstră câștigată 
cu lupte și îngrășată cu sânge de 
strămoșii noștrii, și prin cruțare se 
devenimă ceea ce pbte deveni 
ună poporă harnică și muncitoră, 
să devenimă avuțl și fericiți. In- 
ceputulă să lă facemă cu casele și 
grădinile nostre, apoi să luămă 
holdă de holdă, ogoră de ogoră 
și t6te să le aducemă în starea 
de a produce bucatele cele mai 
bune și mai multe.

(Va urmaj I. P. Reteganulă.

Arta de a trăi.
După Stugau, de Cămilă B...

Se fimti cu sânge rece.

0 piedecă comună pentru fericirea 
omenâscă e o iritabilitate prea mare, care 
face, ca adesea cele mai neînsemnate în
tâmplări ale vieței de tote clilele, să ne 
irite și în urmă să ne pierdemă pe dile 
înainte buna nostră disposițiune. O supă 
prea sărată, o sticlă spartă, o haină rău 
croită, cuventulă aspru ală unui șefă, o 
cârtă neînsemnată suntă în stare să ne 
schimbe fără de veste umorulă nostru 
trandafiriu în cea mai negră disposițiune.

La unele temperamente, ca la celă 
colerică, indisposițiunea se descarcă mai 
adesea, ca și o vreme grea, trecă câteva 
tunete și ceriulă sufletescă devine ârăși 
senină. La alte naturi, mai cu sâmă la 
cele melancolice, indisposițiunea e clo
cită și crescută în liniște. Acestea suferă 
mai multă, pentru-că suferă mai înde
lungată și pentru-că activa loră fantasiă 
face dintr’ună țînțară ună armăsară.

Tuturoră acelora, cari suntă dotați 
cu ună astfeliu de temperamentă, le re- 
comandămă dicerea „fi cu sânge rece“. 
Ori ce neplăcere ni-s’ar și întâmpla în 
decursulă fiilei, ea să ne afle apărați prin 
propunerea nbstră de a nu ne lăsa să ne 
turbure și întunece seninătatea sufletului 
nostru.

„Fi cu sânge rece", e o fiicere es_ 
celentă, numai câtă împlinirea ei e ade
sea cam anevoiosă.

Fi cu sânge rece, când ai cerută o 
slujbă, și vedi, că ună nemernică prote- 
giată e pusă înaintea ta. Gândesce-te, că 
ce sorte ar ave prostia, decă n’ar ave pro
tectori/,.

Fi cu sânge rece, decă tu capeți ună 
„bobârnacă", pe care l’ar fi meritată su- 
periorulă tău, și decă elă capătă o dis- 
tincțiune, pe care ai fi meritat’o tu. 
Astfelă de lucruri nu ți-se întâmplă nu
mai ție, ele suntă de tote dilele.

Fi cu sânge rece, când limbi calum- 
niătore îți mânjescă cu veninulă loră nu
mele tău onestă. Cugetă-te, câ dintr’o 
mocirlă prostă, nu potă evapora parfu- 
muri frumose.

Fi cu sânge rece, când îngâmfatulă 
favorisată de norocă, care pbte nu e 
vrednică să-ți deslege curelele încălță
mintei tale, dâr mândru pe saeulă său 
cu bani, trece pe lângă tine fără să te 
observe. Așa ceva nu e supărăciosă, ci 
numai comică.

Nu esistă mijlocă mai bună pentru 
a frânge verfulă țepeloru și ghimpiloră 
vieței, decâtă dbcă ne încercămă a ob
serva și partea comică a loră. Oelă ce 
în arta de a trăi a ajunsă la convinge
rea și abilitatea acesta, sufletulă aceluia 
e provădută cu o perină elastică, de care 
se paraliseză ghionturile și loviturile 
sorții.

Și în fondă, nici nu e așa lucru greu 
a-ți însuși acestă umoră divină. De 
aprope vădute, nu suntă ore cele mai 
multe inperfecțiuni ale vieței, prin cari ne 
simțimă ofensați, numai nisce absurdi
tăți? Și absurditatea nu este ore nota 
caracteristică a comicului? Totulă de
pinde de acolo, ca să ne punemă pe 
punctulă de vedere corectă. Din per
spectiva sborului, lucrurile apară cu to
tulă altcum, ca privite de josă său din 
lături. Să ne silimă deci a ne ridica în 
perspectiva sborului și încetulă pe în- 
cetulă vomă ajunge la acea privire se
nină a vieței, ce e transfigurată și îm
păcată, și în care constă umorulă ade
vărată și adevărata înțelepciune a vieței.

SORCOVA.
Din sciierile lui De la Vrancea.

I.4
Troenii se ridicau namilă pănă la 

tinda creștinului. Viscolulă giuruia deșii 
foloștină înflorită, oa nisce rotooble de 
hârtiă albă, — și mi-ți gonia cu mâniă 
nemiluită: spulberândă fulgii de zăpadă 
în vîrt>je și stoluri, repefiite îu lungulă 
ulițeloră, sparte la răspîntii și împrăsciate 
fără eăpătâiu în largulă măidaneloră 
dela Olănita. Pârtia nu se mai ounoscea 
înăbușită sub o velință de zăpadă, oe-ți 
trecea de glesne și mai bine.

Fumulă cămineloră, zăpăcită de bă- 
taea crivățului, se svercolia pe loco, și 
ca și cum ar fi fostă sorbită de vetre, 
se prăbușia îndărătă pe gâtulă coșu- 
riloră.

Mahalaua ÎDțelenise îngropată în 
zăpadă; ventulă și gerulă tăiau la fioațl 
pe ori-care îndrăsnia să ibsă afară din 
casă.

Nu se pomenia nici gură de oină, 
nici lătrată de câne.

Așa ană nou, așa Sân-Vasile, sb-lă 
hărăsescă Domnulă vrăjmașilor.ă noștri, 
oă și d’ai avea tufă în bătătură, uiți și 
de toporă și de tăetoră, te dai câtă mai 
afundă în plapumă, îți răstorn! tbte țb 
lele în spinare, și totă ghiață rămâi din 
tălpi pănă la oreștetă.

Tarafulă lăutariloră de subă So- 
tiră Ciupitulă, țambalagiulă Olănitei, îm
podobise din prediuă ună capă mare de 
porcă cu tibetă conabiu și albastru, cu 
busiocă și cu cercei roșii în amândouă 
urechile; și mi-i verîse în dinții rînjițl 
ună traniafiră umplută cu tocătură ru
menă de peciă și de muș hiu. Der toți 
așteptau să vefiă astă grozavă „Vasilcă“, 
și nimeni n’o mai vedea de și trecuseră 
c-a la trei câsuri de când să luminase 
de fiiuă.

Nu se pomenea nici de sorcovăelă, 
după cum s’ar fi cuvenită dela moși dela 
strămoși. Ți-.se prindea plebpă de plebpă, 
nară de nară, falcă de falcă, degera oulă 
în găină, ar fi îughiețată flaoările în 

limbi de focă neclintită de geră, oe să 
pornise.

— N’am pute duce i’alde biata Bă- 
lașa oeva curmee de viță și vrescuri uju- 
jite, fiicea mama Arghirița cătră fata 
mare ce învertia mămăliga între genunchi 
și se ștergea la ochi din pricina fumului. 
Biata Bălașă! o fi amorțită cu oopilă 
cu totă! Săracă lipită, bolnavă că nu să 
mai pbte tîrî, văduvă, cu copilulă golă 
pușcă, pe așa cățea de vreme nu sciu, 
fiău, de și o mai înnoda dilele. Scblă, 
Irino mamă, pune pe tine oojbca ta și 
dulama mea, și dute de vefii îi aburesce 
coșulă a fumă ?

Irina lăsă făcălețulă în mâna măsei, 
să streoură pe prispa din jurulă păreți- 
loră pănă la spatele casei, apoi să în- 
tbrse într’ună sufletă în tindă, să scutură 
de omătă și sări pe vatră.

— Nu e, mamă, nu e fumă, nu e 
nimică ; giamurile i suntăînghiețate tună, 
cu frun4e geruite, de nu le-ai răfiui nici 
cu custura.

— Grăbesce, Irină, să i ducemă ceva 
găteje, nițică mămăligă și ceva fiertură; 
să le apriu4l fooulă cum vei soi, grăi 
mama Arghirița, să le pui masa c’oră fi 
flămân4ită ; și e mai mare păcatulă să 
scii pe femieă cu copilașulă ăla pooâltită 
și degerata la o 4i așa de mare!

II.
Zăpada îi pătrunsese îu tindă, ven

tulă îi cânta prin crăpăturile ușei par’ 
c’ar fi vuită în dubamare; și Bălașa era 
întinsă în lungulă patului, învălită c’o 
plapumă veohiă, soibsă și ciuruită ou 
găuri prin cari eșiau ghiomotbcele de 
lînă nâgră. Pe pioibre îșl trântise două 
scovergl. La șină îșl ghemuise copilulă 
îmbrăcată cu nisce sdrențe de pantaloni, 
c’o scurteicuță blănită, și încinsă pe la 
mijlocă c’o basma roșiă. Chipulă ei, 
gălbejită de bolă și de sărăciă, începuse 
a murgi în vânătă ; ochii pironiți asupra 
copilului, perduseră luoiulă vieței, ca și 
cum i-ai fi ră4uită cu o gresiă.

— Mamă, rni-e frigă lângă tine, tu 
ești prea rece, îngână oopilulă dîrdâindă, 
lasă-mă să mă dau josă.

— Bine, Nică, fă cum vrâi, șopti 
Bălașa eu o voce sfârșită. Oâte-va la- 
orăme îi ume4iră ochii ei uscațl.

— Mamă, mie mi-e-ifrigă, când stau 
în casă, adaogă copilulă trăgendu-șl ciș
mele, mai bine ar fi să mă ducă cu sor
cova. Soba nu s’a desmorțită de trei 
fiile, și eu ammerișorăși busiocă usoată, 
potă să-mi facă o soroovă, decă nu am 
una de tergă cu flori și cu betelă; și 
pbte să viu ou parale, am să-ți cumpără 
pâine caldă; aici e frigă, mamă, vreau 
să mă dnoă !

Și elă, care înghiția în secă defdme, 
nu-i venia să spue dreptă, deși nu era 
decâtă ca de șese ani, căci simția pe 
măsa bolnavă greu, și totă zadarnică ar

Calulă îndată îlă îmbracă totă în 
haine de argintă și să iau la drumă.

— „Cum să mergemă’ domnulă meu 
și dragulă meu, întrebă calulă: ca ven
tulă ori ca gândulă?

— „Ca gândulă totă cu 4eoe pași 
înaintea ei."

Calulă și sbbră cu fiece pași înain
tea ei și totă așa au mersă pănă în 
orașă. Acolo ea se băgă la bală ; caii se 
preumblă in susă și îu josă cu hinteulă 
după ei.

Elă eră îșl legă calulă de ferbstră 
și după ce se băga în casă, o apuca la 
jooă și apoi țenete la „pe su mână, că-i 
Română" pănă la ujina cea bună. Ea 
ca o flore brumată îșl plâcă capulă de 
supărare, că se duce așa numai fără să 
se arete, ciue-i, de unde i, — și se duce 
acasă îndată, oăei o ardea colo la ini- 
mioră ălă pojară ală dragostei.

Pe când a ajunsă ea acasă, galițele 
erau săturate, fooulă aprinsă și mâncă
rile la focă. Ea se totă uită, se totă uită 
la elă și îu ochii lui, și-lă semenă totă 
mai tare cu „Fbtă-frumosulă dela bală."

„Elu i — cugeta ea,—că uime nu 
are atâta focă și rugare în ochi, și dela 

niine nu pbte fi dragostea așa dulce ca 
dela elă. Der cum i’ași însemna ?!

„Peptulă meu arde de dragulă lui, 
inima mise slrînge când nu lă potă vede 
și mintea paroă mâ părăsesce, când ou- 
getă, că ar fi cu putință, — numai pe 
ună minută sâ nu fiă ală meu. Dâr strî- 
ge-me lume», cum va vrea, că umblu 
după elă, — elă a fi ală meu, căci:

„Pentru omulă, ce mi i dragă
Face-m’oiu și pară îu gardă;
Pentru omulă, ce mi-I bună 
Face-m’oiu și. oiuhă ’n drumă." 
Dimiueța eră îi dă patru saoi de 

grăunțe și fiice, oă pe seră să pună'o 
olă cu apă la focă, oă și-oră face lău- 
torl Prinde apoi a se găti de bală și 
după ce s’a gătată,iese în ușă și îndată 
vine ună hinteu ou patru cai roșii ca fo- 
culă. Se suie în hinteu și drumă...

Florea florilo’ră siuturâ f.Auiă celă 
de aură și în clipă-i viue calulă — iute 
ca gândulă, repede ca ventulă.

— Cum o fi stăpânulă meu?" în
trebă calulă.

— „Așa, că s’a dusă ddmnă-ta și 
domna mea la bală și ne omu duce și 
noi, der mai îuainte mă îmbracă și pe 
mine ca pe tine. “

„Caută în ureche și se’mbraoă mai 
altfelă decâtă ună fecioră de împârată — 
numai în aură ourată, de te orbia.

„Cum a fi stăpânulă meu — mai 
întebă calulă — oa gândulă, ori oa ven
tulă ?“

— „Ca gândulă: oa sâ fiu totă ală
turea ou ea.

Calulă îndată a mânată alăturea de 
ea și au mersă totă așa pănă la bală. 
Ei numa ’i creseea inima și se topia 
tbtă de buouriă, că-lă simte și-lă vede 
lângă ea, măcară oă nu au sohimbată 
nici o vorbă unulă cu altulă pe totă 
drumulă.

După ce ajungă la bală, se și prindă 
la jooă — hopă, țupă....

Dragu-mi e ou cine jocă,
C’amirosă a busiooă;
Dragu-mi-e ou cine sără, 
C’amirosă-a oalapără !
Când e la ujina cea bună, 

gătâ de ducă; îșl ia pălăria, se 
de sudori, oa să nu lă priudă 
decă ese înfiercâutată afară. Ea atunci 
fără oa elă să prindă de veste, îi și lipi 
ună botuță de câră dinapoi în pbră.

elă se 
șterge 
răcbla,

Se ia elă cătră casă și nu multă 
după aoeea s’a arăduită și ea.

Sera îșl face lăutori și-lă chemă și 
pe elă, sb-i spele capulă.

„O! domna mea și stăpâna mea — 
4ise elă — oum m’așl pute eu lăsa, sâ 
mă speli ohiar dumnâta pe capă! unde 
se pomenesoe : să ședă împărații ia masă 
ou argații ?!“

— „Ba că de nu-i veni la ourtea 
mea, n’ai locă nici o clipită."

Aouma nu era Boăpare. De sîlă, de 
voiă bună se lasă, căoi sluga trebue sâ 
asoulte de stăpână. Ea îndată îi ia pă
lăria și decă o ia, vede semnulă — bo- 
tuțulă oelă de câră în pâră.

„Aha! — fiise — tu ești, ou care am 
jucată în bală?!" și îndată îlă cuprinde 
în brațe și-lă sărută.

„De-acuma, — fiioe — soță sâ-’ml 
fii, sbță sâ țl fiu."

Și au făoută o mintă mare, la oare 
am șefiută în fruntea mesei, der i-am 
lăsetă mulătindă, că mi-a fostă somnă 
și altă fii trebuia să mb ducă la Giula 
după boi — bună râmasulă.

Aufiită și scrisă în Bath a.
Kcevary. 
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fi fostQ s’o mai mâhnăsoă și elă cu fo- 
mea lui.

— Dute, răspunse Bălașa, închi- 
4ândă oohii înecați în lacrime. Eh! bine 
șciu eu oe te mână pe tine, dragulă 
mamei, bine sciu eu, numai Dumnezeu 
nu scie! Dâr vinii să te mai sărută odată 
înainte de a pleca.

— De oe să mă săruți, mamă, îna
inte de a pleca? întrebă Nioă oam pe 
gânduri.

— Ca să ți fiă cu norocii, ca să 
câștigi parale, oa să te primesoă bine la 
oasă de omă.

Și după oe Iii săruta pe frunte, pe 
obraji și pe ochi, copilulă se uită lungă 
în fața ei, aoum par’că mi-ai bătută două 
pirone de ghiață în amândoi ochii.

Der văcjendă, oă mă-sa și-a cuprinsă 
ohipulă în mâni, o socoti mâhnită de 
vorbele lui, să repecfi la gâtulă ei, o 
mângăe ușoră pe tâmple, și i strigă c’un 
glasă îutre rîsă și plânsă ;

— Vrei să te soroovăesoă ? Așa 
cum m’ai învățată tu mamă? „Tare ca 
ferulă, iute ca oțelulă.® „Nu vrei? „Să 
înflorescl, să mărgăreșcl! Nu 410h bine? 
„Ca ună mără, ca ună pără !“

Bălașa, după ce zgârci de trei pa- 
tru-orl din mâni și din picidre, îșl veni 
în simțire, oa dintr’ună somnă adenoă.

Nică era la gâtulă ei, și începuse 
ași îngâna vorbele ou plânsulă.

— Nu 4’cQ bine mama ? De ce nu 
mă asculți? „Ca ună firă de trandafiră, 
tare ca piâtra, iute ca săgeta.“Hai! mai 
sărută-mă odată, oă am să-ți aducă pâne 
caldă dela lane brutarulo.

Hă săruta; și par’oă buzele i-se în- 
oălcjiseră într’ună sbuciumă deviețăfară 
nădejde. Nică, după oe o bătu pe frunte 
cu mănunchiulă de merișoră și busiocă, 
plecă îndesându-șl căciula pe urechi.

Când oopilulă eși afară din tindă, 
îlă segetâ fiorulă crivățului, oare te or
bia și ți înneca răsuflarea. Cercă să facă 
ună pasă din pragă, și nu vădii înain
tea ochiloră. O pală grosă de zăpadă îlă 
isbi peste obraji. In aoea frământare 
cumplită, ună singură gândă îi licări în 
mintea lui de copilă: „Vreau să aducă 
păne caldă mamei, pâne caldă dela lane 
brutarulă!“

Și întră în zăpadă pănă în brâu.
Acolo se opri încremenită. Audise 

ceva. Ilă striga cine-va. Au4'S0bin® nu- 
mele lui. Dâră ventulă să fi luată glasă? 
Și ventulă era rece, și glasulă oare-lă 
ohiema era caldă; dâr ca și ventulă se 
perdea, din ce în ce, într’o depărtare 
fără hotară, de și venia din apropiere. 
„Nică!.... Nioă!...“ Mai au4i elă de ul
tima âră. Și aoestă glasă, care eșia ca 
de suptă o copae răsturnată, era slabă, 
năbușită, tăeată de tuse, borborosită 
într’o hirăelă care-lă îughieța pănă la 
măduva oseloră.

— E mama! șopti copilulă clănță- 
nindă; și să repe4i la ușă. Pe când S9 
lupta să desohidă ușa cu mâna stângă, 
oăcl ou drepta strângea câtă putea sor
cova de merișoră, Irina a mamei Argi- 
riței îlă sosi de pe urmă, ou ună mal- 
dară de găteje și de viță uscată.

— Mama, dadă Irină, cere apă, deș- 
chide-ml, deșchide-ml!

Când intrară în oasă, biata Bălașă 
să dusese pe lumea cealaltă. Plapuma și 
velințele-i că4useră josă. O mână îi 
odihnea pe peptă, er cealaltă încreme
nise în așternută. Cu oohii pe jumătate 
închiși, părea că-șl oaută oopilulă la șină. 
Gura ei oăsoată, era o pată negră caîn- 
tunereoulă, și totă oa întunereculă, fără 
fundă.

— Dadă Irină, vrea apă, să-i dămă 
apă, dadă Irină! îngâna bietulă oopilă, 
căutândă prin odae oana cu apă. Dada 
Irina în locă să-lă asculte îlă lua în 
brațe și se repe4i ou elă pe ușă afară.

Când îlă duse l’alde Arghirița, și 
dădu de căldură, Nică îmbrățișa soba, 
înohise ochii și 4ise, încetinelă și dulce:

— Dadă Irină, să faci și mamei 
focă, că multă e bine la căldură !

Apoi băgândă semă cum șoptiau de 
tainică, Irina ou mama Arghirița, care 

adusese și o luminărică de câră galbenă, 
întrebă cu binișorulă :

— Da ce să faol, dadă Irină, cu lu
minarea ?

— Să ducă la mă-ta focă, lele, îi 
răspunse Irina.

— Și eu, după ce m’oi încăldi, mă 
duoă cu Soroova, să-i aduoă pâne caldă, 
mormăi copilulă, ațipită lângă sobă, strân- 
gendă necontenită, în mâna dreptă, mă
nunchiulă de merișoră și de busiocă.

Der pe oând Arghirița vorbia ceva 
mai tare cu fiă-sa, socotindă, că copilulă 
adurmise, Nică deschise sperioeă ochii 
săi albaștri, înecați în lacrime, sări dă 
lângă sobă și strigă, neputându șl stă
pâni plânsulă :

— Dadă Irină, nu vreau s’o dațl 
popei! De oe s’o bage în gropă! Mama 
e a mea, nu e a popei! Nu vreau să-i 
dea țărînă în ochi. Fie-vă milă! N’a fă
cută nimică, mamă Arghiriță. Decă e 
săraoă... când m’oi faoe mare, o să fiă 
bogată. O să-i cumpără scurteioă, rochiă 
și șurță; să nu mi-o dațl popei! Și nu 
s’a dusă la biserioă o’a fostă bolnavă, 
dadă Irină; dumniata șeii, cum se ducea 
înainte... dumniata scii...

Abia după multe mângăerl și făgă- 
duell, că n’o să dea pe mă-sa în mâna 
popei, să liniști, să culcă d’a ourme4ișul 
patului de lângă sobă, și adormi oftândă, 
nevoindă să mănânce decâtă „odată cu 
mama?

A doua-4l tâte i-au fostă d’a surda; 
s’a rugată, a plânsă, a țipată, că popa 
n’a voită să-lă asculte. Mă-sa a pornit’o 
cu tălpile înainte. Degiaba le-a 4's^ tu 
turorfi : „lăsați-o barăml pănă s’o muia 
curtea bisericei!“ au4endă, căpămeutulă 
de grâpă e tare ca osulă.

Și totă lumea i-s’a părută rea de 
atunci înainte; mai alesă părintele Tu 
doră. Și din mâna popei, multă vreme, 
n’a luată niol colacă, nici presoură, nici 
artosă.

fir mama Arghirița, în locă d’o fată, 
avu o fată ș’ună băiată.

Credințe deșerte la țeranii rușT.
I.

Deși au trecută nouă veourl dela 
încreștinarea Rușiloră, cu tâte acestea 
încă pănă în 4* *ua de astă4l s’au mai 
păstrată credințe deșerte între țăranii 
din Rusia.

O sabie care stă 26 de ani in 
pieptulu unui omu.

O istorie fârte curiâsă se comunioă 
din Germania. Ună iudividă cu numele 
Adam Abel, din Braunsfeld, se afla la 
1866 într’ună regimentă de cuirasierl pru- 
sieni. In lupta de la Sadova, ună frag 
mentă de obuză, i-a ruptă sabia și l’a 
rănită rău la peptă. Ou tâte acestea elă 
s’a vindecată pe deplină și a putută să 
ia parte la oampania din 1870—71 (răs- 
boiulă franco-germauă) din care a scă 
pată teafără.

Retrăgându-se din armată Abel s’a 
însurată. Elă trăia fârte ferioită. Aoum 
6 luni însă, suntde odată dureri violente în 
regiunea unde fusese rănită la 1866. Mai 
târejiu i s’a umflată peptulă și sărmanulă 
omă a trebuită să între în spitalulă din 
Colonia. într’ună din cjilele treoute i s’a 
făcută operație. Care nu le-a fostă mi
rarea doctoriloră, când au scosă din piep- 
tulă fostului soldată, o buoată de sabie 
de cuirasieră. Bucata aoesta, lungă de 1 
deoimetru, perfectă ascuțită, a stată prin 
urmare în pieptulă lui Adam Abel 26 de 
ani, învăluită în oarne. Operația a reușită 
pe deplină și vindecarea vitâzului cuira
sieră se face peste oâte-va 4'1®-

*
Unu omu călcatâ de trenu.

Ștefan Țilică dintr’ună cătună de 
lângă comuna BuoeștI, jrdețulă Tocuoiă, 
avea în aceea comună ună frate câroiu- 
mară. Elă se duoea adese-orl la fratele 
său, unde bea, câte odată cu bani, de 
mai multe ori pe datorie. Altă dată îlă 
oinstea și fratele său, căruia de aseme
nea îi cam plăcea să tragă la măsea. In 
tr’una din 4’1®1® trecute, Țilică se duoe 
ca de obiceiă la câroiumă.

— „Adă frate o ooa, oă mi-e sete, 
nevoe mare. Și dacă vrei vină și tu la 
masă să bemă și să veselimă. La anulă 
nou am să’țl plătesoă tâtă datoria!“

— „Las’ oă’mi plătești tu ; slavă dom
nului suntemă sănătoși și harniol!“ 4ia® 
fratele.

Amândoi frații se așâ4& la masă și 
se pună pe băute.

Ocalele de vină se rânduescă pe 
masă pănă la orele 12 nâptea.

— „Șeii ce mă frate, 4,a® câroiuma- 
rulă. Eu închidă prăvălia. Haide la câr
ciuma lui Coman. Ala are vină bună“.

— „Buourosă, răspunse Țilioă. Știi 
vorba românului; „E mai bună mămăliga 
vecinului de câtă plăcinta ta ou brânzâ“.

Amândoi frații s’au pusă din nou pe 
băute pănă în spre 4>uă.

Atunoi Ștefan Țilică, îșl ia rămasă 
bună de la fratele său se sue pe cală și 
dă să pleca spre casă.

Interesante suntă oredințele deșerte 
din comunele guvernamentului Tambow, 
pe oarl le-a udunată publioistulă rusă 
Bondarenco*).  Așa istorisesoe elă, oă în 
sătulă Rudovca (oeroulă Kusanov) este 
lățită credința într’ună Dumnezeu alu 
găiniloru. Aoestă 4eu, oare este repre- 
sentată în forma unei petri negre de 
mărimea unui ou, găurită prin mijlooă, 
pâte fi desgropată din orl-ce parte a 
pământului și apoi se pune în ootețulă 
găiniloră pentru ca aoesta să fiă apă
rate de bâle. Țăranii se folosescă de 
aoâstă credință și când suferă de măsele. 
In oasulă aoesta ei alergă, la sfatulă 
vrăjitdrei din sată, la 4®u^ găiniloră. 
Vrăjitârea duoe pe bolnavă în ourtea 
găiniloră, borborosesoe oeva din gură 
cătră 4eulă găiniloră și apoi ou aoâstă 
pâtră face de șese ori semnulă orucei 
peste măseua care’lă dâre, și durerea, 
se 4ioe, că înceteză.

înainte ou oinol-4eol de ani, oând 
isbuoni bâla de vite, locuitorii din sată 
ridioară în apropiere o oolină, în mij- 
loculă căreia făcură o gaură mare. La 
amândouă părțile aoestei găuri ridioară 
două ruguri și după săvârșirea rugă- 
ciuniloră, li-se dete fooă. Vita bolnavă 
era mânată peste gaura acoperită de 
fumă. Deoă mijloculă aoesta nu ajuta, 
atunci se alerga la altă mijlooă. După 
înțelegere între ele, se adunau în puterea 
nopții fetele și văduvele din sată în 
m’jloculă satului și aduoeau iedne, tă- 
mâe, o lampă și o sapă. După ce se 
desbrăcau de hainele de de asupra și-și 
despleteau părulă, treceau pe ulițele din

Zwaja, Starina 1890 I, 114 sg. 

sată numai în oămașe și desoulțe, în ur- 
mătârea ordine: înainte una ducea o 
ioână, după ea venea una, care tămâia, 
a treia arăta drumulă cu lampa, er oe- 
lelalte duoeau sapa. La fiă oare răspîntiă 
se opreau și săpau o brazdă în formă 
de oruoe, presărau peste ea tămâiă și 
făoeau rugăciuni.

După ce treceau prin tâte răspân 
tiile, se întorceau acasă. In oursulă pro- 
oesiunei, păstrau oea mai mare tăoere și 
se îngrijeau, oa bărbații, să nu scie ni 
mioă despre acesta, ba nml femei e mă 
ritate nu trebuiau să see nimică. Decă 
observau, oă vre-ună străină le spioneză, 
îlă înounjurau și-lă băteau sdravănă 
apoi îșl oontinuau prooesiuuea.

POVEȚE.

Cum se lipimu porcelanulu ? Pentru 
ca se lipimu unQ vasu de porce- 
lanti spartu, se se ia unu pumnu 
de fl<5re de făină de mălaiu și să 
se amestece cu puțină apă, astfelu, 
ca se se fermeze o cocă cam tare 
și bine legată. Apoi cu acesta cocă, 
care e de o trăiniciă estra mare 
se potu lipi la ună locă bucățile 
unui vasu de porcelanu.

JWLTE ȘI DJETOATE.

— „Să știi frate, oă de sărbători ai 
vernil să chefuimă împreună* 4.

— „Cum nu; spune multă sănătate 
la nevastă și la oopii !“

Ștefan Țilioă, care era beată, dete 
bioiă calului și ple â. Nenorocitulă însă 
n’a mai sosită acasă. Cei de a casă cre
deau, că elă e totă la frate său în BuoeștI» 
îșl pote orl-oine închipui nenorooirea lor, 
când în 4ma următâre s’a aflată pe linia 
ferată, la oantonulă No. 247, între Ivești 
și Hanul Conachi, cadavrulă lui Ștefan 
Țilică. Elă fusese tăiată de trenă, îm
preună cu oalulă său.

Bietulă omă, n’a avută noro'ă s& 
petrecă sfintele sărbători cum î .1 pusese 
de gândă.

Etă unde duce pe omă beția.
*

De ce n’avea Eva trebuință 
de servitore.

In privința acesta o americană scrie 
următorele : Eva n’a avută nici odată 
trebuință de servitâre ! Adam nu silia 
nicl-odată pe Eva să-i facă ciorapi, nici 
nu venea la ea, rugându-se, ca să i câse 
vre ună nasture și nici n’a rugat-o vre
odată să-i cose mănușile. Afară de aoeea, 
elă n’avea obiceiulă să cetesoă sera 4iar® 
nici să strige supărat.,: „Ia ascultă ne
vastă — e gata cina?“ Adam avea o- 
biceiulă să șl faoă singură focă, să-și sape 
singură oartofii și să îngrijescă singură 
de ale casei. Elă îșl mulgea singură vaoa 
și nici odată nu venea la ame4< cu câte 
12 prietini cheroheliți, mai ou semă când 
în casă nu se afla de mânoare. Pe Jâugă 
aceea elă n’avea obioeiulă să vie acasă 
nâptea pe la 1 ceasă după me4ulă nopții, 
niol nu se certa cu Eva, care îlă aștepta 
aoasă plângând. Pe lângă aceea Adam 
nu stetea la cârciumă pa câud Eva legăna 
pe miculă „Cain“. Pe vremea aoeea nici 
nu era obiceiulă, ca bărbatulă să-și arunce 
ghetele în tâte colțurile odăii. Adam îșl 
pui.ea oismele una lângă alta sub smo- 
ohinulă obișnuită. Ou ună ouvântă, elă 
nu credea, că femeea e creată oa să’i 
servâscă și nici nu’i era rușiue să îm- 
părțâscă luorulă casnică cu femeea sa. 
Apoi mai e și ună luoru: Eva din Pa- 
radisă nu cetea 4iar® de mode. Ea știa 
puțină botanică, dâr nu da niol-odată 
serate. Obiceiurile „Eveloră modeme“ îi 
erau ei neounosoute. De aceea Eva n’a
vea nevoe de servitâre.

*
Unchiulu și nepotulu-

Ună unchiă 4lG® nepotului său, oa- 
re’i totă cerea mereu parale : — Am de 
uată cincl-4®cl de mii de lei; deoă tu 
ești vrednică să’i scoți, jumătate să fie 
ai tăi. Nepotulă primește și se pune pe 
lucru. După o lună unchiulă său îlă gă
sește și’lă întrebă: — Ei bine ? — Ge 
vrâi scumpe unchiule, diu cincl-40cl mii 
lei de abia am putută scâte jumătatea 
mea... pe a d-tale mi-a fostă imposibilă.

*

Carne de câne-

O revistă hygienică relateză urmă- 
târele: O nouă calamitate s’a arătată 
pentru mulțl muritori iubitori de câni. 
Amatorii de carnea acestora, fură, fără> 
deosebire de felă de câne, drăguțele a- 
nimale, cari deleoteză pe mulțl pentru 
ai căroră nervi ori și ce ocupație pro
ductivă este supărătâre. Nenorooiții a- 
matorl de câni, nu numai oă se despartă1 
pentru eternitate de drăguțele lord fi-- 
ințe, dar mai suntă expuși să le și mă
nânce în oârnațl, în budinci, în salamuri 
recomandați prin etichete chiar poleite.- 
In Miinioh, unde suută mai multe măce
lării publice pentru carne de câne, nu
mai este impresiunea de a mâuoa câni,, 
der este groza furtului întinsă ală aoes- 
toră ființe pentru „varnivirșl,“ cesâcon-' 
sumă chiar acolo și salamuri din cari 
ni se trimită și nouă. Se 41Q® pretex- 
tulă Nemțiloră de a fi încuragiată mă
celăriile de câni ară fi dorința să scape 
de turbare. Deciși omeni, dar și nemiloși £ 
Noi ne putemă mândri celă puțină, că 
avemă atâta milă de câni în câtă prefe- 
rimă turbarea, numai să nu supărăm©
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pe aceste animale, a căroră îngrijire reli- 
giăsă asigură, raiulă foștiloră Doștri stă- 
penitorl ? !.

*
Milionele si miliardele arma- J

teloru europene.

Ună scriitorii militară vestită a pu
blicată acum de ourândă ună ștudiu a- 
asupra „păcei înarmate", de care sufere 
Europa. Interesante suntă tabelele pu
blicate, cari arată, ca Europa, care în 
anulă 1869 avea cam la 7 milione sol
dați, în anulă 1892 avea dejal2y2 mili
one soldați și în anulă 1900 va dispune 
peste 22 milidne de baionete. Se se corn 
paneze următorele oifre:

Armatele

Scriitorulă militară mai arată și câtă

Europei 1892 1900
Francia 2,500.000 5 000.000
Rusia 2,451.000 4,350 000
Germania 2,417.000 4,000.000
Italia 1,514.000 2,236 000
Aus.-Ung. 1,050.000 1,900.000
Turcia 700 000 1,150.000
Anglia 342.000 800.000
Spania 300 000 602.000
Șved. și Nor. 270.000 510.000
Elveția 212.000 489.000
România 153.010 280.000
Belgia 128 000 258.000
Olanda 110.000 200.000
Serbia 80.000 185.000
Portugalia 80 000 180.000
Bulgaria 70.000 180 000
Grecia 70 000 154.000
Danemarca 61.000 91.000
Montenegro 55.000 55.000
Ln ună loo 12,563.000 22,420.000

oarte în care i-a arătată o rugăciune 
lungă, ca s’o cetescă.

Servitorea a luată prafulă și cartea 
și s’a dusă înaintea prăvăliei adoratului. 
Ajungendă acolo, a aruncată repede „pra 
fulă fermecată" în prăvălie, și apoi a 
începută, să cetâscă. Se înțelege, că ser
genții vădând-o au ore4ută, negreșită, 
oă e nebună. Unulă din ei s’a apropiată 
de fată, ca să o lege. Fata i-a trasă o 
palmă și a începută să oetâscă mai de
parte. Venindă mai mulți sergenți au 
pusă mâna pe ea și au dus-o pe susft 
la polițiă. întrebată de causa purtării 
ei stranie, Maria de rușine, n’a voită să 
răspundă, ci a începută să plângă. Corni- 
sarulă crerjendă că în adevără e nebună 
o ordonată să fiă transportată la bala- 
muoă. Audendă de balamucă fata s’a a- 
runcată la piciorele comisarului, căruia 
i a mărturisită totulă. Comisarulă a a- 
restată imediată pe ghicitârea ’Nelly 
despre care s’a afiată, oă a înșelată în 
ohipulă acesta peste 40 de servitori și 
servitore, luându-le câte 20—30 de fr.

Maria, care era forte frumosă a a 
vută mai mare norocă, căci cârciuma- 
rulă, văcjendă iubirea ei cea mare și a- 
fiândă că e harnică, a luat o de nevastă. 
Nunta s’a făcută ou chefă și ou veseliă 
în 4iua de anulă nou.

Prețurile cerealelor din piața 

Brașovu.

Din 13 Ianuarie 1893 n.

Mthura s6u 

greutatea
Calitatea.

Valuta aua- 

trlaoă.

fl. cr.

1 H. - L. cel mai frumos 6 20
JJ Grâul mijlociu . . 5 80
II mai slabii . . 6 —
H Grâu mestecată . . 4 50

„ ( frumâsă 3 60IJ

II
Săcară . 3 30

( frumosă 3 20
îl

OrzQ 1 mijlociu . 3
,, v f frumosă 2

n
Uv6sâ (mijlociu . — —

H Oucuruză .... 3 —
Mălaiu................... 3 10

|) Mazăre................... 6 50
n Linte ................... 9 50
ii Fasole................... 3 —
îi Sămânță de ină . . 10 —
H Sămânță de cânepă 4 —
îl Cartofi.................... — 85
l| Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 48
i ” Carnea de poroă — 48

îl Carnea de berbece — 30
1 AH l-r.’l Său de vită prdspătă 23 —ItnJ Kll. Său de vită t opită 33 —

de România Râkony de grea dela — cr. pănă 
la — cr. transitto mijlociă grea dela — cr. 
pănă la — cr. însă transitu ușdră dela — cr. 
pănă la—cr. transito dto țepdsă grea dela — 
cr. pănă la — cr. transito mijlociă dela— cr. 
pănă la — cr. Marfă serMscă grea dela 42 
43 cr. transito, mijlociă grea dela 41’/2—42'/2 
cr. transito ușdră de la 39—41—cr. Porcii 
îngrășațl de ună ană dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruzi dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr. pănă 
a — cr. Cântărit) la gară cu 47.

PrODrifitirH Hr. Aurel Mureșianu.

Redactorii responsabila: ca-egoriu Maiorii.

costă pregătirile aceste de înarmare. In 
1870 bugetulă anuală pentru tâte arma
tele europene era la ună locă de trei 
miliarde de franci; bugetul anuală pentru 
anulă 1892 ajunge la cifra de cinci mi
liarde. Cu suma din 1870 putea Europa 
să țină pe picioră de răsboiă mai mulțl 
de 2 miliâne de soldați; bugetele pentru 
armata din timpulă de față îi permite 
Europei oa pentru „susținerea pace" se 
țină pe picioră de răsboiă 3y2 milidne 
de soldați.

*
O nebună cuminte.

0 servitâre din Berlin cu numele 
.Maria Gold, făcuse nu de multă cunoș- 
cința unei ghicitore istețe și pișii-here 
din acelă orașă, numită Nelly. Amândouă 
se întâlniră într’o Duminecă la o grădină 
publică. Ghioitorea întrebă pe Maria de 
una și de alta și apoi veni vorba la dra
goste. Naiva servitore îi mărturisi, căiu- 
beșce forte multă pe ună tânără cârciu- 
marO, der oă nu șcie cum să facă să o 
iubes ă și elă pe ea. Ea șl-a spusă nu
mai de câtă profeț'a și a rugată pe Ma
ria să vie la ea a doua cji, căci îi va da 
leculă, cu care va pute face pe câroiu- 
mară să o iubâsoă, oa ună nebună. Ser 
vitorea, care era de la țâră a crezută 
tetă. A doua cji s’a dusă la Nelly. A 
cesta i a spusă așa: Să iei ună ficată de 
cocoșă roșu și o inimă de porumbiță albă, 
să le ferbl la olaltă, apui să le toci așa 
de măruntă, pănă s’oră face ca prafulă. 
O să’țl dau atunci o rugăciune pe care 
o ceteșcl în fața pvăvăliei adoratului tău 
dâr în aceeași clipă să arunci în prăvă- 
liă și prafulă fermecată.

Bine, dâr de unde să iau cooo- 
șulă roșu și porumbulă albă ? întrebă 
servitorea.

— N’ai de unde?
- Nu.
Atunci e oam greu, răspunse Nelly. 

Uite ce, pentru totfi dă-ml 50 de fr. și 
facă eu. Mă mulțflmască cu atâtă, cu tâte 
oă de la unii oapătă cu multă mai multă !«

Servitorea alerga acasă și într’o clipă 
aduse cei 50 de fr. adecă tote economi
ile ei. Nelly îi dise să vie peste 3 4>le. 
In timpulo acesta ghicitorea luă o bucă
țica de carne ordinară, uscată bine, o 
tocă pănă o făcu ca prafulă. Când a ve
nită Maria i l’a dată (jioendO, că e Roată 
de cocoșă roșu amesteoată cu inimă de 
porumbă albă. Apoi i a mai dată și o
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Bursa ie mărfuri din Budapesta
din 2 Ian. n. 1893.

Prețulă per
100 chilogi.

® a

5 dela | pănă

Sfimlnje

Grâu Bânățenesciî 80 7.65 7.8^
Grâu dela Tisa 80 8.- 8.10
Grâu de Pesta 80 7.95 8.05
Grâu de Alba-regala 80 7.95 8.0t
Grâu de Bâcska 80 —«- - .—
Grâu ung. de nordti 80 —.

a! .' © e Prețulu per
■36m£nțe vechi aoiulâ

ti w 100 ohilgr.
ori noufi

<5 £ dela pănă

Săcară 70-72 6.15 6.35
Orză nutreții 60-62 5.10 5.40
Orzii de vinars 62.— 5.30 6.-
Orzii de bere 64.- 6.20 7-40
Ovăsti 39.41 5.45 5.75
Cucuruzii b&nâț. 75 4.60 4. 5
Cucuruzii alții soiu 73 4.55 4.60
Cucuruzii n — .—
Hirișcâ n — 4.10 4.35

<D 
a 
d
2l 
o
3 
o
8

© o.
a3©

?roduotediv. 8 o i u 1 a
Cursuln

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 46.— 52.—
— francesă
_ —B— —. —

roșiă 66.- 72.—
Oleu de rap. rannatii duplu 32.- 32.5C
Oleu de in 5.65 5.75
Uns. de porc dela Pesta 57.- 57.60

h dela țâră “--
Slănină sventată 41.— 42.—

afumată 49.— 50.-
Său 35.- 36.—
Prune din Bosnia în buțl

din Serbia în saci
Lictară slavonii nou 21.50 22.-

n bănățenescă
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută __ _

H galbină strecurată —— —.—
Ceară de Rosenau 140. 1.41
Spirtâ brută 13.50 13.75

II Drojdiuțe de spirt 15.50 15.75

Bursa din Bucuresoi

din 12 Ian. n. 1893.

"V a-lorî. o/” cmnoe
Rentă română perpetuă 187b 5u/o —.—
Renta română amortisabilă . , 5°/o 97.95

dtto...................................‘ 4“/o 83.10
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o —. —
Oblig, de stată C. F. Române 6°/0 —.—

idem idem . . . . 4°/o —
Împrumutul!! Openheim 1866 . 8% —.—
Împrumutul!! Oraș. BucurescI . 5°/o

idem idem din 1884 b°/n —.=
idem idem din 1890 &7o —. “

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 — —.—
Credit fonciară rurală . . . . 7°/o —.—

idem idem . , . . 5°/o 94 50
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 102.—

idem idem . . . . 67o 100.—
idem idem . . . . 5% 8).‘/4

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5% 82.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 280.—

V. N. —
Banca Națion. uit. div. 84.45 500 1662
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 —.
Naționala de asig. uit. div. 36 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.5 1. 204 - .—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —. —
Soc. Rom. de Hârtie uit. 10 100 —
Soc. de Reas. uit. div. 16 1. aur 200 —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . — —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —.—
20 franci aur............................... — 20.18

Banca Națion. a României —
Scompt............................................... 60/0
Avansuri pe efecte.................... 7%
vansurl pe Lingouri.................... 6%

Cursuld losuriioril private

din 10 Ian. n. 1893.

Tergulă de rlmători din Stelnbruch. La 10 
Ian. ji. starea rîmătoriloră a fostă de 90.002 
capete, la 11 lan. au intrat 3236 capete și 
au eșită 1630 rămânendă la 12 Ian. ună nu
mără de 91,603 capete. — 8e notâză marfa: 
ungur&ică veche, grea dela 42.— pănă la 43.— 
cr. marfă ungurâscă tineră grea dela 45*/2 cr. 
dănă la 46’/2 cr., de mijlocii dela 44'/, cr. pănă 
la 451/, cr. ușârd dela 45’/3cr. pănă la 46— 
cr. — Marjă țerănâscd grea dela 42 pănă la 43 
cr. — de mylocă dela 43— cr. pănă la 44— 
-r. ușoră dela 40 cr. pănă la 42’/3 cr. — Marfă

(lllUlp. v iuob

Basilica 6.90 7.30
Credită .... 190. 192.-
Clary 40 fl. m. c. . 55.25 56.25
Navig. pe Dunăre 131.— 132.-
Insbruck .... 26.- 27.-
Krakau .... 23.50 — • —
Laibach .... 22.-- 23.-
Buda .... 58.— 59.-
Palfiy .... 54.75 55.75
Crucea roșie austr.. 18.40 18.80

dto ung. . 12.40 12.80
dto ital. 12.50 12.90

Rudolf 25.— 26.-
Salm . , 66.50 67.50
Salzburg .... 28.— 29.-
St. Genois 67.50 68.50
Stanislau .... 41.— 43.--
Trieitine 41/2(,/n 100 m. c. 134.50 135.-

dto 4»/n 50 — —
Waldstein 42.25 44.75
Windischgrâtz . 65.- —
Serbescl 3% 39 60 40.—

dto de 10 franci —.— _ •—
Banca h. ung. 4u/o 129.- 130.-

Nr. 15677—1892.

Piiblîcatiune.
Pentru oa să se pâtă statori de tim

puriu totalitatea speseloră pentru con
ducerea nouă a apei, carea se va suscepe 
în an. 1893, și spre scopulă eseoutărei 
statutului pentru provisionarea ou apă 
statoritO de representanfa orășenesoă și 
aprobatO de municipiulfi oomitatens, sta- 
tore8oe subscrisului magistrata una ter
mina de 3 luni i. e, pănă în 28 Februa
rie 1893, în deoursula cărui se iau în 
primire subscrierile posesoriloră de oase 
și realități de pe teritoriula orășenesoă 
pentru provisionarea ou apă din noua 
oonduoere de apă cu acea observațiune 
însă, că sfredeliturile sulinareloră prin
cipale pentru conducerea apei, preoum 
și oonduoerea pănă la oonfiniile semna
tului pămeata privata, cela multa însă 
în o lungime de 10 metri, se vora dis
pune, din partea comunei orășenesol, 
fără vr’o rebonifioare.

Acei posesori de oase, oarl voră 
reflecta la provisionarea cu apă după 28 
Februarie 1893, au de a’șl purta înșiși 
spesele sfredeliturei sulinareloră prinoi- 
pale, pentru oonduoerea apei preoum și 
spesele pentru conducere pănă la idro- 
metru.

Referitârele liste de subsorierl se 
află, pentru înlesnirea posesoriloră de 
oase și realități, în următârele looale 
oficiose :

a) la presidium magistratului, unde 
se iau în primire subsorierl mai ou semă 
dela posesorii de oase în cetate — strada 
porții, strada spitalului, strada negră, 
strada inferiâră a castelului;

b) la oficiul# orășenesc# de clădiri, mai 
cu semă pentru subsorierl din cetate — 
strada vămei, strada Mihailă Weisz, strada 
aței, strada Sf. I6nă, prundulă roseloră;

o) la despărțământul# de meserii al# 
magistratului, mai ou semă pentru sub
scrieri din strada superioră a castelului, 
strada nouă, strada Hirsoher, târgulti 
boilorO ;

d) la arcliivaruia din casa sfatului, 
pentru piață, târgulă cailoră, strada or- 
fanală, curtea bisericii, valea lată;

e) la căpitânatulu orășenesc# pentru 
posesorii de case și pământii din Bra- 
șovulii vechiu;

f) la oficiul# orășenesc# de dare, pen
tru posesorii de casă și pământii din 
Soheiu;

g) la oficiul# orășenesc# economică, 
pentru posesorii de case și pământii din 
Blumăna.

Acei, cari se subsemneză în listele 
de subscriere, au oa să subsemneze și 
unii esemplarii din statutulQ pentru pro
visionarea cu apă.

Se primescă subscrieri numai dela 
acei posesori de oase și pământii, a oă- 
rorii realități se află în aoele părți ale 
orașului, cari zaoii rețeua sulinareloră 
fientru conducerea apei. Se observă tot
deodată, cumoă se intenționeză, de a se 
introduce puține fântâni, provisionate cu 
apă din noua conduoere — d. e. în ce
tate peste totă 7 fântâni publioe — nu
mai ca prin acesta sâ se potă provi- 
siona personele private cu mai maltă 
apă pe realitatea sa proprie.

Stă în libera voia a posesorilorii de 
case și realități, de a se subsemna in 
listele de subscriere în decursulil luni- 
lorQ Deoemvre a. o. și Ianuarie 1893 la 
ori care, din cele 7 locuri de subscriere. 
In luna lui Februarie 1893 însă, se iau 
subsemnările în primire, numai în presi
dium magistratuală.

Brașovă, 28 Noemvre 1892.
987,6-5.
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CiirsQiu pieței
din 13 Ianuarie st. n. 1893

Bancnote românesc! Uamp. 9.47 Vend. 9.49
Arginta rom&nescfi •- „ 9.40 M 9.45
Napoleon-d’orI n 9 55 h 9.58
Lire turcesc! „ 10.75 n 10.8
Serfs, fonc. „Albinau 6°/0 101. —.2

un n baln n 101.— n 102 —
Lmporiall .... R 9.65 n 9.65
GalbinI - . - „ 5.55 n 5.60 -
Ruble rusesc! - « „ 117,- H 119.
Mărci germane - - 58.60 H 59.10
Discontulfi 6—8°/0 pe ană

Carsuln la bnrsa din Viena

Renta de argintă austriacă .... 97.90
Renta de aură austriacă - 116.65
Loiurl din 1860 147,10
Acțiunile băncei austro-ungaro 997.—
Acțiunile băncei de credită austr, 365.50
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318.25
Galbeni împărătesei • - 5 65j]
Napoleon-d'orI ....................... 9.58
Mărci 1U0 împ. germane ■ ■ 9.17’/,
Londra 10 Livres sterlings - • 120.50

Nr. 169 97—92. 3 -2.

✓

din 12 Ianuarie st. n 1893.

Renta de aurii 4°/0 ....... 134.80
Renta de hârtiă 5°/0 ■ • 1C0 76
Imprumutula căilorii ferate ungare

aurii --------- 123.—
dto argintii ....... 101.80

Amortisarea datoriei căiloru ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune ] - -

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
ostii ungare (B-a emisiune) 

Amortisarea datoriei căilorii ferate'le
ostii ungare |pr:rau emisune- - 120 —

"Bonuri rurale-ungare ..... 95 85
Bonuri croato-slavone - - . . . 105 50
Despăgubirea pentru dijma de vinii

un gureș că 97,—

Concurs.
Se esorie concurs pentru o ou pă

rea postului vacant de ofioial Ja ofi
ciul orășănesc de dare inpreunat 
ou un salariu anual de 700 fl. și 150 fl. 
bani de locuință.

Petenții pentru acest post au de a șl 
ascerne până, în lunei cu
rente la prânz 12 ore la acest magistrat 
petiținnile instruite cu testimoniul asu
pra morabtătei, cu testimoniul asupra 
absolvărei gimnasiului superior, a unei' 
șcdle superidre reale sau a unei șc61e 
medie de aceeași treptă. Totu de odată 
are se conțină acesta pet'țiune dechiara 
țiunea, că în oas de alegere, în ce chip 
are de a se depune cauțiunea, ce are se 
represinte salariul de un anu.

Brașov, 3 Ianuarie 1893.

Magistratul crășănesc.

60 medalii de aurii,

Imprumutulii cu premiulâ unguresc.6 146.25 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului .... 14525
Renta de hârtiă austriacă - 98.30

BEȚI
vinii de Trientu, 

veritabilă, nelalsificatu și naturală, roșu seu 
albă.

Acestă vinâ se recomandă, din causa proprietfiți’orii sale 
escelrnte, fiindfl tare și totuțl plăcută și usoră la beută.

Se află en detail în localulo Tirgultt cailoru Nr. 1. (oasa 
de Schobeln); en gl*OS dela 56 litre iu susc, dela 1 Ianuarie 
1893 în oependO la D-nii Frați ITBiclialovicî, Tergulă po- 
melorfl seu la Vbomas Itosill, Blumena.

*♦*♦*
fl fl+* fl fl fl fl fl

8

Dintre ttfte hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună hărtia de țigarete ve
ritabilă franțuzescă 

„Le Gloria" 
fabricațiunea d-loră 

JOSIFU BARDOU & FILS în 
PERPIGNAN—PARIS.

diplome de onore mari, 20 diplome 
„Hors Concours“.

16

este hârtia, care în fineță și bunătate 
întrece tote celelalte hărții de cigarete ce esistă.

este numai atunci veritabilă, decă fiă- 
firma IOSIFU BARDOU & FILS.
se efectueză cu marginele netede seu

„Le Gloria"

„Le Gloria"
care cărticică pârtă

„Le Gloria"
crestate (perforate.)

„Le Gloria" se efectueză și ca tuburi și adecă într’o 
calitate neîntrecută de fină.

„Le Gloria" este de căpătată în Brașovu la tâte 
marchetăniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitantă mai bună de tutună.
52.-1

Concursă

+ 
+
4

fl fl fl fl♦
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<<< Arândare prin licitațiune.
Uimitele din județul Prahova România,

proprietate a Bisericeî Sf. Nicolae din Brașov fScheiu se va da 
în arendă pe trei aill consecutivi începând cu l-a Ianu- / 
aiie 1893 s. v. Licitațiunea se va ține în Brașov la numită Bi- " 
serica Duminecă în 10 Ianuarie 1893 s. v. la 10 ore a. m.

Condițiunile de arendare se pot vede la Epitropia subsemnată.

Epitropia parochială a Bisericei 
Sf Nicolae din Brașov (Scheiu).

sv
5 2—4

1-52

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familiă este

Cafeua-Malz a lui Katheiner Kneipp
cu gustă de cafea bone.

Acesta este avantagiosă că pote inlooui caf^ua amestecată 
<■ u oichorie oferândă o cafea hrănitâre și gnstosă, un escelent su
rogat Ia cafea. De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Păcțiți-ve de imitațiă.
Se află în totă loculă. 72 Kilo 85 cr,

Comuna bisericescă din Rusu-Oroszmezo posta N. Uonda sta
țiune de cale ferată în Rusu, voindu a edifica biserica de piatră, 
prin acesta se deschide concursă pană în 29 Ianuarie 1893. Planulă, 
preliminariulă și condițiile referitdre la edeficânda biserică, se potă 
vede la preotulă din Rusu, — deci doriitorii de a înterprinde susă 
numita edificare, pănă la terminulă prefiptă, se insinueze în per- 
sdnă seu în scrisă — pentu orientare se notifică, că preliminarulă 
e statorită în, o sumă de 7849 fl. 120 orgi pietră, 50 mii cărămizi, 
2000 mierțe mici vară, 400 cară prundu, și teritoriu pentru facere 
de cărămidă de ară fi lipsă.

Rusu, 21 Decemvre 1892.

Alesandru Ghelperu, Aureliu Bilțiu, Murășanu Grigoriu,
protopopii tr actualii. preot A localii. curatorii primarii.

1002,5- 5

A vist i-lorlabonați 1
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneii 

s6 binevoiască a scrie pe cuponul!! mandatului poștală și numerii 
de pe fășia sub care au primită (liarulă nostru până acuma.

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

Admînistraț. „Gaz. Trans.“

Coniaculu
premiatu cu cea mai înaltă distincție la tote esposițiile unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinii. 

Beutura de predilecțiă a publicului.
Birou Central u a Budapest, B iâlso vâczi-ut 23B

1005,3-20. se pote cumpăra ort unde

Tiografia A, Mureșianu, Brașovu.


