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Când se încheia ună anu și 
se începe altulă omulu îșî aruncă 
mai întâiu privirile asupra casei 
și moșiei sale, apoi asupra satului 
și a lumei în care trăesce, cerce- 
tându se vbc].ă cum stă, încătrău 
țîntescu tbte și ce speranțe îi dau 
pentru viitoru.

La noi, c|eu, treburile de acasă 
mergâ așa de reu, încâtă mai că’țî 
vine a crede, că nu-i modru de 
lecuire. Der cum stă politica ge
nerală, ce tăcu și cum lucreză sta
tele și poporele marî? Este spe
ranță, că de aici se iesă ceva 
bună și pentru libertatea popb- 
reloră mici și asuprite ?

Aceste întrebări puindu-ni-le, 
vomă cerceta acjl puțină cum s’a 
învârtită rbta politicei europene 
în anulă 1892.

Se începemă cu Germania și 
cu tripla alianță. Și pentru una 
și pentru alta anulă trecută a 
fostă puținii favorabilă.

Germanii în urma resbbieloră, 
ce le-au purtată la 1866 și 1870/1, 
au dobândită o împerățiă mare 
și puternică. Dâr acestă împără
ția se pbte susține acjl numai cu 
mari jertfe materiale și cu sacri
ficarea chiar, în parte, a libertății 
și a păcii interne a poporului. Mi- 
litarismulu prusiană e fbrte costi
sitorii și numai amică ală libertății 
popbreloră nu pbte fi.

De când s’a retrasă cancela- 
rulă Bismark dela guvernă, în 
urma neînțelegeriloră, ce s’au ivită 
între elă și împeratulă Wilhelm, 
nemulțămirea poporului germană 
cu mersulu lucruriloră cresce ne- 
întreptă.

Lumea cea mare germană 
crede, că cancelarulă de acjT, con
tele Caprivi, nu e nici pe departe 
așa de dibaciu și prevecjetoră ca 
anteces rulă seu Bismark. Și în- 
tr’adeveră, că „noulă cursă“. ce 
l’a condusă Caprivi până acuma, 
n’a fostă nicl-decum norocosă. 
înăuntru ca și în afară s’au pe
trecută lucruri, despre cari se pote 
cjice, că n’au fostă în interesulă 
consolidării interibre a Germaniei 
nici în interesulă estinderei influ
enței ei în afară. Așa, de pildă, 
conflictele interiore în dieta ger
mană și neînțelegerile continue 
dintre partidele parlamentare și 
guvernă au creată în întru o si- 
tuațiune fbrte dificilă. Acesta se 
dovedesce tocmai acuma, când e 
vorba de votarea noului proiectă 
militară, prin care se impune po
porului germană noue și mai grele 
sarcini.

E vorba adecă, după cum a 
spusă în dietă contele Caprivi, ca 

Germania se facă tbte încordările 
spre a putâ la casă de nevoiă se 
se lupte de-odată în doue laturi, 
c’ună frontu în contra Rusiei și cu 
altulă în contra Franciei. Din causa 
acesta se propune o înmulțire a 
contingentului armatei, care urcă 
cheltuielile militare cu peste 60 
milibne la ană.

De când s’a apropiată Rusia 
de Francia totă mai multă, înco- 
pendă cu festivitățile dela Cron- 
stadt, conducerea militară germană 
n’are liniște și este firmă hotărîtă 
de-a severși reforma militară pro
iectată. Maioritatea dietei înse este 
în contra proiectului militară și 
așa se pbte întâmpla, ca guver- 
nulă se fiă silită a lua mesuri es- 
treme, precum disolvarea dietei ș. 
a. pentru a’lă duce în deplinire.

Pe tăremulă politicei esteribre 
guvernulă germană asemenea n’a 
fostă prea norocosă în 1892.

Visita de multă așteptată a 
Țarului a urmată în Iunie la Kiel, 
der efectulă ei a fostă paralisată 
prin întâlnirea marelui duce ru- 
sescă Constantină cu președintele 
republicei francese Carnot la fes
tivitatea gimnasticiloră în Nancy, 
care a culminată în manifestațiuni 
pentru alianța cu Rusia.

In Italia s’a schimbată minis- 
teriulă, cădându Rudini, din causă 
că n’a putută se împlinescă greua 
problemă de a reduce cheltuielile 
enorme militare, ce le impune 
țerii politica triplei alianțe. Mi- 
nisteriulu Giolitti, care a urmată, 
a reușită la nouele alegeri, cam 
cum reușescu guvernele uDgurescî, 
der de sigură că nici elă nu va 
pute împăca capra cu varda și o 
va păți ca și Rudini. Adevbrulu 
este, că opiniunea publică în Italia 
se îndreptă din ce în ce mai multă 
în contra triplei alianțe.

In Anglia asemenea s’a întâm
plată o schimbare de ministeră, 
care nu pbte contribui la întărirea 
triplei alianțe. In loculă lui Salis

bury a venită Gladstone, a căruia 
politică înclipă mai multă spre 
Francia, decâtu spre Germania. 
Ministrulu Gladstone, care și-a pro
pusă sS dea drepturi Irlandesiloră, 
este amicu alu libertății popbre- 
Joru mici din resăritulu Europei.

In Spania a venită la cârmă 
ministeriulă conservativă Canovas, 
care asemenea înclină mai multă 
spre Francia.

Câtă pentru multele crise mi
nisteriale din Francia, aceste nu 
suntă provocate de politica este- 
ribră. Francia trece printr’o cri să 
grea interibră și s’a părută unu 
momentă, că scandalulă Panama 
va nasce o catrastrofă, care se 
amenințe chiar esistența republi- 
cei. Este speranță însă, că acestă 
scandală va trece fără de a sgu- 
dui republica, chiar de s’ar vede 
silită a se retrage și președintele 
Carnot.

Importantă este atitudinea Va
ticanului, adecă a guvernului pa
pală, în politica esteribră. Curia 
papală a dată dovecjl mari de sim- 
patiă Republicei francese și în ge
nere s’a arătată forte amicabilă 
față cu înțelegerea franceso-rusescă, 
pe care Papa pare a-o dori ca 
contra-pondă față cu tripla alianță.

In resăritulă Europei a fostă 
liniște. In Sârbi a s’a născută ună 
conflictă internă, care încă nu s’a 
aplanată. Bulgaria îșî revidbză 
constituția. România desfășură 
pe tbte terenele o activitate mai 
multă seu mai puțină încordată 
pentru consolidarea interibră, care, 
dea ceriulă, se fiă câtă mai rodi- 
tbre. Prin căsătoria prințului moș- 
tenitoră română dinastia română 
întră în legături strînse cu cele 
mai mari dinastii ale Europei, 
cari potă contribui puternic la înăl
țarea României, decă patriotismulă 
fiiloră ei va sci se întărescă mai 
întâiu țera și poporulă în întru.

FOTLETONULU „GAZ. TRAN'S?

Cânele și pisica.
La începutulă începutului nu 

se scia bine, că bre cânele ori 
pisica au dreptulă se ședă în casă; 
nici unulă nu s’ar fi dusă bucu- 
rosă afară, că ori cum, der ierna, 
când și lemnele plesnescă de frigă, 
e totă mai bine în casă decâtă 
afară. Apoi afară de aceea, cu 
câte bucăturl umblă omulă prin 
casă, în tbtă una vreme, și cine-i 
p’acolea, p’aprope, de ici prinde 
ună miecjă, de colea limpotesce o 
ciorbă și merge trăindă.

Dreptă aceea amândoi, adecă 
atâta cânele, câtă și pisica, ară 
fi stată bucurosă totă în casă, pe 
lângă vase, der una ca asta nu 
se putea; stăpânulă nu vrea se țină 
doue hărămuri în casă și nici una 
afară. Deci între câne și pisică se 
născu pricină mare. Cânele cjicea. 
cătră pisică : Du-te tu afară, că 
ești mai sprintenă; de vecjl că-i 

ceva rebeliă, fugi într’ună pomă ; 
de i prea frigă, huștică ! pe hornă 
în podulă casei ori chiar și în 
casă p’ună cesă doue. Der eu, 
greu cum sunt, o se plesnescă de 
frigă !

Er pisica îi răspunse: Me miră, 
că nu’ți e chiar rușine, atâta du
lău desmetică, se te tragi după 
cuptoră și se poftesc!, ca eu, o 
cicădae de mâță, se stau afară, 
în loculă tău? Una ca asta n’a 
mai fi, mintenl se sciu că te trop- 
șesce.

— Der te ducă la lege — cjise 
cânele, care aflase, că mai toți ju
decătorii suntă din nemulă lui și 
deci credea, că i-oru face dreptă 
după placă.

— Du-mb! cțice mâța, du-me la 
șepte legi, că eu de lângă ole nu 
me mișcă, măcară de te-ar sgâmba.

Vec|I bine, mâța era rea de 
gură, ca o muiere care-i mai rea; 
der și elă, cânele, era nătângă nu
mai ca elă. De pace nu mai putea 

fi vorbă; se ceră dela stăpână pe 
o c|i mergă ei la lege, în orașu. 
Și-i lasă stăpânulă, der așa, că pe 
seră, care nu-i acasă, — nici se 
nu mai vină.

DesăSde dimineță se iau a- 
mândoi la cale. Colea cam la 
prâncjulă celă bună erau chiar 
înaintea legiuitoriloră. Bucuria 
cânelui, când vâ(ju, că aceia toți 
îsă de nemu de-ai lui, numai ună 
scriitorașă mai mică era de altă 
nemă. Și și dedu cânele jalba, că 
uite, din moși și strămoși totă elă 
a stată în casă și acum vre mâța 
se-lă scbtă cu haboca de-acolo.

Judecătorii, cum aucjiră jalba 
nemului loră, toți dedură din capă 
a semnă, că-lu căiau pe câne, și 
apoi uitându-se cruntă la mâță îi 
cjiseră: aucjl ghiolbană, se șecji tu 
afară, er pe jupânulu sâ-lu lași 
înlăuntru, priceput’ai?

— Pricepută, Măriile-Vbstre !
Bucuria cânelui, când aucji, 

cum omenii lui îi prindă parte și 

’i facă judecata după placă, nu 
se pbte spună; sta se-șl iese din 
piele de bucuriă; der venindu-i în 
minte multele năsărângurl, ce le 
face mâța, se rugă de domnii ju
decători se tacă bine se-i dee ju
decata In scrisă.

Când aucji mâța de una ca asta, 
se scârbi reu de-ocamdată, că-și 
făcuse ea planulă cum se păcă- 
lescă pe câne și acum cu judecata 
în scrisă, era stricată totă planulă 
ei; der se gândi: der de nu i-oru 
da-o ?

— Hei! der judecătorii una cu 
cânele, îi dau negru pe albă, că 
cine va duce poșușulă celă cu pe- 
cetă, acela are dreptă se stee în 
casă.

Bucuria cânelui, der și a mâții, 
că scia ea ce scia! Ișl iau deci 
remasă bună dela judecători și 
plecă spre casă; cânele fălosu, cu 
poșușulă în gură și cu ebda ridi
cată, er mâța totă sărindă și gân- 
dindu-se la năsărângurile ei.
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CRONICA POLITICĂ.
— 8 (20) Ianuarie.

Abia ministeriulO Weckerle s’a așe
zați! bine în ș6ua oalnlului slăpânirei, și 
6t& că foile din capitala „globului" un- 
gurescfi ne și aduoti scirl despre o crisă 
ministerială, ce este în ajunfi a isbuoni. 
Prin cerourile deputațiloră maghiari se 
vorbesce fbrte multă despre retragerea 
miniștriloră Csalcy și Szilagyi. Se 4IGe 
chiar că ei și-ar fi dată dimisia. In cji 
lele trecute, când ministrulă de culte 
Csaky a fostă la Viena, elă a întâm
pinată o primire forte rece la Curte 
încâtil în urma acesta s’ar fi hotărîtă să 
iese din ministeriu. Causa retragerei lui 
Csaky este politica lui bisericâscă, cu 
care, c}ioe-se, nu prea consimte Corona. 
Rosiția lui a devenită forte grea în urma 
răsboiului oe a începută să i-lU declare 
clerulă catolică din Ungaria pe a cărui 
parte stă și casa magnațiloră. Despre 
ministrulă Szilagyi se 4>oe> câ ®la stă 
fbrte isolate și că nu mai are nici o po
pularitate. nBudapesti Hirlap*  dela 20 
Ianuarie, ooupându se cu noua crisă mi
nisterială cpce între altele, că în cercu
rile partidei guvernamentble se vorbesce, 
că afaoerea se va resolva așa, că Ap- 
ponyi se va înțelege cu Weckerle și oă 
va fi ministru pieședinte fără portofoliu. 
Horanszky va primi portofoliul^ de oulte 
er Hodossy celă de justițiă, rămânândă 
ceilalți miniștri în locurile loră. Numita 
foiă cjice, că acâsta este o fantasiă, de- 
drece orisa are cause ou multă mai 
adenol. Ddoă eu va isbucni, adaugă „Bu
dapest! Hirlap", partida liberală nu va 
pute să rămână în complexulă ei de 
pănă acum, dâr nici partida lui Anponyi 
nu-i va pută servi de hrană, care se 
îmbucă, se mistuesoe, pentru ca să se 
pdtă contiunea politioa de pănă acum și 
pe viitoră — Atâta despre îuceputulă 
orisei. Ea nu este ceva nou, ci numai o 
continuare a oriseloră de mai înainte. 
Pe noi Românii, în specială, nu ne im- 
pdrtă deoă cutare portofoliu ungureseă 
i-se dă lui Pista ori Gyuri baosi: Pentru 
noi tdte aceste schimbări nu potă să 
aducă ceva bine, < ăc) numai o funda 
mentnlă schimbare a afurisitului sistemă 
politică de adl ar pute să ne ușureze 
sdrtea și vieța, ca poporă și ea națiune, 
care aspirămă la egală îndreptățire în 
aoestă țeră, care este tocmai așa a nostră, 
a Româniloră, ca și a Maghiariloră.

*
Căsătoria principelui Ferdinandă, 

moștenitorulă de tronă ală României, ou 
prinoipesa Maria de Edinburgă, este oa- 
raoterisată aprdpe de întregă pressa eu
ropeană ca nnă fericită evenimente pen 
tru România și viitorulO ei. Astfelă 
4>arulă parisiană „Le Soleil ‘, după ce 
arată, că principesa Maria este după tată 
nepota reginei Victoria a Angliei, este 
în același timpă nepdta de soră a Ța

rului Rusiei, vară primară cu împăratnlă 
Germaniei și e înrudită și cu alte familii 
domnitore ale Europei, — cjioe între al
tele, că aoestă casătn-iă este „ună eve- 
nimentă ferioită pentru România, dedre- 
ce întăresce tinerulă regată și dinast'a 
lui, dându-i ună looă mai mare în con- 
oertulă puterilorii europene". — „Allge- 
meine Zeituug" din Miinchen cjioe ■ „Ro
mânia a ajunsă, pentru țările dela Du
nărea de josă, ună modelă de Jstată bine 
organisată și peutru sbuoiumata Penin
sulă balcanică, ea a devenită ună ele
ments de muncă conservatdre și paol- 
nioă. Mai mai multă oa totdeuna popo- 
rulă română pote privi trecutulă cu mul
țumire și viitorulă ou nădejde, în acostă 
momenta ală căsătoriei, în oare a pri
mită o garanțiă sigură a asistenței și 
continuărei dinastiei sale",—„Die Presse" 
din Viena 00 : „Io aoestă oăsătoriă nu 
zace numai o onore peDtru Regele Oa- 
rolă și moștenitorulă său de bună spe
ranță, oi și ridicarea dinastiei române 
în ceroulă familiiloră monarchice ale eu
ropei, o distincțiune așa der, care tre- 
bue să umple de buouriă nu numai pe 
România, oi și pe prietinii ei sinceri. 
România a devenită o țeră europdnă cu 
o misiune oulturală pentru Orienta; ea 
e ună elements de muncă liniștită, oon 
serva'Are și mereu progresivă; o ga
ranțiă si ună modelă de desvoltare liniș
tită și binecuvântată,"

In felulă acesta se esprimă și alte 
multe (jure mari europene, oarl tote se 
unesoă întru a constata, oă pentru Ro
mânia și viitorulă ei este acestă oăsă
toriă ună evenimentă ferioită.

Unu sfatu ceBoru ce plă- 
tescu dare,

Seimă, că contribuabililoru, 
adecă coloră ce plăteacă dare că- 
tră statu, li-se cere ca se facă fa- 
siunl de dare spre a arăta ce, pro
prietate și ce venituri au. După 
aceste fasiunl (vallomâs) apoi li 
se măsură darea, ce au a’o plă- 
tescă.

Dintre tâte faaiunile de ,dare, 
ce trebue se le facă contribuabi
lul^ numai una singură este prin 
care elă pâte se aibă și unu câștigă 
materialii, și acesta e fasiunea asu
pra datoriiloră aale, ce suntu in
tabulate pe casa ori moșia sa ne- 
mișcatăre și după cari plătesce 
interese, seu rente (kamat es elet- 
jâradek.)

Fasiunea acesta după lege tre
bue se se facă în tdtă Transilva
nia și Ungaria acuma, păuă la 
finea lunei lui Ianuarie 1893. De 
aceea aflămă de bine a informa 
pe contribuabilii noștri, ce trebue 
să facă și cum trebue să procedă, 

ea să nu perda favorulu, seu avan
tagiulă, ce li-lu oferă legea.

Pănă la 31 Ianuarie st. n. 1893 
fiăcare proprietară de casă și imo
bile are să fasioneze datoriile sale, 
ce suntu intabulate pe casă și 
imobile, și pentru cari datorii plă
tesce interese seu rente. Trebue 
se arate adecă capitalulă datorită 
și interesele plătite în anulă pre- 
mergetoră 1892.

Fasiunările aceste se facă pe 
nisce tipărituri, ori blanchete, ce 
se capătă gratis la primă
riile (antistiile comunale) din fiă
care comună și la oficiile de dare 
de prin orașe.

Din nenorocire aceste tipări
turi său blanchete conțină numai 
rubrici în limba maghiară. Din 
causa acesta cei mai mulțl, firesce, 
nu le înțelegu. E der o datoriă 
sfântă a preoțiloru, dascăliloră și 
a altoru fruntași cărturari ai noș
tri, cari pricepă ceva unguresce- 
se sară într’ajutoră contribuabili, 
loră din poporu și se le esplice, 
cum să facă fasiunea pe acele 
blanchete.

Mai întâiu este a se arăta nu
mele și caracterulă celui ce fa- 
siunăză; apoi capitalulă datorită 
și interesele datorite pentru elă 
pe ună ană; mai departe data 
când s’a făcută contractulu și in- 
tabularea și cine e îndreptățită a 
incassa interesele, în fine numirea 
imobilului (casă ori pămentă) pe 
care s’a făcută intabularea și co
muna în care se află acestă imo
bilă.

Fasiunile provecfute cu aceste 
date suntă a se preda pănă la 31 
Ianuarie ia respectivele primării 
(aotistii) comunale și perceptorate 
de dare orășenesci (în Brașovă la 
oficiulă de dare orășenescă unde 
se capătă și blanchetele.)

Fiă-care contribuabilă e în 
dreptu a cere dela primăriă (an- 
tistiă) ori perceptorată adeverință 
despre primirea fasiunei, care tre
bue se i-se dea.

La casă oe bălă seu ivindu-se 
altă piedecă însemnată, — din 
pricina căreia contribuabilulu n’a 
putută se predea fasiunea sa asupra 
datoriiloră seu sarciniloră pănă la 
31 Ianuarie—celui împiedecată îi 
stă în dreptu a face o cerere de 
justificare, aratându și motivândă 
piedeca și a presenta prin o astfelu 
de cerere fasiunea datoriiloră sale 
pe imobile încă păuă la 15 Fe
bruarie a. c. totă la primăriile co
munale și perceptoratele orășe
nesci.

După acestă termină nu se 

primesce. fasiunea și celă ce n’a 
înaintat’o pănă la 31 Ianuarie, seu 
n’a justificată întârzierea pănă la 
15 Febr. pierde avantagiulă, ce 
i’lu oferă legea pe acestă ană.

Avantagiulă acesta consistă în 
aceea, că în măsura în care plă
tesce interese pentru datorii seu 
rente intabulate, i-se reduce seu 
scade darea suplementară (arunculă 
la darea de casă) după darea de 
casă și pămentă.

Pentru mai bună înțelegere 
vomă da aici două esemple.

La orașu de pildă ună proprie
tară de casă plătesce pe datoria 
sa Intabulată pe casă 100 fl. inte
rese la ană. Darea lui de chiriă 
după casă face, Țicemă, 50 fl. la 
ană. După suma acesta de 50 fl. 
în sensulă legii are să plătăscă 
3O°/o dare suplementară, adecă cu 
totulu 15 fl. După cele 100 fl., 
interese, ce le plătesce pentru ca- 
pitalulă împrumutată, vină sub- 
trase (scăzute) din darea suple
mentară l0°/() adecă în casulă de 
față 10 fl. Prin urmare respecti- 
vulă în locă de 15 fl. va plăti 
numai 5 fl. dare suplementară.

In comunele sătesci de esemplu, 
după o casă se plătesce dare de 
clasă 2 fl. La acestă dare s’ar 
veni ca dare suplementară 4O°/0, 
prin urmare cu totulu 80 cr. v. a. 
La casă când respectivulă pro
prietară ar ave o datoriă Intabu
lată, după care plătesce pe ană 
8 fl. interese, vină a se subtrage 
10°/0 din aceste interese, ceea ce 
face cu totulă 80 cr. Prin urmare 
darea suplementară fiindă totă 80 
cr. respectivulă n’ar mai ave se 
plătăscă nimicu, căci pentru inte
resele, ce le plătesce pe datoria 
intabulată, i-sc scadă acești 80 cr.

Mai observămu, că pentru in
teresele, ce le plătesce cineva după 
sumele de dare restantă cătră 
erară, ce suntă intabulate pe casă 
ori pământuri, nu se scade nimicit.

Fasiunile pentru sarcinile In
tabulate pe imobile, de cari vor- 
bimu, se făcu regulată în fiă-care 
ană pănă la 31 Ianuarie și nu 
numai din trei în trei ani, cum 
credu mulți, în paguba loră.

Să grăbescă der fiă-care pro
prietară, care are sarcini pe pro
prietatea sa, de a înainta fasiunile 
recerute la primării (antistii) și la 
oficiele de dare orășenesci pănă 
la 31 Ianuarie a. c. ca să nu 
pierdă ceea ce după lege trebue 
să i-se scadă din darea suplemen
tară.

Odată mâța stă pe locă și Z'ce 
cătră câne: Me vere, tu ai gândi, 
că io-să supărată pe tine, der Țeu 
te înșeli, nu-să supărată de felu, 
că acum vădă, că ală teu e drep- 
tulă, că așa ni-a eșită din jude
cată, și pace. Și ca se veȚl tu, că 
eu nu-să mâniăsă pe tine, uite ce 
m’am gândită : casa-i departe, vre- 
mea-i târZiă, tu nu mai poți gâfâi 
de caldă, a scăte limba încă nu 
cutezi, că-ți vei pierde poșușulă, 
calea-i lungă pe drumulu țărei, der 
eu sciu o cărare oblă și scurtă, 
pe acolo într’ună cesă bună sun- 
temu acolo.

— Iî? Zi0© cânele nevoindă să 
credă.

— Pe legea mea! se jură mâța 
și o apucă pe o cărărușă printre 
sămănături înainte și cânele după 
ea, de sta să se năbușescă de o- 
boselă, că nu cuteza nici măcaru 
a-și scdte limba, ori câtă îlă umfla 
năbuhala, căci îșl temea poșușulă

Odată Z'ce cânele cătră mâță: 
Soră, mai încetă, fi bună, că crepu!

— încetă, încetă ! răspunse mâța, 
der care nu ajunge rână ’n sără 
la stăpână, mâncămă focă în locă 
de bucate. Scii tu firea lui, elu 
ce Zice odată nu minte.

— Der plesnescă de caldă!
— Scăte limba!
— Der poșușulă ?
— Pune ți-lă sub codă!
— Bine ZicU și haid’cânele îșl 

pune poșușulă sub c-ădă și apoi 
cu coda ’ntrepiciăre și limba scăsă 
raita după mâță.

Totă mergă ei așa multă cale 
pănă ajungă la o apă mare.

Asta-i alta, cioplită cu dalta, 
se gândi cânele. Cum să trecă să 
nu-mi udă poșușulă?

— „Am dată de baiu, cumătră“, 
Zice apoi cătră mâță.

— „De ce baiu amu dată?“ 
întrebă mâța, făcendu-se, că nu 
scie încătrău aiureză cânele.

— „D’apoi uite, cumătră, cum 
să-mi ducă poșușulă și să nu-lă 
udă ?

— Cum ? uite cum : tu-ml dai 
poșușulă și eu îlă i-au la mine’n 
gură, că sciu că nu l’oiu mânca, 
că nu-i bună de mâncată: apoi, 
ca să nu se ude, eu m’oiu sui cu 
poșușulă călare pe tine, tu scii 
bine înota și-i trece cu mine de 
ceea parte, unde apoi ți-oiu da 
poșușulă.

— Așa să fiă. Zise cânele și 
învoirea fu gata. îndată vedeai 
pe mâță cu poșușulă în gură că- 
lărindă de-alatulă rîului, der când 
fu cam de 5 pași pănă la țărmure 
hait! se aventă de pe spinarea 
cânelui pe țermure și într’o raită 
o tuli pănă acasă, unde dete po
șușulă la stăpânulă său. Acela ceti 
cumcă din judecată a eșită, că celă 
ce va ave poșușulă să stee în 
casă, er celalaltă afară. Și stăpâ- 
nulu așa făcu; chiămâ pe mâță în 
casă, îi dete lapte și mieZu de 
mălaiu și o lăsă apoi să dărmă 
după cuptoră, torcendă ca o fată 
de mărită.

Când ajunse cânele, dă să între 

și elă înlăuntru, der stăpânulă îi 
Zice: chi 1

Atunci se descebăli de capă 
și-și aduse aminte de încelușagulă 
mâței. Din minuta aceea nu mai 
este prietiniă între câni și între 
mâțe. Ear cânii, când vădă pe 
altă câne străină că merge sgu- 
litu și cu căda între piciăre, îndată 
sară la elă și-lu mirăsă la cădă 
să vădă, nu cumva-i la acela po
șușulă ?

(Dela ună soldată din reg. 63 de liniă.)

1. P. Btiteganu.

Poesii poporale.
Culese din poporti.

Am unii bade, nu departe, 
Numai delu ne desparte, 
Numai delu și-o pădure 
Și-o grădiniță, cu mure.
Noi pădurea o tăiămii 
Și murele le mâncămii, 
Și-amendoi ne’mbrățișămO.

*
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SCIKILE QILEI.
— 8 (21) Ianuarie.

Din incidentalii anulai nou și alo sfîn- 
teloră sărbători amă primită dela ună 
numără mare de amici ai noștri felici
tări căldurăse. Neputendă răspunde flă
căruia în parte le adresămO aici mul- 
țămirile ndstre oele mai cordiale

Cu acestă ocasiune ținemfi a aminti 
urmStorulă faptă: Unuia din corespon
denții noștri parisianl, admiratorii aid 
luntelarU marelui publioist francesd Edou
ard Drumont,i-& adresata de anula nou 
din Mentone o felicitare căldurosă, de 
oare organula lui, acjl cehi mai lățită în 
Francia, „La Libre Parole* * ia în moda 
escepționalt notiță fbrte amicsbilă, adre- 
sanda diarului nostru cuvinte fârte mă- 
gulitore. Mnlțămimtt valorosului m stru 
confrate parisiand pentru acestă arnica- 
bilă distincțiune!

De-i gândi badao la mine 
Dumne4eu să-ți dee bine! 
De-i gândi în altă parte 
Să te ia friguri de mărt.e, 
Din aratfi pănă’n cărata, 
Din culesula viiloră 
Pănă’n spartu buțiloră. 
Când îi gândi, că țle bine 
Să fie popa ia tine, 
Când îi gândi, că-țle dragă 
Să ți cânte popa la capă, 
Când îi gândi, că te scoli 
Să’țl fiă pânea’n ouptorl.

*
Bate ventulă pe fereșcl, 
Da tu mândro, oe sădesol ? u 
— „Rujmălină și măiărană 
Ca să facă la badea peuă, 
Și s’o’nvălui în hârtie 
S’o trimită în Orăștie 
La badea’n cănțălărie, 
Se’nvețe cu ea a scrie. 
Scrie două, trei rânduri, 
Și se pune pe gâudurl....
Și se duce’n ceea casă, 
Și se uită pe ferestră 
Vă4u d’alba de nevastă

— x—
„ Romănische Revue — Din Sib'iu 

primimf următdreu lnounosciințare: In 
urma soirei date de foile din Budapesta, 
oă regimulă ungarii a detrasă aoestei re
viste debituiă poștala, direcțiunea ei s’a 
văduto necesitată a-șl transpune domi- 
ciliuld pe tr-ntoriulă Ungariei și va con
tinua cu editarea revistei in Sibiiu. Fasei 
oJula 1 pi o lauuarie 1893 (anula IX) va 
apfire încă în deoursuln acestei luni. Pre
țuia abonamentului (10 fl.=20 de frol pe 
anti) se ti imite de-ooamdată la adresa de 
pănâ acum: Viena, Vili. Feldgasse 15, 
ori la librăria W. Krhfftm Sibiiu (Nagy- 
szeben).

— x—
Numiri. „Biserioa și Șcăla“ din A 

rsdd scrie, că în ședința plenară dela 29 
Decemvre tr. a Com-istorului eparchiala 
de-acolo, a fostă alesn secretara consis
toriala d-la Ioana Lengeru, advocata în 
Brașova și asesorii alo Consiatorului me
tropolitana din Sibiiu, er d-la losfu Be 
șianu, paroeha în Giula și asesora con
sistoriala, fu numită administratorO pro 
topresbiteralO ala traotului Chișineului, 
în loculft părintelui Petru Obirilesou, tre
cuta în pensiune.

— x—
Regularea salariilor^, funcționarilor^ 

de stătu, va aduce statului nouă sarcini. 
Aceste «e împartă: curtea de compturl 
13,170 fl.; presidiulă ministeriului 5290, 
ministeriala de lângă curtea monarhu
lui 2812 fl., ministeriulă de interne 
81 090 fl , ministeriula pentru Croația Sla
voni» 2360 fl., minist.eruld de finance 
867,902 fl., de comerciu 462,755, de a- 
gricultură 77 915 fl., de instrucțiune 
224.924 fl., de justiția 866,920 fl.. de 
honvecp 25100 fl., la unt locă 2 630,246 
fl. Salariile de păuă acum ale ministen- 
iloră au fostă 22 243 534 fl. de aici îna
inte voră fi 24.873,780 fl.

—x -
Țigani rnorți de frigfi. In apropierea 

comunei lesserutz din Boemia sa găsită 
Dumineca trecută o familiă țigănâsoă de 
16 membri, înghețată în mijloculo dru
mului de țâră. Foculă, ce nenorooiții Ți
gani îlo aprinseseră lângă căruța loră, se 
isprăvise și stinsese ou totulă, și bieții 
Țigani se găsiră tăvăliți în cenușe și în
ghețați de frigă. In cliua aoeea Țiganii 
âmblară pe la mai multe oase din co
mună, rugându-se să li-se dea sălașO, der 
fiindcă ei și acolo, oa și pe la noi, se 
bucură de unO nume forte rău, nimenea 

nu se încumetă a-i primi în casa sa. Ast 
felin, fUnduroșI și flămânzi, oa vai de ei, 
se vădură siliți pe ună gerO de 21° să 
iese din comună și să se a?«4e laoâmpă, 
ca .»ă pet.râcă aoolo nâptea sub cerula 
liberă- Urmarea fu, că înghețară și mu
riră ou toții.

— x —
ScirI militare. Ministrula de honvezi 

a desfiiuțată dispositiunea de mai îna
inte, prin care din inoidentuiă colerei se 
sistase onchiămere în parte la servi- 
oiulO militară a soldațiloră din armata 
comună și honvecjime, cari petreoă în 
Germania. Tot odată a hotărîtă, că ser- 
vioiula activa ala aoelora voluntari pe 
ună ana ai armatei comune, cari ar fi 
trebuite să intre în serviciu la 1 Ootom- 
vre 1892, der din oausa oolerei n’au in
trata, nu voră fi oonvocațl până la a- 
propiata periodă de serviciu aotivO Re
cruții armatei comune voră fi ohiămațl 
la terminulă prescrisă.

— x —
Mortalitatea in Brașovil. Din 7, pănă 

în 14 Ianuarie n. o., au murită aiol 17 
persâne și edeoă: 1 de tuse rea. 1 de 
tifus, 1 de tuberculosa, 1 de aprindere 
de plămâni, 1 în urma raneloră de ar
sură, 1 prin sinucidere și 11 de alte bole. 
Prin urmare se vine la 1000 loouitorl pe 
anO : 27.

— x—
Tergâ. Ministrula ung. de oomeroiu 

a încuviințata, oa comuna Christurulu se 
cuescu, din comitatulă Odorheiului, să-și 
țină la 1 Martie a fiă-oărui ană. târgă 
de vite.

Telesr. șart, a „Haz. Trans."
Clușiu, 21 Ianuarie. Senatulă 

disciplinară ală camerei advocați- 
ale de aicî a respinsu eri unanimii 
arătarea disciplinară a celoru 18 
advocata unguri în cestiunea me
morandului contra Dr Rațiu și 
consoțl.

Cununia părechei princiare române 
la Sigmaringen.

Despre solemnitatea cununiei 
religiose a prințului moștenitoru 
română Ferdinandă cu grațidsa 
princesă Maria de Edinburg scrie 
„JLohenzoUerlsche Volkszeitungu, —
după ce spune, că la festivități au 
luată parte întregă populația și o 
mulțime de străini și că a dom
nită bucuria generală — urmă- 
torele:

După oe înalții 6si ețl au luatâ locO 
la drăpta și la stânga altarului, în fața 
căruia era soaunulă d« rugăciune îmbră
cată îu roșu și destinata miriloră, sosi 
cu doră așteptata mirâsă, încântătdre în 
toaleta-i albă, condusă de tatălă ei, ală
turea mirelui. Altarulă strălucea de lu
mina făoliiloră, înviorată și mai multO 
de ună splendidă candelabru de sticlă. 
Era o priveliște neepuad de frumosă: u- 
niformele strălucitore de firO, toalete de 
nuanțe diferite acoperite cu diamante și 
totulO scăldata într’o lumină magică.

Servioiulă divină începu cu ună Ben- 
dicat plină de efectă, acompaniată de 
trâmbițe, pe când preotulă oficianta bine
cuvânta inelele de logodnă. Apoi aba 
tele Plaoidus, oare pănă atunci ocupase 
scaunulă de-a drâpta altarului, păși îna
inte ou mitra și toiagulO, și în mijlo- 
oulă tăoerei celei mai adânci, roBti cu 
vooe puternică următdrea vorbire:

„ Maiestate imperială,
„Maiestate r egală j
„înaltă păreche princiară, 
„Strălucită adunare,

„Piua de căsătoriă este o qi de oele 
mai gingașe bucurii și vesele speranțe. 
Dumnezeu a dispusa ca acestă serbare, 
temelia societății și moralei omenesol, 
să fiă înoununată de veseliă. piua cu
nuniei șl a primită prima sancționare 
înoă din raiu, din mânile creatorului, 
oununa cinstei, semnulă demnității ne
șterse. Ceea ce a întemeiata părintele 
omenirei în cailele străvechi, dumnedees- 
oula lui fiu a restabilita în vremurile 
mântuirei cu frumseță ourată și ou dum- 
ne4siâscă grnțiă a sfințita. Când mirele 
și mire-a îșl dau mâna, din cera se în
tinde binecuvântându-i o mână a totO- 
puternică și sfințesce și întăresoe legă
tura. Da, atâtă de mare e demnitatea 
el, încâtă, după vorbele apostolului Pa
velă, Mântuitorul a luat’o dreptă pildă 
pentru bine cuventata lui unire ou ome
nirea mântuită, ou biserica. Natura și 
supranatura să într'ecă deci pentru a 
face din diua cununiei o sărbătăre de 
bucuria.

„Decă deja ori și oare oăsătoriă 
oreștină deșteptă aoeste înalte idei, cu 
atâta mai multă va face acesta sărbă
torea cununiei de astăzi. Popdrele Eu
ropei suntă adunate aci, în persâna șe- 
filoră loră, oa să fiă martori unei legă
turi prin oare doi urmași ai unora oase 
regale se unesoă îutre dânșii și cu ce
rută. Da, acestă oununie e, oa și o ser
bare de pace, la oare sunt adunați îm
preună poporă și țâri, regi și principi.

„Vădft aci ună împărată puternică, 
păcjitorula păcii și protegiatorulă tare 
ală țăriloră lui, oare ocrotește religia 
și temerea de Dumnedeu în imperiulă 
lui și care a venită în țera-I de obârșiă 
pentru ca să sporescă prin presența lui 
strălucirea unei cununii destinate a uni 
între densele țâri forte depărtate și a 
comunica generațiiloră viitdre tradițiu- 
nile unui trecută gloriosă.

„Este representată aci, prin anguștii 
ei oopii și nepoți, o împărătesă și o re
gină, care din reședința ei regescă îm
presurată de mări, răspândesce de mai 
bine de 50 de ani binecuvântările cul- 
turei asupra unoră nenumărate popore 
de pe globulă pământeană, și care 
— neuitândă de grija pentru ună 
mare imperiu, nici grija și iubirea de

mamă — trimite din depărtare la ceră 
oele mai intime dorințe pentru binele 
ferioitei sale nepdte.

„Și aoeste dorințe și rugăciuni gă- 
sesoO uuă eoou în Orientulă Europei, în 
inima unui suverană ală unui imperiu 
nespusă de întinsă, precum și în inima 
familiei sale imperiale, care legată prin 
cele mai strînse legături de înrudire cu 
augusta mamă a miresei, ia partea cea 
mai intimă la acâstă sărbătâre.

„Astfelă luminâză strălucirea a trei 
corone imperiale asupra sărbătorii nâs- 
tre de astădl. Dâr și cordne regale vădă 
străluoindă aci în acâstă augustă adu
nare: Portugalia și România, Belgia și 
Saxonia se unescă pentru a presents fe- 
ricițiloră părinți și înaltei părechl prin
ciare felicitările cele mai bucurdse.

„Și cum ar putâ sâ lipsescă, din 
acestă annoniă de sărbătorescl dorințe 
ale familiiloră domnitbre europene, inte- 
resulă și binecuvântarea acelui prea sfântă 
bătrână, oare ocupă celă mai respecta
bilă tronă ală creștinătății, ai cărui ochi 
și inimă se îndrepteză mai alesă spre 
menținerea relifiuuii și a păcii și pe 

care Dumne4eu tocmai în aoeste 4’1» îlă 
împodobesce cu oununa de aură a ju
bileului.

„Să faoă Dumne4eu ca acâstă săr- 
bătorâscă bucuriă, pe care o împărtă- 
sescă ațâți prinoipl puterniol, să pă4âsoă 
și pacea pe pământO, astfelă oa tote po
porale adunate în jurulă cârjei divinului 
nostru Prință ală păcei să intoneze im- 
nulă de laudă ală îngeriloră: „Mărire lui 
Dumne4eu și pe pământă paoe.“

„Să facă Dumne4eu, oa aoestă pace 
să se reverse ou cerescă belșugă asupra 
casei și familiei pe care Altețele Vâstre 
Regale o întemeiațl astă4l: să se întindă 
ocrotitore asupra țârei, oare îșl ridică pri
virile pline de speranță asupra Altețeloră 
Vâstre Regale și șl aștâptă dela ele asi
gurarea viitorului ei. Când odinioră va 
împododi și oapulă Altețeloră Vostre Re
gale cerculă de aură ou oruoea de-asu- 
jra, să se împlinâecă și cu Alteța V6s- 
tră, Rege creștină, cuvintele sfântului 
cântătoră ală Psalmiloră: „Domne, dă 
udecata ta regelui și dreptatea ta fiului 

său, ca să judece cu dreptate poporulă 
tău și pe săracii tăi după dreptă.“ (Ps. 
71). Ast&4l Alteța Vostrâ Regală devine 
capulă unei familii și în curendă Veți fi, 
așa nădăjduimă dela Dumue4eu, centrulă 
unui cercă legată în jurulă Vostru de 
cele mai gingașe legături. Stândă cu în- 
;elepoiune în fruntea Casei Vostre și 
iubindă ființele scumpe, pe cari Dom- 
nulă Vi-le va încredința, Vă veți pre
găti pentru datoriile mai înalte, cari Vă 
așteptă. — Pentru a guverna într’o ț.âră, 
trebue să se soia conduce bine casa pro
prie, după oum pentru a fi rege cine-va 
trebue bc fi învățata a iubi, ca una pă
rinte.

Mergendă să se spovedescă. 
Spovedi-o-ar frigurile, 
Ca pe mine gândurile.

*

Du-te, badeo, duce-te-ai, 
Uude a sta apa, să stai, 
Nici acolo să nu stai, 
Să mai mergi vr’o nouă ai 
Drăguță să nu mai ai, — 
Că drSguță ți-am fostă eu 
Și la bine și la rău. 
Măi bădiță, badea meu, 
Da-ți ar ție Dumne4eu : 
D6uă bole și-o lingore 
Și trei ani de friguri gole .. 
Măi bădiță, badea .meu, 
Eu nu te blăstămă mai rău: 
Fiă-țl grajdiu fără boi 
Și staulu fără oi, 
Să mai vini săra la noi, 
Să povestimă amândoi.
Să’țl spună două trei cuvinte, 
Care mi-em adusă aminte: 
Da-ți-ar Dumne4eu o pruncă, 
Să te porte pe uliță, 
Pe ulița creștinâscă 
Creștini să te miluiască.

Și să vini și pe la mine, 
Că te-oiu milui și eu, 
O’o cojiță de mălai 
Uscată de nouă ani. 
Nici aoeea nu ți-oi da, 
Pănă când te- oi întreba : 
De ți-am fostă dragă ori ba?

*
Fă-mă, Ddmne, ce mi-i face ! 
Fă-mă rota steleloră,
Pe calea SusenilorO, 
Să mă oalce oarăle, 
Boii cu picidrele, 
CăișorI moldovenesol, 
Și caii împărătesol. 
Fă-mă, Domne, ce mi-i faoe, 
Fă-mă prim ură ’nvărgată 
Peste Deva aruncată 
Nici vântu să nu mă bată, 
Nici sore să nu mă ardă. 
Numai badea să mă vadă!

•

Mă dusei la strînsă de fână 
Cu doru bădiții ’n sînă, 
Mă dusei la secerata, 
Doru badii m’a aflată ; 
Secerai câtă secerai,

într’o mână mă tăiai.
Scolă bade, scdlă dragă, 
Sodlă dragă de mă legă.

Luncă, luncă multă eșcl lungă 
Și nu-i doră oa să-mi-ajungă ; 
Lungă-i valea, nu potO merge, 
'Naltu-i dealu, nu potă trece, 
Doru badei nu sosesce.

*

„Ghi, ghi, ghi, murguțulă meu ! 
Că trei sute-am dată pe tine 
Să mă porțl pe unde-i bine.
— „Te-așI purta, stăpânula meu, 
Că nu-i greu trupșorulă tău, 
Der mi-i greu năravulă tău:
Pe la câte birturi treci, 
De tdte garduri mă legi.
Pe mini s’au pusă muscele,
Mi-au sărită potodvele,
Tetă dâuda cu copitele.“

*

Când te vădă mândruțo ’n pragă 
Cu ața băgată ’n acă
Eu nu sciu, ce să mă facă.
Când te vădă mândruțo’u dosă 
Pari ună trandafiră frumosă !
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„Să facă DumneZeu ca pacea și 
mila să se reverie și asu_ ra capului mi
resei Alteței Vâstre regale. Diu eerculă 
liniștite ala unei fericiri familiare netur
burate, în care s’a soursă copilăria Vos- 
tră, treceți intr’o țâră depărtată, necu
noscută și se întâmplă ou oi ouvintele 
Psalmistului: „Ascu tă fiică! vet]l și 
plâoă-țl urechia: uitățl neamulă și casa 
părințiloru ,tăi“. țPs. 44). Câtă de bo
gată e cariera unei princess creștine, 
câta de mare câmpulă aotivității binecu
vântate pe oare Dumnecjeu i 10 deschide ! 
Oeroulă casei sale proprii nu i ajunge 
pentru a face binele după dorința inimei 
sale, cu mână darnică. Ea e mama tu
turora, nobila ocrotitore a celoră săraci 
și strîmtorațf. DumueZeesoulă tată i-a 
data puterea și iubirea lui: mâna ei 
blândă dbvine isvorulă fericirei, cuvâu- 
tulă, privirea ei aduoă racjele bucuriei.

„Câud soții princiari uuițl în iubire 
oredinoiâsă, împărținda durerile și buou- 
riile, trăiesca în sfânta temere de Dum
nezeu, ei săvârșesc!! o nouă bine-facere 
pentru poporula loră ; devină exemplulă 
lora, lumina și necontenita lord admo- 
niare. De la paiața plecă esemplulă înalta 
învățândft și ridicând inimile în țâră, elă 
întăresoe basele ordinei sociale sguduite 
în vremurile nostre. Er bine-cuvântarea, 
care se revarsă dela Tronulă prinoiarh 
asupra supușiloră, le devine și lord o 
dulce reoompensă, o ohezășiă a reBplatei 
viitore.

„Și aoum, înaltă păreohiă prinoiară, 
înoheiațl unirea eternă, pentru oare ini
mile vâstre s’au pregătita în sfântă și 
religiosă iubire. Primiți bineouvântarea 
dumneZeâsoă, pe oare o doriți din totO 
sufletulO. Augusta aduuare, prea înaltele 
vâstre rude, ferioiții voștri părinți înso- 
țesoă Bfâutula aota cu dorințe religiâse 
și rugăciuni fierbinți. Er nesfîrșită de 
generosula dăruitora ala tuturora oelorO 
bune să reverse din oeră în belșugtt 
bineouvântarea, care întăresoe și împo- 
dobesoe acum și pururea și în vecii ve- 
ciloră ! Amin.“

După acâstă cuvântare, protopopule 
și decanula orașului Sigmaringen, părin
tele Lauchert, începu slujba sfintei cu
nunii cu vorbele urmâtore:

n înaltă părechiă princiară,
„Altețe regale!

„Voma trece acum, înaintea lui Dum
nezeu și a sfintei sale biserici, la sfânta 
slujbă. Dumnecjeu oela prea bună să în- 
tăresoă și să binecinteze din Tronula său 
oerescă ceea ce Implinimd aoum în nu
mele său/

Apoi urmă, în m’jlooulă bubuitului 
de tunuri, slujba cununiei după ritula 
latinii. Inelele de logodnă se oferiră mi- 
rilord pe farfurii de aurh. Coruld bise 
rioei însoți slujba ou cântecula de săr 
bătore Alleluia, de Hăndel. După termi
narea servioiului, înaiții dspețl se întor- 

seră la oasteld, la prândulă de gală în 
sala Teraseloru ; în decursulă prânzului 
a căutata musioa militară dela Constanz

La mijlooulă mesei a luata loch îm- 
păratula Wilhelm; în față păreohiă prin
ciară acum căsătorită; la drepta împă
ratului duoesa de Edinburg, regele Ro 
mâniei, ducesa de Connaught, prințulă 
Leopolds de Hohenzollern, princesa 
Alexandra, princesa Beatrice, prințulă 
Albert, d na Rolfs, prințulă Carolă de 
Hohenzollern, contesa Matușca, Ex. Sa 
Wedel, d-ra de Werner, propresviterulă 
Pluoidus Wolter, generalula de Linde- 
quist; la stânga împăratului: prinoesa- 
mamă de Hohenzollern, marele prinoipe 
Alexe, princesa moștenit.dre de Meinin
gen, prințulă Alfred, prinoesa moșteni- 
târe de Hohenzollern, d-la Lasoară Ca- 
targiu, oontesa Cornet, generalula Ellis, 
d-ra de Lindheim, d. Cuntaouzino, pre- 
sidentula Senatului românO, domnișbra 
de Rauch. amiralulă Schilling, d-ra Pas- 
sawant, șambelanula vou Wedel.

La stânga miriloru': prinoesa infantă 
Antonia de Hohenzollern, duoele de 
Conuaught, prinoesa Viotoria, sir Malet, 
mise Mousod, prințulâ moștenitori de 
Meiningen, d-na Egerton, prințulâ Fri- 
derioă, d-ra Goler, gen. Florescu, ge
nerala Mânu, Mrs Egerton, d. Calinderu, 
d. D. Sturdza. La drepta: Ducele de 
Edinburg, oontesa de Flandra, contele 
Șuvaloff, prinoesa Frederica, prințulâ 
moștenitori de Hohenzollern, d-na Can- 
taouzfno, sir Corvel, d-na Greceanu, ge
nerali majori V. Schrabisch, d-na de 
Werner, d. Al. Lahovari, d-ra de Bam- 
bach, mediculi generali d-li Leuthold, 
generali Vlădescu.

Prcducțiuni și petreceri.
In comuna Preșmeru de lângă Bra- 

șovă s’a ținută a treia-eji de Cră.-iunO 
adunarea generală a Despărțământului 
I (Brașovu) aii Asociațiuuei transivane. 
Deși din oausa timpului nefavorabili se 
putea prevedea, că mulțl ospețl nu se 
vori pute presents la aoestă adunare, 
bravuli popori români din Preșmeră 
împreună ou conducătorii săi îșl deteră 
silința de-a ne face o primire frumosă, 
arangiândă din acești iucidenti o pro- 
ducțiune musicală literară și o esposițiă lo
cală de lucrări femeesct..

Produuțiuuea a culminată îu pre
darea unui frumosă și interesantă dia 
logi între uni plugari și uni mâestru. 
Dialogulă fu lucrată anume pentru oca 
siunea acesta din partea învățfttorilori 
noștri dela șoola română din Preșmc-ri 
și fu bine predată de tinerii Ioană Cărstea 
și Alexiu Seceleanu, pe care poporuli îi 
ascul'â cu mulțumire și plăoere.

Poesia „Ioană la fteatru“ de Spe 
ranță asemenea a fostă bine recitată din 
partea tinerului Ioan'i JBdișca.

S’a eaeoutată uni duetă de d-ra 
Eugenia Ludu și d-li Qtefanu Popoviciu, 
precum și vre-o două oântărl, cari fură 
eaecutate din partea tinerului ooră de 
plugari cu suooesă mulțamitoră, mai a- 
lesi avându-se în vedere, oă aoestă ooră 
numai cu vre-o două săptămâni înainte 
fusese improvisati. Acostă scurtă inter- 
vală dovedesoe, că d-lui Popoviciu nu 
i-ar lipsi destoinicia de lipsă pentru de 
a forma ou timpulă ună bună cori po
porală, numai dâoă ar stărui ou zolă în 
direcțiunea acâsta.

Multă plăoere ni-a făoută cu deose
bire visitarea esposiției de luorurl de 
mână femaescl, din care mai pre subO 
de ori oe îndoelă ne amă convinsă, că 
Româncile nostre din Preșmeră suntă 
femei harnice. Frumâeele țesături și cu
sături de totă feliulă eșite din mânile 
loră le serves ;ă spre marea onbre. Mai 
multe dintre ele au și fostă premiate din 
partea Despărțământului nostru ală Aso- 
oiațiuuei transilvane, ceea ce n’a fostă 
nnă laoru tocmai ușoră, mai alesă fiind
că dintre multele și frumâsele lucrări 
nu soiai, pe oarl să le alegi pentru pre
miere.

D nii preoți și învățători, în frunte 
cu părintele Ludu, oa direotorO școlară, 
au faoută ună bună Bervioiu causei po
porului nostru prin arangiarea acestei 
esposiții și a produețiunei împreunate 
ou ea.

*

Petrecerea plugarlloiii români din 
ReșnOYU Ni-se soria :

Miercuri, în 6 Ianuarie st. v., a 
avută loci) în sala hotelului din Râșnovă 
o petrecere împreunată o’o producțiune 
de cântări. Petrecerea s’a începută la 7 
ore săra și a durată păDă îu cj.orl de cp- 
Ospeții, oarl au ținută să onoreze ou 
presența loră acâstă adevărată românâscă 
petreoere, au rămasă pe deplină încân
tați și mulțumiți de modulă oum țăra- 
nulă româuă soie să-și petrâcă în cea 
mai bună armoniă, în ordinea cea mai 
esemplară și veselă și plină de fooă când 
lăutarii cântă Hora, Brâza și Brâulă.

In pausă corulă plugariloră, ală că
rui dirigentă este hnrniculă preotă lo
cală I. Hamsea, a esecutată două piese 
poporale. Avându-se în vedere, oă oo- 
rulă din Râșnovă abia este la înoeputulă 
formațiune! sale, paternă Z1 :6j pres- 
taționiie lui de Mersuri sâra, au fostă 
destulă de mulțumităre. D-lă Hamsea 
merită laudă și reounosoin ă pentru os- 
teuelele oe-șl dă, oa să formeze ună ooră 
mixtă de plugari în oomuna Râșnovă. 
Multă efeotă a produsă joonlă națională 
„Elomanulă“ esecutată de 12 tineri îm- 
brăoațl în oostume românes-A, avândă în 
fruntea loră pe d-l) olerioă absolută și 
învățător Teculescu, Precisiunea esecutărei 
figuriloră, ținuta adevărată româuâsoă, 
mlădierea și vivacitatea ou oare a fostă 

jucată „Romauulău, a pusă în uimire 
pe asistenți. Rară Di B’a dată ocasiune 
să vedemă ună jocă națională esecutată 
ou mai mare succesă, oa „Romauulă“ în 
Râșnovă. D-lă Teoulesou vătavulă, așa 
Zisă ală tineriloră jucători, a secerată 
aplause meritate și eăldurâse felicitări.

Pausa am folosit’o pentru a petreoe 
la o masă comună, unde se’nțelege, n’au 
lipsită nici toa3tele. După pausă petre
cerea s’a continuată până în Zlua albă, 
când ni-amă depărtată ou toții încântați 
și mulțumiți. Care este suooeaulă mate
rială ală petreoerei nu eoiu. Suooesulă 
morală însă a fostă ,peste așteptare, 
și asta o cetiam mai alesă din oohii 
și din fața lui nenea Proca, sufletulă oon- 
venirii de MerourI sera.

Dreptă înoheiere nu potă să nu 
aminteecă, oă îu totă deoursală petre- 
oererei s’a observată o esemplară dis
ciplină, o frumâeă armoniă și o 
veseliă caraoteriatioă. Disciplina și ar
monia suntă fructele binecuvântate ale 
oonduoătoriloră români din acâstă co
mună, sămânța lucrării oărora, se vede 
oă a oăZntă pe pământă roditoră, er ve
selia ? — de, veselia e caraoteristica Ro
mânului, câud desbrăoată de griji și de 
nevoi, se pune la Horă și la horită.

T.

La Aradă se va da ună bală ro
mână, în hotelulă „Crucea albă“, la 18 
Februarie n. o. în favorulă șooluriloră 
români lipsiți de mijlâce. Președinte: 
Dr. St. C. Popă; vioe-președinte Dr. 
George Popoviciu; secretară: Liviu Ta 
masdană ; oassară : Ialiu Herbay. Mem
brii în comitetă: G. Adaruil, Fii. Au '.iu, 
Sdv. Biehiceauă, Dr. Is. Bodea Iul. Bo- 
dea, I. Buda, I. Cacinca, Iul. Cacinca, 
1. FloriaDă, L. Ghebelea, Aug. Herbay, 
Dr. Iul. Mera, Val. Magdu, Dr. Silv. 
Moldovană, A. Nicora, Rom. Nestoră, 
I. Papp, G. Popesou, T. Popescu, Em. 
Petrilla, En. Papiu, Dr. I. Popoviciu, G. 
Popoviciu, P. Roz vămi, Dr. S. Seoula, 
Iancu Stefanuță, Dr. Val. Telescu, Tr. 
Vatiană. înoeputulă la 9 ârv sâra. Bilete 
de persouă 2 fi., de familii 5 fL, bilete 
de galeriă: rândulă I. cu 2 fl.., al fi. ou 
1 fi. Bilete se capătă pe lângă presen
tarea Invitării, cu 2 cjile îuainte de bală 
la „Crucea albău, er sâra la oassă.

*
La Elașiu se va da ună bală filan

tropică, Sâmbătă în 11 Februarie n. c. 
în sala Otelului „Universău, îu folosulă 
„fondului pentru ajutorarea studenților^ 
miserl îu casă de morbă“. Comitetulă 
arangiatoră: Al. Uilăcană, președinte; 
Nic. Popesou, cassară; Em. Vioiu, cou- 
troloră. Membrii: A. Popă Bota, Dr. I. 
Nicâră, Iuliu Karsai, Gavr. Precupă.

Prețuia întrărei: de persâuă 1 fi., de 
familiă de 3 membri 2 fi., peste trei 
membri 3 fi. înoeputulă la 8 ore sera.

Câud te vădă mândruțo’n față 
Pare-mi că-să la ține ’n brațe.

*

Lungu i drurnu Vinerii 
Da i mai lungă doru mândrii, 
Drurnu Vinerii se gată 
Doru mândrii niol-odată, 
Niol odată nu se gată.

*

Crișule, Crișule,
Apă limpejoră
Dela stănișoră,
Nu tu ai văZută
Pe unde-ai trecută
Ună voinioă romană
De milă chiernă Dană?

— „De l’oiu fi văZută
Nu l'am cunoscuta !“

—Lesne de-ală eunosoe :
Obrăjiorii lui
Brușu cașului,
Buzuțele lui
Roșu fragului,
Mustăciora lui
Spiculă grâului,
Ochișorii lui
Două mure negre,

C6pte la răcâre 
Neatinse de sore, 
Câpte la pământă 
Neatinse de vântă.
— „Decă-i fața cum tu Z'G| 
L’am văZută colo ’ntre Turci. 
Când sta Dană într’ună picioră, 
Turoii toți cădeau ocolă, 
Când sta Dană pe oală oălare, 
Turcii toți oădeau culare. 
DaDă pe toți i-a prăpădită 
Și de ei ne-a mântuită/

Din jurulu Retezatului,
Miliailit T. Iubașil. 

învățătorii.

Păscălitorulii.
A fostă odată, oe a fostă, că de n’ar 

fi, nu 8’ar pomeni; a fostă în vremea 
veche, când și pisica avea streche, când 
măgarulă era s^-rvitoră și ououlă croi- 
toru.

A fostă, precum se povestesce, ună 
omâ de totă săraoă, oare nu mai Boia, 
cum s’o cârnes.'ă îu lumea acesta.

VăZândă elu, câți 6menl trăescă în

lume cu minoiuua, s’a apucată și și a 
luată o carte ou oare a începută a ghici 
și a păsoăli la omeni. Mergândă elă 
multă lume împărăția, oa DumueZeu 8ă 
ne ție, a ajunsă la ună împărate, oăruia 
tocmai ’i s’a întâmplată o pagubă 
în casă. AuZindă impăratulă de a- 
oestă păscălitoră, l’a ohiămată să-i ghi- 
câsoă, oă cine i-a furată inelulă lui de 
logodnă și ală împărătesei, pe oarl le a 
prețuită mai multă ca pe tdte comorile, 
oe le aveau în oasa loră.

Intrândă păsoălitorulă la împăratulă 
și întrebându-lă acesta, dâoă soie ghioi 
de paguba lui, i-a răspunsă: că să-i dee 
răgtiză de 40 de Zile și în acestă timpă 
elă ’i va spune, că cine i a furată ine
lulă. Impăratulă s’a învoită și i a dată 
o casă în care ședea și-i duceau de mân
care pe rândă toți sfetnioii împăra
tului.

In Ziua dintâiu, când a întrată oelă 
dintâiu sfetnică, a Z‘sQ păsoălitorulă: 
„Domne mulțămescu-țl, oă mai am trei- 
Zeei și nouă“.

In Z'ua a doua ârășl a Z‘sQ de a 
auZitu și ală doilea sfetuică: „Dâmne

mulțămescu-țl, că mai am trei-ZecI și 
optă“.

Păscălitorulă, oând număra, se gândea 
la Z’lele cele patru-ZecI, ce i-le dase îm
păratulă, pe când sfetnicii, cari se sciau 
cu musoa pe căciulă, credeau, că păecă- 
litorulă pe ei ’i numără.

La câteva Z’l0> unuia dintre sfet
nici ’i veni în minte să faoă paoe ou 
păscălitorulă; să’i dea adecă inelele lui, 
dâr să-lă râge să nu-i spună împăratu
lui, că ei le-au furată. AuZindă acesta 
păscălitorulă, s’a buourată fârte și a 
Zisă, să-i aducă numai lui inelele, că de 
spusă nu-i va spune împăratului.

După ce unulă dintre sfetnioii împă
ratului îi aduse inelele, păsoălitorulă l’a 
întrebată, că împăratulă oe dobitoce are 
mai dragi pe lângă ourtea lui ? Sfetni- 
culă i-a spusă, că împăratului mai dragă 
îi este ună cocoșă și ună joâne de 
curte.

După ce păsoălitorulă auZ'i de asta, 
luâ ună inelă, îlă învălui într’o bucată 
de pâne si 10 dete ooooșului ca să lă în
ghită. Apoi Z!se împăratului: „înălțate 
împărate! Câud ai eșitu la preumblare,
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Contribuirile se voră ouita pe cale 
Ziaristică.

♦

— Curatoratulă bisericei gr. cat. din 
AbrudH Invită la balulă, oe-lă va arangia 
în favorulă biserioei amintite, la 21 Ia
nuarie n. o. în sala dela „Românouța-.

Intrarea: de personă 1 fi.; de fami 
liă de 3 membri 2 fi., ăr pentru ceilalți 
membri câte 50 cr. Oferte în favorulă bi- 
serioei se primesoă și se voră ohita în 
publică. Inceputulă Ia 8 6re aera. Pen
tru comitetă : Alesandru Ciura, preș.; 
Dr. Laurențiu Popă, oassară.

•
Reuniunea femeiloru române din Abrud, 

AbrudsaM și giurti învită la balulă, celă 
va arangia în favorulă școlei de fetițe 
române din Abrudă, la 2 Februarie n. 
o. în sala dela „Româucuța-.

Intrarea: de persdnă 1 fi., de fa- 
rniliă 2 fl. Inceputulă la 8 dre sera. Su- 
prasolvirile se voră chita în publioă.

Literatură.
A apărută:

Musa Sonteșană, poesii poporale ro
mâne din jurulil Năsăudului, adunate și 
arangiate de dascălnlă luliu Bugnariu. 
Partea I) Balade. Proprietatea, editura 
și tipografia „Aurora- A. TodoraDă în 
Gherla (Szamosuj vâr). Formată 8° de 96 
pag. Prețulă 30 cr.

*

Cultura Hameiului de loanu S. Or- 
deanu, absolventă alo șcdlei de agriou- 
tură dela Ferăstrău, fostă practioantă 
(bursieră) pe fermele modelă ale archi- 
ducelui Albrecht. BucurescI, 1892. Tipo
grafia Euf. N. Miuleseu (Strada Câm- 
pineanu nr. 46) Formată mare 8° de 19 
pag. Prețulfi 50 bani său 25 cr.

EDUCAȚIUKE.-”

Supunerea. '
Supunerea este principiulu ori 

cărei virtuți în copii. Numai acela, 
oare scie să Be supună, va ave 
bună purtare. Fiă-care omfi în 
vieța sa este datoră să se supună, 
fia părințiloru, fiă mai mariloru, 
fiă legiloră, ori chiar necesității. 
Nimeni însă nu pote învăța să 
practice și să iubescă acăstă vir
tute, decâtă în tinerețe, și tocmai 
în tinerețe are mai multă lipsă 
de ea.

A fi supusă însemnă a împlini 
cu acurateță aceea ce ni-se po- 
runcesce, chiar decă împlinirea 
poruncei ni-ar veni cu greu. Decă 
părinții nu se voră sili a deda 
pe copii de mici la împlinirea po- 
runciloră loru, atunci copiii se 
voră face neascultători și la urmă

ți-a căzută inelulă din degetă și ooco- 
șulă, văZendu-lă solipindă, l’a înghițită. 
JDecI să tai coooșulă și vei afla ine- 
,lulă“.

Impăratulă a poruncită să taie oo- 
«ooșulă și au aflată inelulă într’însulă.

Acum ună inelă era aflată ; mai tre
buia ală doilea. După câte-va Z'L păs- 
oălitorulă și pe acesta l’a învăluită în- 
tr’o bucată de pane și l’a dată cânelui, 
..care l’a înghițită. Păscălitorulă proroci 
:apoi împăratului, să omdre cânele și va 
afla iuelulă. Așa au și făcută și au aflată 
,și inelulă împărătesei.

După-ee s’au aflată inelele, mare bu- 
curiă a fostă la curtea împărătâsoă, 
dragii mei 1 S’au tăiată mai mulțl boi și 
multe buțl de vină s’au beută ; eu încă 
eramă acolo și m’am suită pe ună 
scaună de mă uitamă cum își petreceau 
cu toții.

Aflarea ineleloră a fostă de mare 
-isbândă pentru păsoălitoră ; elă a fostă 
de aci încolo îu mare cinste la ourtea 
împărătescă, din care pric-ină îlă și pis- 
muiau mulțl dintre sfetnicii împăratului 
.și’șl bateau jocă de păscăiiturile lui. 

le voră pricinui multă durere și 
Zile amare. Iavețătorulă, care nu 
scie să dedea pe școlari la supu
nere, de asemenea nu va pute tace 
nicl-odată din elevii sei cetățeni 
buni și bărbați folositori națiunei, 
bisericei și societății, ci truda lui 
se va perde în zadaru, va îndemna 
și va pedepsi fără nici un tolosu, 
copiii nu vord cerceta scâla regu
lată; în fine ei nu voru fi nici li
niștiți, nici fericiți; învețătorulu 
își va urî meseria, er copiii șcdla.

Vedemu așa-deră, că supunerea 
este o virtute, care formeză te
meliile vieții și fericirii unui omă. 
De aceea credemă a face unu 
bună serviciu părințiloră și cu 
deosebire învețătoriloru noștri, re- 
producendă aci câteva povețe de 
mare f< losu, ce le dă în privința 
acesta d-lu I. I. Gabrielescu din 
Craiova în cărticica: „Sfaturi cum 
se se conducă o scdlă din punctuld 
de vedere alu educațiunei.“

Spre a deda pe copii se fiă su
puși și ascultători, suntemu datori 
mai întâiu de tâte a nu cere dela ei 
nimicii, ce s£ nu fiă folositorii și cu 
socotelă. Prin urmare nu trebue se-i 
îngrămădimfl pe copii cu totă fe- 
lulu de porunci, cu cale și fără 
cale, căci mulțimea porunciloru 
încurcă pe copii; una-i face se 
uite pe cealaltă. Prin urmare în- 
totdeuna trebue se ne întrebăm u 
mai întâiu: „Ore ceea ce voimu 
să ceremu copiiloru este folositori, 
este la timpii? Și ore suntu ei în 
stare se împlinescă ceea ce ceremu 
dela ei?“ Numai după ce ne-amu 
cugetată bine asupra acestoru în
trebări, putemă s-ă ne hotărîmu 
de a da porunci copiiloru.

Când o poruncă ne pare folo- 
sitdre, binevenită și care se pâte 
bine împlini, se ne arătămu co
piiloru voința ndstra în modă cu
rată și limpede, cu gravitate și 
cu tonă liniștită, der hotărîtu. Spre 
esempln le Zicemu: „Faceți acâata; 
se lăsațl ceea“ etc.

Poruncile nicl-odată se nu se 
dea cu ună aeră măreță, seu cu 
ună tonă aspru. Politeța cere a 
nu întrebuința nicl-odată vorbe, ca 
acestea: „ve ord nă“, „ve porun- 
cescă“, ci „ve Z^cQ“> sfătu- 
escă“, ba chiar și „vă rogă“.

Câte-odată e bine să li-se arete, 
mai alesă copiiloru mai mari, și 
căușele pentru cari amu dată po
runca anumită. Cu câtă copiii suntu 
mai mici, cu atâtă ei potu și tre- 
buescă încâtva să fiă conduși prin- 
tr’o supunere absolută; cu câtă 
însă ei crescu mai mari, cu atâtă 
este mai greu și mai nedreptă de

Atâta au mai stăruită sfetnici, pănă 
oe împăratulă se hotărî să pună încă 
odată la probă pe păscălitoră. Au prinsă 
o vulpe și băgându-o într’ună saoă, au 
ohiămată pe păscălitoră să le ghicesoă, 
că ce e în sacă ?

Când păscălitorulă întră în casă și 
văZu cursa, ce ’i e’a pusă, îlă oupriu- 
seră grijile, căci d’acum vedea și elă, 
oă n’o s’o mai pătă duoe cu minciuna. 
„Ai intrată vulpe în saoă-, — își Z’8e 
elă supărată și dândă din capă, — „der 
nu sciu c|ău cum vei mai eși 1“

Abia scăpa din gură aceste vorbe 
și toți cei de față începură a bate în 
pălml și a Be mira de păscăliile lui. Niol 
împăratulă nu se mai îudoia acum de 
Jocă în puterea lui de năsdrăvană și în 
urma acestoră două isbenZb porunci să’i 
facă păscălitorului o casă frumdsă, în 
care aoesta trăia oa ună boierașă. Nici 
elă insu-șl nu visase odată, că va pute-o 
duoe cu minciună pănă la atâta, dâr ce 
să-i faci, decă de omă se legase atâta 
norocă prostă !

Destulă, că dela o vreme, erășl îlă 
cuprinseră grijile pe păscălitoră, cad 

a pretinde dela ei o supunere, ale 
căreia cause ei nu o înțelegă. De 
aceea Zicem ă, că copiiloră mai 
mari, când li se dau poruncile, e 
bine să li-se arate și căușele, pen
tru cari le dămă acele porunci.

După ce odată amu dată co
pilului porunca, trebue să rămâ- 
nemă statornici pe lângă acesta 
și să îngrijimu, ca copilulă s’o îm
plinescă cu totă acurateța. Dăcă 
ne schimbămă lesne voința și fără 
nici unu motivă, atunci cum voimă 
ca copii se ni-se supună cu în
credere? De altă parte cugetulă, 
că „părintele, ori dascălulă meu 
nici că se uită, decă facă ori nu 
ceea ce ml-a poruncită “, îndemnă 
pe copilă la nesupunere și-lă face 
nepăsătoră față de poruncile date 
lui. De aceea repetămă: trebue 
să fimu statornici pe lângă po
runca dată și să îngrijimă de îm
plinirea ei.

Nu este rău, de-a mai aduce 
din când în când aminte copilului 
porunca, ce i-s’a dată, căci altfeliu 
se pote întâmpla, ca se-șl uite de 
ea, ori chiar de nu-șl uită, elă gă- 
sesce ună pretextă de-a nu se su
pune, scusându-se cu aceea, că 
șl a uitată.

Unii învățători au obiceiulă, 
că pe copiii, ce vină pentru prima 
6ră la scâlă, în Z^0!® clinteiu îi 
lasă să umble cu totulu liberi și 
după capulă loră, creZendă, că e 
bine a se face acesta pentru a le 
cunăsce obiceiulă, pentru a le face 
plăcută venirea la scdlă și altele. 
Acesta însă este o mare greșâlă. 
Copiii trebue îndată dela începută 
dedați a se ține de regulele sta- 
torite. Acesta o pretinde și buna 
ordine a scdlei. Totă ce odată este 
regulă, trebue se se țină, din 
partea fiă căruia. Iu casulă con
trară, copiii își perdă stima față 
de regulă și se predispună la ne
supunere față cu ea.

SemtĂBite si înweiătMrîo
Din carnetulă meu, de Moșul ti.

Cu DumneZou celu prea mare, 
începe și sferșesce orl-ce lucrare. 

&
Gândesce-te și muncesce.

*
Cinstesce pomulu, care îți dă 

umbră.
*

Nu spune totdeuna ceea ce soi, 
să scii înse totdeuna ceea ce vor- 
bescl.

*
Mătură mai ântâiu la ușa ta,

tare se temea, nu cumva sfetnicii să 
stărue pe lângă împăratulă, ca să’lă pună 
la o nouă probă, căol atunci nu sciu 
Zău, ce s’ar fi alesă ou boeria lui. Ce i 
vine lui în minte? Se apucă și dă focă 
la casă. Toți omenii dela curtea împă
rătescă alergară să stângă casa păscăli- 
torului, dâr acesta se văeta în gura 
mare, că lui nu-i este atâta de casă, 
câtă de cartea lui cea scumpă de păs- 
căliă care a arsă în focă.

Sfetnicii numai decâtă au și spusă 
împăratului despre supărarea păsoălito- 
rului, der împăratulă măcarcă soia, că 
i-a arsă păscălia, pentru aceea totuși 
l’a ținută ca și pănă atunci, în mare 
cinste pe păscălitoră.

Și așa a ajunsă păscălitorulă, dragii 
mei, că cu minciuna să trăescă lume 
albă și să scape de tote oursele și ispi
tele vrășmașiloră săi.

Și de nu va fi murită și astăZl mai 
trăesoe, ără eu mă șuii pe ună ouiu, că 
n’am ce să mai spuiu.

I. G. 

și numai după aceea judecă pe 
alții.

$

Tovărășia nutresce, neînțele
gerea risipesce.

*
Ție nu-ți ierta nimicu, altora 

multă,
*

Meritele vechi, îmbetrâaescu 
iute.

*
îngâmfarea nu folosesce nici

odată. *
Decâtă în gârlă ună marepesce,
Unulă mică pe masă mai multă 

prețuesce.
*

Cei buni numai bine pot face.
*

Cine cade în nenorocire, ușoră 
se pierde din amintirea ămeniloră.

*
Deprinde-te a suferi, fără să te 

plângi cuiva.
*

Timpulă nu stă locului, clipita 
dispare, și pe ceea ce n’ai folosit’o, 
în aceea nici n’ai trăită.*

Trăesce în fiăcare Zb ca și 
când aceea ar fi cea din urmă din 
vieța ta.

*
Cu câtă lupta este mai înver

șunată, cu atâta învingerea este 
mai mare.

*
Omulu nu este, decâtă ceea 

ce pote dovedi prin fapte.
*

Noroculă nicl-odată se nu-țl fiă 
stăpână, nici nenorocirea servitâre.

*
Omulu este creată liberă, este 

liberă, chiar în lanțuri de s’ar 
nasce.

ECOWMLA.
Pomăritulu.

II.
Grădina fiindă în nemijlocită 

apropiare a casei, o putemă și cul
tiva mai bine și și păZi mai bine 
de omeni răi, de cari aZî e plină 
lumea. In ea se și cultivă plan
tele cele mai delicate și mai lă- 
comăse, precum și cele de cari 
avemu Z^nică trebuință: legumi 
și pome.

Der să stămu strîmbă și se 
vorbimu dreptti; chiar grădina 
este loculu, pe care poporulă nos
tru pune prețulă celă mai mică; 
chiar grădina este loculu celă mai 
rău cultivată. Acesta în cele mai 
multe locuri, că escepțiuni suntu, 
mulțămită Ceriului. Și apoi chiar 
grădina, fiindu-ne atâtă de înde
mână, ar trebui să fiă — precum 
amu mai Zisă — loculu celă mai 
bine cultivată, celă mai frumosă, 
celu mai bine grijitu, măcară așa 
după cum suntu grădinile altoru 
neamuri, d. e. ale Sașiloră arde
leni. Der nu ! Chiar fiindă grădi
nile dinaintea nasului pururea, ele 
suntu lăsate în soirea Domnului. 
Apoi ne este necasu, ne supărămă, 
că ne ceră dări multe și mari și 
noi nu avemu din ele nici măcară 
atâta câștigă, ca să le putemă 
plăti regulată, așa că e silită să 
vină judele cu carulă,care ia totă 
și ne lasă amarulă.

Der rogu-vă, să nu ne supă
rămă de feliulu feliului; să silimu 
moșia, ce o avemă, să producă a- 
tâta, câtă să ne îndestulescă tâte 
trebuințele; acesta o putemă face 
numai cultivându-o bine. In dară 
vomă bate cu piciorulă în pă- 
mentă și vomă porunci, că ea nu 
ne va asculta, numai decă vomă
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manei multfi și bine! Dă din mâni, 
Petre, ca să nu te îneci! — a c|isă 
Mântuitorulu lumei cătră uceniculu 
seu. Dă din mâni, omule, cjiceșicătră 
noi Mântuitorulu nostru; râgă-te lui 
Dumnecjeu, dâra lucră totu mereu, 
apoi cruță fetulQ meu!

Grădinile dâră din capulu lo
cului trebue se le umplemu cu 
pomi buni și nobili, cari ni-oră 
tace bucuria și plăcere, ni-or umplâ 
punga de bani se putemu plăti 
dările și vomă avâ cu ce posti, 
âr copiii noștri n’orO fi siliți a 
trece gardurile prin vecini, de do- 
rulu pâmelor, nicla fi sburătorițl cu 
lemne și petri de aceia, cu atâtu 
mai puținu voru cădâ în ispita de 
a fura din casă bucate ori bani 
și a-șl cumpăra dela precupețe 
p<5me pădurețe. Că cevrâțl? Sun- 
temu âmenl mari, și încă ne plăcu 
pâmele, der apoi nisce copii ne- 
pricepuți se nu umble în ruptu 
capului după ele? Aduceți-ve a- 
minte, rogu-vă, că toți ați foștii 
copii. Chiar și numai de dragulu 
copiilorO noștri, ca să nu ducă 
dorulu pâmeloru și se le dămu 
esemplu de hărniciă și bunu rendu, 
ar trebui se facemd din grădinile 
nâstre, cum mai c|iseiu, totfi atâ
tea raiuri pământesc!, unde să fia 
totu teliuld de pomi roditori.

Apoi rîpele cele multe, așa 
numite sterpe, de ce le plătim ii 
de dare? Ca se rămână gole și 
se producă numai macrișfl iepu
resc»? Decă nu produce bucate, 
nicliârbă, atunci de ce se nu cer
căm u a le sili se producă bani,— 
dâr bani buni, nu minciuni? Ori 
ce potecă de pămentă, mare sâu 
mică, bund sâu reu, omulu prin 
muncă și silință — împreunatăcu 
voință, care este darulfl lui Dum
nezeu— îlfl pâre face se producă 
ceva. Ba de multe-ori, und locd 
ce-lu ținemd de reu, căci bucate 
ori iârbă nu produce, cultivată 
fiindă cu pomi, ne aduce mai mare 
folos», decâtă locurile cele bune.

Se luămu unu esemplu:
Avemd grădină de ’/2 jugăru, 

adecă de două care de fenu și 
unulu de otavă, care prețuesce la 
anu 30 fi. v. a. De amă pune în 
ea numai 2 peri, 4 meri, 8 pruni, 
unu cireșu și unu vișină, ce amu 
dobândi? — Uitați-ve ce:

1. ) FânulQ și otava s’aru face 
fotă cam atâta de multă, ba în 
timpii secetosu chiar mai multă, 
apoi cu multă mai bună, mai 
dulce.

2. ) Pe lângă fenu și otavă, — 
cu timpul ii — amu putâ avâ de 
pe 2 perl, să Zicem» numai câte 
5 mierțe de pere cu 1 fi , suntă 
— 10 fi ; de pe 4 meri, numai câte 
5 mierțe â 1 fi.=8 fl ; de pe 8 
pruni, numai câte 2 mierțe â 1/2 
fl.=8 fl.; de pe unu cireșu numai 
3 mierțe â 1 fl.=3 fl.; de pe unu 
vișină numai 3 mierțe â 1 fl.=3 
fl.; și deci ajungemu la resulta- 
tulă, că pe lângă fenu și otavă, ne 
mai dă pome în prețu de 44 fl. Dâr 
scimă, că pomii din anu în ană 
șunțu totă mai mari și deci în 
au! buni, cu câtu suntă mai mari, 
Cu atâta producă mai multe pome, 
deci cu atâta ne aducă mai mare 
câștiga.

Din aceste considerațiunl, n’am 
încetată de când sunt și nu voiu 
înceta în viâța mea a recomanda 
cultivarea pomiloră, căci — după 
cum recunoscută este, — ei facă 
ținuturile mai frumâse, influințâză 
asupra desvoltărei fisice și morale 
a omului, recorescu aerulu, res- 
pândescu umbră și mirosă, deș- 
tâptă în tinerime gustulu frumo
sului și viulă interesă pentru far- 
mecile și legile minunate ale na
ture!, prin urmare pentru totu ce

este adevărată, nobilă și frumosă 
(vecjl Prefața Pomăritului de D. 
Comșa.)

Pomii frângă forța venturiloru 
și conservă timpă îndelungată urne- 
cjâla, care contribue la formarea 
norilor». De aci se esplică, că pe 
când țerile și ținuturile pleșuge 
de pomi și păduri, adesea suntu 
bântuite de secete îndelungate și 
de vijelii, pe atunci țerile încăr
cate de pomi arare-orl ducă lipsă 
de umecfâlă, care-i atâtu de priin- 
ciosă, ba absolută necesară plan- 
teloru.

Dâcă amu esamina unulă câte 
unulă folâsele materiale, ce ni-le 
dau pomii, dâcă amu urmări apoi 
și influințele celea mai îndepăr
tate, ce pomii au avută și au asu
pra culturei minții și a inimei, 
ne-amu convinge de bună semă, 
că pomăritulă alcătuesce o verigă 
fârte puternică în lanțulu progre
sului economică, intelectuală și 
morală ală omului.

Vecfendă apoi, câtă de puțină 
este prețuită acestă romă de cul
tură la poporulă nostru în genere, 
pănă chiar și la clasele nâetre mai 
culte; veȚendu, că nici chiar șeâ- 
lele nâstre, cari au în programă, 
—pe hârtiă—pusă ca studiu obli
gată pomăritulă, încă se intere- 
sâză așa de puțină de elă, încâtă 
numai ici colea veȚl pe lângă șed- 
lele nostre câte o frumosă pomă- 
riă, am creZ-utu, că causa nu 
este atâtă nevrerea, câtă mai mult 
nesciința, de unde apoi provine 
frica de a se apuca de acestu 
ramă de cultură.

Deci ca unulă, care am cul
tivată pomăritulă practică în de
cursă de 20 de ani, ca învățătoru 
la mai multe șcdle poporale, unde 
funcționaiu, și ca atare a trebuită 
să consulteză deosebiți autori de 
pomărită ; ca unulă, care am dată 
doveZi cu graiul» viu, în scrisă și 
în faptă, că sciu cultiva pomi prac
tice și în modă rațională: acum 
prindă — cu permisiunea On. Re- 
dacțiuni a „Gazetei Transilvaniei1* *,  
— a scrie ună numără de epis 
tole, care voru conțină numai a- 
facerl de ale pomăritului practică 
și rațională, afaceri scăse din în
delungată praxâ a mea și a al
tora, cari pănă a ajunge la ade
văr», de multe-ori a trebuită să 
lucrămă cu mai puțină sporă, de- 
câtă aceia, cari din capulă locului 
sciură de unde și cum să începă 
lucrulu.

Diare în versuri.

'Pănă acum esietă două diare, oart 
apară în versuri. Unulă, care e fârte- 
populară iese în Atena (Grecia) sub edi
tura lui George Souris. Elă e scrisă 
în versuri, chiar și anunțurile, și se Zice, 
oă versurile suută minunate. Oelalaltfl: 
Ziară apare în Cansas sub numele „Wil
lison Journal" și este edată de Miss 
Elisabeta Wilson, și care scrie în versuri 
toți articol» ei. In aoestă diară suntă’ 
și multe prostii „în versuri4*.

*
54 de ani în pușcăria.

Acum 55 de ani ună negru. în vârstă 
de 16 ani cu numele Viliam Walker din 
Michigam (America) încer-ase să omora- 
cu o lovitură de cuțită pe ună vagabondă,, 
care dormea lângă ună gardă. Mioulăi

Fiă, ca aceste epistole ale mele 
să aducă folosulu dorită de mine, 
adecă de a îndemna pe toți ce 
fitorii la cultivarea pomiloră!

I. P. Reteganulii,

Credințe deșerte la țeranii rușî.
li.

Ună rolă însemnată are în super
stiția poporului rusesoă așa numitulă 
„moșule casei?, ou care âmenii oaută a 
se avâ bine. „Moșulft4* este o ființă ne- 
vâcjut& și plină de bunătate. Dâcă ține 
ou casa în care se află, atunci aoolo 
mergft bine to’e lucrurile. Moșulă e fă- 
oută din lemnîi și așezată în oolțulă oa 
merei, elă e unti moșnegii ou barbă. 
Când țăranii îșl sohimbă loouința, atunci 
îlă ducă și pe elă. Elă e stapânulă casei.

Decă loouesaă două familii la ună 
ocă, se pote aud' în aoea curte unii sgo- 

motii ciudată: e o luptă pentru stăpâ
nire între cei doi „moși4*,  care adese-orî 
duce la oârtă între cele două familii.

Afară de duhulu acesta curată, mai 
suntă și duhuri neourate. Căpetenia lorii 
e Satana, oare șede în iadă, de unde 

ă porunci draciloră. Intre aceștia suntă 
oi fruntaș’, Liubostaj și Farma- 

z o n. Când o femeia se topesee de do- 
rnlft răposatului ei bărbată, atunci vine

Smântână popii.
Cam făcuse Țiganulă, cum deresese, 

ajunsese dascălă*)  la biserica din sată. 
Avea, ce e dreptă, glasă bună, striga de 
□ar’că să spargă bolta biserioei; pănă și 
jotropopulă îi lăudase darulă. Dâr în
colo Țiganulătotă Țigană, cu tdte cusu
rurile iui și mai pe susă hoță de fura 
oulă de sub cloșcă, fără să 4*°ă  oloșoa 
nici pis!

Popa avea o vacă ; din laptele ăstei 
vaci și din ălă ce i-lă aduceau țăranii 
□loconă când și când pe la Z’l0 mari, 
ăoea smântână și smântână unde s’o țiă 

elă ca să fiă mai la răcâre ?... hai s’o țiă 
în altarO.

Iutr’o Z> nefiindă popa acolea, nu 
sciu ce căută Țiganulă și âoă dădu de 
âlele ou smântână ascunse într’ună colță.

Cum dădu cu ochii de ele, cum îșl 
vîrî și degetulă în smântână să o guste. 
Gustândă îi plăcu; plăcându-i mai vîrî 
degetulă odată și înoă-odată nănă scăZu 
61a oa la vr’ună sfertă așa. Er de aiol

In România la diacă ori cantoră, se dice 
„dascălă1*.

Liubostaj în chipulă unui bălaură de 
focă, se prefaoe în sohîntei și ia chi
pulă bărbatului ei și o mângâie. După 
oinol seu șese luul, femeia se îmboluă- 
vesce și rnâre.

Farmazon totdeuna e gata să ajute 
pe âmenl întru »jung<-rea dorintelorft 
Icră. Decă vre-ună muritoră doresoe 
avere, frumsețe, iubire oătră o fată fru- 
m6să ș. a., atunci n’are decâtă sămârgă 
la câmpă și să chieme în ajutoră pe 
Farmazon. Apoi trebue să-și taie dege- 
tulă din mijlooă dela mâna drâptă și cu 
sângele rauei să șl dea sufletulă diavo
lului. Decă diavolulă nu se ține de ou- 
veută, atunci omulă »e duoe erășl in 
câmpă și cere ea să rupă tocmela ou 
diavolulă, cure găuresce chipulă omului, 
ce s’a făcută oând s’a încheiată toomela. 
Prin acâsta apoi duhulă rău nu mai are 
putere asupra omului.

In sătulă Rudovka din Rusia, de 
unde suntă culese aceste credințe de
șerte, puțin! se temă de năluci, căci 
âmenii de acolo au ună mijlocă oa să se 
ferâscă de ele. Acestă mijlocă este ună 
acă, pe care totdâuna îlă portă ou ei.

Ei ghnrescă cu aculă haina nălucei 
și puterea acesteia s’a frântă. Ba facă 
chiar glume cu ele. După ce ună feciori- 
a găurită cu aculă haina năluoei, înțe- 
penesce «culă în ușa casei, în care a in
trată năluca. Pănă când aculă se află 
în ușă, năluca e prinsă.

Țăranii din numitulă sată consideră 
multe animale oa aducătore de norooă. 
Așa ei prinde numai pesel de aoeia, cari 
În6t& în josulă rîului; pe oei ce înâtă 
pe rîu în susă îi țină de necurați și cfioO, 
oă e păcată să-i pescuesol. Urletnlă oâ- 
niloră in apropierea caseloră îlă țină, că 
aduce nenorocire, căci prâvestesce isbuc 
nirea vre unui focă.

Țăranii, când vrâu să scie, oura se 
voră face buoatele în cutare ană, facă 
următârele: Ună membra mai bătrână 
ală familiei se duce în nâptea de anulă 
nou în dosulă casei și împlântă câteva fire 
de paie în zăpadă. Decă diminâța se vede 
brumă pe fire, HtuncI vafi an mănos. In casă 
masa se acopere cu o pânzătură albă și 
curată, decă se găsesee diminâța pe a- 
oâsta ună grăunte, atunci va fi ană 
mănosă.

Mai nuntă apoi și alte crediuțe. In 
nâptea de anulă nou după oină se pună 
je ferestră bucăți de pâne; oine nu-șl 
găsesee diminâța buoata sa de pâne, va 
muri în decursulă anului. Fetele pentru 
oa să afle, că se mărită după ună fe- 
oioră bogată ori săracă, se ducă în diua 
de anulă nou lângă gardă, unde numără 
□ arii, Zioendă uuulă după altulă : „Că 
mară de bucate, pungă44; dâ-)ăla parulă 
din urmă s’a numărată: „cămară de bu- 
oate“, însâmnă, că fata va întră într’o 
casă bogată, deoă nu, va întră într’una 
săracă.

I înainte de câte-ori îi venea Țiganului 
gustă de smântână, căuta oâte ună pri- 
lejă ori că să măture prin biserică, ori1 
că să frece cu oenuye sfeșniculă celă 
mare, de se mira și popa de atâta hăr
niciă.

Fură Ț.’ganiflă aZl, fură mâne... Intr’o1 
Z> cercetândă popa olele, băga de semă, 
că soăZuse smântână din ele.

Bre, că ce să fiă? Nu-i trecu prin 
gândă să bănuiescă pe dasoălă; ba a- 
veudă încredere mare în elă, că fiindă 
Țiganulă dibaciu tare, îlă îmbroboZise 
cum era nani rău, îi spuse pricina și-lă- 
întreba, elă oe bănuiesce?

— De, sfiuția ta, răspunse Țiganul»";- 
în altară oin’ să între?... Ori oă e vre’ună 
hoță mare, și de-o fi așa, apoi se ’ntinde 
și la sfintele od6re.

— Așa. Z6u> dascăle... Domne fe- 
resoe!

Și-și făcii popa cruce.
— Eu Z'0*5) urmă țiganulă, să mă- 

pui să pândesoă la nopte, să vedemă 
u’oiu pune mâna pe elă oine-a fi.

— Că bine Zicl j faci. Pân-
dindă două trei nopți pote-lă prindemă.

Când se înoptâ îi dădu Țiganului 
popa cheile biserioei și sa duse să se 
culce; âr Țiganulă luă ună codru de pâne 
și pănă să puie mâna pe hoță, începu să 
întingă în smântână popii. După ce se 
sătura bine, luă o olă, se duse la icâ- 
nele Maioei Domnului și a sfântului Ni- 
colae, de mai alături, și-i uuae cu smân
tână la gură pe amândoi; âr după aceea 
lăsa ola josă lângă ioone și eși din bi
serică încuindă ușa.

Când se lumina de 4>uă bine, dese 
deosebeau tâte în biserică, se duse la 
popa făcendă de a fi dată fuga și lă deș
teptă din sornnă:

— Ai, pârinte, oi i-am prinsă!
— Ce ai prinsă dascăle, întrebă popa 

cu ochii jumătate închiși.
— Hoții de furau smântână.
— Așa, cine suntă.
— Vino de-i veZi și sfinția ta, săte- 

crucești.
Puse popa repede o scurteică pe 

elă, potcapiulă pe capă, papuoii în pi- 
oiore și eși cu dascălulă după densulă.

Intrândă în biserică, o luă Țiganulă 
înainte și duvâudu-lă la iconele Muicii 
Domnului și a sfântului Nicolae

— Ia te uită, Sfinția ta, sfântulă 
Nioolae e hoțulă. S’a dată josă de unde 
e, și s’a dusă d’a luată o oală din al
tară și a adus’o Maicii Domnului și s’au 
pusă amândoi pe mâncare.

Eu, văZândă așa odată, am eșită de 
unde eram asounsă, âr sfântulă a lăsată 
oala josă, și a dată faga la loculă luir 
dâr așa au încremenită amândoi când 
m’au văZută, oă... ia te uită, a uitată și 
la gură să se ștârgă.

Atunci popa dădu din ospă și atnă- 
rîtă pănă în fundulă sufletului 4>sesfân
tului Nicolae:

— Bine, Maica Domnului ca Maica- 
Domnului, minte de femeiă, der tu omă 
bătrână ou barba păn’ la brâu, să furi 
smântână din 61e... mai mare ooara Zău!

Dumitru Stăncescu.

MULTE ȘI I)E TOATE?
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^negrii credea, că vagabundul va avâ vre- 
o câțl-va gologani. Elă ia și dată o 
lovitură în peptQ. Lovitura a fostă ușârfi. 
Victima s’a sculată imediată, a pusă mâna 
pa asasină și l’a dusă la poliție. Tribu- 
nalulă, din oine știe ce considerări, a a 
chitatft pe Viliam. Nu trece ună ană 
însă și negrulă omdră ou ună pumnală 
pe doi camarazi, mai mici ca elă.

Din causa acesta, a fostă condam
nată la înohisdre pe viâță. Băiatulă a 
stată în pușcărie 54 de ani, în oare timpă 
n’a avută niol ună momenta măoară li 
bertate. In pușcărie a copilărită, s’a făcută 
bărbată și a ]îmbătrânită. Acum e în 
verstă de 70 de ani. Inohisdrea n’a a- 
vută niol o influență vătămătore asupra 
organismului său. Villiam e sănătosă și 
robustă. Guvernatorulă din Michigam 
l’a grațiata cjfl0!0 acestea. Bătrânulă s’a 
băgată servitoră la proprietarul^ Roberta 
Potter, băiatulă Btăpânului său de odi- 
nidră.

*

Bogățiile engleze și americane, 
F amilia si holteii.I

Depositele actuale încredințate băn- 
ciloră engleze, represintă 25 de miliarde.

In 1883 depositele nu ereu de câtă 
•de 760 de milidne. Prin urmare într’ună 
periodă de nonă ani depositele s’au aug
mentată cu 3OO°/0.

In statele-Unite averile depuse pe 
lângă cei 3 759 de bancheri naționali se 
ridicau în 1892 la 4 miliarde și 300 mi- 
lione de dolari, pe oând în 1882 nu erau 
de oâtă de 2 miliarde și jăumtate. Așa 
der și în Statele-Unite averea a orescută 
•cu 8°/o de dolari.

Der pe lângă ori ce bună există și ună 
:rău. Pe când dincolo de oceanulă Atlantică 
individulă prosperă, familia se stinge.

Suntă în momentulă de față în Sta 
ele-Unite 3 milidne de holtei de la 
•29 la 30 de ani.

La o miie de dmenl, cari au atinsă 
•versta de 30 de ani, 600 rămână neînsu- 
rațl.

Și ou tâte astea Statele Unite po
sedă aotualmente două milione de dom- 
mișore avocate, doctorese și funcționărese 
înalte, cari nici nu voescă să audă de 
„măritișă.

*

De ce pănea se rupe și nu 
se taie ?

In timpurile antice esista la mai 
multe popdre și mai ou sămă la Evrei o 
forte veche superstiție, care nu admitea 
ferulă în o mulțime de ciroumstanțe.

Ferulă trecea atunol ca consacrată 
•releloră principii. Să dă fierului în Egiptă 
numele de osă ae thiphon, oeea oe în- 
•semneză osă de dracă, — din causă, că 
.acestă metală servește spre a tăia și 
distruge.

Preoții egipteni se păleau forte mult 
de a întrebuința vre-ună ouțită spre a 
tăia azyma și chiar pânea ordinară; oăcl 
atunci ei se considerau, că au făcută ună 
păcată.

Poporulă în Egiptă avea și elă ca 
.nbioeiu în tjdte circumstanțele de a rupe 
pânea.

Evreii, la oarl se găsesoă mai multe 
instituțiunl împrumutate de la EgintenI, 
se conformă acestui obiceiă oând cele- 
brâză Paștile.

La începutulă mesei la acestă ser
bare, șefulă casei ia o pâne, o bine-cu- 
ventdză, o rupe și o distribuie la toți 
ospeții.

Imediată ce se sfîrșește aoestă os- 
păță, se strângă tdte cuțitele, căol masa 
este considerată ca ună altară de care 
ferulă nu trebue să se apropie.

La Arabi la masă, nu trebue în nici 
•ună chipă să te servesol de cnțită.

Așa der putemă considera ca o a 
ducere aminte a aoestoră antice obice
iuri, apucătura naturală ce există în fie
care din noi de a ne plăce mai bine 
.să rupemă pâuea de cată să o tăiemă.

*

Unu bărbații si o femeie arși J »
de vii în cuptoră.

Iu mora lui Pietro Moriăno, de lângă 
Monsaloone s’a întâmplată, într’una din 
filele treoute, o scenă grozavă. Moriano, 
ună omă de bunătate rară, der f’ărte 
iute de fire, se certase într’o sără cu 
nevastă-sa ou care trăia de 7 ani în cea 
mai fericită căsnioie. Cearta devenise 
din ce în ce mai violentă și Moriano 
într’ună momenta de furie turbată a dată 
nevestei încapă ună pumnă așa de teri 
bilă, în câtă acâsta a căcjută imediată 
leșinată la pămentă. Neferioitulă morară 
fiă că oredea pe femeea lui mdrtă și voia 
să asounflă urmele orimel, fiă că o credea 
pe jumătate mortă și voia să ’I scurteze 
suferințele, destulă că și-a luată nevasta 
și aruncat-o în ouptorulă, care toomai 
era aprinsă pentru coptă pâne. Apoi a 
închisă ușa cuptorului. Căldura colosală 
a deșteptată îndată pe femeia leșinată, 
care a începută să strige îngrozitoră. In 
momentulă acela a Intrată în odae uce- 
niculă lui Moriano. Băiatulă după ce s’a 
încercată înzadară să scotă pe femeiă 
de acolo a fugită grabnică în orașă unde 
a denunțata totulă poliției. Când a venită 
elă mai târcjiu. împreună cu câțl-va ca
rabinieri, ca să areste4o pe Morisno 
și a deschisă gura ouptorulni, femeia 
morarului era deja prefăoută în oărbuue. 
Der alături se afla și cadavrulă jumătate 
arsă a lui Moriano. Neferioitulă îșl fă 
ouse singură judeoata.

*

Uuu nou soi de albumurl.

Pănă aoum era obiceiulă, de a se presanta 
cunoscuțiloră albumurl, în cari aveau să 
scrie felurite versuri, ori sentințe. Aoum 
s’a introdusă în privința acesta ună o- 
biceiu nou și mai praotmă ca celă dintâi: 
în locă de versuri, ori sentințe, damele 
au să descrie în albumă modulă, cum 
se gătesce cutare bucată, în timpă ce băr
bații au să însemne auumită medicină 
de casă.

Sciri comeircăaEe.
B.-Pesta 14 Ian. Negoțulă de pro

ducte mole. Circulația slabă. Negoțulă 
de manufacturi de-asemenea restrinsă. 
Numărară abundantă. Banoa a. u. es- 
compteză prima B’/j0/,,.

Victualie. Ouăle aduse la tergă preste 
săptămână au suferita de frigă și e’au 
vândută mai ieftină. Prima 50—52 fl., 
lada de 1440 bucăți. — G-alițe. Gâsce 
tăiate 6'50, 6-80, îngrășate 2*70,  3 fl., 
pui 70 — 1*20,  curcani 3-50, 5 fl. părechea.
— Vânată abundantă atâtă în B.-Pesta 
oâtă și în Vieua. Vămile mari îngreu- 
nâză esportulă, de aceea prețurile scă- 
cjote. Iepurii 80 or. — 1 fl., fasauii 1’80— 
2-50, rațe sălb. 60 — 90 cr., căpridră 1’50 
chilogr.

Tergulu de viței, Vii 42 — 44 or. prima 
46 cr., esclusive darea de consumă tă- 
iațl 62—65 cr. prima 70 cr. înolusive 
darea.

Coloniale. Zaharulă rafinată 37 50— 
37. fl., cubă 38-50, 3825. — Cafeaua 
este în urcare ; Sautos 152—146 fl.; Por- 
torico 192—188 fl.

Păstdiose. Fasole albă 5 75, 6'25 fl.
— Mazăre 8-50—9'50. — Linte —15 fl. 
Hrișcă 8-50—9 50 fl. (suta de chilogr.)

Nuci, fruntea ardelenescl 30—32 fl. 
apoi 25 — 26 fl-

Pei de 6ie, negoță liniscită, s’au 
vândută cam 14,000 șerb, cu 63 fl. 100 
ohilogr. — Pei de mielă bosniace s’au 
vândută cu 80 fl.

Tergulâ de rîmători din Steinbruch. La 16 
Ian. n. starea rîmătoriloră a fostă de 92.477 
capete, la 17 lan. au intrată 680 capete și 
au eșită 766 rămânendă la 18 Ian. unu nu
mără de 92,391 capete. — Se notâză marfa : 
wigurâscă veche, grea dela 42.’/2 pănă la 43. '/, 
cr. marfă unffurescă tinoră grea dela 46 cr. 
dănă la 46’/2 cr., de mijlocii dela 45'/2 cr. pănă 

la 46— cr. ușdră dela 44’/2cr. pănă la 45’/2 
cr. — Hartă ț&răniscă grea dela 43 pănă la 43’/, 
cr. — de mijlocii dela 43’/, cr. pănă la 44' /, 
«r. ușâră dela 42 cr. pănă la 44— cr. — Marfă 
de România Bakony de grea dela — cr. pănă 
la — cr, tran6Îtto 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 serbâscă grea dela 42 
43 cr. tracsito, mijlociă grea dela 41'/2—42’/, 
cr. transito ușdră de la 40—41— cr. Porcii 
îngrășațl de uni anii dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruzii dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr. pănă 
a — cr. Cântări!;! la gară cu 47.

Prețurile cerealelor din piața

Brașovu.

Din 20 Ianuarie 1893 n.

Măsura sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus

triacă.

fl. |cr.

1 H. - L.
I

cel mai frumos
1

6
1

H Grâu mijlociu . . 5 80
mai slabă . 5 —

Grâu mestecată . . 4 50
( frumosă 3 50>>

n Sâcară ț mijlocia 3 30
_ I frumosă 3 20>>

H
Orztt 1 mijlociu . 3
_ (frumosă 2 _

>1
{mijlociu . —

)) Cucuruzii .... 3 20
Mălaiu....................... 3 10
Mazăre....................... 6 50

» Linte ....................... 9 50
n Fasole....................... 3 —
n Sămânță de inii . . 10 —
M Sămânță de oânepă 4 —
|> Cartofi........................ — 85

Măzăriohe .... — —
1 kilă Carnea de vită . . — 48

I» Carnea de porcii — 48
|| Carnea de berbece — 30

1 nn lji S?u de vită prdspătO 23 —
1UU Kll, Său de vită topită 33 —

Cursuiu losurilorii private

din 17 Ian. n. 1893.

oump. virnlo
Basilica 7.75 8.25
Credită .... 193.- 195.-
Clary 40 fl. m. c. . 58.—
Navig. pe Dunăre . 134.— 136.-
Insbruck .... 26.- 27.-
Krakau .... 24.— 24-75
Laibach .... 23.-- 24.-
Buda .... 59.— —.—
Palfîy .... 58. - 59.-
Crucea roșie austr.. 18.75 19.25

dto ung. . 13.— 13.5(i
dto ital. . . 12.50 —,—

Rudolf 25.50 26.50
Salm —.— —.
Salzburg .... 27.— 28.—
St. Genois 69.— 70.—
Stanislau .... 41.— 43.--
Trieitine 100 m. c. 137.— —

dto 4% 50 64.- A—
Waldstein 44.- 44.75
Windischgrătz . 65.— -
SerbescI 3% 40.25 41.25

dto de 10 franci —.— — t—
Banca h. ung. 4°/0 132.- 133.-

Bursa de mărfuri din Budapesta
din 18 Ian. n. 1893.

“ H
5 s.

Pre tuli per
100 chilogr.Sămlnțe

Grâu Bănățenescă 80 7.70 7.96
Grâu dela Tisa 80 8.05 8.15
Grâu de Pesta 80 8.- 8.10
Grâu de Alba- regala 80 8.- 8.10
Grâu de Bâcska 80 — -.—
Grâu ung. de nordă 80

cS +5
S 2 Prețulu per

Sâmințe vechi 
ori nouă soiulă 5 W 100 ohilgr.

o A dela pană

Săcară 70-72 6.20 6.40
Orză nutreță 

de vinars
60-62 5.10 5.40

Orză 62.— 5.50 6.—
Orză de bere 64.— 6.20 7-40
Ovăsă 39.41 5.45 6.75
Cucuruzi bănăț. 75 4.60 4.65
Cucuruză altă soiu 73 4.55 4.60
Cucuruzii — , - , —
Hirișcă — 4.10 4.35

§
(D 
Ps

?roduotediv. S o 1 u 1 u
Oursulu

dola pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 46.— 52.—
— francesă -

roșiă 66.'— 72^—
Oleu de rap. rafinată duplu 32.— 32.5C
Oleu de in 5.65 5.75
Uns. de porc dela Pesta 5r.- 58.50

dela țâră —.—
Slănină sventată 41.— 42.—

afumată 49.— 50.-
Seu 35.— 36.-
Prune din Bosnia iu buțl 20.- 21.50

din Serbia în saci 20.50 20.75
Lictară slavonă nou 21.50 22.-

bănățenescă
Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută —,_ —.—

galbină strecurată —.—
Ceară de Rosenau 140. 141
Spirtă brută 13.50 13.71

n Drojdiuțe de spirt 15.25 1 .50

Bursa din BucurescI
din 17 Ian. n. 1893.

-Valori /°0/ CUM

Rentă română perpetuă 1875 5u/o luU. -
Renta română ainortisabilă . . 5°/o 98.—

dtto...................................’ 4u/o 83.'/2
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o —. —
Oblig, de stată C. F. Române 6°/n

idem idem . . . . n
Imprumutulă Openheim 1866 . 8"/o —o —
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5°/o

idem idem din 1884 5°/n 89 /5
idem idem din 1890 5% 9(J,1/2

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 — — e —

Credit fonciară rurală . . . . 7u/n
idem idem . . . . 5°/o 95,—

Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 102.—
idem idem . . . . 67o 101.—
idem idem . . . . 90.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5'7.) 81.’/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 280.—

V. N. —.—
Banca Națion. uit. div. 84.45 500 s=s
Dacia-România uit. div. 35 lei 200
Naționala de asig. uit. div. 36 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 12.— . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.5 1. 204 - .—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —. —
Soc. Rom. de Hârtie uit, 00 100 —
Soc. de Reas. uit. div. 161. aur 200 —,—
Societ. de Constr. uit. div. . . — —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —.—
20 franci aur............................... — 20.16

Banca Națion. a României —
Scompt............................................... 6“/»
Avansuri pe efecte.................... 7°/o
vansurl pe Lingouri.................... 6%

Proprietarii Br. Aurel Mureșlanu.

Redactorii responsabilii: Gregoriu maiora.

Nr. 17377—1892.

PUBLICAȚIUNE.
Comuna orășănâscă Brașoviî inten

ționezi, de a vinde pe cale de 
oferte și per trunchiu în revierula 
„Cernatului“ și în special în Szent-Ist- 
vân volgye circa 4720,8 m3 lemne de fag 
pe o suprafață de pădure de 97,09 jugărre.

Reflectanții au de a șl ascerne până 
în 3 Februarie 1893 înainte de prând 
11 ore primarului aoestui orașă ofertele 
provccjute cu ună timbru de 50 ar. și cu 
ună vadiu de 10 °/o din întregă sumă 
oferală. Totudeodată are de a se aminti 
în ofert prețul ce se oferă pentru m3 
lemne de fagO, mai de parte numele și 
locuința, precum și deohiarațiunea, cum- 
că oferentului i sunt cunoscute condițiu- 
nile de ofertași acele contractuale și că 
se supună lorii necondiționat.

Pertractarea de oferte va ave locă 
în birouhl d lui primarii în 6 Februarie 
1893 la 12 ore. Pân’atuncI se potă exa
mina în biroul oficiului forestieral orășă- 
nesc condițiunile de oferte și acele con
tractuale.

Brașov, 14 Ianuarie 1893.

10,2-2. Magistratul orășenesc.
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Discontultt 6—8°/0 pe anâ.

din 21 Ianuarie st. n. 1893.

Bancnote românesc! Clump. 9.48 Vend. 9 52
Argintii romănesefi. >■ „ 9.45 M 9.50
Napoleon-d’orI „ 9.56 n 9.60
Lire mrcescl „ 10.75 n 10.8
Seris. fonc, „Albina**  6°/„ 101.- 102.-

n n 0 Io n 101.— n 102.—
Imonriall - - • „ 9.65 ti 9.65
GalbinI . . . « „ 5.55 H 5.60—
Ruble rusescl - - ■> „ 117.— M 119.—
Mărci germane ■ ■ 58.60 H 59.20

Sarsulfl Ia bursa Sin Visas
din 20 Ianuarie st, n 1893.

Renta de aură 4°/0.............................
Renta de hârtiă b°/„ ......
Imprumutulâ căiloră ferate ungare

aurii --------- 
dto argintii ------- 

Amo'tisarea datoriei căiloră feratede
□stă ungare [prima emisnne- 

Amo.tisarea datoriei căilorft ferate de 
ostii ungare [2-a emisiune ] 

A mort isarea datoriei căiloril forate de 
ostii ungare (3-a emisiune) - •

Bonuri rurale-ungare 
Bonuri cro&to-slavone - ■ ■ ■
Despăgubirea pentru dijma do vinii 

ungurescă ......................."
lmprumutulfi ou premiulii unguroacic 
Losur.ile pentru regulare» Tisei și Se- 

ghedinului - . - .
Re ita da argintă austriacă - - - ■ 
Reuta de hârtiă austriacă - ■ ■ -
Renta de aură austriacă 
Lo >url din 1860 ■
Acțiunile băncei austro-ungare, ■
Acțiunile băncei de credită uustr.
A îțiunile băncei de credită ungar. ■
Galbeni împărătesei..............................
Napoleon-d’orI 
Mărci 1O0 împ. germano - - - -
Londra 10 Livrea sterbnge - - -

114.65
100.85

122.75
101.90

120.—

96.35
105 50

97.50
149 75

141 50
98.70
98.40
116.70

147,75
997.—
367.—

322.40
5 66
9 62

59.35*/,
12G.90

Nr. 176S3-1892.

PUELICAȚIUNE
Comuna orășeuâscâ Brașovfi, „Brass6“ 

în Ungaria, intenționâzâ de a vinde pe 
cale de oferte și pe temeiulQ planulu 
economicii forestieralti aprobată de Inal- 
tulii mimsteriu reg. ung. de agricultură 
mai multă oferențilorO, nrmătorele quan
tity anuale de lemne de molifa. de 
bradO și de stejarii. Vendarea se face 
per trunohiu și se estinde asupra cuan- 
tităților a anuale de lemne (esolusive acele 
lemne, cari s’au folosita deja) din an. 
1886 îne.âoe pănă la finea an. 1895.

Sub venețare, cădi peste totu iirmătorele 
cantități:

1. Lemne de molift! șl bradă 13310m3
2. „ „ ștejară _________ 2565 m3

suma 15875m3

Vendarea lemneloră p6te ovă loca și după 
singuraticele părți de pădure și anume :

A. In primula cerca economicii pă
durea „Honterus**.
1. Lemne de molifă și brada 3530m3.
2. „ n ștejara 1225m3.

Suma 4755m3.
B. In ala doilea cerca economicii, 

„pădurea orașului1*.
1. Lemne de molifa și bradă 3170m3.

C. Iu ala treilea ceroă economica, 
„pădurea ștejerișului“.
1. Lemne de molifa și brada 300m3.
2. „ „ ștejara 1340 m3.

Suma 1640m3.

D. In ală patrulea ceroă economica 
„postovariu**.
1. Lemne de molifd și brada 6310m3.

Conditiunile de oferte și acele con
tractuale se află la ofioiula orășenesca 
forestierala spre esaminare și se pota și 
decopia. Oferenții au de-așl așterne ofer
tele prov£c[ute ou câte unO timbru de 50 
cr. cela multă pănă în 21 Februarie 1893 
înainte de prânejă la 11 fire subscrisului 
magistrata.

In oferta are să se amintăsoă tot 
deodată în cifre și litere suma, ce se o- 
feră pentru fiă-care metru cubioO de lemne 
de molifa, brada și ștejara, contiuenda 
totdeodată dechiarațiunea, cumcă ofe- 
rentului i suntO cunoscute condițiunile 
de oferte și acele contractuale și că se 
supunO lora necondiționata.

Ofertele au de a conțină una va- 
diu de 5°/0 din suma oferată pentru ma- 
terialula anuala de lemne, precum și nu
mele și locuința oferentului.

Deschiderea ofertelor?! va ave loca 
în 21 Februarie 1893 la 12 ore la prâuda 
în biroula d-lui primarO.

Brașov a, în 4 Ianuarie 1893.

Magistratulu orășenescâ.
8. 2—2.

g) la oficiulu orășenesc#} economică, 
pentru posesorii de case și pământii din 
Blumâua,

Acei, cari se snbsemueză în listele 
de subscriere, au ca s4 subsemneze și 
unii esemplartî din statutiilti pentru pro
visionarea cu apă.

Se primesofl subscrieri numai dela 
aoei posesori da oase și pământii, a oft- 
rorO realități ne afli în acele părți ala 
orașului, cari zacă rețeua sulinarelorQ 
fientru conducerea apei. Se observă tot
deodată, curnoă se intenț'Oneză, de a se 
introduce puține fântâni, provisionate cu 
apă din noua conducere — d. e. în ce

tate peste totil 7 fântâni publioe — nu
mai oa prin aoâwta să se potă provi
sions persdnele private cu mai maltă 
apă pe realitatea sa proprie.

Stă în lib-ra voift a posesorilor^ de 
case și realități, de a se subsemna în 
listele de subscriere în deoursulO luni- 
lorO Deoemvre a. n. și Ianuarie 1893 Ia 
ori care, din cele 7 locuri de subscriere. 
In luna lui Februarie 1893 însă, se iau 
snbsemnările în primire, numai în presi- 
diulo magistratualO.

BrașovO, 28 Noemvre 1892.

“.o-®- MapMili orășenesc!

■== A O N ȚIU. ■s»
îmi iau permisiunea de a face cunoscută P. T. publicului, 

cumu și on. corpă oficerescu, că am luată în primire cu 
de 5 Ianuarie n. c.

■i

pre
ziua

Nr. 15677—1892.

PuMicațiune.
Pentru oa să se pâtă statori de tim 

puriu totalitatea speseloră pentru con
ducerea nonă a apei, carea se va suscepe 
în an. 1893, și spre scopula esecutărei 
statutului pentru provisionarea cu apă 
statoritft de representanta orășenescă și 
aprobata de municipiul^ ooroitatens, sta 
foresee subscrisul^ magistrata una ter
mină de 3 luni i. e, pftuă în 28 Februa
rie 1893, în decursula cărui se iau îu 
primire subscrierile posesorilorh de case 
și realități de pe tentoriula orășenescă 
pentru provisionarea cu apă din noua 
conduoere de apă ou acea observațiune 
însă, că sfredeliturile sulinarelorfi prin
cipale pentru conducerea apei, preoum 
și conducerea pănă la oonfiniile semna 
t.ului pămentfi privată, cela multa însă 
în o lungime de 10 metri, se voru dis
pune, din partea oomuDei orășenesci, 
fără vr’o rebonificare.

Acei posesori de oa?e, oarl vorO 
reflecta Ia provisionarea cu apă după 28 
Februarie 1893, au de a’șl purta înșiși 
spesele sfredeliturei snlinarelorO prinoi 
pale, pentru conduoerea apei preoum și 
spesele pentru conducere pănA la idro- 
metru.

Referitorele liste de subscrieri se 
află, pentru înlesnirea posesoriloră de 
case și realități, în următdrele locale 
oficidse :

a) la presidiulă magistratului, unde 
se iau în primire subscrieri mai cu semă 
dela posesorii de oase în cetate — strada 
porții, strada spitalului, strada negră, 
strada inferidră a castelului;

b) la oficiulu orășenesca de clădiri, mai 
ou semă pentru subscrieri din cetate — 
strada vămei, strada Mibailfl Weisz, Btrada 
aței, strada Sf. IonO, prundulă roselorO;

o) la despărțementulu de meserii ală 
magistratului, mai ou semă pentru sub
scrieri din strada superioră a oastelului, 
strada nouă, strada Hirscher, tergulO 
boilorO ;

d) ia archivarulii din casa sfatului, 
pentru piață, tergulă oailoră, strada or- 
fanală, curtea bisericii, valea lată ;

e) la căpitănatulu orășenescă pentru 
posesorii de oase și pămentă din Bra- 
șovulă vechiu;

f) la oficiulu orășenescă de dare, pen
tru posesorii de casă și pămentti din 
Soheiu ;

r
Me voiă sili, ca prin mâncări bine gătite, curate 

gusto ae, prin A'iaaiwl Cliratc si ne falsi fi cate, precum și prin 
unu serviciu amabilii și promptă se muițumescu în tote privințele 
pe on. ospețl. Me rogu pentru cercetare numerbsă.
i-3. sohea.

și

2-52

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familia este 

Cafeua-Mah a lui KathreinerKneipp 
cu gustîî (le cafea bone.

Acesta est*  avantagiosă că pote înlocui cafâoa amestecată 
• u niehorie oferânda o cafea hrănitdre și gustosă, UH OSCOlent SU” 
FOgat la cafea. De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Pădifi-ve de imitații.
Se afîă în toiu locuBu. */ 2 K.5ÎO ci’»

aurii,60 medalii de

Dintre ttfte hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună hârtia de țigarete ve
ritabilă frantenzescă*

99Le GloriaSfi 

fabricațiunea d-loră 
JOS1FU BARDOU & FILS în 

PERPIGNAN—PARIS.

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

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

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

„Le Gloria"

„Le Gloria" 
care cărticică pbrtă

„Le Gloria"
crestate (perforate.)

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

„Le Gloria" este de căpătată în Brașovu la tbte j 
marchetăniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitantu mai bunu de tutună. 52—2

premialii cu cea mai înaltă distincție ia tote esposițiile unde s’a trimișii, e curată destîlațiă de vinii 
Beutura de predîlecțiă a publicului.

KuSso

pâ&e cumpera saddle

B-

Tiogralia A, Mureșianu, Brașovu.


