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Dumnezeu și dreptulU meu.
Brașovii 6 Februarie v.

Bunătatea Românului, blândeța 
și iubirea lui de pace, suntă niece 
însușiri frumose, cu cari puține 
alte popâre potii se se laude în 
măsura, în care ne putemă lăuda 
noi.

Din nenorocire însă, cu aceste 
însușiri frumdse ale firei nâstre, 
este împreunatu și unu păcatu,— 
unu pecată, care ne-a dusă la 
multe rele și ne duce încă și 
astăzi. Suntemu prea lăsători, 
prea îngăduitori. Prea adese-orl 
ne-amă lăsată să-și bată streinii 
jocu de bunătatea ndstră și n’amu 
ținută semă de lăcomia loră, cari 
cu câtă le facemu mai multe în- 
găduirl, cu câtă ne feriină mai 
multă de a întră în certe cu ei, 
cu atâtă devină mai nesățioși și 
cu atâtă se simtă mai încurajiațl 
întru a ne încălca drepturile și 
a-șl bate jocu de noi.

Lăsândă astăcjl una, mâne alta, 
ei s’au făcută totu mai obraznici 
și amu ajunsă așa departe, încâtă 
acuma ne ceră să le dămu limba, 
să le damă și sufletulă.

Mintea ți-se opresce în locă și 
rămâi încremenită adese ori de 
îndrăsnela și obrăznicia, cu care 
nisce amărîți slujbași ungurescl 
de pe la sate vină să-tl huiduiescă 
limba, să-ți încalce șcâla și să-ți bat- 
jocurescă cele mai sânte drepturi 
ale tale.

Chiai’ acum avurămu de-a în
registra de felulă acesta unu casă 
dintre cele mai revoltătâre. învă
țătorul ă românii del a șcâla confe
sională română din comuna Vetișă, 
în protopopiatulu Sătmarului, a 
fostă trasă cțriele acestea la răs
pundere din partea inspectorului 
ungurescă de șcâle sub cuvântă, 
că „valahisâză șcâla de-acolo“, 
ba încă l’a dojenită, i-a 4i8& ca 
fîă-care învățătoră e datoră să fiă 

unu zelosă propagatoră alu limbei 
ungurescl și i-a dată chiar poruncă 
strașnică, ca mai multă să nu audă 
vorbă românescă în șcâla din Ve- 
tișă, er tabelele românescl să le 
depărteze de acolo.

Astfelă de lucruri nu se mai 
potă întâmpla dâr’ în tâtă lumea. 
Ună învățătoră română, dela o 
șcâlă românescă, ridicată și sus
ținută din sudârea poporului nos
tru, să fiă trasă la răspundere 
pentru-că învăță românesce pe 
copiii români! Acesta este ună 
pasă așa de cutezată și atâtă de 
monstruosă, încâtă numai într’o 
țâră ca a nâstră se păte întâmpla; 
numai într’o țeră, în care nu se 
mai ține semă nici de legi, nici 
de dreptate și nici de celă mai 
mică simță de omeniă. Decă ase
menea lucruri s’ar întâmpla într’o 
țeră în adevără liberală, într’o 
țeră cârmuită cu iubire și drep
tate față de toți cetățenii, er nu 
numai față de o anumită rassă, 
cum se întâmplă la noi, numai decât 
ar fi mersă vestea în lume despre 
o asemenea volniciă ne mai po
menită La noi însă bațjocurirea 
drepturiloră nâstre e la ordinea 
cjilei și nici că ne mai pară lucruri 
de mirare volniciile contrariloră, 
cari în nesațulu loru dea ne strîm- 
tora. nu mai cunoscă margini.

Și de unde provine ore acestă 
îndi ăsnelă a loră ? de unde pro
vine obrăsnicia acesta a duș- 
maniloră limbei năstre, cari 
pe întrecute caută a se produce 
și a-șl face ^merite*  înaintea mai 
mariloru loră șoviniștî prin jignirea 
și bațjocurirea drepturiloră și 
bunuriloră nostre naționale?

De sigură pricina răului zace, 
în cea mai mare parte, în firea 
îngăduitâre a Românului, care în 
nemărginita lui iubire de pace 
s’a trasă totă îndărătă și a lăsată 
pe contrară să înainteze pe calea 
cutezanței și obrăzniciei.

Acesta este păcatulă nostru, 
de care nici astăcți, după atâtea 
pățanii și esperiențe triste, nu ne 
mai putemă desbăra. Câte nedrep
tăți nuni-se facă nouă pe fie care cji» 
acum din partea notarului, acum din 
partea primarului, acum din partea 
altoru slujbași ungurescl, pe cari 
nici nu le băgămu în semă, ba 
încă ne facemă a nu le vede, nu
mai și numai de dragulă păcei, 
ca să nu ne mai turburămu liniș
tea și să nu ne mai ațîțămu paie 
în capă. Așa se hrănesce nesațulă 
și cutezanța contrariloră și așa își 
întindă ei din cți în c|i mai multă 
stăpânirea asupra nâstră.

Trebue să le vedemîi acestea 
și să tragemă și noi odată învă
țături din pățaniile trecutului. Să 
nu ne mai ferimu atâta de a ne 
„ațîța paie’n capă“, cănd e vorba 
de apărarea drepturiloră năstre. 
Dreptulă îi este dată omului ca 
se’lu apere și păzescă cufhotărire 
și nu esteertatu a se lăpăda de elă. 
A suferi în tăcere încălcarea unui 
dreptu ală tău, însâmnă a nu fi 
consciu de demnitatea ta, însemnă 
chiar a te sinucide.

Să fîmă deci trezi și dela în 
ceputulă începutului să răsfrân- 
gemă cu bărbățiă pe dușmană ; să 
nu-i lăsămă deschisă nici o por
tiță, prin care elu să pâtă intra 
în fortăreța puțineloru năstre drep
turi de limbă ori cetățenesc!, ce 
ni-au mai rămasă, căci întrându 
odată în acestă fortăreță, elă te 
dă afară și se face stăpână pe si- 
tuațiune.

„Dumnezeu și dreptulu meu!11 A- 
cesta este devisa ori cărui poporă 
și ori cărui omă, care ține la drep
tulă și demnitatea sa. Acesta tre
bue să fiă și devisa poporului nos
tru românescă, pe câtă timpă elu 
tinde la viitorea mărire a nea
mului său.

„Neliniștea Maghiarilor^.

Sub titlulă acesta publică or- 
ganulu Cehiloră tineri „Narodni 
Listy“ dela 15 Februarie unu ar
ticula, în care aducându-le aminte 
de serviciile, ce le-au adusă Cehii 
independenței loră, admonieză pe 
Maghiari, ca să nu mai persecute 
pe națiunile nemaghiare și să nu 
fiă dușmănoși față cu nisuințele 
de dreptu ale Cehiloru.

Unulu din factorii neliniștei 
Maghiariloru — scrie „Narodni 
Listy“ — este răcela cercuriloru 
competente din Viena. Ministeriulă 
Tisza și Szapary a căcjută în urma 
acestei răceli și cabinetulă Wec- 
kerle se află pe povârnișu. Schim
bările în ministeriulă ungurescă 
se voră repeți pănă când maiori- 
ritatea guvernamentală va pută să 
se susțină la putere. Nisuințele 
mergu într’acolo ca majoritatea 
de față să se discompună și să se 
creeze o maioritate nouă, care să 
încline seu graviteze mai multă 
spre Viena. Și cestiunile biseri
cesc! contribue la discompunere. 
Este der naturală, că asemeni cu
rente facă numai se se întărescă 
ideile de apărare ale națiuniloru 
nemaghiare. Mai alesă ideia unei 
viităre conlucrări și cooperări co
mune a acestoru națiuni le este 
Maghiariloră ună ghimpe în ochi.

„Nemzet“ scrie între altele în- 
tr’unulă din numerii săi din urmă: 
„Condocătorii naționalitățiloru ne
maghiare cocheteză cu Viena și 
speră, că ar pute întâmpina acolo 
unu felă de disposițiune contra 
Magyaroszâg-ului. Dâcă naționali
tățile voră agita în acestă înțe- 
lesă, Maghiarii ar ave datoria de 
a face o astfelă de ordine ca agi
tațiunile dușmane statului să fiă 
înăbușite și să fiă predate tribu
nalului penală“.

O asemenea purtare ca aceea 
a lui „Nernzet4 — 4i°e f<5ia Ce-
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Dreptatea și strîmbătatea.
Pice că au fostă odată doi frați, 

unulă putredă de bogată și altulă 
lipită pământului de săracă, ce 
era. Der, cum de obște în lume, 
celă bogată trăia cam cu câniă, 
cum se 4i°e> cam cu nedreptatea, 
pe când celă săracă trăia cinstită 
dintr’o 4*  într’alta, agonisindu-șl 
cele de lipsă cu sudori crunte, și 
totă nu i-se ajungeau două cu 
două.

Cu chiu, cu vai, se apucă însă 
și săraculă la două vițele și din 
vițele la văcuțe. Acum i-se părea, 
că tâtă lumea e a lui; pe când 
frate-s’o, bogatulu, care avea și- 
reagă de boi și de vaci, numai nu 
plesnia de năcasă, vă4endă că și 
săraculă s’a apucată la două cio- 
lâge de vaci. Deci își puse în 
gândă, că ori cu ce prețu să-i ia 
văcuțele. Și i-lea și luată, că uite 
cum a fostă rândulă. Săraculă căra 
cu vacile lui bucatele săteniloră 

la mâră și după ce le măcina, le 
aducea eră pe la âmeni acasă, 
cari apoi îi dau și lui bucate și 
fărină de-și putea ține copii cei 
mulțl. Odată 4ice bogatulu cătră 
săracă, într’o primăveră, când erau 
drumurile rele și desfundate:

Mă, frate, mie ’mi-e milă de 
tine și de văcuțele tale, cum se 
trudescă de greu prin glodă pănă 
la mâră; hai să prindă înaintea 
vaciloră tale doi boi de ai mei, 
apoi vomă merge împreună la 
mâră și — ce vomă căpăta vamă, 
vomă împărți; bine va fi?

—Bine, 4ic6 săraculă. Și prinse 
bogatulă boii lui cei mari înain
tea văcuțeloră săracului și cutrie- 
rară totă sătulă de umplură ca- 
rulă de saci și se porniră cătră 
moră. Mergându ei pe lângă vite, 
prinseră a vorbi, mai de una, mai 
de alta, ca âmenii, pănă odată 
4ise bogatulă: Ce gândesc! tu 
frate, care-i mai bună, dreptatea 
ori strîmbătatea? Cu care ajungi 
mai departe ?

Er săraculă răspunse: D’apoi 

Dumne4eu, drăguțulă de Elă, drep
tatea o voesce și deci cu drepta
tea trebue să trăiescă totă omulă 
din lume; dreptatea e bună și 
sfântă.

„Așa! răspunse bogatulă în 
modă batjocuritoră ; hai să ne ră- 
mășimă, că nu ai dreptă; decă 
trei âmeni, pe cari i-omă întâlni 
mai curând, voră 4’ce că tu 
dreptu, atunci ai tăi să fiă boii 
ăștia, ce suntu în tânjală: decă 
însă — îmi voră da mie dreptă, 
atunci să fiă a mele vacile tale ?

—„Fiă !“ 4ise săraculu și mer- 
seră mai departe, gândindă în sine 
săraculă : nu pâte fi omă să 4ică, 
că strîmbătatea e mai bună de- 
câtu dreptatea; der bogatulu rîdea 
numai pe sub musteță sciindu bine, 
că frates’o nu mai are vaci.

Nu multă trebuiră să mergă și 
etă se întâlnescu cu fătulă (crîs- 
niculu, cicorniculă) dela ei din 
satu și-i spună rămășagulă, după 
cum vi-l’am spusă și eu. Er fătulă 
răspunse: In vremile de a4l, 4§u 

aceea, mai departe o duci cu strîm- 
cătatea, deeâtu cu dreptatea. “

„Au4l, frate,“ 4lse bogatulă, ună 
martoră am, și încă față biseri- 
cescă; de mai capătă doi — lin- 
gete pe buze de vacl.“

Săraculă se mira numai, că 
cum de fătulă, omulă celă cinstită 
dela ei din sată, care trage clo
potele după toți morții; elă, care 
suflă în cădelnița popii și care-i 
duce și ciaslovulu și patrafirulă; 
elu să 4i°at ca strîmbătatea-i mai 
bună deeâtu dreptatea!

Der nu apucă, să se gândescă 
multă, când etă și diaculă (can- 
torulu) îi întâlnesce și le dă bună 
4iua. Bucuria săracului, cre4endă, 
că dără jupânulă diacă, care vede 
în carte, care spune căzania mai 
ca unu popă, care cântă la morțl 
și versulu lui Lazară din Viftania, 
ddră dâră va ține cu elă și va 
4ice, că mai bună-i dreptatea, de- 
câtă strîmbătatea. Deci îlă și în
trebă : Jupâne diece, uite cum și 
cum ne-amă rămășiță, ce 4i°I ^u> 
care-i dâră mai bună? 
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hiloru — e mai periculdaă ca 
ori-ce agitațiune, chiar decă totă 
Viena ar sta la spatele ei. Ma
ghiarii ară trebui să aibă în ve
dere, că nu trăimu îu timpulu, 
când domnea dreptulu pumnului 
și forța brutală. Din istoria loră 
ei ară pute se învețe, că pumnulO 
loră a fostă prea slabă (la 1848) 
și că elă nu le-a ajutată se-și păs
treze, ci se-și perdă indepen
dența lord.

Noi Cehii, cari, ne ținemu de 
marea lume slavică o spunemu 
pe față, că avemă și noi unu me
rită nu neînsemnată la restabilirea 
independenței maghiare. Nu nu- 
numai odată ea a fostu luată în 
acută de cătră deputății Cehiloru. 
Der dela 1867 Maghiarii au ui
tatei tdte și astăcți ei încă totă se 
mai împotrivescu în modă duș
mănoșii nisuințeloru ndstre.

Noi Cehii nu ne bucurămu de 
neliniștea Maghiariloru, ci le 4^ 
cernu în ora a unspre4ecea:

Părăsiți politica de pănă acuma 
față cu celelalte națiuni ale Un
gariei ; faceți acasă dreptu și 
dreptate tuturoru națiuniloru vds- 
tre ; ridicați-ve la nivelulu culturei 
moderne, care eschide orl-ce forță 
și dă națiuniloru desvoltarea lorii 
în modu generoșii. Cu lupta în 
contra națiuniloru ați pute să și 
perdeți totu și se nu dobândiți 
nimicii. Regii voștri 4iceau ^eja 
că unu stătu de desnaționalisaie 
este unii stătu slabii. Acesta s’a 
dovedită acolo unde idea de naționa
litate încă durmea. Adevărată a 
devenită acesta maximă numai 
a4i în timpulu desvoltării consciin- 
ței de sine naționale.

CRONICA POLITICA
— 6 (18) Februarie.

Săptămâna viitore se va desbate în 
dieta ungurescă îinulțirea lefii deputați- 
lorfi. Pe viitoră deputății unguri voră 
primi ună salară anuală de 3000 fl. v., 
di trei mii florini v. a. Atâta a făgăduită 
ministru-președinte fiă-cărui „părinte ală 
patriei". Se orede, că dezbaterea asupra 
proieotului va fi fdrte sourtă. deîrece 
deputății, când e vorba de căpătuiala 
loră, voteză în numele sfintei „demoora- 

a „liberalismului" ori ce proieotă, 
elă ori și câtă de nedreptă. Și 
să se și rușineze, mă rogă, a-lă 
De ce să nu înfunde ei în bu-

, oă ddră 
și ei destul pentru „binele" 

Ar fi și păoată, să nu primescă 

---- ,
ții" și 
fire-ar 
de ce 
vota ?
sunarâ câte 3000 fi. Ia anO
„munoescă" 
țerii.
tiol, cari îi sugă mădua din dse și oarl 
după oe ajungă la posiții bune, se răs-

față ou îngâmfare pe ruinele drepturilor 
oetătenescl ale bietului popor oontribuabil.

♦

Am amintită la timpulă său, oă mi- 
nietrulă de interne Carol Hieronymi a 
dată unii uoaeii muscălesoă prin oare 
provooă munioipiile să oonfisoe Replica 
și Memorandulu, precum și tote broșu
rile cari traoteză oestiunea română. Or- 
dinațiunea oăzăo^soă a ministrului a și 
înoepută să se pună în aplioare. Reptila 
guvernamentală „Kolozsvâr" aduoe soi
rea, oă deja în Clușiu s'au consflcatiL 32 
domnii deputațl unguri mai multă lâfă, 
oând țera pdte să le plătesoăîn sohimbO 
pentru-că ei făurescă legile, pentru-oăse 
oărtă și se bălăoărescă în dietă, pentru- 
oă înjură bietele popdră nemaghiare din 
stată și batjoouresofi totă oe nu este un
gurescul în țera acesta. Apoi domnii de- 
putatl și au lipsă mare de bani. Câte 
chieltuell nu au ei ou cărțile și du șam
pania, ou luxulă și ou fel0 și felă de mi
nuni, oăol ddră ei representă țera, ei 
suntă fala și mândria „națiunei". Ce le 
pasă loră, decă poporulO sufere și geme 
în miseriă? Oe le pasă loră, oă dările se 
uroă mereu, oă greutățile traiului se în- 
mulțesoă din cp în ? Ce le pasă în 
fine, că bietulfi oetățenă nu trăesce și 
nu munoesoe deoâtă pentru a susțină în 
boeriă pe mii și mii de flămenc}! vene- 
esemplare din Replică. Esemplarele con
fiscate s’au aflată mai alesă pe la preoți, 
advooațl și alțl înteligențl români și suntă 
depuse la proouratura din Clușiu. — Așa 
deră Ungaria e salvată ! Gona înoepe din 
nou cu furiă și nerușinare din partea li- 
oheleloră guvernului. Suntă erășl înoăl- 
oate loouințele paolnioiloră Români, te- 
rorismulă oaloă erășl pragurile oaseloră 
române, Dentru oa să 8e facă destulă 
poftei de asuprire și prigonire. Ce ooasiă 
bună pentru haita slujbașiloră unguri 
de-așl câștiga „merite" pentru „națiune". 
Ddr tdte pănă odată...

♦

de lege pentru salarisarea 
după cum oetimă în fo-

ile 
în 
se 
Ie

Projectulă 
învețătoriloru,

unguresol, nu se pune la desbatere 
dietă, deoâtă prin Maiu viitoră. Cauza 
efice, oă este mulțimea da petiții oe 
primesce guvernulă dela învățători, 

prin oarl se cere, ca proiectulă să de
vină câtă mai curendă lege. Cele mai 
multe petiții suntă redaotate în sensulă, 
ca guvernulă să presenteze ună astfelă 
de proieotă, care să stabilăsoă minimulă 
salariului ou 600 fl. în locă de 300.

*
In ședința camerei franoese din 16 

Februarie îșl desvoltâ de,.utatulă Leydet 
interpelarea sa privitdre la politica ge- 
nera'ă, a Franciei. Leydet declara, că 
interpelarea sa nu va privi cabinet dă, 
ci cestiunl de ordine mai înaltă. Dușr 
manii veciniei ai republioei inoeroă ună 

nou asaltă asupra instituțiuniloră repu
blicane... Poporală nu voesoe o politioă, 
oare să servesoă intereseloră monar- 
ohiste și clericale. Camera actuală e es- 
pusă evenimentelor^, fiindoă se abate 
dela adevăratnlă programă republioană. 
Astftcfi trebue să luorămă cu tăriă și 
uniți. Ancheta parlamentară trebue dusă 
fără șovăire pănă la sfîrșită și trebue 
respinsă ori oe oompromisă ou dușmanii 
instituțiiloră. Țera nu pdte fi mulțămită 
ou deolarațiunl, cari rămână fără efeotă. 
Guvernulă și camera trebue să împli- 
ndscă programnlă republioană, opera nu 
trebue să se întrerupă din oausa afaoerei 
Panama. După aoeea 8e vota o ordine 
de c}i> prin care camera îșl esprimâ îo- 
orederea în guvernă, ou 315 oontra 186 
voturi. Ministrulă președinte Ribot, lu- 
ândă cuventulă dedări, oă atunci oând 
a luată conducerea oabinetului, a apelată 
Ia spriginulă tuturoră republioaniloră; 
de aoeea și aoum doresoe, ca tdte par
tidele republioane să se sprijinesoă. Mo
țiunea, care se vota ou 315 oontra 186 
voturi este următorea: Camera, avăadă 
încredere în guvernă, oă acesta va sus- 
țină neatins-*  legile demooratioe și că va 
face o politioă republicană, treoe la or
dinea (filei.

SCltilLt ȘILEi.
— 6 (18) Februarie.

Pentru edificarea unei școli române 
gr. cat. in Sibiiu, oare s6 corespunda pe 
deplinii așteptărilorh timpului de ac)!, 
s’au puști temeliile unui fonda îuoă în 
anula 1876, din partea actualului ins
pectorii de șcble și consiliera r. din Sol- 
nocă, a d-lui luliu Bardoși, care pe atunci 
funoționa ca sub-inspectorO r. de școle 
în Sibiiu. Dupâ cum ni se sorie din Si
biiu, fondula întemaiata de domnultt 
Bardoși pe lângă o bună și cons- 
oieuțidsă administrare, a ajunsO as- 
tâcjl la o sumă frumdsă. Conducătorii 
numitei șcdle au făcuta și anumite co
lecte pentru îmulțirea acestui fonda, 
diutre oarl o siugură oolectă, ce se fă
cuse mai astă tomnă, a fosta de ^re-o 
150 fl. Mergenda astfelă înainte se speră 
oă nu peste multo edifioarea șcdlei 
rite se va pute traduce în faptă.

do

—x —
Daruri pentru biserică. Pentru bi- 

serioa română gr. oat. din oomuna Gridă, 
în oumitatulă Făgărașului, după oum 
ni se sorie, s’au făoută iu timpulă din 
urmă oâte-va daruri forte frumdse. La 
stăruința aotualului preotft de acolo, lo 
ouitorea Alduca Nița n. Demiană, înoă în 
an. 1887 a dăruită ca ecLjiă pentru bi
serică tdtă averea sa nemișoătdre află- 
tdre pe teritoriulă comunei Gridă, îu 
sumă de 19 jugăre și 752 stînjiul pătr., 
dintre oarl aprope 8 jugăre suntă pă
dure, er oelelalte suntă parte locă ară
tură, parte oositoră. De asemenea ună 
dară forte frumosă a făcută pe seina 
acestei biserici d-na Zinca Romanu n. 
Cepeșă din Fsgărașă, care tdte realită
țile d-sale, aflătdre pe teritoriulă oomu 

nei Grida, oonstătătore din vre-o 17 par- 
țele de păraenta, le a dăruita pe sâma 
bisericei. T6te aoeste proprietăți s’au și 
Intabulata deja pe numele bisericei. A 
mai dăruită aooi d-lă Dr, Andrei Micu, 
advocata în Făgărașă, 10 fl. pentru fon
dula bisericei. D-lă G-eorgtu Bdrseanu 
ou soția sa Ana au cumpărată pentru 
biserică 2 cărți în valdre de 13 fl.; d lă 
Nio. Bârseanu a cumpărată o stampilă 
pentru ofioiulă parochială în preță de 3 
fl. 80 or. ; G-eorge Andreiu, care răposa 
în România, cumpărase pentru biserică 
ună praporă ou 17 fl. 50 cr. Iacobă lo- 
sifă Comanița a înfiiuțată ună fonda de 
3 fl. pentru a se cumpăra lumini pentru 
biserică. De-asemenea s’au mai tăoută 
și alte daruri din partea diferițiloră ore- 
dinoioșl, pentru oarl senatulă biserioescă 
de-acolo, în frunte ou d-lă prt-otă G. 
Modoroea și eeoretarulă G. Bârsană es- 
primă mariuimoșiloră dăruitorl oele mai 
sincere mulțămite.

—x —
Casă tristă. Suntema însoiințațl, că 

erl o morte grabnică a terminată firulă 
vieții proprietarului din 
vrilă D e a c ă, toomai în 
niei fiicei sale. Adresămă 
tristatei familii!

Craifalâu Ga- 
aj anulă cunu- 
ooudolențe în-

—X—
In comuna Poieni, din protopopiatulă 

Marlooei, se află o ș'-dlă ungurescă în
ființată și susținută de „Kulturegylet"- 
ulă din Clușiu. Vecfi bine, șcdla a fostă 
înființată pentru maghiarizarea Români- 
loră, der după oum ni se scrie, Românii 
suntă ou multă mai bravi, deoâtă să șl 
molipsdseă fiii loră ou învățăturile pri
mite în aoea șoolă de maghiarizare. 
Umblat’a mai astă-tdmnă dasoălulă un- 
guresoă prin tote comunele dimprejură, 
îndemnându pe Români să-și trimită 
copiii la aoea șoolă, oă nu voră ave să 
plăteseă nimioă, oi li-se voră da tdte 
oele de lipsă în cinste și alte făgăduell 
de acestea, der tote înzadară. Românii 
nu s’au lăsată a fi înșelați. Din oontră, 
ei avură ooasiune de a le da oontrari- 
Ioră noștri să înțelegă, oă între ei ma
ghiarizarea n’are să prindă rădăoinl oâtă 
e hăulă. Cu ocasia produoțiunei literare 
a învățătoriloră româul din jurulă B- 
Huedinului, ce se dase astă tomnă ou 
ooasiunea sânțirei nousi biseriol din 
Poieni și care a suooesă oâtă se pdte 
de bine în tdte privințele, ună fruntașă 
maghiară, care încă fusese de față la 
aoea produoțiune, (fise ou suflatulă plină 
de întristare „patriotică": „Acum m'am 
convinsă și eu, că pe câtă timpii națiunea 
română are astfelă de dascăli, de maghia- 
risare nici vorbă nu pdte fi.u Vorbele a- 
oestea suntă pentru învățătorii român 
din jurulă Huedinului ună testimoniu 
atâtă de frumosă, înoâtă cu dreptă ou- 
ventă ei pobă fi mândri pe numele loră 
de

oă

dascăli româul.
—x —

0 căsătoriă forte ouriosă, ni-se scrie, 
s’a îuoheiată Sâmbătă sera în 30 Ia-

vacl 
putu 
când

l£

Der jupânulă diacă tuși una, 
apoi ștergendu-șl .mustețele cu a- 
ripa sumanului, 4ise: Hm! 40U îQ 
vremea de a4l mai departe o duce 
omulă cu strîmbătatea, decâtă cu 
dreptatea!

încremeni bietulă seracă când 
au4i judecata diacului, v&fiendă, 
că numai unulă de mai 4i°e ca 
cei doi, elă nu mai are 
purure vecinică. Nici nu se 
bine desmeteci de minte, 
ciopă și popa:

„Bună 4iua fîiloră!“
— „Se trăescl, părinte!1 

frații ca cu o gură; 
te-a scosă Dumne4eu în cale se 
ne faci o judecată, că uite așa și 
așa stau trebile, așa și așa ne amă 
remășită și fetulă cu dianulă 
așa și așa au 4i9a 5 sfinția-ta ce 
4ici?“

— „D’apoi ce se 4ică ? In lu
mea de a4i. 4du aceea, mai bine 
trăesce omulă cu strîmbătatea, de
câtă cu dreptatea!

— „Au4b frate U — 4ice bo- 
gatulă.

4icfi
„bine că ni-

— „Audă", răspunse seraculă 
gândindu-șl: Bine a 419ă cine a 
4isQ, că de te întâlnesc! cu po- 
pă-’n cale, — în aceea 4*  dai de 
dracul u.

Apoi întorcându-se spre frates’o 
4ise: Frate, după ce cu strîmbă- 
tatea ta mi-ai câștigatu văcuțele, 
acum c’o cale scdte-ml și ochii, 
că totu fără ele nu am ce căuta 
la copii acasă. Și bogatulu nici 
nu așteptă se-i 4ică frate-s’o de 
doue ori, ci se puse și cu brișca-i 
scbse frumușelu ochii, apoi orbu 
îlu trase de o parte de drumu, 
sub nisce spân4urători, unde îlu 
lăsă, er elu merse cu văcuțele lui.

Câtu o fi statu elu acolo sin
gură n’a sciutu, destulă că în- 
tr’unu târ4iu, pdte pe la mie4ulă 
nopții, s’au așe4atu trei corbi pe 
spân4urători și au începută a grăi 
în graiu omenescu. Unulă din ei 
4ise:

— „Să vă spună ceva frați- 
loră?“

— „Ce?“
— „Hm! Imperatulă verde e

de mârte, toți doftorii n’au ce-i 
mai face și elu piere cu cjule: der 
bbla lui are leacă: rădecină de 
spânzu fiertă în apă neîncepută, 
se se scalde de 3 ori și se dee 
trei slujbe și-i trece."

Alu doilea corbu 419e: wCe 
grije ai tu de unu omu? că ddră 
și împeratulu verde-i numai omu! 
Der se ve spună eu unu lucru mai 
mare: Cetatea împăratului roșu 
totă va arde în 4’ua de Rusalii 
când va fi cruce a mia4ă4i; și 
mii de suflete nevinovate voră peri, 
ori că de voru scăpa de focă, voră 
peri după aceea de fdme, că totu 
ce au le va arde. Der se scie 
omenii, cum nu sciu, ar pute-o 
mântui: se se pună șese voinici 
pe cei șese cai murgi ai împăra
tului roșu și dela prân4u pănă la 
amia4i se ocolescă cetatea, er 
când va fi crucea-ami64l se fia în 
mijloculu piațului. Atunci caii toți 
șese voru crepa de osteniți, er no- 
rodulu se se pună se sape șese 
lântâni în cele șese locuri, unde 
voru crepa caii și de acolo voru

I 
eși 24 de isvdre, din fiă-care fân
tână patru isvdre, și voră arunca 
din ele atâta apă, câtă foculă, ce 
va isbucni din tdte părțile cetății, 
într’o minută va fi năbușită, și 
mii de Omeni voră fi scăpațl de 
focă șifâmete/1

Ală treilea corbă4iae: „Mai 
scumpă în lumea asta este vede
rea, și vai! totuși mulțl dmeni 
suntă orbi! Der decă ar sci orbii 
cum nu sciu, se se spele pe ochi 
cu rouă din ndptea de Armindeu, 
toți ar vede..."

După acesta corbii se luară în 
sboră și se duseră toți trei în trei 
părți, er orbulă remase singură, 
gândindu-se: dre visat’a, ori au- 
4it’a aievea ceva?

Intr’aceea își aduse aminte, că 
asta e sera spre Armindenă și în
cepu a vrăji cu mâna pe josă pe 
ierbă, și simți, că i-se răureză, și 
dete cu mâna udă pe la ochi și 
— minune! începu a vede; ba 
după ce se spălă bine, v§4fi 
chiar mai bine decâtă pănă a nu-i 
scdte frate-s’o ochii. Acum se puse 
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nuarie v. o. în comuna Baclfal&u de 
lâugă Brașov, între „tinerii^ Alexe Chițu 
în etate de 75 ani și Ana B. Gâgă în 
etate de 83 ani. Amândoi mirii au foatn 
văduvi; despre miresă ni se spune, câ 
nici n’a împlinita încă, anulfl dela mortea 
bărbatului său de alft doilea, Bucura 
Gogâ, ou care se căsătorise în anulă 
ală 64 lea ala etătii, în timpa oe ela 
fusese atunci de 70 de ani.

—x —
• Din Bucurescî ni-se sorie, o& tenă- 

rulă oomercianta d-Iă Alexandru Mure 
șianu. dela 29 Ianuarie v. o. a devenita 
proprietarul^ veohiului Magazinu D. Ioană 
din Ca ea Victoriei. în Buouresol.

—x —
Scupștîna serbâscă încă în filele din- 

teiu ale sesiunei sale se va oonpa ou 
proiectula de oonstruire a drumului de 
feră dela Niș la Kladova pentru a sta
bili o legătură a liniei Belgrade Niș ou 
rețâua română Turnu Severing. Tn ou- 
renda se vora începe negociafiunile în 
privința acesta ou guvernulă română.

—x —
Colegiulil electorală ala universității 

din Bncuresel pe anulă 1893 se oom- 
pune din 62 membri, deârece s’au în
scrisa ca alegători și profesorii de teo ■ 
logie.

— x—
Cassa districtuală pentru bolnavii din 

Brașovă are lipsă de doi indivizi, pen
tru oontrolarea temporală a bolnaviloră. 
Cei oe voesoO a refleota la acesta, îșl 
potă lua informatiunt mai de aprâpe în 
localnla oficială aid oassei pentru bol
navi în ârele ofioiale: Sub buciumă (Ro- 
senanger) Nr. 16.

—x—

Medică nou in Brașovti. Dr. Sigis
mund Kecskemeti, fostă medică seoun- 
dară la olinioa pentru obstetrioă și bâle 
de femei la Budapesta și medioulă fa- 
brioei de oelulosă și de hărtiă în Zer- 
nescî. s’a așecfată cu domioiliulă în Bra 
șovă. Strada Porții (căldărariloră) nr. 43. 
Oarele de ordinstiune le va tine în fiă- 
oare di dela 2—3 ore p m.

—x —
Logodnă. D-iă Teodorii Popă, învă- 

țătorti în Gftlgău, s’a logodită la 14 Fe 
bruarie n. c. ou d-ra Elisabeta Șipoșiu 
din C. Gârbău. — Fiă. ou norooă 1

Avisu pentru cei ce plătesctf dare.
Peste puțină se voră espune 

la perceptoratele orășenesc! și în 
comune la cancelariile comunale 
consemnările (conspectele) de dare 
clasa I și clasa Il-a, precum și 
consemnările de dare de chiriă și, 
în comune, de darea de casă după 
clase.

Se fiă cu băgare de semă fi- 
escecare, și în timpulu anunțată 
prin publicațiunile locale obici
nuite, să se convingă despre ade
vărata seu corespun4et6rea taxare

și decă ar vede, că este pre în
greunată, seu că este taxată ne- 
corespuncjetoru împrejurărilor den
sului, să facă recursu în timpă de 
optu (jilaal direcțiunea financiară. 
Recursulă acesta se înainteză fără 
de timbru. t A

In clasa I de dare suntă cu
prinși în orașe: toți meseriașii (meș
teșugarii) și industriașii, cari lucră 
fără de calfe; er în comunele să
tesc! toți meșteșugarii fără deose
bire decă au calfe, or! nu. Apoi 
în acestă clasă mai întră servito
rii, servitărele și calfele. Obser
vămă aici, că pentru servitărele 
sub 16 ani nu se plătesce dare.

In clasa II suntă toți proprie
tarii de case și de pămentă pre
cum și aceia, car! suntă supuși la 
dare de carnete și rente. — Aici 
observămă, că pe lângă capulă 
familiei se supună la dare toți 
membrii familiei peste 16 an!.

Ce se atinge de darea de ca
rnete și de rente observămă, că 
în seDsulu legii toți aceia, a că
rora venită totală anuală din tăte 
întreprinderile ar fi sub 315 fi., 
nu suntă ținuți a plăti darea de 
carnete și de vente. Spre ilustra
re vomă aduce următorulă esem- 
plu: Decă ună proprietară ar ave 
din economia de pămentu și even
tuală din meseria sa ună venită 
curată de 250 fi., er afară de suma 
acesta ar ave ună venită de 30 fi. 
ca interese anuale ce le capătă 
după ună capitală ală său dată 
împrumută de 500 fi., ar resulta, 
adăugendu se cei 30 fi. la venitulă 
de 250 fi. ună venită totală de 
275 fi. v. a. Prin urmare fiindu 
venitulă seu în totală sub 315 fi. 
v. a. proprietarulă n’ar mai fi da
toră ca după interesele de 30 fi. 
se plăteseă dare de carnete.

Dela ună plugară română pri- 
mimă următărea scrisâre:

Bănia (în Almâj-BanatO) Febr. 1893.

Onorată Bedacțiune! Faceți bine pu 
blioațl astă, sorisâre într’unft număra de 
Dumineca.

In Bănia nostră mulțl primari orii 
fostă încă pe când a foștii milițiă ; 
strîns’au pe vremile alea primarii pâtră, 
vară și cărămidă pentru ca să zidesoă 
biserică nouă, căci oea bătrână era forte 
veoliiă, de nimeni nu-i mai soia de ca
pătă. Dâr ce s’a alesă de aoelă mate
rială, numai Dumnetjeu scie; s’au pre- 
vendutO, și așa toți de tote părțile și-au 
făoută parte din elO.

Der așa au fostă vremile pe atunci; 
faptele, bune rele, nu s’au arătată in lume, 
pe atunci totă cum a fostă, a fostă bine 
O nulă a băgată în oăzană*)  dimineța și 
aceea a durată pănă sera, când a întorsă 
omulă din oodru cu lemne. Copiii au 
fostă siliți să umble la școlă, și tata, 
care nu șl-a dată copilulă la șcdlă, acela 
fără niol o ascultare a căpătată 25 de 
bâte, de trebuia de 30 de creițarl spirtă 
oa să se vindece. Carte trebuia copiii să 
învețe puțină român escă, mai multă nem- 
țâsoă, așa oă sciamă toți vorbi nem- 
tesee.

*) E vorba de licența pentru ferberea 
vinarsului seu rachiului. — Red.

Der să lăsămă acelea vremi, câ erau 
bune. Acuma nu-i așt>; de când s’a stri
cată miliția și amă devenită sub legea 
unguresoă, trebue 5 căzane de comină 
să se frigă, de rămâne răchia jumătate 
comină, de și poroii se mai îmbată când 
mănânoă comină. Și asta i de frioa fi 
nanțului; trebue să lucii pe câsă și 
glumă nu i.

Der atjî oum stămă ou soootâla? Aceea 
nu-i ca la Nemță, nu invtyămă mai nimicii 
românesce, dâr fărte multă ne mocănimu 
unguresce, de nu soiu pănă unde omă 
duoe o.

Totă de când suntemfi sub legile 
unguresol, ni-a adusă Dumnezeu și ună 
notară, oare se chiamă Lazară Petrovi- 
oiu. Eu oredă, că-i Română, că domnia 
lui e forte ou Dumnezeu în inimă. Pe 
domnialui într’ună rendă l’au și aleBă 
Bănienii de președinte la oomitetulă bi 
serioesoă, și sub ală domnialui presidiu 
s’a și zidită biserica de nou la noi în 
sată, pentru ce i-a și fostă sătulă mul- 
țămitoră. A mai fostă președinte la bi- 
serioă și ună domnă ofițiră, Iancu Birtea, 
și sub presidiulă d sale s’au făcută mai 
multe stegurl frumose la sânta biserică. 
Se înțelege, oă nu din banii domnialoră 
s'a zidită biserioă, nici s’au făoută sto
gurile, ci din banii bieericei. Dâr dom- 
niiloră loră nu li-a jucată prin oapă, oa 
președinți la sânta biserioă, oasă șl scrie 
numele pe ceriulă bisericei și pe stegurl, 
precum au făcut’o acuma președintele 
Vasilie Ienchi și notarulă comitetului 
Ionă Șușara.

Acești doi dmenl, procurândă din 
însăroinarea oomitetuiui biserioesoă ună 
olopotă pe banii biserioei pentru biserioă, 
fură atâtă de lăoomoșl, de lăsară a li-se 
scrie numele pe clopotă, oa și când l’ar 
fi dăruită domnialoră la sânta biserioă. 
Și asta ne dore mai tare, că ambii au 
o purtare fârte slabă în comună, dmenl 
dațl cu tâte îndărătă, ba unulă niol la 
binele lui nu-i scrisă, oi alțl neguțători 
străini nâmului nostru românesoă. Ba ne 
este târnă, că aoum la zugrăvirea sântei 
nâstre biseriol, d-lă președinte Vasile 

Ienchi va mai face și altă bazaconiă, va 
mai lăsa oa să-lă zugrăvesoă în biserică 
pentru oa să-lă vâdă lumea, în locă eă 
fi lăsată faptele, oa alții să le vadă și 
bunulă Dumnezeu.

Faceți bine, Od. Redaoțiune, de a ne 
faoe și nâuă rendă într’ună numără de 
Dumineoă ală prețuitului nostru 4Iarâ> 
pentru oe vă rogă în numele mai mul- 
toră Bănienl.

Ună abonentu.

Calea ferată Sibiiu Turnu-roșu Avrigu-
Făgărașd.

Cu 1 Martie n. o. va eși din vi- 
gore tarifulă de pănă aoum și în looultt 
său va intra următorulă tarifă:

A. Tarifulă de persâne: a) Comuni
cația în veoinătate: Zona 1: olassa I 30 
or., olassa II 15 or., ol. III 10 or. — 
Zona 2: ol. I 40 or., ol. II 22 or., ol. 
III 15 or. — b) oomunioațiune în de
părtare : Zona 1: ol. I 50 or., ol. II 40 
or., ol. III 25 or. — Zona 2: ol. 1 1 fi., 
ol. II 80 or., ol. III 50 or. — Zona 3: 
ol. I 1 fi. 50 or., cl. II 1 fi. 20 or., cl. 
III 75 or. — Zona 4: ol. I 2 fi., ol. II 
1 fi. 60 or., cl. III 1 fi. — Zona 5: cl. 
I 2 fi. 50 or., ol. II 2 fi., ol. III 1 fi. 
25 or.

B. Tarifulă pentru mărfuri: Dela 
zona 1—3: dela I—50 ohil. 25 or. dela 
51—100 ohil. 50 er. peste 100 ohil. 1 
fi. — Zona 4 și 5: dela 1 pănă la 50 
ohil. 50 or., dela 51 pănă la 100 ohil. 1 
fi., peste 100 chil. 2 fi.

0. Tarifulă pentru transportulă oâ- 
nilord: Dela zona 1—3 25 or. — Zona 
4 și 5: 50 or.

Eată tabela asupra împărțirei zone- 
loră stațiuniloră pentru caloularea taxe- 
loră de persâne, de mărfuri și de câni:
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Vejtemă

omulă în cote și-’n genunchi și da 
mulțămită lui Dumnezeu, că i-a 
dată eră vederile.

După ce se făcu (jiuă» 0 tuli 
în pădure, unde scia elă spânză 
și raita băete pănă la curtea îm
păratului verde, care zăcea pe pată 
și trăgea de morte. Cum ajunse 
acolo, se puse și fierbe spânzulă 
în apă și cum scăldâ odată pe îm- 
păratulă, cum se ușura; și după 
ce îlă scăldâ de trei or! în trei 
cjile după olaltă, în car! 4ile și 
preoții îi făcură slujbe, se făcu 
împăratulă atâtă de sănetosă, în- 
câtă ar fi jurată or! cine, că în 
vec! acela bolnavă n’a fostă.

Acum îlu încărcă de aură și 
de bunetăț! pe bietulă săracă și 
punendu-lu în trăsură cu cai buni, 
îlu trimise la casa lui, mulțămin- 
du-i din inimă pentru ajutorulă, 
ce i-l’a dată.

Omulu nostru s’a dusă de dusă 
la elu acasă și a dusu muerei și 
copiiloră cele de lipsă, apoi s’a 
luată cătră cetatea împăratului 
roșu să ajungă pănă în 4iua de 

Rusalii să o scape de peire, și a- 
juns’a cu mare greu chiar când 
erau omenii cu icdnele la țarină. 
Și-și alese șese voinici și le 4ise: 
încălecați pe cei 6 telegari murg! 
ai împăratului și-mi ocoliți ceta
tea în ruptulă capului și când va 
fi cruce amia4l, să-mi fiți în mij- 
loculu piațului, că deunde nu, nu-i 
bine cu cetatea asta.

Și l’au ascultată voinicii și au 
încălecată pe telegarii împăratului 
și când era cruce amia4i, erau îna
poi; cum ocolise cetatea și cum 
ajunseră în piață, cum crepară toți 
șese caii și voinicii se puseră băr- 
bătesce a săpa și îndată isvorîră 
șese fântâni câte cu patru isvore 
una, de tote 24 isvăre Și bine 
prinseră, că chiar în acea clipită 
s’a fostă aprinsă din chiar senină 
cetatea din t6te părțile, încâtă fără 
acele isvoră, nu era modru să se 
p6tă stînge.

Cetățenii de bucuriă îlă luară 
pe susă de-lă duseră pănă la îm
păratule, care-lă dărui cu multe 
și frumăse daruri și-lă trimise la 

casa lui în hinteu, ca pe ună 
grofă, ba încă-lă rugase să rămână 
de totă acolo, der nu voi să se 
înstrăineze de sătulă lui.

Vă4endă omenii din sătulă lui 
noroculă, ce a dată peste elă, cei 
bun! și de omeniă se bucurau, 
er cei răi se supărară focă. Intre 
cești din urmă era și drăguțulă 
de frate-s’o. Acesta, cum îlă vă4u 
încărcată cu atâtea bunătăți, a- 
lergă la elă și începu ală mustra: 
Ve4i, frate la câtă bine te cum
pănii eu ? Acum or! hai să îm- 
părțimă binele teu, ori să mă cum
pănesc] și tu pe mine să aau de 
comori ca tine. Der acesta-i răs
punse: Mulțămesce, frate, lui Dum- 
ne4eu pentru câte ți-a dăruită și 
nu mai rîvni la averile altora.

Inzadară îi fu însă tdtă truda, 
că nu scăpă de elă pănă nu merse 
cu elă împreună, unde-i scose ochii, 
apoi veni nemângăiată cătră casă, 
ca omulă de omeniă, care numai 
de frică face o faptă, ce nu s’ar 
cuveni.

Der bocotanulu cu tăte dure

rile rămase mulțămită sub spân
zurători orbu, și abia aștepta se 
vină nâptea și să-i prorocescă și 
lui corbii cum să-și capete ve
derile și cum să se umple de bu
nuri, ca frate-s’o.

Și năptea veni, și veniră și 
corbii și prinseră a se sfătui:

Vedeți voi, frațiloru, 4ise unulă, 
că totă ce am prorocită în n6p- 
tea de Arminden, s’a întâmplată; 
acum să vedemu, care ce mai 
avemă de spusă?

Să vedemă mai întâiu, nu este 
cineva pe aci se ne au4ă ? 4ise 
altă corbă, și începură a căuta pe 
josă. Și cum deferă de bocotanulu 
celă orbă, care-i pândia, îndată 
mi lă mâncâră totă de viu, ca se 
nu mai p6tă au4i sfatulă loră.

Când îlă mâncau corbii, se 
văieta și striga: Acum vedu și eu, 
că mai departe o duci cu dreptatea, 
decătu cu strâmbătatea!
(Din Monoră.) loanu Popii Reteganulu.
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Literatură.
La 1 Martie st. v. a. c. va apărâ 

în BuourescI, sub îngrijirea D. Gr. Sfetea, 
ună Buletină, întitulata „Bibliografia 
României" în care se voră publica to te 
oărțile literare, didactice, militare, soiin- 
țifice eto. eto. ce au apărută și vorfl 
apăre, în limba româuă, s’au în limbi 
străine referitorii la Români. Acestă pu- 
blioațiune este menită a aduce mari fo- 
lâse, celoră ce voiescfl a fi totdeuna în 
curentă ou progresulfl scrierilorfl susti 
menționate. In interesulii propriu și pen
tru înlesnirea scopului propușii, d-nii 
autori, (jiariștl, editori și tipografi, suntfl 
oăldurosii rugați, să bine voescă a tri
mite câte-unfl ex. din scrierile și publi- 
cațiunile d lorii, spre publicare la Re 
dacția Bibliografiei, Strada Lipscani 96. 
Abonamentele costă 2 fl. anualii.

— In editura „Librăriei școleloră“
C. Sfetea, Bucuresol, a apăruta Tratată 
elementară de analisă chimică calita
tivă. Pentru usulti școleloră superidre 
farmaciștilorfl, mediciloră și inginerilorb 
de Dr. Maximiliqnu Popovicl. Chimistul6 
laboratorului reg. monop. statuia’. De 
vâncjare la librăria N. Ciurou, Brașovă. 
Prețulil lei 1.50, sâu 72 cr.

A apărutfl:
Ortografia limbei române, de G. 

P. Parvulescu, baoalaureatil în litere și 
soiințe, licențiată în drepții, advocate 
eto. Târgu-Jiu, 1892. — Scrierea aoesta 
formâză unii frumoșii volumii de 128 
pagine în 8n și se vinde cu prețuiri de 
unfl leu; e o oarte forte neoesasă pentru 
nstitutorl, învățători și în genere pentru 
toți doritorii de a cunosue regulele or
tografiei române. Ea va fi urmată în ou- 
rendă de unu manualii mai elementarii 
de 30—40 pagine pentru usulti specialii 
ală elevilorti din șcâlele primare, în care 
soopii ambele scrieri voră fi supuse apro- 
bărei ministeriale. D nii profesori, insti
tutori și învățători, cari vorfl voi a in
troduce în clase, ca manualii didactică, 
una seu alta din aoeste două sorâerl. 
după trebuință, suntfl rugați a arăta 
d-lui autoră părerile d-loră și numărulil 
de esemplare, pe cari ară pute conta, 
spre a regula in consecință tragerea 
unei nouă edițiunl, deorece desfacerea 
primei edițiunl este deja asigurată.

Zema de varză.
Morea, seu zema de varză, 

ca și însa-șl varza seu curechiulu, 
se îutrebuințeză ffirte multă din 
partea poporului nostru pentru 
vindecarea bdleloru. La ori ce 
rană, la ori ce tăetură, țSranulâ 
pune foi de varză, tocmai pre

cum medicii pună vată seu alte 
legături. De asemenea pentru su
ferințe dinlăîntru, zeama de cu- 
rechiu e multu întrebuințată ca o 
beutură răcoritbre și curățitore. 
In privința acesta, d-lă Dr. Ne- 
grescu publică în „Apărătorul^ Să- 
netății“ din Bucuresci unii articulu, 
din care reproducemu următb- 
rele :

Acestă întrebuințare a verzei, 
pe care poporele din apusulu Eu
ropei nu-o au, noi amu moște- 
nit’o din nemu în nemți dela po- 
pbrele cele mai vechi cunoscute; 
așa, în timpurile vechi, varza era 
considerată ca aperândfl de co- 
leră, ca ușurându nascerea, ca 
dândă lapte mumeloru, ce alap- 
teză, ca mistuitbre, ca vindecându 
beția, vindecându rănile; și unii 
filosofii grecii, ală cărui nume 
l’am uitată, a scrisă o carte în- 
tregă despre varză; er cetățenii 
din timpului seu jurau se n'aibă 
varză, decă voiau se fiă crezuți.

Aceste câte-va rînduri le scriu 
pentru a arăta admirațiunea, ce o 
amu pentru poporule nostru, care 
ține la tradiții străbune totă așa, 
precum Francesii țină la fabricare*  
mustului de mere, pe care ’lă nu- 
mescă cidru.

Voescu se spună mai d’aprdpe 
despre folosința zemei de varză 
ca curățeniă.

Da, zema de varză este o bună 
curățeniă, decă este bine conser
vată.

Cu câtă zema de varză va fi 
mai sărată, cu atâtă efectulu de 
curățeniă va fi mai repede și mai 
active, căci ceea ce face ca zema 
de varză se fiă curățeniă, este mai 
multă sarea, ce o conține, alu că
rei efectu ca curățeniă, este în 
genere cunoscută. Medicii multă 
timpă considerau sarea ca purga 
tivu seu mijlocă de curățire tbrte 
folositoru, luată în cantitate ca o 
lingură de masă în ună paharu 
mare cu apă.

Zema de varză, decă este bine 
sărată, este ună bună purgativă, 
de recomandată mai alesă bolna- 
viloră cari suferă de stomacă, fie 
din causa friguriloră, seu aaltoră 
bole, cari slăbescă pe omă. Ex
periența fiilnică făcută de fiă-care 
omă, ce are vite, cărora decă le 
dă să rbdă sare, observă, că 
acele vite prindă putere și se 
îngrașă, — nu e docâtă ună faptă 
constatată prin esperiențe asupra 
acțiunei puternice, ce o are sarea 
de a face mai roșu și mai săne- 
tosă sângele atâtă alu animale- 
loră, câtă și alu omeniloră.

De multă doctorii au reco
mandată usulă d>lnică alu sărei 
bmeniloră slabi de peptă, celoră 
ce suferă de friguri, — și au că
pătată bune resultate. Totă ast- 
felu explicămă și credința popu
lară, că la ămenii atacați seu 
slabi să se dea să facă cură cu 
zemă de tărețe numită borșu. Și 
borșulă și zema de varză suntă 
folositbre, și beute pe inima g<51ă; 
atâtă varza câtă și borșulă au 
ună efectu ca curățenie, luate în 
cantități potrivite. Pentru a re
veni la zema de varză voiu spune, 
că e o bună curățenia, care nu 
produce colici, luată cu măsură, 
și ală cărei efectă, decă voițl se-1 
mai măriți, adăogați o l/2 seu o 
linguriță de sare. (Sarea înghi
țită în măsură mică, cum ar fi 
atunci când mâncămă lucruri să
rate, încue; din contră sarea în
ghițită în mare măsură, produce 
curățeniă.)

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

Grija.
II.

Grijile au însușirea, că apasă cu 
atâtă mai simțitoră, cu câtă suntă mai 
ne’nsămnate, mai individuale. Ună cetă
țenii, care se luptă pentru binele comu
nei sale, bărbatulă de stată, care se 
luptă pentru binele statului, patriotulă 
care se îngrijesce pentru patria sa, ami- 
culă omenimei, care se luptă pentru dreptă 
și adevără, aceștia toți încă simțescă 
greutatea apăsătore a grijei, der aceste 
griji fiindă libere de egoismă, nu umi- 
lescă, ci din contră înalță. Grijile pri
vate însă, cu câtă privescă mai multă 
esistența nostră materială, cu atâtă ne 
apasă și ne și umilescă totodată. Grijile 
mari ni-se pară ca contrari, ce suntă 
demni de noi, și decă cădemă învinși în 
luptă, nu ni-se pare a fi lucru rușinosă. 
Grijile mici suntă încomodătore, ca și 
roiurile de insecte, de cari ia fuga și 
leulă.

De grijile private cele mai simțhbre 
se țină grijile pentru strictulîi necesarii. 
Omulă de rendă mai că nici nu cunâsce 
alte griji și pe elă nici nu-lă umilescă. 
Din acestă motivă săraculă necultă se 
simte și mai puțină nefericită, ca celă 
cultă. Acela, decă nu mai are încătrău, 
se duce la cerșite și nu-i e rușine de 
acesta; der ce face seraculii rușinoșii ? — 
Postesce și sufere.

Cu câtă omulă stă mai susă pe scara 
culturei — și aci înțelegemă cultura 
adevărată și seriosă, âr nu pe cea spoită 
și afectată — cu atâtă se lărgesce mai 
multă esistența sa, cu atâtă trăiesce elă 

mai multă pentru interesele comune, 
pentru principii, pentru idei. Elă, a cărui 
inimă palpită pentru binele și răulă ome
nimei întregi, se simte umilită, văcjen- 
du-se constrânsă a se refugia cu amo
rală propriu în miculă său eu, și asemenea 
animalului și incultultului proletară, să 
se vecjă constrânsă a se lupta singură 
numai pentru esistență. Câtă putere pre- 
țiăsă, care ar pute folosi comunității, nu 
se pierde în aceste mici hărțuell și griji! 
Consciința mai multă seu mai puțină 
clară a acestei lipse aparente de econo- 
miă în lumea forțeloră spirituale, pote 
duce ună sufletă generosă pănă la re- 
voltare internă, decă nu chiar la des
perare.

Ceea ce face astfelă de suferință și 
mai mortificătore și cărora adesea cadă 
victimă cei mai nobili și eminențl băr
bați, suntă două împregiurărl, și anume:

Că trebue să vedemă cum âmenl cu 
calități de totă inferidre îșl câștigă aprope 
fără nici o ostenelă avuții și apoi nu 
sciu să facă o întrebuințare umană, 
nici de independența posițiunei loră câș
tigate și nici de libertatea loră sufle- 
tescă, scutită de grijile cele mici. Câte 
favoruri nu ofere bogăția.

Câte lucruri folositore nu se pdtă 
întrupa în comună, în ’stată prin forța 
capitalului, câte prin o inteligență, ale 
cărei aripi nu suntă paralisate prin greu
tatea de plumbă a grijiloră celoră mici!

A doua înpregiurare, care dă griji
loră pentru esistența ijîlnică ună verfă 
și mai ascuțită, e aceea, că în cele mai 
multe cașuri suntemă constrânși â ne 
cjice: ar pute fi altcum, dâcă — da, decă 
la cutare său cutare ocasiune, său peste 
totă amă fi fostă mai cuminte, dâcă 
ne-amă fi sciută întinde după plapomă, 
dâcă n’amă fi făcută ună lucru ce nu 
era în proporțiune cu venitulă nostru ș. a.

Consciința, că vina la reua situa- 
țiune, în care ne aflămă, o purtămă noi 
înșine, e de sigură forte neplăcută; nu 
e însă o nefericire, ci o fericire, dâcă ea 
ne îndrâptă, ca să ne însușimă o virtute, 
care pe lângă tâte celelalte talente ale 
nostre, ni-a lipsită, adecă: prudența, fără 
care în viâța practică nu o putemă duce 
departe.

E ună postulată ală prudenței, când 
e vorba a se abate ună pericolă ame- 
nințătoră, a nu conta la întâmplări fa
vorabile. Măsurile năstre, pe câtă e cu 
putință, trebue să fiă luate de așa, ca 
ele să conducă la țîntă chiar și în ca- 
sulă, cândă întâmplarea nu ne e favora
bilă. Celă ce se încrede numai în noro- 
culă orbă, se va vede prea adesea pără
sită. Dâcă se ivescă împregiurărl favo
rabile ca ajutoră măsuriloră nostre, cu 
atâtă mai bine! Der nu e permisă, ca 
ele să fiă elemente ale calculului nostru, 
nu ne e permisă a ne basa întrega nâs- 
tră speranță pe ele. In sciința pruden-

Poesii poporale.
Din țera Oltului.

Rosmarină verde crengosfl,
M’ai făcută, maică frumosă 
Neamțului de bună folosă.
Când ți-am fostă, inaioă mai dragă 
Neamțuiă m’a jurată sub steagă, 
Sub steagu ’mpăratului 
In pierderea capului.
Când mi a fostă, maică, mai bine
Carte-a trimesă după mine
Der și-așa nu m’a lăsată
Pân’ ce nu m’a scosă din sată

Unii au risă
Unii au plânsă

Alții au cjisă, că umblu bâtă,
Alții că suntă supărată
Că cătană m’o luată.
Cum fooulu să umblu bâtă,
Da suntă forte supărată,
Că greu Nemțulă m’a jurată
Pe verde și pe uscată :
Jurământulă l’așă lăsa
Der mă temă, că m’oiu usca.
Jurământu-i forte greu
Vai, amară sufletulă meu.
De părinți m’am despărțita

Ca și ceriulfl de pâmentă ; 
Când de-acasă am plecată 
Piua bună mi-arn luată 
Dela frunija cea de fagi 
Dela frații mei oei dragi; 
Dela firulă celă de iârbă, 
Dela maica mea cea dragă; 
Dela grădina cu bradl, 
Dela ai mei iubiți frați ; 
Dela grădina cu flori, 
Dela dulcele surori; 
Dela fîră de busiooă, 
Dela feciorii din jooă; 
Dela firă de tămăiță, 
Dela fetele drăguțe; 
Dela stele, dela lună, 
Dela neamuri dimpreună.

Eu oând am eșită din sată 
Ochii mei au lăcrimată 
Și din gur’am cuvântată : 
Rămâi alfl meu iubită sată, 
N’am nădejde de ’nturnată, 
Nici îu tine de umblată ; 
Rămâi tu iubită țâră, 
De-așI trăi să te calcă eră.

Sfiu eu bine c’oiu veni 
Dâcă trei ani oiu sluji.

Dâr trei at.I e vreme lungă, 
Ciue pâte s’o ajungă! 
Și pe-atuncea de oiu veni 
Fârte tare-oiu bătrâni, 
La nime n’oiu trebui.

*Eră mândr’așa eficea: 
Nu te tare supăra 
Că ori oând vei înturna 
De-ai fi negru ca tina 
Dragă mi-i fi ca inima,

Mândruliță, mândra mea, 
Adă mâna și mă iertă 
Și-mi poftesce bine odată, 
Că mergă mândră dela tine 
Și mă ducă în țerl streine. 
Rămâi, mândră, sănătâsă 
Ca și florea cea trumăsă. 
Și mergă și eu sănătosă 
Ca și-uuă roșmarină frumosă, 
Când ’lă suflă vâutu’n joșii. 
Umple casa de mirosă. 
Câtă mă uită cu-ai mei oohiuțl 
Nu vădă âmenl cunosouțl; 
Câtă mă uită cu ochii mei 
Nu vădă âmenl de ai mei 
Numai totă păduri și spini 
Fețe de omeni streini;

Numai frunda și iârba
Ce este în totă lumea.
Și-așa ’ml vine câte ună plânsă. 
Că prin ce țerl am ajunsă.
Jelui-m’așI jălui
De toți munții s’ar olăti,
Văile s’ar turbura
Petrele s’ar despica.
Așa’ml vine oâte-odată
Să mă suiu pe munți cu piâtră
Să’nvârtescă ochițil râtă
Să mă uită în lumea tâtă;
Câtă e de susă la răsărită
Câtă e de josă la sfințită
Nu sciu unde amă venită;
Der mă rogă lui Dumnecjeu
Să-ml arate drumulă meu.
Vină drsgă turturea
Și mă du în țâra mea!

Cântă ouou’n vârfă de nucă
Vine vremea să mă ducă;
Și pupăza pe tulpină
Să mai ședa o săptămână.
Așa-ml oântă de plăoută 
Deși-mi cântă să mă ducă,
Că porunca cătănâscă
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ței are valore mai înainte de tote cu- 
ve ut ulii lui Goethe : „Meritulu cehi mai 
mare atu omului fără îndodlă române acela 
decă elă stăpânesce pe câtă numai se pote 
înprejurările și se lașa pe câtu se pote 
de puținii a fi stăpânită de ele.u Ajută-ți 
însu-țt e primulti postulată în ori ce pe
ricole și grijă. Numai celă ce împlinesce 
acestă postulate, are drepte a pretinde 
ajutorule lui Dumnetjeu și ale 6me- 
niloră.

I Dâcă amă făcute la timpă tote ce e 
posibile de-a face prudenței omenescl, 
atunci puteme aștepta în liniște sosirea 
evenimentelore. Când se întâmplă ceea 
de ce ne-amă temute, atunci n’avemă 
sS ne facemă imputări și nu ni-le pote 
face nici alții. E forte convenabilă pen
tru liniștea nostră sufletescă, dâcă în ca
șuri, în cari nu putemă conta cu totă 
siguranța la măsurile ndstre, ne pregă- 
timă și pentru casulă celă mai estremă. 
Să ne punemă întrebarea: și dâcă în’ a- 
devără ceea ce e de temută se va în
tâmpla, ce ar fi ore atunci? Dâcă ne 
vomă da răspunsă la acestă întrebare cu 
obiectivitatea recerută, atunci în cele 
mai multe cașuri vomă afla, că nu răulă 
e ceea ce ni-se pare atâtă deînspăimân- 
tătoră, ci mai multă închipuirea, că ce 
voră dice omenii la aceea.

Firesce, că vorbele omeniloră suntă 
ună felă de consciință esternă, care ade
sea tortureză mai multă i-a cea internă; 
noi nici nu pretindemă ca cineva să se 
arate indiferentă față cu acâstă consciință 
esternă, pentru-că acesta ar însemna a 
nu pune preță destulă pe onărea sa; 
însă e cu totulă altceva a nu fi indife
rentă față cu opiniunea lumei și cu to
tulă altceva a fi sclavulă ei. Celă ce de 
frica vorbeloră omeniloră se reține a co
mite o faptă neonestă, acela face bine; 
celă ce însă de aceeași frică se obține a 
face ceva folositoră și necesară, acela nu 
lucră cu minte și se mai face încă cul
pabilă și de o lașitate degrădătore. 6re- 
cine d. e. care a ajunsă în referințe ma
teriale precarie, ar vrâ bucurosă să se 
restrîngă, — dâr ce voră cțice omenii la 
acesta? Altulă, după ce din încăpăținare 
6rbă de principii a ajunsă în încurcătură, 
ar vrâ bucurosă să se re’ntârcă, — der 
ce voră cțice omenii la acesta? Unulă mai 
bine se ruinâză de totă, celalaltă mai 
bine servesce unei cause rele, decâtă să 
se ridice mai pe susă de vorbele âme- 
niloră. Nu e ore acâsta o nebuniă de 
legată ?

îndoită nebuniă e acâsta, pentru-că 
opiniunea publică nici nu pretinde dela 
noi astfelă de sacrificii și nici nu ne e 
recunoscătore pentru acâsta, de-6rece 
ori ce s’ar dice, opiniunea publică nu e 
așa prâstă, cum se pare. Ună bărbată 
d. e. care, ca să preîntimpine ruina ave- 
rei sale, îșl reduce la timpă menagiulă

E musai să se’mplinâscă. 
ț)ice cucu dintr’o crangă, 
Rămasă bună, tată și mamă, 
pice cucu’n meri cu flori 
Rămasă bună, frați și surori, 
Der mândra așa’ml 4>°ea: 
Tu te duel și eu rămâi 
Cu cine să mă mângâi ?

— Mângăe te, mândră bine 
Cil mai suută în sată oa mine.

— Potu fi feciori pe câtă fagi 
Dâcă mie nu mi-să dragi; 
Potă fi feciori pe câtă frunte 
Dâcă nu să de-a mele buze; 
Potă fi dela fruncjă’n susă 
Decă dumniata te ai dusă.
Cum te dud tu supărată 
Ca și-ună rosmarină uscată, 
Și eu rămâi supărată 
Ca și frunza cea brumată.

— Poți fi, mândră, supărată 
Că ți-amă fostă drăguță odată 

Și de-oiu trăi 
I’ar .ți-oi fi x 
Nu te tare jălui.

••Ve eția inferiară.
Culese de: Livia M. 

casei sale, va fi pote privită peste umără 
de vre-o câțiva parvenițl bogațl, însă ne
ghiobi, dâr toți cei bine simțitori și în
țelepți — și totuși aceștia suntă cari dau 
tonulă opiniunei pubbce, — îlă voră 
stima cu atâtă mai multă.

Nu e numai poltroneria, care ne in- 
timidâză prâ multă prin vorbele omeni
loră, ci și îngâmfarea, vanitatea și ego- 
ismulă. 0 mulțime de griji ne apasă cu atât 
mai multă, cu câtă suntemă mai orgo
lioși, mai vani, cu ună cuvântă mai iu
bitori de noi înșine.

Repețimă aci regulele principale 
întru tractarea grijiloră:

Pentru omulă cuminte esistă numai o 
grijă activă. Grija pasivă, ca pasiune, e 
nedemnă de noi și o nebuniă.

A esamina bine și liniștită orice grijă 
și a căuta in ce stă ea, și decă amă aflată 
mijlocele pentru abaterea răului amenință- 
toră, a ne pune la lucru energică, fără nici 
o întârziere.

A nu conta prea multă pe întâmplări 
favorabile și pe ajutorulă omeniloră, ci a-șl 
ajuta însu-șl.

Se n’avemă frică de sclavi față de 
vorbele omeniloră.

A se familiarisa cu ideia: și decă 
acum se va întâmpla chiar o catastrofă, ce 
avemă sâ facemă?

Cam paternă ajaage la pomi mulți și buni ?

II.
Pentru a cultiva cineva pomi 

din sămânță, are trebuință de să- 
mânțe și de pământă, de locă,unde 
se le semene, apoi trebue se scie, 
care semânțe, când și cum are de 
a-le sămâna? Aceste tote le prite 
sci cetindă următrirele: .

a) Semențe de prime putemă 
câștiga, decă ne-omă deprinde a 
nu arunca simburiidin primele, ce 
le mâncămă, ci i-omă aduna la 
unu locă. In fiă-care casă ar tre
bui se fiă unu locu potrivită, o 
olă, ori vre-ună vasă, în care toți 
ai casei, când mănâncă prime, se 
pună sămânțele acolo, nu se le a- 
runce josă, după cum li-e năravulă, 
ori a-le chiar mânca. La lucrulă 
acesta trebue îndatinați și copiii, 
chiar și servitorii.

Pe calea acesta amu pute aduna 
forte multă sămânță. Apoi trimna, 
când făcu omenii noștri oțetă din 
mere și pere pădurețe, potu aduna 
din monturi forte mulți și buni 
simburi. Aceia suntă frirte buni 
de semănată, decă suntă negri, că 
atunci suntu copți. Altcum pu
temă semăna simburii aceia și fără 
dea-i alege din monturi, va să 
dică îi putemă sămena cu mon
turi cu totă, adecă cu merele ori 
perele pisate, ce rămână în tească 
după storcerea oțetului. Ba încă 
lucrulă acesta pare a fi și mai 
bună și mai naturală, că mierlă 
acela de prime sdrobite servesce 
simburiloru dreptă gunoire, erno- 
uăloră plante dreptă nutremântă. 
Simburii osoșl, cum suntu cei de 
piersecă, prună, caise și nuci se 
semănăașa cu totulă, fără de a se 
sparge adecă scrirța cea tare, osrisă. 
Ba prunele ar fi bine să le pu
nemă chiar cu totulă în pământă, 
când suntă copte, că altcum se- 
mânțele loră rară răsară cum amă 
dori. Au lipsă de ume4âlă multă 
pănă se umflă adevărata sămânță, 
de crepă scrirța cea osrisă, er urne- 
c|ela aceea nimică nu li o dă în 
modă așa îndestulitoră, ca însa-și 
pruna, adecă scrirța prunei.

Invățătorulă va da sfată și po
runcă eleviloră, să adune toți cu 
mici cu mari, fete și feciori, toți 
simburii din pomele, ce le mă
nâncă, și se-i aducă la șcrilă, unde 

I elă îi păstreză pănă la tiinpulă 

semănatului. In lipsă de alte se
mențe și fiindcă învățătorulă în 
totă anulă are lipsă de mai multă 
semență, decâtă alții, se prite și 
elă folosi de monturi dela tească, 
din cari apoi copiii cu mânuțele 
loră cele mici, și ei mulți fimdă, 
îndată potă alege sămânța, de nu 
ar yoi să o semene nealesă.

Punândă casulă, că în cutare 
comună prime nu suntă și deci nu 
au de unde-șî aduna sămânță, ni-o 
procurămă din locuri unde se află, 
chiar din boitele de semânțe, ori 
dela grădinari. Der lucrulă acesta 
îlă putemă ocoli bine, că atâta 
semență, de câtă avemă lipsă, pu
temă noi aduna. Eu în Rodnane- 
avândă sămânță de pomi, am ce
rută sfată dela cunoscutulă bota
nică, d lă cavaleru de Porcius. 
D-sa mi-a dată o co țarcă de mere 
pe cari le im părții eleviloră de le 
mâncară înaintea mea, și îndată 
ajunsei la sămânța trebuitrire. Totă 
asemenea îmi dete și părintele 
Domide, că merele erau scumpe 
și copiii nu prea căpătau bani se-șî 
cumpere, er eu aveam lipsă mare 
de sîmburl chiar atunci, temân- 
du-me, că va îngheța pământulă 
și voiu remâne cu straturile fă
cute, dâr grile.

Din pere pădurețe mailputemu 
sorite simburii și așa, că le lăsămă 
de se mălăețeză, apoi le frecămă 
în mână într’ună vasă cu apă. Să
mânța totă se adună pe fundulă 
vasului; apoi ce semânță-i aceea, 
de care să totă cauți! — Bună, 
plină, cu putere de încolțire 
sigură.

Pănă adunămă sămânța, ne gă
tim ă și loculă de semănată, fa
cemă adecă straturi ca celea în 
cari semânămă legume, precum 
cepă, aiu, morcovi, petringei etc. 
Se scimă însă ună lucru: Stratul j 
pentru sămânță de pomi se nu-lă 
facemă unde amă spartă numai 
acum țelina, ci unde au fostă cul
tivate măcară ună ană doi plante 
de sapă: cucuruză, baraboi, fa
sole, curechiu, cepă etc.

Loculă acela apoi îlă curățimă 
mai întâiu de pietri și de buruene 
și încâtă numai este cu putință, 
și de sâmânțele și rădecinele bu- 
rueneloră. Curățită fiindă apoi lo
culă, ne punemă și-lu săpămă bine 
și afundă, câtă de afundă numai 
se prite, chiar de două hârlețe, 
adecă îlă rigolămă. Der decă nu 
l’amă pute rigola, dintr’o causă ori 
alta, atunci totuși să-lă săpămă 
celă puțină adâncă, se-lă greblămă 
bine, măruntă, și apoi se-lă îm- 
părțimă în straturi câte de ună 
metru de late, er de lungi câtu 
voimă. Făcute fiindu-ne straturile, 
apoi facem pe fiă-care strată de- 
alungulu câte trei șanțurele, pe 
lângă sfriră, cam de două degete 
de adânci. In șanțurelele acele să- 
mânămă semințele pomiloră cu 
mâna încetă, trebue însă se ne 
plecămă bine, așa că degetele să 
fiă chiar în șențurelă. Altfelu ni- 
le-ar pute bate vântulă de laturi 
ceea ce ar face, ca micile plăn- 
tuțe se nu potă răsări rânduri fru
mușele, precum trebue să răsară.

Semânțele de mere și de pere 
le punemă cam de 2 degete una 
de alta, cele de prună și mai dese, 
chiar una lângă alta, că nu răsară 
tote și deci nu ne prite fi frică, că 
voră fi prea deși. Nucile le pu
nemă cam de ună lată de mână 
una de alta, sâmburii de piersecă 
asemenea. Aceste trite au a se 
semena trimna, când primele suntă 
bine copte, fiă câtă de târcjiu, nu
mai pământulă să nu fiă înghe
țată și găini și purcei se nu aibă 
acolo întrare, că atunci totă munca 
ni-a fi zădarnică.

Cireșele și vișinile încă le se
mânămă chiar așa, numai nu trimna, 
ci în driculă verei, când ele Bunt 
cripte bine, și nu numai sâmburii 
se fiă copți, ci totă fructulă, er 
decă după fructulă întregă ne pare 
rău, atunci sămânămă numai sim
burii.

După ce amă semănată să
mânța de pomi în șențurelele stra- 
turiloră, apoi tragemă peste ele 
puțină pământă, der numai câtă 
să le acoperimă, și să se cunriscă 
bine șănțurelulă. Pe de-asupra pu
temu presăra puțină gunoiu pu
tredă, acela ajută multă, că în 
timpă de secetă nu lasă a se în
tări și a crepa pământulă pe lângă 
planta cea tineră. Pănă a nu as
tupa însă sămânțele, e bine să îm
plântăm ă ici colea câte ună gă- 
tejoră, ori nueluță prin șențurele, 
ca se scimă apriată de unde avemă 
se așteptămă se răsară pomii, a- 
ceste servescă ca semne.

Cu totulă altcum se semână 
fragile. Ele se cocă vera pe fră- 
gară sâu dudă și suntă unele ne
gre vineții, er altele albe gălbui. 
Cele dintâiu suntă acrișrire, er 
cele din urmă dulci, apătrise. Ele 
când suntă cripte, cadă de sine de 
pe frăgari, cu deosebire după plriie. 
Atunci le adunămă și de voimă 
a sorite sămânță din ele, le pu
nemă într’o rilă, unde le ținemu 
câteva cjile de să mriie bin.e 
Atunci le punemă într’ună blidu 
cu apă și le spălămă bine frecân- 
du-le în pălmi, pănă ce sămânțele 
cele mici se despartă, ca maculă, 
de cătră miecfulu fructului. Spă
larea acesta, în apă curată, o fa
cemă pănă apa s’a turburată. 
Atunci turburarea o turnămă într’o 
sîtă, prin care trece turburela, er 
semânțele rămână în sită. De-a 
colo le luămă și le semânămă, — 
cum amă vecțută, că se semână 
alte sămânțe, — ori că le lăsămă 
și în sîtă pănă se sbicescă. Atunci 
le luămă și le uscămu bine și le 
păstrămă la locă svântată, pănă 
avemă timpă de a-le sămâna.

Fragile le mai putemă semână 
și așa, că le culegemă și ne um- 
plemu pumnii amândoi cu ele. 
Apoi, cu mânile pline de fragi, 
prindemă o funiă de câlțî, cam ca 
degetulă de grrisă, și o strîngemă 
în mână. Cineva trage de ună ca
pătă ală funiei și astfelă se lega 
sămânțele de fune. Funea aceea 
apoi o îngropămă în șănțurelulă 
stratului.

Ori cum amă sămâna însă fra
gile, pe ele în cele dintâiu două 
săptămâni trebue să le udămă în 
fiă-care cți odată, afară de (jU0!0 
când plouă. Straturile semănate 
astfelă, le lăsămă în soirea celui 
ce prirtă grijă de trită făptura. 
Puține paie însă nu strică să îm- 
prășciămă peste stratulă semănată, 
că paserile încă sciu să ne facă 
rău, când dau de ce avemă acolo. 
Der apoi paele trebue luate pri- 
măvera câtă ce se duce omătulă, 
pănă a nu răsări pomii, că altcum 
mai târcțiu, când prindă a răsări 
pomii, toți i arnă rupe luândă pa
iele, că ei când resară suntă frirte 
fragecpi și frângurii.

Sentințe și învețăturî.
Din carnetulâ. meu, de Moșul ă.

Iertarea și uitarea suntă res- 
bunarea omului de trebă.

— Ferului să te încrecji, nu 
ruginei.

— Decă înveți la tinerețe, esci 
cinstită la bătrânețe.

— îndestularea e bogată masă,
— Când ai casă sigură la vale.
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nici-odată nu-țl umble gândulu b6 
te urci mai suati.

— BanulQ și sgârcenia îți a- 
duce lipse și năcasurl.

— Munca se îmbărbăteză prin 
speranță.

— Cu câtă înțeleptulG e mai 
puținu îndestulitu cu sine, cu a- 
tâtu alții suntu mai îndestuliți 
cu elfi.

— Ca se se Băvîrșască unii lu
cru fdrte mare, în locii de o miiă 
de mâni este de ajunsă unu capu 
deșteptă.

— înțelepții se formeză sin
guri.

— De timpuriu te gândesce 
la bătrânețe, și lipse, sbrele de 
dimineța niciodată nu lucesce pănă 
sera.

— Inima, nu judecata lumii 
onoreză pe omu.

— Cea mai dumne4eescă în
vingere, este iertarea.

— Cine rămâne modestă, nu 
când e lăudată, ci când este de
făimată, acela într’adevără este 
modestă.

— Ascultă de vocea inimii tale, 
ea este clenodiulă omului.

— Răbdarea este arta de a 
spera.

— Pe fiă-care îlă trage inima 
la patria lui.

— Omulă, care vrea să lucre 
cu bună succesă, să-și alegă u- 
neltele cele mai bune.

— Noroculă, hărnicia și prile- 
giulă, stăpânescă pe omeni, lumea 
și timpulă.

— Grijile nu aducă nimică în 
bucătăriă.

— Numai spiritul îmbogățesce 
corpulă.

— Este mai ușoiu a înăduși 
întâia dorință, decâtă să îndestu- 
lesci pe tbte cele următore.

— Cine are pismuitori, are 
pâne, er cine n'are duce lipsă.

— Binele grăesce cu vorbe 
simple și limpede, răulă se învă- 
lue bucurosă în enigme.

— Când te cercă sfirtea sere 
de ce-o face, doresce să te sci 
stăpâni. Taci și urmeză-o.

— Lipsa frânge ferulă.
— Cine cumpănesce prea mult, 

isprăvesce puțină.
— O vieță nefolositbre, este, 

ca o mărte timpuriă.
— Cine semănă cu lacrimi, va 

secera bucuria.

De petrecere.
Unii domnii era siliți! să trâoă în- 

tr’o sără pe-o cale forte strimtă, ce du
cea pe lângă ună râu, și fii nd oă era cam 
întunerecii a rugată pe ună păcjitoră de 
măgari să-lă povățuescă pe acea cale, 
oă-i va plăti bine. Păcjitorulă însoțindă 
pe domnii, când se aflau la looulă celă 
mai primejdiosă cj'80 :

— Grijesoe bine aioi, domnule, oă 
de multe ori, ca și aoum, a fostă primej- 
diosă looulă acesta pentru măgarii mei..

•

Ună bărbată și o muiere șecjendă 
într’o sără la oină începură a se gâlcevi. 
Muierea din oiudă și răutate a dată ju 
mătate din oarnea oe era pe masă, unui 
oerșitoră oare tocmai atunci bătu la ușe 
și întră.

t
— Eoă primesoe acâstă bucată pentru 

sufletulă întâiului meu bărbată, dise mu
ierea dândă oerșitorului carnea.

GAZETA TRANSILVA NjEI

Bărbatulă văcjendă acesta a întinsă 
oerșitorului cealaltă parte din carne, <j'' 
cendu-i:

— Eu înoă îți dau buoata acesta de 
carne întru pomenirea muerii mele celei 
dinteiu.

A doua (fi bărbatul și muerea sSper 
tau înaintea unei buoățl de pâne us
cată.

Uunfl mânoătoră mare își împovorase o- 
dată stomaohulă cu nesoe raci, așa de 
tare, încâtă a oăpătată sgârciurl. Elă 
trimise după doctorii, însă pănă a sosi a 
cesta, natura își ajuta prin vărsături. Doo- 
torulă veni și întreba pe bolnavă, oă 
ce-lă dâre! Acesta îi povesti întâmplarea 
și sfîrși ou ouvintele:

— Ce-mi vine cu mirare e. că a- 
cesta a fostă întâia dată în tâtă v’ațs 
mea.

— Ei, și oum te poți mira drta de 
așa ceva căci dâră si băeții soiu. oă racii 
mergă pururea îndărătă.

Altele.
Latinesce.

Ună domnă oălătorindă printr’ună 
sată și avândă să mergă la preotulă, 
dete cu ochii de ună bătrână semidoctă, 
pe oare îlă întrebâ, oă unde loouesoe 
preotulă? Semidootulă, oare se uita la 
domnă pe de-asupra oohilariloră, după 
ce își luâ aerulă de omă învățată, îi 
arăta o oasă coperită ou trestiă, în oare 
locuia preotulă, cjicendft pe latinesce: 
„Qwar/am casam lasam, et quintam cum 
tresnitum coperitam bagamu.*

Chinezii suntă tare praoticl în tâte. 
In privința oăsătoriiloră Bă scriu despre 
ei următârele: Iu Hongkong suntă per 
sâne, oarl se ooupă eschisive numai ou 
câștigarea femeiloră pe seina Chineziloră 
avuțl. Acești oumpărătorl să deosebesoă 
de oolegii loră din Europa prin aoeea, 
oă aoeea îndată le cumpără, ca apoi după 
voia loră să dispună peste ele. Aoum 
decă ună Chineză avută, pe care sârcea 
l’a arunoată între barbari, voiesce a să 
căsători, numai deoâtă scrie unui omă 
din societatea aceea din Hongkong. 
Aoea epistolă suDă oam în următorulă 
modă :

„Eu doresoă să am o nevastă; să 
fiă nevinovată, sub 20 de ani, și nu i-a 
fostă iertată încă să lase casa tatălui 
său. Careia nu i a fostă iertată încă să 
cetescă nici o oarte, sprâncenele să i fiă 
frumâse. Dinții să străluoâsoă de albi, 
respirarea să aibă ună mirosă plăoută oa 
de balsamă, oare să pâte sîmțî numai în 
pădurea lava, vestmintele să i fiă făcute 
de țăsătorii de mătasă din Halinching, 
cari loouesoă pe țărmurii rîului Iank-tse- 
kiangu. Ce să ține de preță, să suie la 
38 fonțl sterling. Două însă costau nu
mai 52 fonțl. (După banii noștri 380 frt. 
și 520 fl.) Aoesta o soie bine însurăță- 
ltfllă praotioă și chiar de aoeea își aduoe 
două și apoi pe cea mai frumâsă și-o 
alege. Pe oealaltă apoi să năzuesce a-o 
vinde pe sub mâna la oei ce promită 
mai multă și de multe-orl face oâștigă 
bună.

Din școlă.

învățătorului Ce larmă e aioi, oe fa
ceți acolo, feteloră ?

Fetele: Nu facemă nimica, d-le în
văță toră.

înv: Nimicu? oe e aoeea nimioă?
Fetele: Inchide-țl oohii, d-le învăță- 

toră, și apoi vei vedea.—

0 păcălitură.
Intr’ună cupeu de ol. II călătoriau 

mai mulțl inși. Intre aoeștia era ună 
preotă și mai mulțl neoredincioșl din 
vremile de a<jl- Aceștia vrândă să glu- 
mâscă și să-și facă rîsă de preotulă, oare 
sta modestă într’ună colții, l’au între
bată, oă în visulă patriarchului Iacobă, 
de oe s’au suită și coborîtă ângerii pe 

soară, oă dâră ei au aripi și puteau 
Bbura ?

Preotulă răspunse: în aoeanâpteau 
dusă îngerii în iadă o oetă întregă de 
necredinoioșl asemenea vouă ; aoolo și-au 
arsă aripile și după oe într’o nâpte nu 
li-au putută oresoe, altele nouă, au a- 
vută lipsă de soară.

Modernii.

In timpulă de acjl, deoă ună tînără 
voiesce a 8e căsători, mai întâiu întrebă 
tatălă, oă: „oi ne e aoela?“ După aoeea 
vine mama și întrăbă : „oum e aoela?u 
Fata însă se mulțămesoe a întreba nu
mai, oă: „Unde e aoela?“

G. O.

POVEȚE.

Pentru poftă de mâncare Aceia, 
cari n’au poftă de mâncare se ia 
o supă (ciorbă) făcută în următo
rulă chipu: Se se pună puținii 
untu seu untură într’o tigae: apoi 
se se prăjescă ceapă, și când se 
rumenesce, să turnămu supa cu 
bucățele de carne. Lăsăm u se fiarbă 
două ceasuri și apoi e bună pentru 
mâncare *

Cartofii (crumpenile, piciocile) a- 
pătoși pentru ca se-i facemă făinoși, 
trebue să-i punemu în apropierea 
unei sobe încălcate. Apa din car 
tofi se evaporeza și cartofii nu 
numai, că vorfi deveni făinoși, ci 
vorfi deveni multu mai gustoși la 
mâncare. *

Păstrarea semințeloru. Cum e mai 
bine de păstrată semințele de semă
nată, în saci, în cutii, seu în vase 
de sticlă astupate? Philippe Miller, 
unu învățată englesă, a strînsu o 
parte din semințele sale în vase 
de sticlă bine închise, er o parte 
în saci atârnați într’o odae bine 
uscată. Primăvara sătnănândă și 
din unele și din altele pe acelașă 
strată, semințele din saci au dată 
t(5te ; cele din vasele de sticlă n’au 
încolțită de câtă una. Doi seu 
trei ani după aceea, semănă ră
mășița semințeloru, tăte cele din 
saci au dată și nici una din cele 
din vase. Semințele suntă ființe 
vețuitfire și prin urmare au nevoe 
de aeră. Când sacii suntă de hâr
tie e bine să’i împungemă cu bol- 
dulă.

MULTE ȘI DE TOATE.
Diaristica în Elveția.

In Elveția aparii actualmente 812 
cjiare, ou 250 mai multă ca acum 10 ani. 
Suntă 300 politice, 68 religiâse și cele- 
l’alte gazete speciale de bresle. Numai 
ună diarii apare deja de vr’o 200 de 
ani, er 13 suntă fondate înainte de anula 
1800. Cela mai veohl suntă: Zărioher 
Freitags Zaitung (gazeta de vineri), fon
dată aprâpe de 1700 și Neue Zurioher 
Zeitung fondată la 1788. După limbi, 
gaztele elvețiene se împartă astfelă : 
544 în limba germană, 227 franceaă, 23 
italiană, 3 nomandă și 5 în alte limbi.

*

Cele dece porunci ale tipografului.

1. Să nu vorbescl fără a ave causă. 
2. Să a> bl răbdare îndelungată. 3. In tim
pulă lucrului să fi atentă la manuscriptă 
și la casa ou litere. 4 Să nu fumezi în 
timpulă lucrului și mergândă la mâncare, 
spală-țl bine mânile de prafulă de litere, 
care conține otravă. 5 Să nu asoulțl po
veștile altora. 6. Să nu părăsesol locul ă 
tău fără causă. 7. Neavândă manuscriptă, 
să-ți împărțescl litera. 8. La oulesulă li- 
tereloră, oetesce bine rândurile. 9. Să 
nu iei parte la convorbirile altora, oar'I 
nu te privescă pe tine, oăcl o astfelă 
de oonvorbire te seduoe adeseori la certă.

Nr. 28 1893.

10. Să împlinescl cu punctualitate orele 
de luoru prescrise.

*

Regina spâlătoreseloru.

Spălătoresele din Parisă au alesă 
regina loră pentru anulă aoesta.

Noulă plebisoită a avută looă Joia 
treoută în sala Cafenelei americane.

Societatea Bpălătoreseloră este îm
părțită în 30 seoții și fiă-care seoțiă ’șl 
alege regina.

Aoeste 30 de regine s’au adunată 
apoi în sala Cafenelei americane, după 
oum amă spusă, și-au proclamată ca re
gină a regineloră pe d-șăra Eugenia 
Petit de 31 de ani și spălătoresă în 
strada Glaciere.

Reginele apoi au alesă și o altă 
suplenintă-regină a regineloră, pentru 
oasulă— „dii omen avertant!“ — în 
oare regina s’ar găsi bolnavă în 4,ua îQ 
oare [se va faoe sărbarea suirei ei pe 
tronulă spălătoreseloră.

Regina-suplinentă se numește d-șâra 
Ioana Greuxe de 18 ani, spălătoresă la 
spălătoria din St. Jean.

Regina alesă și suplininta ei suntO 
2 fete blonde de o frumsețe rară.

Oomitetulă pentru organiaarea ser- 
băriloră de încoronare prepară mari sur
prize spălătoreseloră.

Oomitetulă sooietăței presei a oferită 
în aoestă soopă o sumă de 4000 de fr., 
alte sume voră fi oferite de alte institute 
din Francia, de Iministerulă de Interne 
și de mulțl alțl partioularl.

In timpulă republioei âoă oum se în- 
ooroneză reginele în Francia!

*
Unu inelu într’unu cartofii.

In miraoulâsele istorisiri ale reginei 
Skeraazaade, ounoscute sub numele de- 
„Nuvele arabe“ se oetesce despre unăi 
inelă ală unui sultană seu califfă căzută’ 
în mare și găsită, după cât va timpă, îur 
stomaoulă unui pește, care fusese servită’ 
la masa principelui căruia aparținea ine- 
l.ilă. Ună casă aprâpe asemenea fără 
califi*  însă, fără pesce, s’a întâmplată de 
curândă în Connecticut, la Trumbut 
lângă Brigdepport. Aci, acum ună ană, 
fata Milie B irtou a perdută inelulă său; 
ou ună diamantă forte prețiosă, pe când 
se plimba prin grădina sa. Mai în dilele 
treoute la masă printre diferitele bucate,, 
s’a adusă și nisce cartofi copțl cu untfr 
prâspătă înăuntru. Când Milie tăiâ ună 
cartofă ca să’lă mănânce, găsi inelulă ei 
într’ânsulă, oare era încă în bună stare. 
Oum a putută întră inelulă în cartofă e 
întrebarea pe care tâtă lumea și o face- 
la Trumbul.

♦

Mărinimia lui Montesquien.

Renumitulă filosofă Charles Secon- 
dent de la Brede de Montesquien (16- 
89—1755) era peste măsură îndurătoră, 
neliniștită, binele celă făoea să silea a lă 
ascunde, și numai din întîmplare după 
mortea lui să descoperiră unele fapte 
de bine-facere, cari merită admirare. 
Montesquieu se îndatina din timpă în. 
timpă a cerceta pe sorusa în Marseille.. 
Cu ocasiunea uuei ast-felă de visite pre- 
umblându-se într’o Duminecă sera prin 
portă, ună luntrașă tînără îlă învitâ a 
faoe o preumblare cu luntrea pe mare. 
Montesquieu se înbaroâ însă observă în
dată, oă junele nu scie vâsla bine, și-lă 
agrăi peutru asta.

Matrosulă răspunse, că e calfă de 
aurară și că în Dumineci și sărbători își 
închirieză luntrea, spre a câștiga ceva 
bani oa împreună cu ajutorulă mamei și 
a sorei sale să răscumpere pe tatălă loră, 
care prinsă de corsarii algeriani, trăia 
ca sclavă în Tetuan.

Montesqieu fu mișoată de aoestă 
narațiune; să informă mai de aprâpe de 
familia lord, precum și despre numele 
tatălui, de stăpânulu căruia aparținea, și 
când erăși veni la țărmure, își dete,lun
trașului punga sa, oare cuprindea 16 
Luisdorl.

După 6 săptămâni să reîntârse ta- 
tălă în mijloculă familiei sale la Marseille,
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și fu forte uimită oând află, oă eliberarea 
8’a nu o pdte mulțămi la ai săi după 
cum oredea. Der nu fu numai rescum- 
părată, oi provăcjută ou îmbrăcăminte i s-a 
plătită călătoria pănă în Francia și pe 
lângă aceste primi și o sumă de 60 Luis- 
dorl.

Tînărulă îșl aduse aminte de neou 
noscutulă pe oare îlă preumblă în luntre 
și să silea, din tdte puterile spre a-lă 
regăsi, însă numai după doi ani îlă în
tâlni pe stradă, și’lă rugă a da voiă fa
miliei lord să’șl esprime mulțămită față 
de binefăoătoriulă nobila. Montesqiueu se 
prefăcu oă nu’lă prioepe și dispăru fu- 
rișându-se prin mulțimea, care se aduna 
deja în urma lora.

Numai după morte între hârtiele 
sale să află o notiță despre suma de 7500 
franci, cari au fosta trimisă unui bau- 
chera din Cadix. întrebară— aoesta răs
punse, oă acăstă suma a fostă întrebu
ințată pentru resoumpărarea unui Mar- 
selesn numită Robert, ună sclava din Te- 
tuan, și numai pe calea acesta apoi 
prin povestirea familiei să află bine-fă- 
cătorulă ascunsă.

au eșită 596 rămân en dă la 15 Febr. ună nu
mără de 90,184 capete. — Se notâză marfa: 
wngur&că veche, grea dela 59.— pănă la 51.— 
cr. marfă ungwr&că tineră grea dela 55 cr. 

pănă la 56— cr., de mijlocii dela 53— cr. pănă 

La 51— cr. ușâră dela 50— cr. pănă la 51— 

cr. — Marfă (Srăn&că grea dela 50 pănă la 51— 

cr. — de mijlocii dela 50 — cr.' pănă la 51— 

«r. ușâră dela 49 cr. pănă la 50 cr. — Marfă 

de România Băkony de grea dela — cr. pănă 

la — cr. transitto mijlociă grea dela — cr. 
pănă la — cr. însă transitu ușdră dela — cr. 
pănă la—cr. transito dto țepâsă grea dela — 

cr. pănă la — cr. transito mijlociă dela — cr. 

pănă la — cr. Marfă serbâscă grea dela 50— 

51— cr. traDsito, mijlociă grea dela 50—50’/, 

cr. transito ușdră de la 49—50 cr. Porcii 

îngrășațl de ună ană dela — cr. pănă la — 

cr., îngrășațl cu cucuruzi dela — cr. pănă 

la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr, pănă 

a — cr. Cântăriți la gară cu 47.

ghodinului - - ... 99 20
Renta de argintă austriacă - - . - 98.85
Renta de hârtiă austriacă .... 118.90
Renta de aură austriacă............................147.90
LosurI din 1860 ...... 993.—
Acțiunile băncei austro-ungare - • 379 25
Acțiunile băncei de credită austr. —.—
Acțiunile băncei de credită ungar, • 328. —
Galbeni împărătesc!.............................. 5.67
Napoieon-d'orI ............................ 9.61’/,
Mărci luO împ. germane 59.17,/2
Londra 10 Livres sterlings 120.95

Cursulii losurilord private

din 15 Febr. n. 1893.

Bursa din Bucurosul

din 16 Febr. n. 1893.
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■Valori 0/ cnmțe

Rentă română perpetuă 1875 5u/o îuo. >/2
Renta română amortisabilă . . 5u/o 9o.3/4

dtto...................................‘ 4“/n Bl.'/a
Renta rom. (rurale convertite) 6% 102.3/4
Oblig, de stata U. F. Române 6"/o

idem idem . . . . 4°/o
lmprumutula Openheim 1866 . B°/o
Imprumutuia Oraș. Bucuresci . 5%

idem idem din 1884 5% yu. 4
idem idem din 1890 5% 91-74

Lmpr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —
Credit fonciară rurala . . . . ?7o •

idem idem . . . . &7o 9b,3/b
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7°/o 103.—

idem idem . . . . 6°/o 102—
idem idem . . . . 57o 91-74

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 81-74
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 278.—

V.N. —
Banca Națion. uit. div. 84.45 500 1656
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 418.
Naționala de asig. uit. div. 36 lei 200 —.
Banca Rom. uit. div. fr. 12— . 500 —t—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.5 1. 204 151.—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 —. —
Soc. Rom. de Hârtie uit. 00 100 -- . -5
Soc. de Reas. uit. div. 16 1. aur 200 -- .—
Societ. de Constr. uit. div. . — --
Societ. de Hârtie uit. div. . — —
20 franci aur.......................... — 20.07

Banca Națion. a României —
Scompt. .,............................... 6°/°
Avansuri pe efecte .... 7°/«
vansurl pe Lingouri .... 6%

camp. vinde
Basilica 8— 8.40
Credită .... 195— 196.
Clary 40 fi. m. c. . 57.50 58.60
Navig. pe Dunăre . 137— 139—
Lnsbruck .... 25.50 26.50
Krakau .... 24— 26--
Laibach .... 23— 23.50
Buda .... 62— —.—
Palfiy .... 57.50 58.50
Crucea roșie austr.. 18.90 19.40

dto ung. . 13.75 14,25
dto ital. . . —.— — •—

Rudolf 25— 26.75
Salm 68.— 69.
Salzburg .... 26— 27—
St. Genois 66— 68—
Stanislau .... 38— 40.--
Trieitine 4*/->7o  1^0 m- c. 140. - 142—

dto 4°/0 50 66.50 68.50
Waldstein 44— 45.-
Windischgrătz . . . 66— —
Serbescl 3% 39.75 40.20

dto de 10 franci —,— —.
Banca h. ung. 4U/O 121.50 130.50

Carsolu pîețeii SSrașovu
din 18 Februarie st. n 1893.

Bancnote românescl Oump. 9 50 Vend. 9 53
Argintă romănescă J» 9 45 n 9.50
Napoleon-d’orI n 9.55 n 9.58
Lire turcescl n — — n —.—
Seris fonc, „Albina" 6% —,— r —.—

« n r> M /0 n .. _ ——
Imperiali - - n

GalbinI - - • n 5.58 n 5 62
Ruble rusescl - • n —.— M —,—
Mărci germane 58.80 n 59 10
Discontulă 6—8°/0 pe ană.

1

Bursa de mărlnrl din Budapesta
din 15 Febr. n. 1893.

Sfimlnțe
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Prețulft per
100 chilogr.

dela | până

Grâu Bănățenesca
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Băcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80

7.95
7.90
7.90

8.-
7.95
7.95

slăzniuțe veohl 
or! noufi soiulă

Ca
lit

at
ea

 
pe

r H
eo

t. Prețulă per
100 ohilgr.

dela până

Sficară
Orză
Orza
Orzfi
OvSsa 
Cucuruzh 
Cucuruză 
Cucuruzfi
ELirișcă

nutreța 
de vinars 
de bere

bănăț, 
alta soiu

n
n

70-72
60-62
62.-
64.-
39.41

75
73

6.35
5.10
5.50
6.20
5.60
4.75

4.10

6.50
5.40
6.-
7-40
5.90
4.80

4’35

Curaulă

Prețurile cerealelor din piața 

BrașovQ.
Din 17 Februarie 1^93 n.

Măsura său

greutatea

Valuta aus-

Calitatea. trlaoă.

fi. cr.

1 H. - L.

8 o i u I uProduotediv.

dela pana

Sem. de trif. Luțernă ungur. 46.— 56—
— francesă
— —.— —. —

roșiă 64.- 71—
<D Oleu de rap. rafinata duplu 32.- 32.50a rf Oleu de in 5.80 6.-
u 
bD (Jns. de porc dela Pesta 66— 66.6C
O H dela țâră —.— —
2 Slănină avântată —.— .—

afumată 53— 54.-8 Său 35— 36—»—1 Prune din Bosnia în buțl 22— 22.50
CL din Serbia în saci 21.50 22—
<5 Lictaru slavona nou 22.50 23.-

bănățenesca
<D Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
serbescl

Miere brută
>1 galbină strecurată 3S— 37—

Ceară de Rosenau 140, 141.
Spirtfl bruta 13.50 13.75fi Drojdiuțe de spirt 15— 16 6

TfergulO de rîmători din Steinbruch. La 3
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Febr. n. starea rîmătoriloră a fostă de 99.346

capete, la 14 Febr. au intrată 431 capete și

Icel mai frumos 
mijlociu 
mai slabă . 
Grâu mestecată .

f frumosă 
î mijlooiă 
1 frumoșii 
l mijlooiu

Săcară

Orză
~ y x f frumoșii
Ov6sQ {mijlociu 
Cucuruzii . . .
Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de ină . 
Sămânță de cânepă 
Cartofi .
Măzăriohe 
Carnea de 
Carnea de 
Carnea de 
Seu de vită prdspătă 
Său de vită toDită

• • • 
vitâ . 
porcii 
berbece

6
1

5 80
5 —
4 &0
3 50
3 30
3 20
3 —
2 —

— —
3 10
3 50
7 —

14 —
3 50

10 —
4 —

— 90
— —
— 48
— 48
— 30
23 —
33

tosnlfl la bursa din Viens
din 17 Februarie st. n 1893.

Renta ds aură 4°/0 - - • 116.15
Renta de hârtiă 5u/n 122 75
împrumutul^ căilor ă ferate ungare

aurii.............................................102.40
dto argintă ------- 121.50

ămortisarea datoriei eăiloră feratede
ostă ungare (prima emisune- 96 50

ămortisarea datoriei căiloră ferate de
Bonuri rurale-ungare - - - 97 50
Despăgubirea pentru dijma de vinfi 

ungurescă • ...... 151 _
împrumutului cu premiulă ungursscâ 141.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

Sosirea și Blocarea trennrilorn
în Brașovu.

I. Plecarea trenurilorti:
I. Dela BrașovH la Pesta

Trenulîl mixtă: 4 ore 20 min. diminâța.
Trenulă accel.: 2 ore 18 min. după am. 
Trenulîl de persone : 7 6re 23 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulîl accel.: 5 ore 15 minute dimin.
Trenulîl mixtti: 11 ore înainte de amâcjl.
Trenulîl aooel.: 2 6re 19 min. după am.

3. Dela Brașovii la Zernesci:

Trenulă mixtă: 9 6re 5 min. diminâța.
Trenulă mixtă : 5 ore 13 min. după am.

Dela Brașovii la Ch.-Oșorheiu.

Trenulîl mixtă: 5 6re 20 min. dimineța.
Trenulă mixtă : 8 ore 50 minute a. m.
Trenulă mixtă: 3 ore 10 miD. după am.

Sosirea trenurilorti în Brașovu:
I. Dela Pesta la Brașovii:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovii:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă: 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 17 minute săra.

3. Dela Zernesci la Brașovu.

Trenulă mixtă: 6 ore 2 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 1 6ră 14 min. după am.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovii.

Trenulă mixtă: 8 6re 25 min. dimineța.
Trenulă mixtă: 5 ore 32 min. după am.
Trenulă mixtă : 9 6re 25 min. sera.

PrODriUtîrS Dr. Aurel Hureșlanu.
Redactorii responsabilii: Gregoriu Maio™.

1L..II... Ultima venerare totală a depoului remasii JL

EtfBarea bancrută '
New-York și Londra n’au lăsată necruțată nici continentală euro- 

penă și marea fabrică de argintăriă s’a vădută necesitată să dăruiescă 
întregulă ei deposită în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternicită să îndeplinesoă acestă mandată.

Eu dăruescu
prin urmare ori cui, fiă bogată ori săracă, următărele obiecte pentru 
mica sumă de fi. «. 30. adecă :

6 cuțite fine de masă ou lamă veritabilă englesă,
6 furculițe de argintă patentă americană dintr’o bucată,
6 linguri de argintă patentă americană,

12 lingurițe de argintă pentru cafea patentă americană,
1 lingură de argintă pentru supă patentă americană,
1 lingură de argintă pentru lapte patentă americană,
6 cescl Victoria englesesci,
2 candelabre de masă,
1 strecurătore pentru ceiu,
1 zaharniță,

42 bucăți la ună locă.
T6te cele 42 de obiecte susă amintite au costată 

mai înainte fi. 40 și acum se potă cumpăra pe pre- 
țulă bagatelă de fi. 6.30. Argintulă patentă americană 
este ună metală albă, care îșl păstreză oolorea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acestă inserată nu e
o șarlataniă

mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i 
convine marfa îi trimită banii înapoi, nimenea însă să 
nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favorabilă de- 
așl procura aoestă garnitură (iomposă pănă se mai afla.

Se trimite numai cu rambursă poștală său cu trimiterea înainte 
a sumei.

Cu deosebire recomandă prafulu de curățită aceste obiecte, o cutie 
dimpreună cu indicarea folosirei costă 15 cr.

P. PeiTberg’s Agentur 
Ser verein. amerii. PateDt-SUbemaren-Fabrik, 

Wien, I. Deutschmeisterplatz Nr. 4—5.

Domnulfi Dr. Med. Bon isoh. mia recomandată garnitura.
Vă rogă a’ml trimite și mie cu Domnealui. Robert Hild,

Freiberg, 21/12 1892< șefa de gară.
Trimetemă o astfelă de garnitură. E forte recomandabilă.
Jarkovacz, 9/1, 1893. Csidomir Petrof,

* Profdsor.
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a- Ganz seid. bedruckte Foulards 85 kr. S
pofit) — foiuie schwarze, weisse unb farbige Scibenftoffe voit 45 fr. bis fi. îi.65 per 
llîcter — glatf, geftreiff, farrirt, genniftert, Damafte etc. (ca. 2^0 ucrfdj. Ouai, uni) 2000 rerfcQ. 
<farben, Deffins etc.J, porto= unb joîlfrei. îlîujîer umgefyetib. Brtcfe foften (O fr. uni) postfartcn 5 fr.

porto nad; ber Sdjweij. Seiden-Fabrik. €1. Henneherg (K. u. K. fjoflief.) Ziiricli.

Neapărat de iipsă pentru fiăcare familia este 

Cafeua-Malz a M Kathreîner Kneipp 
cu gustu de cafea bone

Acesta est^ avantagiosi) că pote înlocui cafAna amestecată 
u cichorie oferândtt o cafea hrănitore și gustosă, un escelent su

rogat la cafea.De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 
Pădiți-ve de imitațiă.

Se află în totu locuBu. .«-52.) ’A Kilo cr.

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneii 

«(.' bmevoiască a scrie pe cuponulil mandatului postaid și numerii 
de pe fășia sub care au primită diaruld nostru până acuma.

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

Adminlstraț. „Gaz. Tms.“

Nr. 28 -1893.

60 medalii de auru, 16

„Le Gloria"

„Le Gloria" 
care cărticică pbrtă

„Le Gloria" 
crestate (perforate.)

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

„Le Gloria" este de căpetatu în Brașovu la tdte 
marchetâniile și băcăniile en-gros, precum și la fia care 
debitantu mai bunu de tutunu. 52,-6

diplome de onore mari, 20 diplome 
„Hors ConcoursA

este hărtia, care în fîneță și bunătate 
întrece t6te celelalte hărții de cigarete ce esistă.

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

Dintre tdte hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună liărtia de țigarete ve
ritabilă fraiftțozescă 

„Le

fabricațiunea. d-lorfi
JOSIFU BARDOU & FILS în

PERPIGNAN—PARIS.

premialii cu cea mai înaltă distincție la tote esposițiile unde s’a trimișii, e curată destilațiă de vinu 
Beutura de predilecțiă a publicului.

I&bfou Cemtpal&a s uâczâ-ut 23»
se p©te cumpăra ora &mde

FUNDATĂ ÎN 1888.( FUNDATĂ ÎN 1888.

ipografia A. MUREȘIANU.

BRASOVU. PIAȚA MARE No. 30 J * »

Acestu stabilimente este prove^uth cu cele mai noue mijloce tehnice și ăsortatu cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
orl-ce comande cu promptitudine și acurateță, precum:

A A/*  AAiAA A APROGRAME ELEGANTE. î>
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.: BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
| DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

BILETE DE INMORMENTARI.
ZYYYYYYYYYVYY

Comandele eventuale se primesch în biurouhi tipografiei, Brașovă piața mare Nr. 30, 
etagiultt I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

cafea.De

