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Nr. 40.—Andă LVI. Brașovt, Duminecă, 21 Februarie (5 Martie) 1893.
SîBă ori autonomia?

Brașovîl, 20 Februarie v.
Este unu lucru ne mai aucțitfl 

ca stăpânirea unui statu mare și 
puternică se vină ea însăși de 
bună voia și să stăruiască pentru 
a reda unei țări și unui poporu, 
ce face parte din acelu stată, li
bertatea și drepturile, de caris’au 
bucurată ÎDainte cu sute de ani. 
Eramă dedați a vede pe cei pu
ternici, făcâudă concesiuni numai 
de silă. O escepțiune forte de lău
dată dela acesta regulă generală 
o face aeji Anglia și guvernulă ei. 
Ministeriului Gladstone i-a fostă 
dată să-și câștige gloria de a în
treprinde o acțiune mare și torte 
însemnată pentru liberarea Irlan
dei și a poporului irlanciesu, de 
bună voiă și condusă numai de 
dorința de a face unu bine acelei 
țări și acelui poporu, nu mai pu
țină ca întregului imperiu brita
nică, patriei comune.

De șâpte sute de ani se certă 
Irlandesii cu Englesii pentru drep
turile, ce li le au confîșcată aceș
tia din urmă și încă nu s’au pu
tută împăca, încă dușmănia cea 
mare dintre ei nu s’a putută de- 
lătura. In timpulă din urmă cer
tele și luptele seculare au isbuc- 
nitu cu nouă înverșunare. Der s’a 
aflată ună patriotă mare și gene- 
rosă, unu bărbatu de stată înțe- 
leptu și cu sentimente nobile, ilus- 
trulu Mr. Gladstone, care, convin- 
gendu-se de relele urmări, ce le 
păte ave îu viitoră pentru Anglia 
continuarea certeloru și a dușmă
niei cu Irlandesii, a înălțată susă 
flamura dreptății și 'a luptată și 
luptă încă, deși este deja unu bă
trână de 83 de ani, cu energia u- 
nui june însuflețită de idealurile 
frumâse și înalte ale vieței ome
nesc!, ca dreptatea pentru Irlanda 
se se și facă faptă.

Adese-orI vorbindu-se de nă- 
casurile și durerile Româniloră ar

deleni, aceștia au fostă asemenați 
cu Irlandesii, și s’a c|isă că Ardeiul e 
Irlanda Ungariei. Și pănă la ună 
punctă 6ce-care asemănarea este 
justa. Desmoșteniți suntă și Ir-, 
landesii din partea Englesiloră su- 
prematiștl, cum am fostă noi des
moșteniți de cătră suprematiștii 
ungur! Uniunea Irlandesiloră în 
Anglia, a avută cam aceleași ur
mări triste și fatale pentru ei, ce 
le-a avută uniunea Ardeiului cu 
Țera ungurescă pentru noi. Deo
sebirea cea mare însă este, că pe 
când actele uniunei dintre Irlanda 
și Anglia garanteză Irlandei de
plina egalitate cu Anglia, uniunea 
dintre Țera ungurescă și Ardelă 
a desființată tăte drepturile aces
tuia și ale poporației sale.

Der Englesii au fostă nedrepți 
față cu frații loră din Irlanda și 
i au asuprită în totă chipulă. De 
sigură că nu i-au întrecută pe Un
guri. Insă asuprirea rămâne asu
prire ori din ce parte și dela cine 
s’ar trage.

Vine acuma Mr. Gladstone și 
le cjice Englesiloră : nu putemă să 
guvemămă Irlanda, decâtă ori 
prin autonomiă, ori prin silă: ca- 
binetulă din urmă a încercat’o cu 
sila, der vedemu că nu merge; 
se damă der Irlandesiloră, ce este 
ală loră, ce li-se cuvine după dreptă 
și dreptate, să le dămă autonomiă.

Inzadară s’a opintită partida 
aristocrațiloră englesi, Tories, se 
sparie pe bătrânulă bărbată de 
stată cu amenințări. Mr. Glad
stone s’a ținută de cuvântă și 
după ce a venită la cârmă, cea 
dintâiu reformă, ce-o propune par
lamentului, este așa numitulă pro
iectă de lege seu bilu Home-rule, 
ceea ce vrea se însemneze cu 
alte cuvinte: legea pentru auto
nomia Irlandei.

In ședința camerei comune- 
loră dela 13 Febr. a. c. Gladstone 
a desfășurată principiile noului 
bilă Home-rule. După acestă bilă 

seu proiectă de lege Irlanda va 
ave ună vjee-rege numită pe șese 
ani, va avă propriulă său minis- 
teriu și propria sa dietă. Aceste 
se voră ocupa numai cu afacerile 
țării, nu și cu afacerile comune 
ale statului, cari se voră conduce 
de cătră guvernulă centrală. Ir
landesii însă voră trimite ună nu
mără ârecare de deputațl în par- 
lamentulă din Londra, cari voră 
ave dreptulă de a vota în cestiuni 
comune ale statului.

Eată așader, că unu stată ca 
Anglia, pe care Maghiarii se laudă 
întotdeuna, că și-lă iau ca esemplu 
de stată constituțională în adevă- 
ratulă înțelesă ală cuvântului, nu 
se 8fiesce de a mărturisi prin gra- 
iulă primului său ministru întâiu, 
că numai prin autonomiă crede a 
pute guverna cu succesă Irlanda, 
și ală doilea, că dându Irlandesi- 
loră ministeriulă și dieta loră, ba 
chiar și ună vice-rege, nu se teme 
nicidecum, că’și va periclita uni
tatea și puterea, ce o esercită în 
concertulă stateloră europene.

Rămână der în veci de min
ciună și de batjocură asupritorii 
noștri unguri, cari (Țcu că, dân- 
du-se Ardeiului autonomiă și dieta 
propriă s’ar amenința unitatea, ba 
chiar și esistența statului ungară. 
Vorbe sec! și fără temeiu !

Gladstone e din contră de firma 
credință, că Marea Britaniă prin 
autonomia, ce se va concede Ir
landei, va câștiga numai în pu
terea și în prestigiulu ei și nu va 
ave nici cea mai mică scădere 
unitatea imperiului. A și enun- 
ciată ca principiu, că nimică să 
nu se facă, ce nu s’ar pute îm
păca cu unitatea imperiului și 
erășl a mai enunciată ună mare 
principiu de dreptate și de echi
tate, ca pretutindeni, pre câtă nu
mai este cu putință, minoritățile 
în Irlanda să fiă scutite.

Principiulă deplinei egale în
dreptățiri pe basele federațiunei 

este așader temelia, pe care Glads
tone vre să așe4e pentru tdte ve- 
curile împăcarea între Anglia și 
Irlanda.

Maghiarii noștri să fiă consec
venți și ca unii, cari ținu că An
glia este ună statu de modelă 
constituțională, să ia esemplu și 
dela regimulă Gladstone și să pro
cedă ca densulă, pentru-ca să ră
dice puterea și prestigiulă statului 
ungară.

Să facă așa și să nu cârtescă 
cu cei dela „Nemzet" în contra 
programului irlandesă ală lui 
Gladstone, care stă multă mai 
susă ca omă și ca politică, de
câtă se pâtă fi atinsă de balele 
veninâse ale unoră pigmei împin- 
tenațl.

Le e temă aBupritoriloră noștri 
ca nu cumva ceea ce se petrece 
a4> în Marea Britaniă, să încura- 
geze nisuințele de egală îndrep
tățire ale națiuniloră nemaghiare.

De geba cântă ei însă, că a- 
ceste nisuințe daco-române seu 
slave n’au rădăcină aici; că Un
garia milenară ar fi unu statu 
unitară și altele de aceste, căci 
acj.1 scie și celu din urmă locui- 
toru ală acestoră țări ce să credă 
despre aceste bârfei! șoviniste ma
ghiaro.

Mai bine ar face ei să cetescă cu 
atențiune vorbirea ilustrului băr- 
bată de stată englesă, care o în- 
cheiă (jicendă: „n’așl voi bucu- 
rosă să lasă moștenire țării mele 
certele ce au trecută din geue- 
rațiune în generațiune de șepte 
sute de ani, de aceea vă conjură, 
aprope cu limbă de morte, st-o 
rupețși cu trecutulu și să lăsațl să 
domnescă iubirea, concordia și 
strînsa solidaritate!"

Când se voră decide odată și 
asupritorii noștri a-o rupe cu tre- 
cutulă ?

foiletonul!! „gaz trans.u

A8î Baba șâ cei patru-deca 
de hoți.

(Fine).

Trecură mai multe săptămâni. 
Intr’aceea hoții erășl se’ntorcă 
odată la peșteră, pe care o ocoli
seră de multă timpă. Pentru-că ei 
voiau să trecă mirosulă de putre- 
giune ală mortului. Spre mi
rarea loră văzuseră, că acesta dis 
păruse și că săculețele cu bani 
încă se împuținaseră.

„După cum vedemu, 4ise °ă- 
pitanulu, secretulă nostru nu l’a 
cunoscută numai mortulă. Suntemă 
descoperițl și pierduțl, decă nu ne 
vomă păzi/ Pe încetulu vomă 
pierde comorile adunate de înain
tașii noștri, ba suntemă amenin
țați a fi și prinși. Noi trebue să 
omorîmă și pe ală doilea, care 
scie de secretulă nostru. Pentru-că 
a trebuită să fiă cineva, care să 
ia pe mortu de aici. De aceea 

unulu dintre noi, celă mai cura- 
giosă, mai îndemânatică și între- 
prin4ătoră trebue să se îmbrace 
ca călătoru, să mergă în orașă și 
să cerceteze, decă nu se vorbesce 
despre cineva, care ar fi murită 
deodată. In chipulă acesta amu 
descoperi, cine a fostu omulă, pe 
care noi l’amă omorîtă, după cum 
a meritată, și vomă sci și unde 
locuia elă. Mai departe apoi vede- 
vomă noi ce vomă face."

In urma acesta, causa se în
credința unui hoță. Chiar a doua 
4i hoțulă îșl schimbă hainele și 
plecă la drumă spre cetate, unde 
ajunse forte de vreme. Pe pieță 
era numai o singură prăvăliă des
chisă, în care ședea pe scăunenciu 
unu cârpaciu bătrână. Hoțulă pofti 
bună dimineța și 4ise cătră elă: 
„Moșule, tare de dimineță începi 
să lucii. La bătrânețele tale mai 
poți vede așa de nâpte?"

— „Or! cine ești, răspunse 
cârpaciulă, fără dor și păte nu 
mă cunosc!; îți spună, că cu totă 

vresta mea, totă am ochi forte 
buni; chiar și dăună-4ile ți-am cu
sută ună mortă, și unde? — la 
ună locă, unde nu era mai multă 
lumină ca aici. — „Ce spui? Ună 
mortu?" strigă veselă hoțulă cuge- 
tândă, că acum și-a și ajunsă sco- 
pulă. „Ună mortu?" pâte vrei să 
cjici cearșafulă, în care era învă- 
lită". — „Ba nu, eu sciu ce4ică", 
răspunse păpucarulă. „Der tu vrei 
numai să mă ispitescl. Ei! n’o să 
reușesc!!“

Hoțulă ve4u acum cum stă 
treba; puse ună galbenă în mâna 
păpucarului și 4ise: „Nu vreu să-ți 
aflu secretulă ; arată-mi numai casa 
unde ai cusută mortulă!"—„îmi 
pare rău", răspunse păpucarulă, plă
cerea acesta nu ți-o potă face, 
pentru-că am fostă dusă pănă la ună 
locă, acolo mi-au legată ochii și 
m’au dusă într’o casă, din care 
am eșită eră cu ochii legați." — 
„Credă, că celă puțină drumulă 
îlă vei sci! Vino deci cu mine, 
vomă umbla crucișă curme4ișă, 

cum ai umblată tu atunci. Și fiindcă 
totă muncitorul o este vrednică de 
plata sa, mai ține unu galbenă!"

Bătrânulă cumpăni cei doi 
galbeni în mână și stete pe gân
duri. In sfârșită 4^0 ■ „Nu potă 
sta bună, că voiu nimeri drumulă. 
Fiindu însă că doresci să cercămu, 
poftesce. O să mi dau silința."

Plecară împreună. La ună locă 
anumită 4ise Mustafa: „Aici mi-se 
legară amândoi ochii." — „Bine", 
răspunse hoțulă, care își și scosese 
batista. „Să încercămă bre nime- 
rimă și mai departe." Picândă a- 
cestea, îi legă ochii și merse mai 
departe, acum purtândă elă pe 
bătrână, acum purtându lă acesta 
pe elu, pănă când Baba Mustafa 
4ise: „Nu credă, că atunci să fi 
mersă mai departe". — Hoțulă 
făcu iute ună semnă cu creta îna
intea casei unde steteau — era 
în faptă casa Ivi Cassim—și apoi 
îi luă legătorea de pe ochi.

Hoțulă îi mulțumi pentru bu
năvoință și fără întâi’4iare se grăbi 
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Pe 4* 00 merge în Ungaria se des- 
vâlesce tota mai multa lupta între gu- 
vernu și clerulu 'catolică din prioiua 
proiectelorQ biserioescl ale d lui Weo- 
kerie. Țera întrâgă e împărțită în douA 
mari tabere: una, oare voesce să intro
ducă nouă reforme pe tăremulii biseri- 
cescfi) și alta, oare se împotrivesoe din 
răsputeri acestora reforme. Stămă, va să 
4ică, în fața unui răsboiu râligionarfi ale 
cărui urmări nu se potQ prevede și oare 
de sigurii nu va contribui, decâta să tur
bure pacea și liniștea dintre pr>p6re și 
oonfesiuni. Vina oade fără îndoiala hbu- 
pra guvernului, oare prm oele trei pro- 
ieote bisericescl, oe le-a luată în progra
mului său politioO, voesoe să ocrotâsoă 
pe de-oparte jidovimea urgisită, er de 
altă parte să slăbescă outerea morală a 
oierului asupra credinoioșilortl și să in
troducă, prin căsătoria civilă, imorali 
tatea, necredința, să sgudue astfelă fun- 
damentulă, pe care suntă așe4ate priu- 
oipiile religidse și tradițiunile sfinte ale 
bisericei. Aoesta este o pnmejdiă mare, 
primejdiă, care, mai alesă pentru noi 
Românii, va ave urmări nespusă de pă- 
gubitore nu numai din punctă de vedere 
oonfesiouală, oi și națională. — Guver- 
nulă unguresoă simțindă, că autoritatea 
și puterea lui nu-i ohezăușesce o învin
gere sigură, a înoepută să pună la cale 
manifestațiunl de aderență față ou nouăle 
sale proieote, porunoindă fișpaniloră din 
oomitate, oa adunările oomitatense să se 
declare pentru politioa lui bisermescă. 
iDtr’aceea îosă episcopii catoliol și în 
genere clerulă catolică înoă nu stă cu 
manile în sînă. Mulțime de episcopl oa- 
tolicl au convocată adunări de preoți în 
cari s’au declarată oontra proiectelor^ 
guvernului, er de oâte-va 4^0 întregi 
episcopatulă catolică din Ungaria este în
trunită într’o conferențâ, oe se ține în 
palatulă din Buda ală primatelui Unga
riei. Conferențâ acesta s’a întrunită cu 
scopă de a desbate cele trei adrese cari 
voră avă Bă se trimită Papei, monar 
ohului și guvernului. In oele trei șediuțe 
de pănă acum, conferențâ a stabilită ou 
prinsuld memorandeloră, ce sun^Q a să 
trimite Papei și monarohuluî ou privire 
la oăsătoria civilă. Acesta două 
memorande combată din fundamentă oă- 
sătoria civilă, oa pe una, oare nu pâte 
să aducă decâtă neînțelegeri, desbinărl 
și pagube morale în societatea omenescă 
și între cetățenii aoeleașl patrii.

*
Foia ungurăscă „Magyar Hirlap't nr. 

dela 3 Martie scrie ună primă articulă înti
tulată „Linia libertății14, în care se o- 
oupă cu serbarea 4d0i de 15 Martie, a- 
decă diua când Ungurii au proolamată 
în 1848 revoluția. In amintitul articula 

se 4ice între altele: „Să fimă atrînșl u- 
nulă lângă altulă. Să nu fiă nici m&oară 
o oomuuă maghiară în Ungaria, în oare 
diua de 15 Martie să trecă fără a fi săr
bătorită. Unde suntă și numai 100 Ma
ghiari la ună looă, ei să șl aducă aminte 
de cele trecute și să se gândăsoă la oele 
presenter la veohii eroi și la vitejii de 
a4l. Cei înțelepți să lumineze pe cei ne- 
8ciutorl; oratorii să vorbâsoă, oei cre- 
dinoioșl să predioe14. — Bune și frumbse 
suntă sfaturile aceste ale foii unguresel. 
Să nu uitămă însă, oă dâoă ar fi vorba 
de-o astfelă de manifestații națională la 
noi Românii, aceeași foiă ar striga din 
răsputeri după gendarml si proourorl. 
Da, fiindcă Maghiarulă îșl închipuesce 
libertatea ca fiind numai unguresoă, er 
nu o libertate generală și sfântă pentru 
tâte poporele, oarl și-au jertfită sângele 
și viața pentru a o dobândi. Pe când 
Maghiarii serbezi 4,ua libertății loră ne- 
genațl și neopriți de nime, pe atunci ei 
ne oprescU nouă Româniloră ori oe lina- 
uifestațiune națională. Stăpâniți de-ună 
turbată șovinismă ei ni-au oprită de ne
numărate ori serbarea 4delorQ epooale 
din viața ndstră națională. Ni-au oprită 
și ne opresoă oânteoile și colorile națio
nale sub cuvântă, că ar fi dușmane 
statului, er acesta au făcut’o și o facă 
pentru-oa cu atâtă mai vertosă să dea 
dovf-41 pipăibile cum înțelegă ei liberta
tea. Dâr precum ei au 4i mare în is- 
torta lupteloră loră 4lua de 15 Martie, 
tocmai așa avemă și noi Românii diua 
de 3/15 Ma>u. Cuviue-să dâră să urmărnă 
și noi sfaturile foii unguresel. Fără de 
nici o temere, ou însuflețire și entusiasmă 
sfântă națională să fimă, ’n scestă 4’ 
mare strînșl unulă lângă altulă. Să nu 
fiă — vorba lui „Magyar Hirlap“ — 
i.icl ună petecă de pămentă locuită de 
Români în care 4iua de 3(15) Maiu să 
treoă iă’ă a nu fi sărbătorită- Unde 
vomă fi chiar și numai doi inși la ună 
looă, să ne aducemă aminte de cele tre
cute și să gândimă la oele presante. Cei 
înțelepți dintre noi să lumineze pe oei 
nesciut''rl; să ne înoăl4imă inimile și să 
ne întărimă sufletele: să serbămă cu 
vrednicia și sfințenia măreța 4i de 3 (15) 
Maiu...

*
Intre oele mai ravoltâtore mijlooe 

de maghiarisare, oe le aplioă guverndă 
unguresoă față de Românii Bănățeni, 
este îără îndoielă maghiarisarea prin 
colonisâri. Soi mă, oă Rjmânii bănățeni 
ținuseră în causa aoesta două adunări 
poporale însemnate, unulă în Lugoșă sub 
oonduoerea d-lui advooată C. Bredioeanu, 
er altulă în Fâgetă sub oonduoerea d-lui 
protopopă Sevastiană Olariu. Din aceste 
adunări se trimiseră astă tămnă două 
deDotațiunl la guvernă, cerândă, ca la 
împărțirea pământului erarială, să fiă și 
Românii luațl în semă și să ii se facă 

și loră parte din pămeuturile statului cu 
prețnlă și pe lângă oondițiunile, în cari 
li-se face parte și altora. Ministrulă de 
agricultură Bethlen li-a și promisă atunci 
Româniloră, că le va faoe dreptate, îm- 
părțindu-le și loră pământă oa și la ori 
cari alte nemuri, pentru-că și ei suntă 
cetățeni ai statului, și ei plătesoă dări, 
și ei susțină armată, prin urmare și ei 
au dreptă la bunurile statului, dâoă nu 
mai multă, der oelă puțină ca ori cari 
alte nemuri străine din țâră. Promisiu
nile ministrului Bethlen însă au rămasă 
pănă acum vorbe gole, căol guvernulă 
UDguresoă nu vrâ să sole de aceea, că 
și Româniloră li se ouvine drepturi. Elă 
soie numai să despdiă pe Români de 
drepturi și să-i faoă robi sămențiiloră 
străine, der ca să le faoă și loră parte 
la vre ună bine, te a ferită sfântulă.

In 25 Februarie n. o. guvernulă a 
mai trimisă pe oapulă Româniloră bănă
țeni vre o 300 de familii de venetici de 
prin Bichișă-Ciaba, Mako și alte părți 
ale Ungariei, oarl s’au așe4ată pe moșiile 
fisoului dintre Bnjoră, Răchita și Bă- 
seștl. La fiă-oare familiă ’i-s’au dată oâte 
20 jugăre de pămâută, împreună cu 
casă, gradină și looă de pășiune din des
tulă. Fiă oare familiă este datore pentru 
aoesta să plăt s-ă înainte câte 100 fl. 
la peroeptorată, er de aoi înainte oâte 
80 fl pe ană îu timpă de 19 ani.

Vefll bine, oă oondițiunile aoestea 
suntă câtă se pote de ușore și mulțl 
Români ar dori să cumpere și ei pă- 
mentă în astfelă de oondițiunl, mai alesă 
fiind-că pământulă este tocmai lângă ei. 
Guvernulă însă nu vrâ să le dea Româ
niloră, oi numai Unguriloră și venetici- 
loră străini, pe cari îi aduoe aici de 
prin pustele Ungariei pentru ca să tur
bure ticna și pacea Româniloră. 0 mai 
mare nedreptai-e nici oă se pâte. Cu ce 
dreptă vine guvernulă să ia moșiile sta 
tului, la cari noi avemă dreptă și cari 
suntă și ale nostre, și să le dea numai 
Maghit-riloră și venetioiloră, er pe noi 
să ne huiduiescă? Nu este ore acesta o 
despoiare de averea propriă, nu este o 
nedreptate strigătore la oeriu?

*
lu săptămâna acâsta, Camera ro

mână s’a ocupată cu desbaterea proiec
tului de lege privitoră la îmbunătățirea 
sorții clerului din România. După 
aoestă proiectă, pentru a fi numită pa- 
roohă într’o parochiă dela orașO, care 
nu va putâ fi mai inioă de 400 familii, 
se poftesce diploma de doctoră în teo 
logiă; âr pentru a fi paroc-hă la sate, se 
poftesoe 12 ani de studiu. Preoții dela 
orașe (ca doctori în teologiă) voră primi 
dela stată oelă puțină 200 lei, adeoă 
cam 90 fl. la lună, âr preoții dela sate, 
(cu 12 ani de studiu) voră primi 80 lei 
la lună. Pe lângă acâsta, preoțiloră li se 
lase îu folosință ecleșiile, seu sesiunile 

parochiale de pănă acum, âr unde nu 
se află eoleșii, li-se voră spori lefile cu 
25 lei la sută. După 10 ani de servioiu, 
lâfa fiă-oărui preotă se sporeăoe ou 2O9/o, 
âr după alțl 10 ani de servioiu, lâfa se 
sporesoe încă cu 2O°/o. Mai au preoții 
și venitele după patrafiră, âr la oasă 
dâoă din causă de slăbioiune n’ară mai 
putâ sluji, ori dâcă au împlinită anulă 
ală 70 lea ală etății, ei au dreptulă de 
a trage pensiă dela stată. — Legea aoâsta 
se va pune în aplicare la 1 Aprilie 1894.

OILE piLEL
— 20 Februarie.

Prelegeri pentru poporă. Ni-se scrie, 
oă învățătorii români dela șoâla capitală 
din comuna Avrigă au venită la lăuda
bila ideiă. ca în tâte sările din Dumineci 
și sărbători să țină prelegeri pentru po- 
poră, cari în forma unoră serate literare 
s’au și ținuta pănă acum regulată, în- 
oepândă din 4lua Sf. Audrei, oând 
s’a ținută prima serată festivă în a- 
mintirea fericitului metropolită Andreiu 
Șaguna. Aoâstă serată se ținuse sub pre- 
«idiulă d-lui protopopă de-aoolo Ioană 
Cândea. Au vorbită: d-lă I. Cândea ju- 
niorO, proprietară în Avrigă și d lă îu- 
vățătoră Georgiu Postea, er d-lă direo- 
toră școlară Ioaohimă Băoilă a cântată 
cu școlarii mai multa poesii frumâse. 
Dintre prelegerile, oe s’au mai ținută 
de atuucl încâoe, amintimă prelegerea 
d-lui învățătoră Ioană Raoota deBpre 
soăderile tutunului, d-lă oassară comu
nală I. Maosimă despre mașinale de 
săpată și sămănată; d-nulă învățătoră 
Nechita Sperlea despre meserii; d-lă I. 
Cândea junior despre banii oei noi; 
d lă direotoră școlară Băcilă despre cre
dințele deșerte la poporă etc. eto. După 
oum ni-se scrie, seratele acestea suută 
de obioeiu bine cercetate diu partea po
porului, care pdrtă multă interesă față 
de aoeste prelegeri practice și multă fo- 
lositâre pentru elă. — Nu mai înoape 
îndoiâlă, oă aoestă esemplu ală braviloră 
noștri învățători din Avrigă e oâtă se 
pdte de lăudabilă si amă dori din inimă, 
oa nobilulă loră esemplu să fiă câtă mai 
multă imitată din partea cărturariloră 
noștri de prin comun*.

— x—
Din Bânatfi. ni-se scrie, oă la 5 (17) 

Februarie o. s’a întâmplată alegerea de 
primară în comuna Lunga (Constanța, 
Kun Seleșă). Comuna acâsta e loouită 
de Români și de Nemți, dintre cari Ro
mânii fiindă în majoritate, ară fi dorită 
să șl alâgă primară pe ună Română. In 
acâstă drâptă și românescă dorință a 
loră însă au fostă împedeoațî de slugar- 
nioulă notară Antonie Stefanoviciu, care 
încă portă numele de Română, der n’are 
inimă românescă, căci în iocă de a-i 
sprijini pe Români oa să-și alâgă ună 
primară din sinulă loră. după cum s’ar 
fi ouvenita, elă s’a dată pe partea Nem*

în pădure, ca se raporteze tovară- 
șiloru săi.

Nu multă dup’aceea eși Mor
ghiana din casă, să aducă ceva. 
Când se re’ntbrse, văZu semnulă 
de cretă dinaintea ușei și se în
trebă singură: „Ce se’nsemneze 
asta? Este asta jucăriă, orî are 
cineva gânduri rele în contra stă
pânului meu? La tbtă întâmpla
rea este bine să fiă omulu cu bă
gare de semă.“ Ea luă numai de- 
câtă o bucată de cretă și făcu a- 
celași semna înaintea mai multoră 
case vecine. Dup’aceea întră în 
casă fără se spună ceva la stăpâ- 
nă-sa.

Intr’aceea hoțulă ajunse la soții 
lui și le spuse, cum a iscodită 
casa. Căpitanulă îlă lăudă și po
runci, ca ceta întregă să-și schimbe 
hainele, se ascundă sub ele arme 
și se se furișeze în cetate pe că
rări deosebite, apoiseseîntelnescăîn 
piața cea mare. Elă avea de gândă 
ca eelu reîntorsă se-i arate casa 

și apoi să se socotescă, ce e de 
făcută ?

Porunca căpitanului fu împli
nită. Când, ajunse elă cu călăuzulă 
dinaintea unei case, unde făcuse 
semnă Morghiana, călăuzulă cțise: 
Acesta e semnulă! Trecendă însă 
ceva mai departe, ca se nu dea 
prilegiu de bănuelă, la casa vecină 
vecjură același semnă. Atunci în
trebă căpitanulă, care din două 
este cea adevărată? Călăuzulă era 
totă mai zăpăcită, văZendă, că și 
următbrele trei case au acelașă 
semnă. — „Eu am făcută numai 
ună semnă11 cțise elu, „cine a făcută 
celelalte nu sciu. La care am fă
cută eu semnă, nu potă gâci “

Căpitanulă se duse numai de
câtă în pieță și însărcină pe celă 
dintâiu dintre omenii lui, pe care-lă 
întelni, se spună celorlalți, că li-s’a 
zădărnicită totu planulă.

Hoții se retraseră în pădure și 
a doua-eji trimiseră unu altă is- 
coditoră. Cu ajutorulă cârpaciului, 
află și acesta casa lui Cassim și, 

la ună locă cam ascunsă, făcu ună 
semnă cu ceruză roșiă. Morghiana 
înse, care era cu multă băgare de 
semă, descoperi semnulă și eră le 
strică planulă...

Acum luă însu-șl căpitanulă 
causa în mână. Elă și fu condusă 
de papucară înaintea casei lui Cas
sim, nu făcu înse nici ună semnă 
ci, preumblându-se de câteva-orl 
pe dinaintea ei, și-o întipări în me
moria așa de bine, că era peste 
putință se o schimbe cu alta. 
Dup’aceea se reîntbrse în pădure 
și-și făcu planulă. Prin supușii sei 
cumpără în satele vecine două
zeci de catâri și patru-cțecl burdu
furi gble pentru uleu. In fiă-care 
burdufă băgă câte-ună hoță și-i 
încărcă pe măgari. Cu caravana 
asta de măgari, căpitanulă, străfor- 
mată ca negustoră de uleu, plecă 
spre cetate, unde ajunse cătră 
seră. Elă se duse dreptă la casa 
lui Cassim, în care locuia acum 
Aii Baba.

Aii Baba, după obiceiulă lui, 

ședea înaintea ușei se respire aeră 
curată. Căpitanulă hoțiloră se duse 
la elu și-i cjise: „Domnule! cu 
uleulă meu în burdufuri vină forte 
de departe și nu sciu, decă voiu 
mai căpăta unde va locă de masă. 
De m’ai primi pentru nbpte în casa 
ta, ți așă fi fărte mulțămitoră“ — 
„Din totă inima răspunse Aii Baba 
și-lă pofti să între în curte cu ca
târii. Aici porunci sclaviloră săi 
să ajute străinului să iee sarcinile 
de pe catâri. Și stete și elă de 
față pănă se isprăvi lucrulă acesta. 
Când eși străinulă din grajdu, se 
uită împrejură prin curte, unde 
s’ar pute culca. Aii Baba însă 
Zise, că elă nu pbte suferi ca 6s- 
pele lui să dbrmă sub cerulă li
beră și-i dete o odaiă din casă.

Căpitanului nu-i plăcu de locă 
îngrijirea asta a lui Aii Baba. Elă 
ar fi durmită bucurosă în curte, 
pentru-că atunci s’ar fi putută în
tâlni mai ușoră cu hoții din bur
dufuri. Invitarea lui Aii Baba însă 
n’o putu respinge. 
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țilorfl și a luoratâ pentru isbenda aces
tora, ba încă de bieții Români, cart i-au 
datft lui pânea și l’au alesă notară prin 
voturile lorO, șl-a bătută ohiar jooă. Din 
asta oausft poporulft e fdrte mâhnită asu
pra acestui slugarnică notară, oare prin 
astfelă de purtare tieăldsă s’a făoută 
vrednică de disprețuia și urgia Româ- 
niloră, er nu de înorederea lorii. Totă 
atâtă de slabă este și ună frate ală 
aoestuia. cu numele George Sfefanoviciu, 
care funoționeză acolo ca învățătoră. 
Acesta încă a votată pe partea Nem- 
țiloră. Ca învățătoră e leneșO peste mă
sură și nu face ou copii nici ună pro
gresa. Poporulă l’a alesă ca învățătoră 
numai ademenită de lingușirile și pro
misiunile sarbede ale notarului, der aoum 
se vede forterînșelată și e câtă se pdte 
de nemulțămită cu elă, deore-ce nu stă 
de șoolă și e nemernică f6rt». Mai marii 
noștri biserioescl ar face bine, dâcășî-ar 
însemna numele acestui InvSțătorG, 
care mănânoă inzadară pânea poporului.

— x—
Retragerea Metropolitului PrimatH. I. 

P. S. S. Metropolitulă Primată alo Ro 
mâuiei Iosifă (Gheorghiană) manifestase 
deja acum câtă-va vreme M. Sale Re
gelui Carolă dorința de a se retrage din 
înalta funoțiune de capă ală B sericei 
autocefale române. I. P. S. Sa îșl mo 
tivâ hotftrîrea sa ou aceea, că sănătatea 
și versta sa înaintată nu-i mai permite 
a duce sarcina, grea oe i impune înalta 
sa posițiune. I. P. S. Metropolitulă lo- 
sifă a cerută audientă M. S. Regelui și 
reînoindă arătările de mai înainte, I a 
îumâuată demisiunea sa în sorisă rugâudă 
pe Suverană s’o prim6scă. Vineri la orele 
10 a. m. I. P. S. Sa Metropolitulă Pri
mată a fostă din nou primită la paiață. 
M. S. Regele, deși ou regretă, s’a vă- 
dută nevoită a primi demisiunea I. P. 
S. Sale pe diua de 1 Aprilie.

—x—
împăratul! Germaniei in Ungaria. Foia 

vienesa „N. fr. Presse11 scrie, că împăra 
tulă Germaniei, invitată de Majestatea 
Sa monarohulă nostru, probabilă că va 
lua parte la marile manevre ce se voră 
ține în Septemvre a o. După manevre 
împăratulă g-rmauă va fi ospele monar- 
chului nostru în Gdddiio.

—x —
Convenții comercială intre România și 

Elveția. Vineri s’a semnata la ministe- 
nulă afacenloră străine de cătră d lă 
Al. Lahovary și de d-lă I. Staub, oonsulă 
generală ală Elveției în Bucuresel, con- 
vențiunea comercială încheiată între Ro
mânia și Elveția. Aoesfă convenția are 
aceeași busă ca și convențiunile înche 
iate ou Anglia și Italia.

— x—
Ședința publică a studenților^ dela 

școlele medii române din looă se va 
ține mâne, Duminecă, în sala cea mare 
a gimnasiului. Inoeputulă la 3 dre p. m. 
Atragemă atențiunea Româniloră bra
șoveni asupra acestei producțiunl a tine- 
rimei ndstre.

—x—
Posesorii de lucrători, oari în sensnlfi 

artio. de lege XIV din anulă 1891, au 
lucrători obligați la asigurare (inclusive 
oei aplicați la industria și comerciu) se 
faoă atențl, ca în propriulă loră interesă 
să nu întârzie, ca să anunțe pe aoeștl 
lucrători ai loră la oassa districtuală 

brașoveuă pentru bolnavi (Rosenanger 
Nr 16), care va fi deschisă și mâne, Du
minecă, înainte de amerjl.

—x—
Nouă cancelariă de advocată a des- 

ohisă în Sibiiu d-lă advooată Dr. Amosit 
Prâncu.

— x—
DistincțiunI. Regele României a bi

nevoită a acorda ordinulă „Cordna Ro
mâniei" următoreloră persdne: Contra
amiralului Corsi, în gradulă de mare-ofi- 
țeră ; căpitanului de vasă Carolă Mar
chese, în gradulă de comandatoră ; căpi
tanului de corvetă Maffei di Boglio, în 
gradulă de ofițeră; d lui Pierm, con
sule ală României la Livorno, în gra
dulă de ofițeră și marchisului de Landi, 
vioe-consululă României la Genua, în 
gradulă de cavaleră.

—x—
Nunta principelui Bulgariei. Nunta 

A. S. principelui Ferdinandă ală Bul
gariei se va face pe la mijloculă lunei 
lui Aprilie. E mai multă oa sigură, oă 
nunta se va face la Sofia.

—• x-
0 nuntă sângeroși in Ungaria. In 

comuna Bertes, lângă Oradea-Mure s’a 
serbată deunficjl o nuntă țărănâscă. Se 
oununâ o fată forte frumdsă, numită Roza 
RagHny, ou ună teuără voinică din Al- 
mosd, Alexandru Bacsa. După ce s’a să
vârșită cunuuia religiosa și nunta, au 
pornită spre casa miresei; lăutarii au 
îucepută să cânte marșulă lui Rakotzi. 
Ună altă tenâră cu numele Emerio 
Gordo fiindu cam betă, porunci Țiga- 
niloră să cânte canțoneta,, Tra-ra-bum-de- 
avă.“ Nuntașulă Gheor^he Kiss se opuse. 
Gordo îufuriindu-se teribilă îi trase ună 
pumnă puternică, râsturnându-lă la pă 
mentă. At nci s’a întâmplată o luptă pe 
viață și pe mdrte între nuntașii din Al- 
mosdy și între oei din Bertes, adeoă în
tre partisanii mirelui între ai miresei. In 
lupta, mirele a primită două lovituri te
ribile de ouțită în peptă; uiți doi 6menl 
au fostă răniți de morte. Numâruiă tutu- 
roră rănițiloră se uroă la 14. In tim- 
pulă luptei, mireasa a fugită. Toți nun
tașii au fostă duși de giandarml la în- 
ohisdre.

— x —
Serată musicală. A IV serată ou abo

namente a musicei orășenesci se va da 
mâne, în 5 Martie n., în sala hotelului „Eo- 
ropa*1. Programa este următ6rea:l) „0 
nâpte în Carpațl", faneaeiă românâscă 
de Bernstein. 2) „Potpourrii fur lustige 
Leut“, de Komzak 3) „Rund um den 
Stefansthurm", potpourrii de "Wegner.

—x—
NECROLOG. George Ioanides, mare 

comeroiantă în Brașovă, a răposată la 
2 Martie n. o. în etate de 8b ani. Ilă 
jălesce întristata-i soțiă Elena n. Christo, 
împreună cu o fiică, doi fii și alte ru
denii.

— Ioaniî Popescu, notară oomunală 
în Nadabă, a râposată la 2 Martie n. o. 
în ală 56-lea ană ală vieței și ală 22 lea 
ală căsătoriei. Ilă jălesoe întristata-i so
țiă Emilia n. Mladină ou fiii și fiicele 
sale Emilia măr. Dr. Trăilescu, Livia, 
Adriană, Nioolau și Corneliu, împreună 
cu alte numârose rudenii. — Fiă-le ță
râna ușură!

Importulu liberii alu grâneloru din 
România.

In ședința din 28 Februarie & die
tei unguresol, se discută cestiunea cre
ditului agrioolti. MinistrulO președinte 
Weokerle luă ouventulti ooupându-se ou 
importulO liberft ala grânelorG din Ro
mânia. DeusulO <j'36) se impdrtft multa 
grîu din România, așa în anula 1892 
s’a importata 1,100,000 măjl metrioe de 
grîu.

Industria ungurâsoă de mârft este 
unuia dintre factorii cei mai puternici 
ala agrioulturei, de aoeea trebue sus
ținută.

Situațiunea morarilorG a devenita în 
timpula din urmă mai grea; noi amil 
văcjutd, oft ou făina ndstrft am fosta 
scoși nu numai din America, unde oon- 
ouramO mai înainte, ci și din Svedia 
Norvegia și Anglia. Morile ndstre socie
tare macină 14.000,000 mftji metrice de 
grîu, pe lângă aceea se importeză din 
străinătate 1 milionă de măjl metrice.

Prețurile cerealelord ndstre suntfl 
din ce în ce mai mari în raporta cu 
cele din străinătate, deoreoe avemO o 
industriă de moră multă mai însem
nata.

MinistrulO președinte vorbi aooi 
despre sumele, cari se dau pentru pro
gresarea agriculture]’. Așa în comitatele 
din nordulă Ungariei s’au dată în anulă 
acesta sume de bani pentru soopulă agri
oulturei, Ca oheltuell nepreliminate suntă 
a se primi și acele pentru oumpărarea 
viței de vie. Acesta sumă este de o ju
mătate de milionă, fără ca noi să ne fi 
luată împuternicirea dela legislativă pen
tru aplioerea aoeBteia.

Ministrulă în fine recomandă buge- 
tulă pentru a fi primită.

După densulă lua cuventulă Bela 
Bernâth, care polemisâ ou ministrulă- 
presedinte.

Molnar cjise, că elă oa posesoră de 
mdră, nu e în contra industriei de mdrft. 
Afluența grâului românesoă provdcă în 
Ungaria prețuri ieftine.

Ministrulă-președinte Weokerle: Din 
contră, uroă priețurile.

Molnar n’are nimică în oontra mă- 
oinărei grâului românescă, niol în con
tra acestui produotă de miră, der acesta 
nu se pdtp oontrola. Acelă grîu, în looă 
să mărgft în străinătate, pdte fi aici la 
noi și în Austria mai bine prețuită. 
Ddcft cumpărarea grâului românesoă n’ar 
oferi atâtea avantagii morilorO uugu- 
resol, atunol căutarea grâului ungurescă 
ar fi mai mare și pentru aoâsta ar fi și 
prețurile mai mari.

Morile oorăspundă intereseloră agri
oulturei ungurescl numai pănă când ma
cină cereale din Ungaria.

După aoeea urma votarea.

Ultime scirT.

Adunarea publică conohemată pe 
cjiua de 19 Febr. st. c. în Sibiiu, în 
causa proiecteloră de lege religionare s’a 
ținută la <5ra fixată. După ună raportă 
oe l’amă primită numai la încheierea nu
mărului de ac}I, adunarea a fostă presi- 
dată de d-nii protopl Papiu și Russu, 
notari au fostă Dr. I. Greou și Dr. 
Am os Frâncu. Au vorbită d-nii I. Papiu, 
Comșa, Z. Boiu, I. Cloaje, I. Moldovană 
și apoi s’a votată unanimă o resoluțiune 
prin care se protesteză în contra pro
iectatei căsătorii civile și a matriculeloră 
oivile. S’a propusă apoi și s’a hotftrîtă 
a se adresa Maj. Sale Monarchului o te
legramă, prin care „să se aooentueze lea
litatea și supunerea oeloră întruniți la 
adunare". Acdstă hotărîre s’a luată pe 
deasupra, nefiindă prevăcfutft în programa 
adunării.

Literatură.
„ Deșteptarea “ este numele unei 

nouă gazete pentru poporă oe apare, 
dela înoeputulă aoestui ană în Cernăuți 
(Buoovina) la 1 și 15 a fiă-oftrei luni. 
Costă pe ană 2 fi.; pe i/i ană 1 fi. — 
Amă primită pănă aoum patru numere 
din aodstă gazetă, oare e sorisă într’ună 
limbagiu poporală fdrte plăcută, e bine 
redigeată, ține sdmă mai alesă de tre
buințele oasnioe ale poporului nostru bu
covineană, pentru care aduoe feliu de 
feliu de scrieri și povățuirl higieDÎoe, 
economice, juridsoe, eto. eto., — tote 
de mare folosă și fdrte ușoră sorise. 
Editoră și administratoră ală aoestei ga
zete este d-lă Dimitrie Bucevschi, oare 
oontinuândă a eda aodstă fdift în mo
dulă cum a edat’o dela anulă nou în- 
odee, va aduoe de sigură, mari servicii 
poporului română din Buoovina. ’I do- 
rimă sucoesă.

♦

A apărută :

„Nonlfi atacii asupra școleloru nos- 
tre,=politioft maghiară de instrucțiune." 
(Reproduoere după „Telegraful Română"). 
Sibiiu, Tipografiia arohidieoesană, 1893. 
— Formată mioă de 87 pag. Prețulă 
25 or. *

In tipografia dieoesană din Aradă 
a apărută: Legea de pensiune învețăto- 
rdscă, tradusă și espiicatft de Blasiu 
Codrenu, învdțfttoră română în Sân-Ni- 
oolau-mieă (Kis-Szt. Miklos, p. u. Uj- 
Aradă). Formată mică de 151 pag. Pre
țulă 1 fl. 5 or. trimisă franoată. Cuprin- 
sulă: Legea din an. 1875 legea din 
1891; Regulamente, instrucțiuni și ordi- 
națiunl ministeriali.

După ce au mâncată amândoi 
împreună, căpitanulă se duse în 
odaia lui, er Aii Baba porunci 
sclavei sale Morghiana, ca pe a 
doua 4* se pună la îndemână cear- 
cefurile pentru baiă, fiindcă doria 
se se scalde, er la reîntbrcere să 
fiă gata o supa bună de carne.

După ce a poruncită acestea, 
s’a culcată. Morghiana însă se a- 
pucâ de lucru. Pe când așecța 
cearșafurile, de-odată i-se stînge 
lampa. Din întâmplare în tătă casa 
nu se mai găsea uleu. Atunci îi 
veni în minte, că pote scbte ni- 
țelă uleu și din burdufurile străi
nului și cu lampa stînsă trecu prin 
curte cătră grajdă. Când deschise 
ușa, hoții ascunși în burdufuri gân
deau, că e căpitanulu și când ea 
puse mâna pe celă dintâiu bur
dufă, hoțulu din elă întrebă: „e 
vremea ?“ Morghiana se spăriă, 
der fiindcă era tată cuminte, se 
reculese îndată și răspunse încetă : 
„încă nu, der îndată/“

Se duse la ală doilea burdufă; 

aici auc}i aceleași vorbe, și totă 
astfeliu pănă la celă din urmă, în 
care era uleu într’adevără. Fata 
umplu lampa și se duse în casă. 
Aici trezi pe sclavă și-i c^96 s® 
umple o căldare mare cu uleu din 
burdufă. Sub căldare apoi aprinse 
ună focă strașnică. Când ferbea 
căldarea, c|ise sclavului să-i ajute 
a-o duce în grajdă. Aici turnă 
pe gaura, ce-o lăsaseră hoții pen
tru răsuflare, în fiă-care burdufă, 
atâta uleu ferbinte, câtă era de 
lipsă ca să înădușe și să omăre pe 
hoți.

Morghiana se reîntbrse în bu- 
cătăriă și aștepta să veflă, ce se 
întâmplă. Nu trecu multă și că- 
pitanulă începu să arunce petri- 
cele mici în curte. Acesta era sem- 
nulă, ca hoții să taie burdufurile 
și să ese afară. Fiindă însă că nu 
se mișca nimeni, spăriată se duse 
singură în curte. Puțină după a- 
ceea Morghiana îlă văcțu fugindă 
în ruptulă capului din grajdă și 
după aceea sărindă peste zîdă a- 

fără din grădină. Sclava, liniștită, 
că a scăpată pe domnulu seu și 
familia lui de perire sigură se culcă 
și ea.

A doua 4b când se întbrse Aii 
Baba dela baiă, Morghiana, liniș
tită, îi aduse supa de carne, fără 
se 4ică ceva. Numai când stăpâ- 
nulu ei se miră, că dspele lui, ne- 
guțătorulu străinu, încă nu s’a 
dusu în pieță, îi descoperi cele în
tâmplate peste nopte.

Aii Baba se miră de înțelep
ciunea fetei și 4ise: „Morghiană, 
totdeuna mi-ai servită cu credință. 
Astă4i am se-țl mulțumescu chiar 
vieța mea. Iți dăruescă libertatea. 
Mai târ4iu însetevoiu și răsplăti. 
De-ocamdată trebue se ne scăpămă 
de cadavrele mi șeiloru acestora, fără 
ca se afle lumea ceva despre ei.“

Au săpată în grădină o grdpă 
largă și adâncă, în care Aii Baba 
cu ajutorulă Morghianei și ală 
sclavului, îngropară și astupară 
pe toți hoții uciși, împreună cu 
burdufurile.

Intr’aceea căpitanulă hoțiloră, 
aprinsă de măniă, ședea în peștera 
cu comorile și cocea planuri de 
resbunare.

Câte-va 4^e mai târ4iu eră 
sosi în cetate ună nou neguțătoru 
cu fdrte multe covbră prețiose de 
Persia. Elă închiriă numai decâtu 
o prăvăliă în pieță și după-ce 
așe4ă marfa în ea, începu a cer
ceta pe neguțătorii vecini. Intre 
aceștia era și feciorulă lui Aii 
Baba, care ținea prăvălia unchiu
lui seu Cassim. Neguțătorulă străin 
era ună omă fbrte umblată în lume 
și scia povesti multe. Fiindcă fe
ciorulă lui Aii Baba era omu deș
teptă, legă îndată prieteniă cu 
Hussein — așa se numea străi- 
nulă, — cre4endă, că va afla dela 
elă lucruri, cari îi voru fi folosi- 
tore în călătoriile lui următbre. 
Se părea, că și lui Hussein îi plă
cea de tîneră, pentru-că îlă învită 
mai desă la masă.

Feciorulă lui Aii Baba n’a 
vrută se rămână datoră străinului
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Arta de a trăi.
După Stugau, de Cămilă B...

Pasiunile.
(Fine.)

O pasiune, care e comună tuturoră 
sexuriloril, care se nasce cu ele, le pe
trece pe tâte căile rătăcitâre ale vieței 
și le părăsesce numai la morte, e amo
rală propriu și fiica acestuia, vanitatea. 
Amendouă suntă părăsiți de primulîi 
rangă. Dâcă le alungi prin ușă, ele 6rășl 
reîntornă pe terestră. Unii credti, că au 
învinsă vanitatea, și fără să o scie, e în
chipuită. celă. puțină pe aceea, că nu e 
vană. Fiă-care omă însă e vană, unulă 
în modă naivă și fără reservă, celalaltă 
în modă mascată sub larva modestiei.

Când vanitatea devine activă, atunci 
ea se manifestă la bărbată ca ambițiune, 
la femeiă ca conchetăriă. Bărbatulă vo- 
iesce să fiă onorată și stimată, femeia 
voiesce să placă. Amândoi, ambițiosulă 
și femeia cochetă, au o însușire comună, 
voindă să cucerâscă, să domineze. Unulă 
prin talentele, forța, curagiulă său, seu 
prin astuțiă și falsitate; cealaltă prin 
frumseță și grațiositate.

Esistă și femei ambițiose și bărbați 
cochețl; și unii și alții, din fericire, suntă 
escepțiunl. Ună bărbată cochetă merită 
disprețti,, o femeiă ambițiâsă, nu e ama
bilă. De regulă ună bărbată cochetă e 
efemeiată, âr o femeiă ambițiosă e fe- 
meiă-bărbată: una mai nefirescă și desgus- 
tătoru ca cealaltă.

Pasiunea cea mai perfidă și mai pu
țină cunoscută din tâte, e trândăvia. La 
prima vedere s’ar păre, că n’ar pute fi 
pusă într'ună rendă cu celelalte surori 
ale ei, pentru-că ea nu e o mișcare su- 
fletâscă, ci tocmai negațiunea afectului, 
și totuși esamiuată în fondă, ea posede 
tdte calitățile pasiunei și încă pe cele 
mai rele. Ea ne cuprinde pe nesimțite, 
ca nisce friguri consumătâre. Ea subjugă 
sentimentele, interesele și chiar petrece
rile nâstre. Ea se atârnă, ca o greutate 
de plumbă, de dacisiunile și faptele 
nâstre.

In mocirla ei infectă se înădușescă 
și înâcă virtuțile, ca și vițiurile nâstre. 
Ea e cu atâtă mai periculbsă, că prea 
adesea se învălesce cu aparența ipocrită 
a virtuții. Credemă a fi învinsă vițiulă 
și n’amă făcută alta, decâtă am schim
bată unu vițiu cu altulă și mai rușinătoră.

Adesea nu virtutea nostră a învinsă 
d. e. ambițiunea nâstră, ci lenea. Am 
încetată să aspirămă, pentru-că aspira- 
țiunea reclamă activitate și activitatea e 
incomodă. Cu acesta se întâmplă ca cu 
timiditatea și slăbiciunea de caracteră, 
care pe mulțl îi ține pe calea dreptului 
și onestității, în timpă ce elă îșl în- 
chipuesce și vre a face să se crâdă, că 
acesta a făcut’o virtutea lui. Câte unulă 
se laudă cu puritatea și corectitatea pur- 

tăriloră sale morale, deși singurulă me
rită ală acestora e impotența lui! Cum 
îșl laudă iubirea sa de pace ună altulă, 
care e prea lașă și slabă, ca să aibă o 
părere a sa proprie și e prea lașă și le
neșă pentru de a-șl apSra dreptulă său 
cu bărbățiă.

Lenea nu e numai mama tuturoră 
vițiuriloră, ci și piedeca tuturoră virtu- 
țiloră, scurtă: lenea are o putere așa 
de corumpătâre, încâtă mai nainte de 
tdte orl-ce omă cum se cade, ar trebui 
să-i declare răsboiu pănă la cuțite!

Tdte afectele și pasiunile se potă îm
părți în două grupe mari: în de aceiea, 
cari ne înalță sufletulă, și în de acelea, 
care-lă înjosescă. De cele dintâiu apar
țină : bucuria, speranța, admirațiunea ș. 
a.; de cele din urmă: spaima, frica, în
grozirea, rușinea, părerea de rău, invi
dia ș. a.

Unele pasiuni suntă, dupăînpragiu- 
rărl, în parte înălțătdre, în parte depri- 
mătdre. Așa suntă d. e. amoră nefericită, 
ambițiune satisfăcută, vanitate măgulită 
înălțătdre, amoră nefericită, ambițiune 
neîmpăcată, vanitate ofensată deprimă- 
tore pentru sufletulă nostru.

Cele mai mari piedici ale senină
tății sufletului nostru suntă pasiunile de- 
primătdre. Vițiurile suntă pasiuni demo- 
ralisătore.

Nu încape îndoidlă, că atâtă morala, 
câtă și considerațiunl pentru vieța nos
tră internă, prin urmare pentru fericirea 
ndstră, ne impune cu datorință nedispen
sabilă combaterea vițiuriloră nostre. Ddr 
cum e a să face acesta?

Rousseau dice prea adevărată: „E 
vina ndstră propriă, decă virtutea ne costă 
așa de multă și decă amu vre se fimu tot- 
deuna cu minte, rare-orl amu ave lipsă sd 
fimu virtuoși. Inșii aplecări lesne de în
vinsă, ne răpescă fără resistență; cedămă 
unoră tentative ușore, a căroru periculositate 
o desprețuimă. Re nesimțite ajungemu în 
situațiuni periculose, de can ne-amu fi pu
tută lesne apera, din cari inse nu ne mai 
putemă scăpa fără silințe eroice, cari ne 
înspăimântă, și in fine cădemă in abisă, cți- 
cendă lui Dumnecțeu: pentru ce m’ai făcută 
așa . slabă ? Der in contra voinței nostre, 
elă răspunde conștiinței nostre: te-am făcută 
prea slabă, ca se eși din prăpastiă, der te-am 
făcută destulă de tare, ca se nu cacți in ea. “

De aci resultă regula, de a suprima 
mișcarea pecătosă deja in momentulu nas- 
cerei sale.

Am amintită deja, că orl-ce faptă 
păcătosă se comite mai întâiu în închi
puire și apoi în realitate. Se re cere o 
neînsemnată încordare a forței morale, 
pentru de-a suprima o închipuire păcă- 
tosă, îndată ce ea apare în sufletă. E de 
lipsă a-șl îndrepta atențiunea cu grăbire 
spre alte lucruri. Decă cererea se deș
teptă odată prin joculă cu închipuirea, 
atunci firesce, că e greu a lăsa păcatulă 

necomisă. Cei mai mulțl omeni, chiar și 
de aceia, cari au bunăvoința de a-șl stă
pâni înclinări păcătâse, greșescă în aceea 
că consideră pericolulă de neînsemnată 
la prima deșteptare a închipuirei. Se 
pare, că nu merită ostenelă a se opune 
tentativei, ce le apare slabă. Der pe ne
așteptate se aprinde cererea din închi
puire și mai înainte de a-se reculege la 
oposițiune contra tentațiunei, păcatulă e 
deja consumată.

Pentru de a ține la distanță respec
tabilă chiar și închipuirile, e a se evita 
cu cea mai mare îngrijire: ocasiunea. 
„Eroulu luptei și eroulă virtuții", cjice 
Shaftesbury, „au la disposițiunea loru două 
feluri de mijloce și drumuri spre victoriă; 
unulă nu pote se bată pe inimiculu său, 
când nu-lă, caută, celalaltă decă nu fuge 
de elă*

Ceea ce face tentațiunea atâtă de 
periculâsă și virtutea atâtă de dificilă, e 
că nu suntemă totdâuna egală de tari și 
nu totdâuna bine dispuși pentru a face 
bine. Suntă momente, în cari ne sim- 
țimă destulă de tari, pentru de-a resista 
ori cărei tentative, în care chiar decă is
pita s’ar și apropia de noi, ar fi respinsă 
de virtutea nâstră, întocmai cum valulă 
înfuriată se resfrânge de stânca col- 
țurosă.

Suntă erășl alte momente, în cari, 
în urma unoră disposițiunl fisice seu pro
cese psihice, ne simțimă mai puțină tari. 
De aci vine, că odată resistămă tenta
țiunei și de altă-dată sucumbămă. Der e 
consultă a nu se încrede nicl-odată prea 
multă în tăria sa. Virtutea omenâscă e 
ună lucru atâtă de nesigură, inima are 
capricii atâtă de nemăsurate încâtă nu 
i-se pâte ^încrede cineva necondiționată, 
nici chiar în momentele ei de celă mai 
frumosă avântă.

De aceea prudența ne consiliază, ca 
îndată ce tentațiunea se apropie, fiă în 
formă de accidente esterne, fiă prin re
flectări seducătore, cari apară adesea în 
sufletulă nostru pe neașteptate, sâu ca 
consecențe a unoră asociațiunl de idei, 
să ne transpunemă imediată în impossibili- 
tatea de a ceda tentațiunei.

Acesta o putemă ajunge mai bine, 
decă căutămă societatea astorfeliu de 
persâne, a căroră stimă și iubire nu ne 
e indiferentă. In totă casulă trebue să 
eșimă prin o resoluțiune firmă din sin
gurătate și să părăsimă societatea de per
sâne, care ar pută deveni periculâsă pen
tru virtutea nâstră. Fiă-care învingere 
singuratică, câștigată asupra ispitei, ne 
înlesnesce învingerile viitâre. Fiindcă 
vițiurile suntă ca animalele sălbatice, cari 
devină atâtă mai râvnitâre și mai cute- 
zătăre, cu câtă prin satisfacere le dai 
mai multă nutremântă. Foculă însă se 
stinge, decă nu-i mai dai nutremântă. 
Celă ce a încercată a se lăsa de ună 
vițiu, seu și numai de ună învăță rău, 

va fi esperiatfi că numai la începută îi 
vine greu a resista tentațiunei. Decă ne 
dovedimă firml, atunci învățulă adârme, 
și pentru noi nu mai esistă tentativă.

Cu câtă reușimă a ne predomina 
pasiunile, cu atâtă mai veselă ni-se pre
face viâța. Și dâcă amă ajunsă așa de
parte, ca să putemă părăsi marea largă 
a pasiuniloră și a întră în curentulă li
beră de furtune ală unei contemplări li
niștite, vomă ajunge la convingerea, că 
^fericirea e pacea* adecă liniștea sufletului.

Cultivarea pomiloru in anulă întâiu.
a) și vera primă.

Iubite cetitorule! Decă astă tămnă 
ți-ai sămâuată sămânța de pomi, 
ori decă-i semâna-o în astă pri- 
măveră, fi cu luare aminte, că în
dată după ce dă o ploiță, se ivescă. 
ici colea petri; acelea trebue de- 
lăturate. Er când începu a eși 
pomii, pentru câtă bine-i în lume 
se nu suferi găini ori alte galițe 
printre ei, că suntă atâtă de tra
geți, încâtu pe care l’ar călca, s’ar 
și rupe și se uscă numai decâtă. 
Asemenea le place bine găiniloră 
a-i rîcăi și smulge, prin ce er se 
uscă numai decâtu.

Der de-odată cu pomișorii, ba 
și mai curândă, esă buruenele, că 
loru li-e mamă pământulă, ele esă 
și< nesemânate. De cumva esu mai 
de timpuriu decâtă pomii, cu o 
mare băgare de semă le putemă 
smulge, că seim de pe bețigașele 
împlântate din tămnă, cari ne 
suntu șănțurelele cu sămânța. To
tuși mai bine e a-le da pace pănă 
răsară pomișorii și crescu de au 
6 frun4©; atunci suntă deja tări
șori și nu i putemă așa ușoru vă
tăma, se și ținu atuucl tare în pă- 
mentă. Der plivirea se se întâm
ple totă deuna după plăiă, ori de 
vedemă că-i secetă și. buruienele 
înădușescă pomișorii, atunci ne 
punemă și udămă straturile bine 
de sera, er dimineța le pli- 
vimă frumosă se nu rămână nici 
o buruiană. Se băgămă înse de 
semă la ori ce plivire, că decâtu 
se rupemă buruiana mai bine se 
lăsămu neplivită, că buruiana ruptă 
priesce mai bine, după rupere 
decâtu cum fu ea întâiașidată. 
După plivire e bine să săpămu 
printre pomișorl cu o sapă mică. 
Eu făcusemu pentru acelă scopu 
eleviloru mei cuțitașe de lemnu, 
din câte o osciă, și cu acele să
păm ă printre pomișori; der apoi 
și erau săpațl, n’ai fi vecjutu unulu 
vătămată, pentru multă bine, că

și într’o cți preumblându se amân
doi pe stradele cetății, întocmi lu- 
crulu de așa, că trecură pe dina
intea casei tătâne-seu, unde îlă 
pofti puțină înlăuntru.

Străinulu nu primi îndată, pe 
urmă totuși întră Morghiana fu 
însărcinată se gătescă de cină. 
Când aduse ea mâncarea, aruncă 
odată privirea în fața ăspelui. Ei 
’i se păru, că recunosce trăsăturile 
acestuia și numai decâtă îșl făcu 
ună plană.

Pe timpulă cinei ea era cu mare 
băgare de semă asupra străinului 
și vecju, că acesta umplea desu 
paharele lui Aii Baba și a fiiului 
seu, prefăcându-se, că bea și elă. 
„Blăstematulă acesta vrea să ucidă 
pe stăpânulu meu, der nu o sâ 
reușescă,“ 4ise ea. Eșindă afară, 4ise 
cătrăsclavu,ia-țldobacuzurgălaese 
mergemă înlăuntrușisejucămăîna
intea ăspelui jocurile, cari le ju- 
cămă noi câte-odată. Morghiana 
îmbrăcă o haină de dansă pom- 
posă, cu unu brâu cusută cu ar

gintă, de care atârna ună pum- 
nală mică de argintă, Abdallah 
îșl luă doba și făcândă închină
ciuni întrară amândoi în odae. 
Fata începu a juca în tactă după 
musica lui Abdallah, cu atâta di- 
băciă, încâtu toți trei bărbații pri
veau la ea cu atențiune.

Sfârșindu-se joculă, ea apucă o 
farfuriă de argintă și, după obice- 
iulu țării, adună daruri dela privi
tori. Aii Baba și feciorulă lui de
feră amândoi câte-ună galbenă. 
Acum se apropiă ea de străină și 
pe când acesta îșl scotea punga, 
de-odată îlă străpunse cu pumna- 
lulu în inimă. Aii Baba și fiulă 
seu săriră spăriațl în susu, Mor
ghiana însă rupse haina lui Hus
sein și scăse de sub ea o armă 
ascunsă. „Privesce mai de aprdpe 
pe omulă acesta, o ! stăpânulu meu 
și vei recunăsce în elă pe negu- 
țătorulu de uleu și pe căpitanulă 
hoțiloru, care umblă să-ți ia 
vieța! “

„Morghiana, astă4l îmiscăpașla 

doua-ără vieța“, 4ise Aii Baba. „In- 
tâia-dată ți-am dăruită libertatea, 
acum te făcu nora mea.“

Căpitanulă hoțiloru fu așe4atu 
lângă tovareșii săi. De aici îna
inte Aii Baba era forte precaută. 
Numai după mai multe luni avu 
curagiulă se mai cerceteze odată 
peștera. Aici nici o urmă de pi- 
cioră de omă, nici ună semnă, că 
dără ar fi umblată cineva pe acolo. 
Dintr’asta conchise, că tătă ceata 
hoțiloră este stirpită, și că numai 
elă cunăsce secretulă.

Elă păstră secretulă cu cre
dință și nu-lă împărtăși decâtă 
fiiului său. Amândoi folosiră co
morile cu înțelepciune și încă 
multe sute de ani dup’aceea, ur
mașii lui Aii Baba steteau în mare 
ve4ă și ocupau deregătorii înalte 
în cetatea aceea. Acum s’a stînsă 
familia și a rămasă numai isto
ria ei.

Din „Povești1* alese, de „Moșulu".

Poesii poporale.
Culese din poporii.

Frundă verde doi bojorl 
N’asoultațI voiniol feoiorl,
La povestea fetelorO,
Câ li-i mintea sburătâre,
Ca și vara merele :
Păn’ merele-să micuțele 
Stau în crăngă frumușele,
Er decă îmbătrânescă
Pioă josîi și se pălescă
La nimeni nu-i trăbuesefl.

*

Colo’n vale la isvorii
Spală mâudra grâșorfi 
C’o cunoscd pe urâușioră,
Că e brâultl roșiorii
Cu polele de fuiortk
Sufulcate pe-unQ picioră
Cum ’i plaoe la feciorii.

*
Fruncjă verde ’n crângă uscată 
Când la lucru am pleoatil 
Mândră vorbă ți-amă lăsată 
Să nu grăbescl la măritată 
Ca florea la scuturată;
Că flârea mai înflâre-odată
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.erau straturile împărțite, între elevii 
clasei superidre, la fiă-care câte-unu 
stratu. La acostă lucru luau parte 
și fetele, ca și feciorii.

In vera dintâiu deră, totă cul
tivarea pomișoriloru consta din 
plivire și săpare, și de cumva-i 
secetă prea mare — din udare. 
■Câte unu pomișoru — cu deose
bire merii — îndată ce i de ună 
latu de mână de înaltu, aruncă 
crenguțe; acele le putemu tăia 
fără cruțare.

b) idwna primă.
Când prindu frun401e a’ngăl- 

bini și a căde, vedemu, că se a- 
propiă tdmna și după ea ierna. 
Pomii înse nu-i ertatu să ni i afle 
înglodați în buruene. Acum se și 
plivescă multu mai ușorii, că după 
o brumă, cele mai multe buruene 
se dăbelăseză și ușorii se smulgă, 
singură nalba i, care ne dă mai 
multă de lucru tdmna, ca și pri
mavera pirulă. Altcum colea în 
Septemvre seu Octomvre, când se 
începă prelegerile, cei mai mulțî 
învățători îșî află pomăriile pline 
.do buruene, că peste veră mai 
mergă și ei: mai pe la casele pă
rintesc!, mai în escursiuni etc. Des
tulă, că tomna cei mai mulțî în
vățători îșî află pomăriile pline de 
buruene, de nu mai scii ce alege. 
Așa o pățiamă și eu. Atunci apoi 
în primele 4^e de învățămentu, 
câtă ținu înscrierile, încetulu cu 
încetulu trebue mai întâiu se-șî 
plivescă pomăria. Der atunci lobo
dele suntu atâtă de puternice, de 
trebue tăiate cu bricegulu ori cu 
secerea, că de-i da a-le smulge, 
tragi cu o labodă câțiva pomișori. 
Pâțit’am și deaceste!

Ne punemu der mai întâiu și 
tăiemu buruenele de printre pomi 
cu băgare de semă, ca să nu-i 
tăiemu și pe ei, apoi încetă cu 
încetulu smulgemu și rădăcinele, 
cari le putemu, că tăte nule putemu 
pănă nu le bate bruma de câteva 
ori. Der de lipsă este totuși să-i 
curățimu măcară de buruene, dâcă 
nu și de rădăcinelele loru. Ast- 
felu se desvăltă și întărescu bi- 
nișoru, pănă încetă circulațiunea 
sucului. După ce amu plivită bine 
printre pomișori, apoi ne punemă 
și săpămă printre ei frumosu și le 
4ămă așa pace pănă colo târ4iu 
tomna, când se apropiă înghețulu. 
In timpulu acesta ne punemă și 
rigolămu loculu unde i-omă muta 
și rări. Cum se rigoleză, amu vă
zută; să vedemă acumă cum se 
răsădescă ?

Am 4iau, că trebue să pregă- 

timu locu pentru ei, și adecă celu 
puținu de patru-ori mai mare, de
câtu fii cela, în care i-amu seme 
natu. Loculu acesta îlu rigolămu 
și greblămu, apoi îlu împărțimu 
în straturi, de câte unu metru de 
late și de-alungulu stratului, pe 
lângă sfâra de grădinăritu, tra- 
gemu cu o bâtă ori cu o sapă 
mică linii drepte, 2—3 pe unu 
stratu. Eu trăgeamu trei lini', ca 
se cruțu loculu. Apoi, de e tdmna 
bună, fără ploi, ne punemu colea 
lângă postulu Crăciunului și sed- 
temu pomișorii toți frumosu, merii, 
perii, gutuii, prunii, cireșii, vișinii, 
și nucii. Ca se-i putemu scote bine, 
facemu așa, că vîrîmu hîrlețulu 
afundu sub redecinilo loru, apoi 
cu mâna prindemu câte 4—6 po- 
mișorî, câți suntu adecă lângă o- 
laltă, ș.i-i tragemu afară. (Piersecii 
când îi scdtemu, îi și punemu la 
loculu unde au de a produce-)

După ce i-amu scosd, îi cură
țimu de rădăcinile, cari din în
tâmplare s’au sdrucitu, ori că d(5ră 
suntu prea lungi, cum se întâm
plă la peri și nuci. Der nu scâ- 
temu mai multu, decâtu câte unu 
șiru odată, și apoi îi și resadimu 
în straturile cele rigolate, der cum? 
Etă cum:

Straturile ne suntu liniate de- 
alungulu. Pe liniile acele, totu la 
depărtare de o palmă, facemu 
câte-o grâpă cu unu pocium’ou a- 
nume făcutu de o jumătate metru 
de lungu și grosu cam ca o codă 
de sapă.

Pociumbașulu acela îlu împlân- 
tămu frumosu în pământu, cam 
atâtu de adâncă, câtu chibzuială, 
că-i de lungă rădăcina pomișorului. 
Când scâtemu pociumbulu din pă
mântii, numai decâtu înplântămă 
pomișorulu cu rădăcinuța și astu- 
pămu gaura cu pământu, pe care lu 
apăsămu nițelă pe lângă pomișoru. 
Așa urmămu cu toți, totă la de
părtare de o palmă de olaltă. Și 
merge fărte repede. Eu făceamu 
așa, că io făceamu gropițele, unu 
elevu purta pomișorii în brațe, 
altă elevu totu lua câte-ună po
mișoru și-lu punea. Și în scurtă 
vreme toți pomișorii erau puși. 
Apoi, fiindii pământulu afânată, 
urmându tdmna ploi, îlu îndesă 
frumosu și de o potrivă pe lângă 
pomișori și astfeliu numai cu pu
țini se întâmplă să pieră, de frigă 
peste iernă.

Unii pomologl rigoleză pămân
tulu din tămnă, apoi scotă pomi
șorii și nu-i răsădescu, ci-i pună 
peste iernă în celare (pivnițe), pănă 
primăvera și atunci îi răsădescu. 

Eu nici când n’am făcutu așa, ci 
— de nu i-am putută răsădi din 
tămnă — nici nu i-am scosu, ci 
când i-am scosu, tămna ori pri
măvera, atunci i-am și pusă nu
mai decâtu.

Se întâmplă câte-odată, că am 
scosu pomișorii, der nu-i putemu 
pune numai decâtu; în acelă casă 
îi acoperimu cu pământu pe ră
dăcini și astfelă nu veștejescu.

Mai trebue să băgămudesemă 
unu lucru; să punemu adecă în 
fiă-care rându numai câte-unu soiu 
de pomi și nu mestecați, că atunci 
ne răpescu multu timpu la altuire, 
fiindcă nu toți vină altuiți de-o- 
dată și cu unu soiu de mlădițe 
nobile. Eu făceamu așa: pe fiă- 
care stratu formamu 3 rânduri, 
cele două de pe margini le um
pleam cu meri, celă din mijlocii 
cu perl. Nucii, prunii, cireșii și vi
șinii îi puneamu deosebita și adecă 
unu șiru de pe margine pruni, pe 
cealaltă margine vișini și cireși, 
er în rândulă din mijlocu nuci. 
Eu așa făceamu și m’am convinsă, 
că n’a fostă rău.

Suntu unii, cari — cum am 
4isu — păstreză pomișorii în ce- 
lară, âr peste iernă i altuesce (prin 
copulare) în casă și er îi punu în 
celaru în năsipu, pănă primăvera, 
când îi răsădescu. N’am făcutu așa 
nici când, că dă prea multu lucru, 
er ducându-i altoiți din casă pănă 
în celaru, ori primăvera din ce
laru în grădină, se deslipescu tare 
lesne și tâtă munca ne este înza- 
daru. Am și băgată altcum de 
semă, că și pomului, ca și omului, 
să nu i dee omulă mai multă de
câtu o greutate de-odată! E des
tulă ca elă să și înfigă bine rădă
cinile în pământu, să se prindă; 
să nu mai poftimă ca să-și prindă 
și rădăcinile și altoia, că ce-i prea 
multă nu-i senătosă.

Făcut’am și eu așa, că. primă
vera am scosu pomii, i-am altuitu 
în mână și apoi i-am pusă în așa 
numita șcălă de altuită (că așa 
se numescă straturile unde punemă 
pomii pentru a i altoi). Der m’am 
convinsă, că-i mai bine altcum, 
adecă să altoimu numai pomii, 
cari au stată barem! unu ană în 
șcâla de altoită, după ce adecă 
vedemă, că s’au prinsă bine și s’au 
desvoltată frumosu.

Așa-deră în primăvera și vera 
întâiu plivimă și săpămă pomișorii 
de câte-ori cere trebuința; tămna 
îi plivimă, âr mai târ4iu îi răsă- 
dimă în loculu rigolatu. De n’amă 
făcutu lucrulă acesta în tâmna 
dintâiu, trebue nesmintită să-lă 

iacemu în primăvera următore, tare 
de timpuriu. Și etă de ce:

De amă lăsa pomișorii totă în 
loculă unde au răsărită din să
mânță, pe unele locuri suntu prea 
deși, 2—3 și chiar mai mulțî la 
olaltă cu rădăcinele împletecite; 
deci crescă rău, strîmbi, îndesuițl. 
Apoi, pământulă printre ei este 
înțelenită, ori câtă l’amu cultiva 
de bine, și multe buruiene îșî au 
rădăcinele împletecite de ale po- 
mișoriloră. După aceea, nescoțân- 
du-i și neciuntâadu-le rădăcinele, la 
unii pomișori acele mergă ca fu- 
8ulă în josă, aprope fără mustețe 
și astfelă mai tare crescu în josă, 
în pamântă, decâfră susă în aeră.

Decă-i scătemă însă frumosă, 
luămă unulă de unulă în mână, 
îi curățimă frumosă de crenguțele 
ori spinii ce s’au ivită pe ei și le 
ciuntămă rădăcinele câtă să nu ră
mână mai lungi de ună decimetru 
(ună lată bună de mână, cele mai 
lungi de o palmă). Astfelă cură- 
țiți apoi îi punemă în gropșârele 
făcute în loculă rigolată, acolo se 
prindă frumosă, îșî formeză rădă
cini racătănate și bărbăse în pă
tura de-asupra a pămeutului, care 
apoi forte lesne se potă scote când 
avemă de ai muta la locă stabilă, 
unde adecă voră ave a trăi și pro
duce fructe.

Etă și forma, ce o are șcăla 
de altoită, adecă tabla unde amă 
răsădită pomișorii când suntu de 
ună ană:

1 metru.
........................................meri

............................................meri

1 metru
................................. pruni
...................................... nuci

.............................• . . cireși
vișini

adecă: straturile suntă câte de ună 
metru de late, er de lungi câtă 
voimă și câtu putemă; pe stra
turi avemă câte trei rânduri de 
pomișori depărtați la o urmă unulă 
de altulă (cam patru pe ună metru). 
In rândulă dintâiu sădimă meri- 
șori, der numai merișori, în ală 
doilea numai perișori, apoi în ală 
treilea er merisorl; așa în stratulă 
dintâiu. De avemă merișorl și pe
rișori pentru mai multe straturi, 
toți îi punemă ca în stratulă din
tâiu. Decă amă gătată cu ei, pu
nemă în stratulă ce urmeză, în 
rândulă întâiu prunii, în ală doi
lea (celă din mijlocă) nucii, er în 
ală treilea cereșii și vișinii. Aceș
tia er deosebiți, vișinii între olaltă, 
er cireșii încă între olaltă. Fă-

Der tu nu te mai faci fată.
Eu acasă am venită
Fată nu te-am mai găsită: 
Nu te mai vădii bucurâsă 
Nici la față așa frumâsă, 
Nici la stată așa fălosă;
FațațI este ’ngălbinită 
Ca și flârea oea pălită 
.Care stă să ca(|4 ’ndată, 
Stă să cacjă la pământii 
Ca și tine în mormentă.

Fruncjă verde de pelină 
Ce-ml cânți, cucuie, de chină, 
Ce-mi cânți vâra jumătate 
Și-apoi sborl în altă parte ? 
Cucuie pasăre sură, 
Mușca ți-ai limba din gură 
Cânteculă să nu-lii mai câDțl 
Niol să mei coline}! pe-aicl.
Vâra vini, vâra te duci 
Mă miră erna ce mănânci? 
—Mănâncă mugurelă de fegă 
Și cântă codrului cu dragă 
Și beu apă dintr’ună gropă 
Și-i cântă oedrului cu focă

Șasea (BăDatu.)
Vasile Cusniulescu.

De unde vine rachiulu?

După ce a făcută Dumnezeu ceriulă 
și pămentolă și tâte vietățile de pe dân- 
sulă, a voită să facă aice și ună stă
până, că elă nu voia ca să stee lucru
rile de pe pământă nestăpânite de nime, 
și așa a venită că a făcută mai pe 
urmă și pe omă. Pe omă însă l’a făcută 
Dumnecjeu mai întâiu numai după ohi- 
pulă său, oa tote ființele să-lă ouDOscă 
de mai mare și să i-se supue lui și să-i 
fiă epre îudemânare și folosă.

Omulă, dreptă că avea chipulă lui 
Dumnecjeu și tâte vietății pământului 
se temeau de densultt și-lă ounosoea ca 
stăpână și i se supunea lui, deră elă jnu 
era în stare niol să stăpânesoă peste 
densele, că dintru înoepută omulă nu 
sămâna cu Dumnerjeu decâtă numei la 
chipă, nu și la pricepere și înțelepciune; 
elă n’avea încă minte, sufietă dumne- 
4eescă, oi trăia numai din simțire, oa 
tâte celelalte vietăți.

Văcjendă Dumne4eu că omulă, făp
tura sa oea mai alesă, nu-i semănă înoă 
întru tâte și că nu-i harnioă aă dom- 

nesoă peste vietățile pământului, s’a ho- 
tărîtă ca să lă facă și pe dânsulă mă- 
oară în parte nemuritoră și așa i-a dată 
sufietă din sufletulă său și miDte din 
mintea sa, Cum numai a voită Dumne- 
4?u aoeeta, îndată s’a făcută lumină în 
capulă omului și abia acuma a înoepută 
elă a vorbi cu semenii săi, a vedâ, a 
pricepe și a înțelege tote ființele din 
lume, a se folosi de ele spre îndemâ
narea sa, a le supune și a domni peste 
dînsele. Abia atunoia, după oe a căpă
tată mintea, a înoepută omulă a ține ou 
vrednicie loculă lui Dumne4eu pe pă- 
mentă și a stăpâni t6te oelelalte ființe 
de pe elă.

Omulă avea minte deșteaptă și ju- 
deoată ageră; de câte se apuoa, tâte le 
potrivea oum mai bine și le sootea la 
capătă fără de niol ună greșă. Omenii 
se înmulțiră și începură a se lăți pe pă- 
mântă și a lua în stăpânire, însă fără de 
nici o certă între dânșii, oi trăia ou blân
dețe și ou bună învoire, fiind-că tot- 
deuna erau povățuițl numai de mintea 
cea curată și dumnedeescă ce o avea în 
capă. Ei aveau de tote oâte le trebuia, 

și ou toții împreună eă foloseau de bu
nătățile pământului și domneau în pace 
și voie bună peste elă oa și Dumne4eu 
în ceriurl; ei erau aouma prea fericiți și 
ca asemănări de Dumne4eu, nici nu 
putea fi altfelă.

Acesta stare de fericire însă n’a ți
nută multă. Draculă — Uoigă-lă cruoea 
— a înoepută a pismui făptura oea mai 
alâsă a lui Dumnedeu și a cerca felă de 
felă de mijloce, că dâră ar putea tur
bura acesta traiu duloe și tignită ală â- 
meniloră, der n’a fostă în stare, tote mij- 
lâcele s’au arătată zadarnice. Omulă a- 
vea mintea sa ourată și deștâptă, ju
deca tâte împrejurările eu agerime, pri- 
oepea și înțelegea tâte relele de mai na- 
iute și așa se ferea totdeuna de ele. Ni
me nu era harnică să-lă împingă spre 
greșuri, spre neînvoiell și certe. Pe urmă 
se încredințaseră și Uoigă-i crucea, că 
pe oâtă timpă va fi în omă mintea lui 
deșteptă si luminată, ei înzadară s’or 
încerca a stârni școrturl printre âmenl, 
a ațîța pe unii asupra altora și a-le tur
bura traiulă celă duloe și tignită, și de 
aceea âmblau supărațl și mâchnițl prin 
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cendu așa, amu fi gata cu plan
tarea pomiloră din șcdla de să- 
mânată în șcdla de altoită.

Din înțelepciunea lumei.
Aforisme culese și traduse de

Ca mil B....
— E mai bine a’șl duce cruoea, 

decâtă a și-o tîrî. — Prov. breton.
— Nu privi ou amărăoiune la schim

barea timpuriloră; amară e răbdarea, 
der dulce e fructulă ei. — Sădi.

— Nefericitule, care’șl portă nefe
ricirea sa cu curagiu, apare chiar față 
cu sdrtea, ca ună învingătorii: Eu sunt, 
dice elfi tăcendă, mai mare decâtă tine
— Balde.

— în nefericire, nu în ferioire să 
arată puterea bărbaților!! mari; când 
emnulă de aloe a cftc|,,tCl focii, par- 
umulti său e mai intensivă, oa mai ’na- 
nte. — Indian.

— Sdrele răsare și apune roșu: cei 
mari îșl rămână totă deuna egali, în 
ferioire, ca și în miseriă — Indian.

— Tina asounde ună rubinii; der 
nu’lă păteză. — Chinez

— Ună arbore răsturnată de visoolă 
a avută mai multe crengi, deoâtă rădă
cini. — Chinez.

— <5la gdlă se sparge la focă. — 
Proverbiala.

— Rugina mănâncă fierulă, grija 
inima. — Prov. rusescă.

— Nu’țl lua pre tare la inimă grija 
de mâne; tu nu poți sci, ddoă mai tră- 
iescl încă mâne. — Talmud.

—• Ajunge năoazulă, decă a sosită.
— Talmud.

— Alungă supărarea; ddoă o poți; 
de nu o poți, asounde o ; pentru-că po- 
somorîrea ofere ună speotaoulă deplo
rabilă. — Seneca.

— A tăinui supărarea e bărbățiă,
— Arab.

— Tăoerea e medicina supărării. — 
Ești.

— Grija ușdră vorbesce, cea grea 
amuțesce. — Seneca.

— Arma celui slabă e — tânguirea.
— Arab.

— Ceea ce te apasă pe tine, nu 
lăsa să îngreuneze pe nici ună altă omă : 
nu arunca povara ta pe spinarea altuia,
— Persan.

— A suferi și a tăce e arta cea 
mai mare. — Sutor.

POVEȚE.5

Stîrpirea omideloru. Se scrie, că 
omidele se născu din ouăle flutu- 
riloră. Decă amă pută sterpi flu
turii, atunci amu isprăvi-o și cu 
omidele. Acesta înse nu o putemu 
face și de aceea trebue se ne în- 
dreptămă privirea mai alesă asu

pra omideloră. Cei mai aprigi 
vrăjmași ai acestora suntă aricii, 
brâscele, șopârlele, liliecii, graurii, 
rândunelele, precum și celelalte 
soiuri de paseri, precum vrăbiile, 
ciorele și altele. T6te acestea mă
nâncă omidele și prin acesta se 
facă apărătorii pomiloră noștri, 
din care causă ar trebui se le 
cruțămQ, ca pe nisce animale fo- 
lositâre.

Intru câtă înse paserile și ani
malele amintite aci nu resbescă 
cu stîrpirea omideloră, nu ne ră
mâne alta de făcută, decâtă să le 
curățimă noi cu mâna, er unde 
nu ajungemă, vomă lua în aju
toră unu felă de forfece, ce suntă 
anume făcute pentru tăierea mlă- 
dițeloră, de cari suntă acățate 
cuiburile de omide.

Pentru ca lucrulă să fiă cu fo- 
losă, curățirea pomiloră de omide 
trebue se se întâmple nu numai 
în giădina omului, ci și într’ale 
veciniloră, căci lacascontrară, aces
tea se răspândescă și pe la vecini. 
Cuiburile de omide trebue culese 
tdte, căci cuiburile rămase, deși 
mai mici, suntă do ajunsă pentru 
a da nascere la mii de mii de 
omide. Culegerea cuiburiloră tre
bue să se facă înainte de a da 
căldura; mai bine se pdte face cu 
deosebire când bate veutulă, care 
pune cuiburile în mișcare și ast- 
felă ușureză aflarea loră. Dintr’o- 
dată însă nu e cu putință a-le afla 
tâte, de aceea e bine să se curețe 
în 2—3 rânduri. Cuiburile strînse 
trebue numai decâtă arse, căci 
altmintrelea din ele răsară și se 
răspândescă omidele, pe cari apoi 
nu le mai putemu prinde. Mai e 
de însemnată apoi, că nu numai 
pomii, ci și ceilalți arbori . din 
grădini trebue curățițl de omicjb 
căci acestea, după ce isprăvescă 
cu pustiirea arboriloră, pe cari 
suntă, trecă și la pomi.

Pentru a împiedeca suirea pe 
pomu a omideloră, ce ar veni de 
airea, este bine a se înfășură 
împrejurulă trunchiului dela pomă 
fâșii de hărtiă grâsă, care se unge 
cu păcură grâsă, seu cu altă gră
sime ieftină. Omidele, viermii, gân
dacii și alte jivinii stricăciose, 
vrându a se sui în susă, se înecă 
în acesta păcură și nu potu merge 
mai departe, ci seu că pieră, seu 
că se întorcă înderătă.

1 Mai suntă unele ornic}! văra
tice, cari se îngrămădescă mai 
alesu printre încheiaturile crengi- 
loră și se ghemuescă într’ună felă 
de păienginișă, care le slujesce ca 
culcușă și adăpostă împotriva fri
gului și a ume^elei- Aceste cul

cușuri încă ar trebui strînse și 
arse, cu omide cu totă. Strînge- 
rea loră se pâte face mai bine 
după ploi, ori dimineța pe rouă.

In contra furnicii orii. Scimă câtă 
de neplăcute suntă furnicile când 
întră prin casele nâstre. Pentru 
depărtarea loră se recomandă bu- 
suioculu, alu cărui mirosă e așa 
de neplăcută încâtă fugă de elă, 
ajunge ca se pumu într’o odaie 
ună mănunchiă de busuiocă.

MULTE ȘI DE TOATE.

Care-i p porulu cclu mai ferioîtiî?

De sigură, că e oelă din insulița 
Anholt situată în strâmtorea Categat.

6menii din insula acesta nu scriu 
nici o sorisdre. De o vreme în odoe ei 
nu cetescă gazete și nu sciu de locă ce 
se petrece în lumea mare.

Causa e următorea: Posta a sosiți! 
în insulă ultima oră la 20 Deoembre. 
De atunci insulița e înconjurată de slo 
iurl uriașe de zăpadă și e absolută im
posibilă să se aproprie de ea vre-ună 
vaporașă seu vre o barcă măoară.

Bunii loouitorl din insulița acesta 
se ocupă numai cu pescuirea și cu 
prinderea fooeloră (animale de mare).

Ei nu suferă nici o pagubă corner- 
oială decă nu primescă vești din lume.

Și-apoi s6 nu nu e poporfi
fericită ?

*
Celu mai grosu monarchu din lume.

Regele Teiburimoa din Buteritari, 
care a protestatăla guvernulă din Was 
hington în contra stabilirii protectora
tului britanică asupra insulei Gilbert, 
este ună omă care câutăresoe nici mai 
multă nici mai puțiuă de 304 dibre (125 
hgr.)

Elă are ună fiu, principe moștenitoră 
care e mai greu decâtă tatălă său și ună 
altă fiu în verstă de 8 ani, care deja are 
110 libre (55 kgr.)

Teiburimoa este între altele ună omă 
cu gusturi rafinate. Elă trăesce după 
moda europenă, are ună buoătară ame- 
rioană și palatulă său este mobilată eu- 
ropenesoe.

Lista lui civilă este de 100 dolari 
pe ană (500 franci) oare provine dintr’o 
taxă pusă asupra tuturoră oomercianțiloră 
și sfe vede că ei suntă forte numdroșl, că 
dau o listă civilă așa de mare!

Teiburimoa de sigură pdte să ducă 
o viață fdrte oomodă, căci are cu oe!

*
Iuțela miscărilorâ.> J

D. James Iackson a avută ingeni 
osa idee de a calcula iuțdla pe secundă 
a diferiteloră mișcări.

Cifra cea mai slabă citată de d^ 
Iackson e aceea a orescerei unghiiloră: 
iuțela cu care oresoă e de 0 m.. 000,000,. 
002 pe seoundă, adecă de o mie de ori 
mai slabă decâtă iuțela cu care oresoe- 
bambnlă pe secundă, care e de 0 m. 
000,002,7

Arderea ierbei de pușcă în aeră 
liberă se efectudză ou o iuțelă de 
propagare de 0 m. 013.

într’o seoundă, se pdte oeti ună nu
mără de Utere, care ocupă o luDgime de 
38 milimetrii.

Ună piotonă sue ună munte ou o 
iuțelă de urcare de 8 — 11 om.; oând 
urcă o scară ea este de 15 centimetrii^ 
Ună omă mergendă pe ună drumă ori
zontală (4 kilometri pe oră) face pe se
cundă 1 m. 11 cm.

Iuțela maximă a unei corăbii este 
de 2 m. 31; aceea a unui vaporă 4 m. 
63.

„0 lovitură de pumnău este dată 
cu o iuțdlă de 8 m. 50; este așa dar 
mai puțină perioulosă de a primi ună 
pumnă de câtă de a fi lovită de uaă 
corpă de aceeași greutate după o se
oundă de cădere a cărui iuțelă se scie 
că este de 9 m. 81.

Vulturulă parcurge într’o seoundă 
15 m. 65; porumbelulă călătoră 27 me
trii : șoimulă 31 metri; musca ordinară 
are ca maximală iuțelei 53 m. 35; run- 
dunioa 67 m.

Iuțela spargerei unui cartușă de 
meliuita eBte de 3,309 m.; aoeea a din
amitei 6300 m.

Eoă acum oâte-va oifre enorme; 
electricitatea se propagă pe ună firă te
legrafică sub-marină ou o iuțdlă de 4000" 
kilometri pe secundă; ourentulă de in- 
duoțiune, 18.400 km. electricitatea pe 
ună firă telegrafică aerieană 36.000 km.

Lumina se propagă în apă cu o iu- 
țdlă de 225,000 k. m. pe secundă și în 
aeră cu o iuțelă de 300,000 k. m.

In fine mișcarea cea mai iute ce e- 
xistă în universfi este aoeea a unui ou- 
rentă electrică provenindă din descăr
carea unei butelii de Leyda, oare par
curge ună firă de aramă de 0 m. 0017 
de diametru cu o iuțelă de 463,500 ki
lometrii.

*
Fantome la o curte regală.

La curtea regală din Stockholm 
(Svedia), toți credă în fantome și în ve
denii.

E deja o legendă, în urma căreea 
regele Carol JX mortă la 1611, a vi
sată într’o ndpte totă oe se va petrece 
sub domnia lui Gustav III, oare a trăită 
cu o sută de ani în urma lui. In caste- 
lulă aoesta regală au apărută în tote 
nopțile diferite fantome. Din causa asta 
oastelulă a fostă dărîmată și pe urmă 
reconstruită. Der fantomele u’au încetată 
de a apare.

lume. Ce să faoă ei acuma și ce să în- 
oepă, oă n’aveau nici ună astâmpără? 
Fericirea dmeniloră le amărea vița, le 
rodea inima și-i potopea, nu alta.

Când era mai să se stingă de necasă 
nusce li soăpară la Uoigă-i oruoea prin 
oapă și hotărîră oa sâ se adune ou toții 
la ună locă, să ție sfată împreună, că 
dâră așa ar afla vra ună mijlocă, cu cere 
să turburemintea dmeniloră și să-i îm
pingă la certe și traiu rău. Cum au ho- 
tărîtă, așa au și făcută. S’au adunată la 
ună locă câtă frundă și ierbă, și au în
cepută a se sfătui împreună. S’au sfă
tuită amu câtă s’au sfătuită și ori ce mij
locă propuneau unii spre întrebuințare, 
precum : pofte trupeșei, lăcomiă, ură, za
vistia, mândriă, iubire de sine, iubire de 
mărire și de înălțare și câte altele de a- 
oestea, totdeuna răspundea alții, oa ei 
au înoeroată aoum acele mijlooe, și ori 
oâtă de tare au intrată cu ele simțămin
tele dmeniloră, totă n’au isbutită, n’au 
fostă în stare să le întunece mintea și 
să-i împingă spre traiu rău.

SffituiDdu se Ucigă-i cruoea așa cotă 

înzadară, dtă că se scdlă dintr’ună un 
ghieră oelă mai bătrână și mai pățită 
dinrte ei și efice-‘ Hei, de gdba suntă 
tdte mijlocele vostre, ele întărită numai 
simțămintele omului, ddr nu i întuneoă și 
mintea! Eu însă am găsită altă mijlocă, 
oare i în stare să i întuneoe mintea și să 
i-o slăbescă, și deoă n’omă isbuti nici cu 
aoesta, apoi să scițl, că cu altuia oâte 
îi lumea n’omă mai isbuti. In omă este 
pănă acuma numai minte din mintea 
dumnecjedsoă și, pe câtă timpă va ră
mâne numai ea singură în elă, pănă a- 
tuncl tdte mijldoele întrebuințate de noi 
n’or ave niol o înrîure asupra lui ; de 
aoeea să oăutămă, ca să băgămă și noi 
în omă minte de-a ndstră, precum și 
Dumnezeu a băgată în elă minte de-a 
sa și atunol mintea ndstră s’a lupta în 
elă ou mineta oea dumnecjeăsoă și l’a totă 
împinge spre păcate, și ddcă va învinge 
mintea ndstră numai o singură dată, a- 
poi pe urmă va merge multă mai ușoră. 
Der soițl voi cum să facemă acesta? 
De-adreptulă n’o putemă face, că nu ne 
putemă apropia de omă, ca și de Dum

nezeu, ddr să suflămă în murza pome- 
loră și a sămențeloră, din oare se nu- 
tresce omulă minte de-a ndstră, ș’apoi 
să învățămă pe dmenl cum să stdroă 
murza aoesta, s’o ferbă, oa să fiă mai tare și 
mai îmbătătore, și oum să faoă din ea o bău
tură bună și dătătdre de ohefă. Ei, oând 
oră be din acestă beutură, oră bd și min
tea ndstră și atunol oră faoe și ei fapte, 
oare ne placă nouă.

Toți Ucigă i oruo°a au aflată de 
bună și îi țeleptă sfatulă bătrânului loră 
și așa s’au dată ou toții de au Buflată 
minte răsvrătitdre de-a loră în murea tu
turora pdmeloră și a sămințeloră, din 
oare se nutreau dmenii, și mai apoi i-ași 
povățuită cum să stdroă acea mursă și 
să faoă din ea o beutură bună și plă
cută la băută. Oamenii au ascultată de 
povața draoiloră, una pentru-oă veniseră 
la denșii în ohipă de dmenl blâncjl și 
binevoitori, er alta, pentru-oă nu cre
deau, oă în mursa pdmeloră și a sămin- 
țeloră, oare era totă făptură dumneeje- 
esoă și din cari se nutrea cu bine pănă 
aouma pdte, să fiă oevașl stricăciosăpen

tru denșii, și așa s’au dată a be din ea 
oa și din apă.

Atunol îndată a începută a se în
tuneca în ei mintea cea dumne<jedscăr 
dr cea drăcesoă a prinde la putere și a i 
îndemna la felă de felă de păoate: Fii 
începură a cârti asupru părioțiloră, frații 
a se bate și a se ucide între sine, nea
murile a se scula uuele asupra altora și 
a se stîrpi ; pămentulă le părea acum 
prea strimtă și hrana prea puțină și de 
aoeea căuta a rumpe uuulă dela altuli'.- 
Mai pe urmă nici nu le era de ajunsă 
stăpânirea pământului și a vietățiloră de 
pe elă, ci începură a se robi unii pe 
alții; în scurtă, îndată după oe băură; 
se ounoscu, că între omeni nu mai dom- 
nesoe mintea dumne<jedsoă, oi mai multă 
cea drăodscă.

Aoesta beutură făcută din mursa po-- 
meloră și a sâmențiloră, pentru-că venea 
dela draci și ca sd nu se perdă niol po
menirea loră, au voită unii Ucigă-i cru
cea s’o numdscă drachiu și draohie, ddr 
celă mai îuțeieptă din ei li-a cjiati : „Nu-i 
bine s’o ncmimă noi așa, că atuucl d---
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Acum o lună prințulă regalii ală 
Danemarcei se afla împreună cu prințesa, 
nevastă-sa, în castelulO oelă cu pricina 
•din Stockholm.

In prima nâpte unii șambelanii a 
ifostă trântită violenta din pata, fără să 
soie de cine și oum. A doua cfi dimi- 
neța, prințulă Jean, l’a întrebata deoă 
n’a aurita una sgomota teribila în odae 
Sera, prinoipesa soria în odae, când de 
odată apare o fantomă și se uită la ea 
lunga. Principesa se ridică îndată speri
ată, se repede asupra fantomei, dăr a- 
cesta dispare repede fără de Jurmă.

Odată, prințula Cristiana, băiatulă 
mai în vîrstă ala prințului moștenitora, 
întrânda într’o odae, slaba luminată, s’a 
întorsa repede, galbena oa cera, deda- 
rânda, că odaia aceea e plină de fantome 
de diferite vîrste și de tâte nuanțele.

Altă-dată familia regală din Dane
marca se afla în Svedia. înainte de ple 
care familia regală a Danemaroei, a ju 
cata cărți cu prințula moștenitora ala 
Suediei, Gustav. De-odată aoesta se scâlă 
repede de la masă, spunenda că lângă 
.elă s’a așezata o fantomă.

— Și unde-i „fantoma?14 ? — îlă în
trebară prinții și prințesele.

— „N’o vedeți oum fuge pe ușă...“ 
.răspunse prințula înmărmurită.

Ela era în tâte mințile lui.
Interesanta e, că tâtă familia regală 

din Svedia și Danemarca, orede în ast- 
,fela de vedenii.

*

Napoleonii alii IV-lea.

In cailele trecute, una individa oam 
de vre-o 40 de ani, modesta îmbrăcata, 
întră în hala măcelariloră din Villette 
(Franci a).

O mula ăsta, care, după hârtiile a- 
flate la ela, se crede, oă se chiamă Jodar 
— se îndrepteză spre o masă neooupată, 
Ajungenda acolo, se încinge cu o eșarpă 
roșie, apoi se sue pe masă și începe să 
ție una discursă plina de injurii și de 
caraghiozlicurl totă-odată.

Măoelarii și cumpărătorii se aduna
seră împrejurula lui, rîcjendă de disonr- 
sula lui fără niol unu șira și noimă. Ei 
voiau să i răspundă, der individulă le 
dise numai de câta:

— „Domniloră, eu sunta Napoleonă 
ala IV-lea și deoă mai orîcnițl o vorbă 
vă taia capetele, ca la nisoe pui de găi 
n.s.14

La vorbele acestea omula soâsa din 
busunara una cuțitașă de lemna.

Mulțimea înoepu să rîdă ou hohotă, 
Individula se înfuria așa de grozava în- 
câta unii s’au dusa să cheme gardiștii.

Văcjendu-i necunoscutulă le cps® 5
— „Eu am drepta la tronula Francie 

și vă rogă să mă oonducețl ou tâtă 
pompa cuvenită pănă la Elisee, oa să 
răstorna pe președintele Oarnot și să i-au 
eu locuia, care mi se ouvine de drepta."

Agenții poliției, ou vorbe bune, au 
luata pe nenorooitula nebuna și l’au 

menii s’or pricepe oă-i dela noi și n’or 
vre s’o primesoă și s’o bea, oi să-i pu 
nemți alta nume, care să nu dea numele 
nostru pe față, ci numai să-lă ascuncjă. 
Eu der ași orede, oă in loca de drachin 
precum și drachie cj'oețl voi, s’o numimO 
numai rachiu și raohie.

„Bine fârte bine“ — strigarămai ou to
ții, numai unii dintre ei, mai alesă aoeia, 
cari țiuiau mai oumplitO, oa să nu se 
perdă nici pomenirea de prinderii loră, 
cjioe că s’o număscă țuică, er alții, 
oei oe purtau bălele printre om enl, mai 
cu eămă holera, stăruiau, oa s’o numesoă 
holercă.

După multe certe între ei, —că în
tre draci nici ună luoru nu se faoe fără 
de certă — au hotărita, ca s’o număsoă 
ou tâte aoeate nume, ba ohiar și ou al
tele, deoă i-ar plăoe cuiva.

(„Deșteptarea"). 

dusa la una comisariată de poliție, de 
unde apoi l’au condusa la ;balamuoă.

Pe druma. sermanulă omă, a fosta 
ouprinsă de o orisă violentă, și supărân- 
du-se grozava, s’a repecjită la una agenta, 
i-a smulsa cocarda triooloră, pe oare și-a 
acățat’o numai de câtă pe peptă, stri 
gâudă ou mândrie:

— „Trăiască împăratulă !“
„Impăratulă44 însă totă a fostă dusă 

la balamuoă, unde în looă de tronă, i 
s’a data ună pată de fieră, âr în loca 
de corănă, o tichie subțire de ață.

Bursa de mărfuri din Bniajesla
din 1 Martie n. 1893.
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ă Uns. de porc dela Pesta 64.76 65.25
o dela țâră —.— —3 Slănină avântată 45.50 46.5C
e afumată 69.50 60.-
8 Său 39.- 40.—
r—( Prune din Bosnia în buțl 21.50 22.—
<© din Serbia în saci 21.50 22.—
<3 Lictară slavon* nou —€ „
3 11 bănățenesc*

Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută _ .__

galbină strecurată 35.— 37.-
Ceară de Rosenau 140. 141.
Spirt* brut* 13.50 13.75

M Drojdiuțe de spirt 16.25 15 50

Târgulu de rîmători din Steinbruch. La 24 
Febr. n. starea rîmătorilor* a fosta de 203,986 
capete, la 25—26 Febr. au intrata 2794 capete și 
au eșita 994 remânend* la 27 Febr. una nu
măra de 105,786 capete. — Se notăză marfa: 
ungurâecă veche, grea dela 51.— pănă la 52.— 
cr. marfă ungurescă tineră grea dela 56 cr. 
pănă la 57— cr., de mijlocii dela 54— cr. pănă 
la 55— cr. ușâră dela 51— cr. pănă Ir 52— 
cr. — Marjă (erănescă grea dela 52 pănă la 52— 
er. — de mijlocii dela 51— cr. pănă la 52— 
«r. ușoră dela 50 cr. pănă la 51 cr. — Marfă 
de România Bâkony 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 52— 
52’/, cr. transito, mijlociă grea dela 51’/,—52 
cr. transito ușdră de la 50—51 cr. Porcii 
îngrășațl de ună anii dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruzii dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr pănă 
a — cr. Cântărit) la gară cu 47.

Brașovu.

Prețurile cerealelor din piața

Din 3 Martie 1893 n.

Miiura i6u 

greutatea
Calitatea.

Valuta aus-

trlaoă.

fi. cr.

1H.- L. (cel mai frumos 6
Grâul mijlociu . . 5 80

[ mai slabă . . 5 —
Grâu mestecată . . 4 50
~ f frumâsă 3 60

II
Sâoar& l mijlociă . 3 40
„ „ f frumosă
Orz& l mijlociu .

3
3

20

n « „ „ I frumosăOv6sa {mijlociu .
2
1 80

Cucuruză .... 3 —
H Mălaiu................... 3 40
n Mazăre................... 6 50
,1 Linte ................... 14 —

Fasole................... 3 80
H Sămânță de ină . . 10 —

Sămânță de cânepă 4 50
Cartofi.................... — 90

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

JJ Carnea de porcă — 48
SI Carnea de berbece — 30

100 kil. Său de vită prâspătă 23 —
Său de vită topită 33 —

Bursa din BucuresoT
din 1 Martie n. 1893.

"V alori o/u cunue
Rentă română perpetuă 187b 57o lut.—
Renta română amortisabilă . . 5"/o 99.'/4

dtto................................... ■ 4°/o 81-7«
Renta rom. (rurale convertite) 6‘’/o 103. ‘/4
Oblig, de stat* C. F. Române 6°/o —.—

idem idem .... *7n —.—
Împrumutul* Openheim 1866 . 8°/o —• —
împrumutul* Oraș. BucurescI . &7i> — ■ —

idem idem din 1884 B°/n 90. ’
idem idem din 1890 &°/o 91-7*

Lmpr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 —.—
Credit foDciar* rural* . . . .

idem idem . . . .
77o
&7o 96V,

Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 103.'/4
idem idem .... 6% 102.‘/4
idem idem .... 5°/o 91?/

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 82, —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 279.—

V. N. —
Banca Națion. uit. div. 84.45 50U 1675
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 —.—
Naționala de asig. uit. div. 36 lei 200 430.-
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. 16 1. aur 200 —.—
Societ. de Constr. uit. div. . — —,—
Societ. de Hârtie uit. div. . — —,—
20 franci aur.......................... — 20.09

Banca Națion. a României —
Scornpt.......................................... 60/0
Avansuri pe efecte .... 77o
vansurl pe Lingouri .... 6%

Cursuiâ losurilord private
din 1 Martie n, 1893.

Ctllu p. vinde
Basilica 7.90 0.40
Credit* .... 196.50 197.60
Clary 40 fi. m, c. 58.50 69.50
Navig. pe Dunăre 140.— 141.—
Insbruck .... 25.25 26.25
Krakau .... 25.26 —■—
Laibach .... 61.75 62.75
Buda .... 63.— —.—
Paliiy .... 59.— 59.25
Crucea roșie austr.. 18.50 19.-

dto ung. • —,—
dto ital. 14.— 14.50

Rudolf 25.— 26.-
Salm . . . 69.— 70.
Salzburg .... 26.40 27.10
St. Genois 67.75 68.50
Stanislau .... 35.— —.
Trieitine 100 m. c. 141.- 142.—

dto 4% 50 66.50 68.50
Waldstein 45.- 47.-
Windischgrâtz . 76.— —
Serbescl §7n 41.50 42.-

dto de 10 franc! —.— —.—
Banca h. ung. 4°/0 133.— 134.—

din 4 Februarie st. n 1893.

Bancnote românesc! Onmp . 9 53 Vend. 9.55
Argint* românesc* „ 9.47 n 9.48
Napoleon-d’orl > - „ 9.60 H 9.64
Lire turcescl „ n —.—
Seris. fonc. „Albina" 6°/0 —.— n

n ^7o n — n
Lm'-’vrioli - - - n

Galbinl - „ 5 58 n 5 63

Ruble rusesc! - - ■ „ —.— „ —,—
Mărci germane - - „ 58.80 „ 59.10
Discontulii 6—8“/n pe an*.

PrOpriCtSrO Dr. Aurel Mureșinnu.

Redactors responsabilii: »resor»u siaiorâ.

Nr. 16581-1892.

PUBLICAȚIUNE.
Predânduse pe temeiul premersei re- 

visiunl din partea ofioiului orășăneso de 
clădiri noul loo pentru înpuș- 
cat dela polele „Ștejerișului mare44 în 
folosința garnisânei din loo și înoepen- 
duse totu de-odată exeroițiile de inpușoat 
pe aoest loo, se vede sub sorisul magistrat 
necesitat, deși de altcum din partea mi
litară sau luat deja măsurile preventive 
de asiguranță pentru soutirea împrejuri- 
mei looului pentru înpușoat ou ooasiunea 
fiecărui exeroițiu de inpușoat, de a inter
zice publioului ou totul oaloarea oostelor 
stejerișului mare, oarl limiteză cu câm
pul Ohristianului, preoum și oăloarea ne- 
mijlooitei împrejurimi, a aoestui loc.

Se înterzioe deol fiecărui, pe lângă 
eventuala arestare și pedepsire polițiană, 
de a oăloa aoeste părți de păduri, fără 
considerațiune, deoă să țină seu nu eser- 
ciții de împușoată. Are să se urmeze ne
condiționată îndrumăriloră și disposițiu- 
niloră organeloră orășenesol forestierale 
și polițiane precum și pazeloră militare 
puse, făoenduse publioulă în speoială 
atentă, oumcă ținerea fiă-oărui eseroițiu de 
împușcată se aviseză prin arborarea unui 
steagă roșu pe vârfulă stejerișului mare.

Părinții, dirigențil școlari și profesorii 
și învățători, preoum și măeștri de me
serii, mai departe toți acei, ai căroră in
divizi subordinați din motivulă neounos- 
cerei acestei publicațiunl prin căloarea 
„ștejerișului mare44 forte ușoră ’și potă 
periolita viața, se reoearcă, că în intere- 
sulă copiiloră, eleviloră loră și în ge
nere în interesulă tinerimei neesperte, 
să propage publicarea aoestoră disposi* 
țiunl polițiane de siguranță, dispunendă 
după posibilitate interdicerea oăloărei 
„ștejerișului mare și împrejurimei sale.

Brașovă, în 13 Decernvre 1893. 
7 3_6. Magistratul orășenescii.

oooooooo 
In sala hotelului „Cenrtal Nr. l.“ 
Renumitulu teatru mecanicii 

ală lui

OSCAR GIERKE,
din Dresda.

Sâmbătă în 4, Du
minecă în 5 și Luni 
în 6 Martie n. c.,

în fiă-care seră la 1/28 .se dau re- 
presentațiunl 'briliante.

Duminecă 5 Martie, 2 representațiunl 
briliante ou programă nou.

Inoeputulă primei representațiunl 
este la 724 preoisă. Inoeputulă represen- 
tațiunei a 2-a este la 728 ore sera.

Cîclulai II.
1 Seoțiă: Ună peisagiu deiârnă din 

Norvegia. 2. „Viscolul și naufragiulă Me- 
dusei în strimtorea dela Gibraltar. 3. 
„O societate automatică de artisțî.14 4. „Se- 
riă de tablouri nouă la iluminație Dru
mond" (Hidro oxigenă).

Prețurile: Carele 1 pănă la 4 ron
duri 80 cr., celelalte 60 CT. Looulă III 
40 Cr., copii pănă la 10 ani plătesoă ju
mătate. Looă în piciâre 30 cr. Studenții 
și militarii dela sergent majoră în josă 20 
cr. Galeriă stală 30 cr. er în piciâre 
20 cr.

Inoeputulă Ia 1l/26re sera. Sala este 
deschisă dela 7î^ âre sâra.

Bilete se potă căoăta dela 9—12 
âre a. m. precum și dela 2 âre p. m. 
pănă sera în sala teatrului la hotelă Cen
trală „Nr. I.44

Max Gierke, Oskar Gierke,
conducătoră de directoră.

afaoerl.
45.—1—1.

Loz.fr
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5. Verfalschte schwarze Seide. S^Tn beCm nSVX 
will, unb bie etwaige Derfalfdjung tritt fofort 311 Cage: <£d?te, rein gefârbie Seibe frdufelt fofort 
jufammen, verlofdjt balb unb țintcrldfjt wentg 2tfdje roti ganj fjellbrdiinlid?cr farbe.— Derfdlfd/te 
Seibe (bie Icid?t fpeefig tuirb unb brid?t) brcnnt langfam fort, namentlid? glimtncn bie „Sd?ug= 
fâben" reciter (reenn fețr mit ^arbftoff erfdjreert), unb tjinterlfigt cine bunfelbtaune 2Ifd?e, bie 
fid? im (Scgenfațj jur cdjten Seibe nidjt fraufelt, fonbern friimmt. gerbriirft man bie 2Ifdie ber 
edjten Seibe, fo jcrftâubt [te, bie ber Derfdlfdjten nid?t. Die Seiden-Fabrik <3. lleime- 
berg (1(. 11. K. t)ofîief.), Ziiricli uerfenbet gem ITlufter con ifțrerr edțten Scibenftoffen 
anZJebcrmann, unb Iiefert cinjelnc Koben uttb ganje Stiirfc porto= unb jollfrei in’s fjaus.

23ricfe foften țO fr. unb poftfarten 5 fr. porto nad? ber Sdjtocii.;

Publicapune de licitațiune
Prin acesta se aduce la cunoscință publică, cum-că 

comuna bisericâscă gr. or. Sîrnea, din comitatulu Făgă- 
rașu, cerculu Branului, voindu a și reedâfîca biserica 
ține spre acestu scopu licitațiune publică minuendă, la 
care se invită toți domnii doritori de a licita, pe Dumi
necă în nl23 Aprilie a. c. la II ore antemeri- 
diane în edificiulu șcdlei din acesta comună, cu condi- 
țiunile din planulâ de clădire aprobate de Prea Venera 
bilulu Consistoriu Archidiecesanu la 26 Septemvre 1892 
Nr. 6135 și conformă unoru indigitări date de Architec- 
tulu Consistorială.

Prețulă strigărei va fi 6,000 fl. v. a.
Materialulă brută 8e va da aprbpe totă de comuna 

bisericescă transportată gata la loculu destinată; er res- 
tulă de domnulă întreprinsei ră.

Licitanții au a depune vadiu 5°lo din prețulu stri
gărei, er anteprenorulă minuendă va depune, după apro
barea contractului de Prea Venerabilulu Consistoriu gr. 
or., o cauțiune de 800 fl. v. a. în bani gata seu în 
obligațiuni de stată, care va servi ca garanție încă 3 ani 
după colaudarea noului edificiu bisericescă.

Condițiunile de licitațiune mai de aprope, planulă de 
clădire și ^preliminariulu de spese se potu afla la președin
tele comitetului parochialu din Sirnea, er materialulă brută, 
gata, se pote vedea, la loculu de clădire.

Sirnea, în 12 Februarie 1893.

loanu Cenții,
preotă și președinte ală comitetului 

parochială.

Stoica Rășianu, 
primă epitropă.

46-3-3.

Casă de vânzare. 

Casa ^r. 4 de sub 
sir&sBai cetătuoe. 

j j “
cu o grădină, mare, este de venire.

Priveliștea cea mai frumdsă 
spre orașă și giurfi.

Informațiuni: Strada lungă 
49,1—3. Nr. 22 etagiu I.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei* 
â 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciur cu, și 
în tutungeria I. Gross.

auru,

0 
o 
O

*
❖

+
+

medalii de

Spre piacută cunoscință!

Onoratele coruri vocali și ono- 
rațilorQ membri potu folosi ocasia 
a căpeta cu prețuri reduse 
la subscrisul

1. Poeeiilelui Iu li a n Gr r o z e s cu
în locă de fl 2 cu 1 fi 20 cr.

2. Petitiunile Românilor ă din 
1849 — 1851 în locO de 40 or. ou 25 or.

3. Galendariulă babelor amu- 
sântă și umoristică în loc de 30 cr cu 15 cr. 
(Câtă voră •junge exemplarele.)

Emilian Micu 
in Kisoda

(u. p. Temesvâr)50. 1—1.

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familiă este 

Cafeua-Malz a tai Kathreîner Kneîpp 
cu gnstu de cafea bone.

Acesta este avantagiosă că. pote înlocui cafăua amestecată 
1 u cichorie oferândă o cafea hrănitore și gustosă, un escelent su
rogat Ia cafea.De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Păcțiți-ve de imitațiă.
Se află în fotă loculu. s-52.'i ‘ABAilo cr.

Dintre t6te hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
ni ai bună hârtia de țigarete ve
ritabilă frantuzescă 

„Le G8oriafifi 
fabricațiunea d-loru 

JOSIFU BARDOU & FILS în 
PERPIGNAN—PARIS.

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

este hârtia, care în fineță și bunătate

16

Le Gloria*
întrece tbte celelalte hârtii de cigarete ce esistâ.

este numai atunci veritabilă, decă fia- 
firma IOSIFU BARD OU & FILS.
se efectueză cu marginele netede seu

„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 căpătată în Brașovu la t6te 
marchetăniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitantă mai bună de tutună. 52—8

U
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xy
Ultima vendare totală, a depoului rămasti JL

Marea bancristâI
New-York și Londra n’au lăsată necruțată nici continentulă euro- 

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

Eu sunt împuternicită să îndepliuesoă aoestă mandată.

Eu dăruescu
prin urmare ori cui, fiă bogatu ori săracii, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de fl. fl. 34). și adecă :

6
6
6

12
1
1
6
2
1

___ 1
42 bucăți

cuțite fine de masă ou lamă veritabilă englesă, 
furculițe de argintă patentă americană dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă americană, 
lingurițe de argintă pentru cafea patentă americană, 
lingură de argintă pentru supă patentă americană, 
lingură de argintă pentru lapte patentă americană, 
cesd Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
strecurăt.ore pentru ceiu, 
zaharniță,

la ună looă.
T6te oele 42 de obiecte susă amintite au costată 

mai înainte fl. 40 și aoum se potă cumpăra pe pre
țulă bagatelă de fl. 6.30. Argintulă patentă americană 
este ună metală albă, care îșl păstr^ză coldrea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

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

mă simtă îndatorată în publică, că ori cine, căruia nu-i 
convine maria îi trimită banii înapoi, uimenea însă să 
nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favorabilă de- 
ași procura acestă garnitură pomposă 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. Perlberg’s Agentur 
fler verein, «rit PateDt-Silbenraaren-Fabrik, 

Wien, I. Dentschiiieisterplntz Nr. 4—5.

li

Domnule Dr. Med. Bonisoh mia 
Vă rogă a’ml trimite și mie cu Domnealui.

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

Profdsor.

recomandata garnitura.
Robert Hild,
șefa de gară.

i

39,3—3.

Tipografia A. MUREȘIANU.

cafea.De

