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Resboiulu bisericescu-polîticu.
Răsboiulă bisericescă-politică, 

ce de multă se pregătesce între 
biserica catolică și stăpânirea un- 
gurescă, a isbucnită. Lupta s’a 
încinsă pe t6tă linia și cele din- 
teiu ciocniri se făcu acum în dieta 
ungurescă.

Fiind-că acestă răsboiu în con
tra reformeloră bisericesc! plă
nuite de guvernă, cum este intro
ducerea căsătoriei civile și a ma- 
triculeloru civile, ne intereseză și 
pe noi Românii în gradulă celă 
mai mare, va fi, credemu, de fo- 
lo8ă de a desfășura în următârele 
pe scurtă istoriculă nascerei lui.

Celă dinteiu prilegiu la certă 
între clerulu catolică din Ungaria 
și guvernulă ungurescă l’a dată 
legea pentru căsătoriile mixte din 
1868. Intr’ânsa se cjiee între al
tele: „Băieții din căsătoriile mixte 
urmeză religiunei tatălui, fetele 
religiunei mamei; ori ce contractă 
matrimonială, (de căsătoriă), care 
contrac|ice acestei disposițiuni, este 
nevalabilă. Trecerea la altă con
fesiune nu este iertată decâtă după 
anulă ală 4eG©iea ală etății; decă 
tatălă schimbă confesiunea sa, îi 
urmeză numai fiii, cari n’au trecută 
încă de șepte ani44.

Legea acesta nu s’a respectată 
și nu s’a esecutatu nici-odată pe 
deplină. Mai alesă preoți mea ca
tolică i-se opunea, căci, după pres
crierile bisericesci-catolice, ea cerea 
dela mirii de confesiune mixtă, ca 
se promită, că îșl voră boteza și 
îșl voră cresce toți copiii în reli- 
giunea catolică. In urma acesta 
din căsătoriile mixte, unde o parte 
era catolică, se perdeau mulți 
copii pentru celelalte confesiuni, 
cari erau botezați în religia cato
lică și mai alesă din partea pro- 
testanțiloră s’au ivită multe și nu- 

mărâse plângeri din causă, că preoții 
catolici le boteză copiii, cari, după 
legea din 1868, aru trebui să fiă 
de religiunea protestantă.

Spre a veni în ajutorulă pro- 
testanțiloră și a face se se delă- 
ture plângerile loră, ministrulă de 
culte Csaky a dată la 26 Februa
rie 1890 o ordinațiune, prin care 
însă lucrurile s’au încurcată și mai 
multă. Ministrulă a dispusă adecă 
în ordinațiunea sa, că fiă-care 
preotă pâte boteza fiă-care copilă, 
der este datoră ca optă 4^e după 
boteză să trimită atestată de bo
teză preotului competentă, pentru 
ca acesta să’lă primescă în confe
siunea, de care se ține după lege.

Măsura acesta nu a plăcută 
nici preoțiloră catolici, nici ce
lorlalți și cărta, în locă să înceteze, 
a devenită și mai înfocată. De 
aici s’a începută apoi mișcarea 
bisericăscă-politică. Tâte încercă
rile de a afla ună modă de împă
care între biserică și stată, au fostă 
zadarnice. In aBtfelă de împreju
rări au trebuită să târne numai 
oleiu pe focă atacurile și invecti
vele, ce au fostă îndreptate din 
partea superflendentului calvină 
în contra bisericei catolice și a 
primatelui Vaszary cu ocasiunea 
iubileului de 25 de ani, ce l’a ser
bată Tisza Coloman la Gomarom, 
ca curatoră superioră ală distric
tului bisericesc transdanubiană. In- 
tr’ună raportă cătrăconventă, acelă 
superitendentă a tractată cestiu- 
nea botezuriloră din căsătoriile 
mixte într’ună tonă fârte ofensă- 
toră pentru catolici. Atunci pri
matele declară într’o pastorală 
dată la 8 Septemvre 1892 cătră 
clerulă archidiecesei, că „decă ca
tolicii suntă așa de violentă ata
cați în conventulă dela Comarom, 
atunci spiritele voră fi așa de 

multă iritate, încâtă patria ușoră 
ar pute să fiă în periculă.44

Tisza și cu clica lui au pășită 
pe arena lupteloră confesionale și 
au pretinsă căsătoria civilă obli- 
gătâre. Ministrulă conte Iuliu Sza- 
pary n’a voită însă să se angajeze 
pentru realisarea acestei preten- 
siuni. Din causa acesta clica ti- 
szaistă atâta a uneltită în contra 
lui pănă ce l’a silită să se retragă, 
er după aceea a stăruită ca par
tida guvernului să primescă în 
programulă ei căsătoria civilă o- 
bligătâre și ca se devină ministru 
președinte d-lă Wekerle, protegia- 
tulă lui Tisza.

Astfelă s’a născută noua pro
gramă bisericescă-politică a gu
vernului, în care se cuprinde re- 
cepțiunea Evreiloră, libertatea re- 
ligionară, căsătoria civilă oblige- 
tore și matriculele civile. Fostulă 
ministru Tisza este ur^itorulu ei 
și Wekerle cu Csaky și cu Szilagyi 
o susțină.

Machinațiunile lui Tisza, care 
vre să ajungă acuma cu ajutorulă 
răsboiului bisericescă-politică eră 
la putere, suntă demascate și 
întîmpină o hotărîtă resistență.

Se ridică din tâte părțile o 
aprigă oposițiă în contra cabine
tului Wekerle și a programului 
său și anevoie va pute eși acesta 
învingătoră din lupta, ce s’a în
cinsă.

Decă se va adeveri, că episco- 
patulă catolică cu magnații suntă 
deciși a provoca ună conflictă cu 
guvernulă în camera magnațiloră, 
atunci nu-i va rămână alta cabi
netului Wekerle, decâtă a-șl lua 
catrafusele și a face locă unui alt ă 
ministeriu.

'UtONICA POLITICA.
— 27 Februarie.

In capitala „globului ungurescă44, 
după cum ne spună foile din Pesta, s’a 
începute o mișoare „însemnată", oare șl-a 
pusă de țintă, ca în fiă care ană să se 
serbeze în Pesta cțiua de 15 Martie 1848, 
și sS se formeze clubulu centrală inde
pendentă în capitală, care sâ fiă chiă- 
matfi a arangea în totă anulă astfelă de 
serbări naționale maghiare. Mișcarea mai 
are și uuă altă soopă, adecă de-a câș
tiga și pe munoitoril maghiari pentru 
participarea lorii în evenimentele poli
tice, respective d-a ave și ei rolă con
ducătorii. In oausa aedsta B’a ținută o 
conferență îd. Budapesta în locuința oon- 
telui G. Karolyi, la oare au luată parte 
afară de o mulțime de deputațl din dietă, 
și alțl cetățeni maghiari distinși din ca
pitala ungurescă. Președinte ală confe- 
renței a fostă alesă deputatulă kossu- 
thistă Dionisiu Pâamandy, care a Invi
tată pe oei de față să desbată din tâte 
punctele de vedere cestiunile aceste „în
semnate14. Bogdanyi Mor a propusă oa 
cetățenii capitalei să serbeze <J'ua de 
15 Martie prin ună banohetă imposantO. 
Directorulă de șcâle G. Glatz a arătată 
câtă de mare este lipsa înființărei unui 
clubă centrală independentă în Buda
pesta. Contele Gabrielă Karolyi a pro
pusă, ca serbarea să se facă nu în 15 
Martie, ci în 19 Martie, fiind-că atunci 
potă să ia parte câtă de mulți membri 
ai partidei independente (kussuthiste). 
Pazmandy primesoe aoâstă propunere, 
ar dori însă, ca la acestă serbare să ia 
parte și muncitorii maghiari. Conferență 
a hotărîtă, oa în 19 Martie n. să se 
araujeze săbătărea libertății, printr’ună 
banohetă poporală și mare. La banohe- 
tulă acela se voră desvolta ideile clu
bului independentă centrală și se voră 
oeti douăsprezece porunci nouă ale kos- 
suthișthiloră. Acestea ar fi: l)Proolamarea 
ijilei de 15 Martie, ca să'bătăre națională, 
printr’o lege adusă de dietă; 2) Șterge-
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Dumnezeu nu bate cu bâta.
Sndvă.

Nici așa oropsită nu-i bine! 
Fiă omulă agonisitoră, fia. cruță- 
toră, der cu măsura tâte, și acolo, 
unde e cale a agonisi și a cruța. 
Ce trece peste răvașulă acesta, 
lipsită este de darulă lui Dum
nezeu. Opintirea prea mare se 
sfîrșesce cu vătămătură, și celă 
ce întinde mâna se cuprindă de
odată toți cicarii din vale, ade- 
se-ori o scâte fără de nici unulă.

Eară apoi: când pote omulă 
se ajute pe cineva, pentru ce să-lă 
lapede golă dela sine, și când 
poți împlini o faptă bună, pentru 
ce se faci UDa rea — neîmplinindă 
binele? De ce se nu credemă să
răcia altuia? Nu asta învățătură 
ni-a dată nouă Mântuitorulă, nu 
aste cuvinte se cetescă în sânta 
evangeliă! Alte-să pildele, alte 
și învățăturile! — Pare, că și 
acuma îlă audă vestindă; „iubiți 
pe pismașii voștri; faceți bine ce- 

lora ce vă urăscă ; celui ce-țl cere 
mantaua, dă.-i și peptarulu...44

Der nu despre acesta vreu să 
vă vorbescu. Aceste tâte le sciți 
voi totă așa bine ca mine și totă 
așa le păziți în inimele văstre. 
Ele suntă chizeșia mântuirei nâs- 
tre, decă le vomă urma.

Altceva mă cuprinde pe mine 
acuma. O istoriă mică, pe care 
eu am aucjit’o dela ună omă bă
trână și pe care gata sunt a o 
spune și vâuă, decă mă veți as
culta cu sîrguință. Pâte veți și 
învăța ceva din ea, — asculta
ți-o deră:

într’ună sătuță, cu casele nu 
tocmai lângă olaltă, locuiau doi 
frați. Der noroculă nu li-a slujită 
pe-o formă la amendoi. Unulă s’a 
alesă avută, pe celalaltă l’au um
plută pruncii și a rămasă să
racă.

Acesta în sine nu ar fi fostă 
nimică, căci cu averea nime nu-i 
cununată. De altă parte: nici avu- 
tulă fără celă săracă, nici săraculă 
fără celă avută. Toți avuțl, ori toți 
săraci, nici au fostă âmenii, nici 
voră fi nici-odată.

Suntă însă o semă de omeni, 
cărora le place a măsura pe semenii 
loră după avere. Decă adecă cu- 
tareva nu numără atâția boi în 
ocolă, ori atâta bine, câtă au ei, 
pe acela îlG socotescă mai puțină 
făptura lui DumneZeu.

De se întemplă apoi, că acela 
să le fiă rudeniă, ori nemeteniă, 
chiar că îlu iau peste picioră și 
le este rușine când cine-va le po- 
menesce numai și numele. Acestă 
neamu de âmeni, ajunși la avere 
mai de multe-orl pe căi necinstite 
suntă mare ciumă într’ună po- 
poră.

Și acuma e de prisosă să vă 
mai spună, că asemenea ciumă 
era și fratele celă avută.

Tâtă averea, totă binele, elă 
și-lă scria numai hărniciei și cu- 
minției sale, și de locă nu și aju
torului lui DumneZeu. Dinpotrivă, 
pe frăține-său era în stare să-lă 
facă de celă mai blăstemată, căci 
nu ajunse cu mintea unde a 
ajunsă elă.

Trebă multă, după acestea, e 
limpede deră, că nu au avută la
olaltă. Avutulă umbla cu nasulă 

de totă mai pe susu, decâtă să 
cunâscă în celă săracă pe ună 
frate bună; pe săracă dinebee îlă 
țînea rușinea să se apropiă de elă. 
Și decă avutulă înota întrecută în 
bine, săraculă trăia de multe-orl 
traiulă vermelui din hereană, du- 
cendu lipse arZetbre. Ocările ne
meritate ale fratelui său îlă du
reau fârte.

Pentru aceea și la năcasă mai 
bucurosă se întorcea la ună stră
ină, decâtă la elă.

Numai sîla cea mai mare și 
numai atunci, când adecă leacă 
și ușurare nu afla nici cum, îlă 
împingea să bată la ușa fratelui 
său în putere.

Mare luptă îlă costau toți 
acești pași, căci scia, în prețulă 
a câtă bajocură va putea sta cu 
elă de vorbă. Și în urmă încă 
totă era mare îndoială: âre nu va 
bate tâca la urechea surdului. 
Acesta ’i s’a întâmplată nu odată.

Acum însă întru adevără era 
între ciocană și ilău. Pita cea ve
che s’a ciuntată, împrumută nu 
capătă dela nime, bani nu are nici 
grăiță frântă, căci zăcuse vera în- 
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rea legiloră, cari deolară pe Rakoozy de 
vend^toră, er pe Kossuth de espatriată; 
3) Avendu se în vedere, că regele deja 
mai de multă de 3 sferturi de ană resi- 
deză afară de hotarăle țării, looulă lui 
să se ocupe printr’ună palatinii (locții
torii de rege); 4) introducerea votului 
universală. 5) Desvoltarea mai departe 
a libertății pressei ștergerea cautiunei 
pentru diare și libera vencjare a diare- 
lorO pe strade. 6) Introducerea institu- 
țiunei ourtii cu jurați în prooedura pe
nală 7) Crearea unei armate naționale 
maghiare independente și punerea jură
mântului pe constituția maghiară din 
partea regimentelor^ maghiare. 8) Delă- 
turarea emblemeloră și coloriloră streine 
de pe tdte edificiile publioe ale țării* 9) 
Pentru consolidarea „națiuuei“ înafară 
și ma ialesă față cu Austria, să se resta- 
bilescă pacea între naționalități printr’o 
guvernare drâptă și cinstită. Față cu 
oele lalte trei punote părerile suntă deo
sebite. — Brânză bună în burdufă de...

*
Din inoidentulfl aniversărei semnărei 

tratatului dela San-Stefano i-s’a făoută 
mari ovațiunl (despre oarl amti amintită 
și noi) în Petersburg generalului Ignatieff 
din partea reuniunei slave și a Slaviloră 
sudici, cari locuiescă acolo. Reuniunea 
slavă, precum și aceea a BulgarilorO și 
Macedoneniloră emigrați, au presentată 
adrese. Adresa emigranțiloră bulgari 
amintesce, că inimicii Slaviloră în oon- 
gresulă dela Berlină au mutilată trata- 
tulă de paoe dela San-Stefano. Și ac
tualmente se facă tdte înoeroările, pentru 
ca să paralizeze resultatulă războiului de 
eliberare. Din evenimentele din Bulgaria 
nu trebue a se trBge conclusiunl false. 
Bulgarii au păstrată viu amintirea la a- 
devărații loră amiol ș’ inimici. Pe pa
ginile istoriei bulgare, numele lui lgna 
tieff este neperitoră. Tratatulă d°la San- 
Stefano este pentru Bulgari ună testa- 
mentă politioă. In adresa Macedoneniloră 
se c}ice> că loră li-s’a răpită totulă, numai 
oredința în eliberarea loră nu. Ignatieff 
răspunse, oă legătura oea mai strînsă între 
Rusia și Slavi este ortodox'a.

*
In Serbia s’au începută cjifale aces

tea alegerile pentru viitorea Scupstinâ 
(dietă). Partida așa numită radicală a 
dată ună manifestă cătră alegători, în 
care îi oonjură să voteze pentru oandi 
dații radioall și să nu alegă pe susțină
torii guvernului de-aoum, „care jăfuesce 
țera și lucreză contra intereseloră națio
nale serbesol.“ In 6 Martie, presăra cjilei 
alegeriloră, pe delurile din apropierea 
capitalei Belgradă s’au aprinsă foourl 
dreptă semnă ca să se începă lupta eleo 
torală pe vieță pe mârte. In cjiua înteiu 
a alegeriloră poporațiunea din oerourile 

Ciaclak, Clrusevac, Ujica, ZajcJar și Pi- 
rot a prinsă armele în potriva guver
nului, semnă că apelulă radicaliloră a 
avută efectă asupra poporului. In dife
rite localități, oa d. e. în G-orasic și Ola- 
clak, poporulă înarmată a năvălită asu
pra fuuoționariloră administrativi, puș- 
oându-i. S’a oonsignată îndată miliția. 
O luptă s’a încinsă între p’oporulă înar
mată și milițiă; 50 de omeni au fostă 
omorîțl, 100 greu răniți. Asemenea scene 
sângerose s’au întâmplată și în alte părți 
ale Serbiei. Aprope toți provocatorii tur- 
burăriloră au fostă prinși. Resultatulă 
alegeriloră de pănă aoum este favora
bile guvernului.

Adunări de protestare.
Agitațiunea pentru și în con

tra programului bisericescă-poli- 
ticăală stăpânii eiunguresci s’a în
cinși! în tdtă Ungaria și Transil
vania. Guvernulă pune tote în 
mișcare, pentru ca representanțele 
comunale și comitatense se se 
pronunțe în favârea lui și a re- 
formeloru plănuite de elă, eră din 
partea oposițiunei catoliciloru și 
a celorlalte confesiuni, afară pâte 
de cea calvină și jidovescă, se 
făcu mereu enunciațiunl, în cari 
se arată nemulțumirea mai alesu 
cu proiectata introducere a căsă
toriei civile obligătore și a matri- 
culeloră civile.

E lucru învederată] că și noi 
Românii trebue se fimă îngrijațl 
în cea mai mare mesură de cele 
ce se petrecă la Budapesta. Scie 
și simte fiă-care dintre noi, ce vre 
se rțică, decă cei dela putere vo- 
iescă se ia din mâna presțimei 
nâstre purtarea matriculelorfi și se 
o dea în mâna organeloră statu
lui. Asemenea scie și simte fiă- 
care dintre noi, că ce va se 4’că 
când ei voiescu se introducă la noi, 
fără de nici o trebuință și cerință din 
partea doporațiunei, căsătoria ci
vilă. Scopurile, ce le urmărescu 
adversarii noștri cu aceste reforme 
în specială față cu naționalitățile, 
de sigură numai curate nu potu fi. 
Ei ară voi acuma, ca și în vieța 
nostră religiâsă și familiară se a- 
târnămă dela notareșii, dela sol- 
găbireii și alțl slujbași unguresc!.

Spre a arăta nemulțumirea, ce 
domnesce și în sînulă poporului 
nostru față cu aceste reforme plă
nuite de guvernulă ungurescă, s’a 
întrunită erl septemâna în Sibiiu 
o adunare mare de alegători ro
mâni, despre care amu amintită 

deja și în Dumineca trecută: Acestă 
adunare, fârte numerosă cercetată 
a luată următârea reso-luțiune:

„ Considerândă, oă prin întroduoerea 
matriculelorfi civile se intenționeză nu a- 
tâtă îmbunătățiri în purtarea respeoti- 
veloră registre, oi mai aleșii schimono
sirea și maghiarisarea numelo-ră. redu
cerea .venituriloră stolare și a influenței 
preoțesol, cum și - vădita tendânță de a 
potența ingerința stăpânirei maghiare 
asupra oierului și a poporului nostru peste 
totă;

Considerau dă în fine, că căsătoria ci
vilă este de natură a sguduii așeejămin 
tele si ohiar dogmele biserioei nâstre, 
jionindă moravurile străbune și senti
mentele evlaviei înăsoute poporului nos
tru, înlesnindă conviețuirile nelegiuite 
și în desfrâu, dărăpănândă vacja clerului 
nostru și cășunându i pagube materiale 
însemnate, eto. —:

alegătorii dietall români din oerou
rile administrative Sibiiu și Nooricha a 
comitatului Sibiiu, întruniți lâ Sibiiu în 
Adunarea publică din 19 Februarie st. 
v., protesteză sărbătoresoe și unanimă în 
contra proiectelor^ de lege religionare.“

O asemenea adunare de ale
gători români s’a mai ținută Joia 
trecută, în 9 Martie n., în Sebe- 
șulu săseseti, care încă a luată o 
hotărîre în înțelesulă de mai 
susă. Mai suntu convocate adu
nări de protestare la. Săliște pe 
cțiua de 1 (13) Martie pentru cer
curile Cristiană și Săliște; \a>Abrudu, 
pe cjiua de 8 (20) Martie c. pentru 
cercurile Abrudu, Roșia și Ighiu; 
la Caransebeșii pe (fina de 4 (16) 
Martie, pentru cercurile Caranse- 
beșă și Teregova,-. la Fâgărașu pe 
5 (17) Martie pentru cercurile Fă- 
gărașă și Arpașulă inferioră, la 
Mureșii-Ludoșu pe 4iua de 14 Mar
tie n. pentru cerculă M.-Ludoșului; 
apoi la Bradu pe 4*ua de 4 (16) 
Martie pentru cercurile Baia de 
Crișă și Bradă..

Biroulă conferenței electorale 
din Sibiiu (adecă a adunării de 
poporă ținută Vineri în 3 Martie) 
a adresată 4jarului o de-
clarațiune, ce ni-se trimite și noue 
în copiă. Etă-0>:

Dec la rațiune:

Fiind-oă în rapârtele și aprețiările 
pressei despre conferența alegătorii rră 
români din oerourile Sibiiu și Nochriohă 
dela 19 Februarie st. v. s’au introdusă 
inesaotitățl esențiale, socotimă, pentru 
restabilirea adevărului de lipsii, a oons- 
tata, oă conferența nu a luatu posițiune 
nici pentru,, nici contra recepțiunei 
Evreiloru, ci a protestată numai în con
tra proiectelor^ religionare privităre la 
oăsătoria oivilă și matriculele de stată. 

O' dovedesoe aoâsta însuși textulă reso-- 
luțiunei votate, în oare reoepțiunea E vrei- 
loră nw e înregistrată, ci se reasumâză 
esolusivă numai gravaminele împotriva 
oă'sătoriei și a matriouleloră civile. Nil 
mai putină o dovedesce acâsta împreju
rarea, oă în urma unei înțelegeri' prea
labile între convocatori s’a decisă, ca 
oestiunea recepțiunei Evreîlorfl să nu se’ 
reconsidere în adunare și că în oonse- 
cență s’a și suprimată din proiectulă 
de resoluțiune menită a fi’ propusă con- 
fărenței electorale pasagiiilă referitorii la 
reoepțiune.

In legătură ou aoeste constatări și 
pănă la publicarea procesului verbală 
deolarămă, oă nu corespunde stărei fap
tice afirmațiunea, că cei mai mulțl vor
bitori din conferență ară fi combătută 
reoențiunea Evreiloră.*) fiind-oă pe oând 
oeilalțl oratori nioî oă au atinsă oestiu
nea, numai unulă singură a combătut’o, 
âr în vorbirea de desohidere s’a sooen- 
tuată. că ou tdtă conivența între Evan- 
geliă și Talmudă, noi Românii ohiar ca 
oreștinl în temeiulă moralei' oelui răstig
nită profesfimă oredința, oă trebue să 
inbimă și pe oontrarii noștri și ca po
poră. oare lnptămă pentru libertate, ne 
vnmă pronunț» în acestă obiectă în sen- 
sulă moralei creștine și ală libertății și 
egalității pondreloră.

Pentru biroulă conferenței;
Ioanîi Papiu, D)r. Amosfl Frftncu,.

președinte. notară.

SOIRILE DUEL
— 27 Februarie.

Cătră. Învățătorii români din Bihortr,.
Mai de multe-orî s’au aucjită în ooldnele 
diarului nostru plângeri, că Românii din 
Bihoră, în privința hărniciei și aotivității 
naționale, nu prea stau la înălțimea, la 
oare ar trebui să stea. Bihorulă este ună 
oomitată mare, locuită în masse com
pacte de Români, are două centre în
semnate Bbiușulă și O’radea-mare, unde 
se află mulțl bărbați luminați de-ai noș
tri. Cu dreptă cuventă amă aștepta dor
ea Bihorulă în vieța- nostră oulturală și 
națională să jdee ună rolă însămnată și 
să premergă cu esemplu altoră comitate 
locuite de R’omânI. Durere însă, oă fra
ții noștri din Bihoră nu prea oorăspundă 
aoestoră drepte așteptări ale nâstre. Pare 
că ună felă de amorțire i-ar fi cuprinsă 
pe toți, căol nici nu se mișoă, nici nu 
grăescă. De repețite-orl s’au aurită plân
geri, oă învățătorii din Bihoră, mai alesă 
oe> greco-oatoliol, suntă risipiți ca făina

*), „Tribuna" dela 23 Februarie (7 Martie) 
a susținută adecă, că. mai toți vorbitorii (adu- 
nărei din Sibiiu) au combătută anume și recep- 
țiunea, și că prin urmare adunarea s’a pronun
țată hotărîtă și contra acesteia. — Red.

tregă, n’a putută căuta nimicu; 
noua ar fi puțină, der aceea-i în 
paiu și decă nu are bani, nu se 
află nimeni, se i-o calce. Săracii 
și-ar aduna ceva și ei; avuții suntă 
cuprinși cu a loră și nu credu 
omenia săracului.

Nu avea de făcută alta, decâtă 
să sufere ori-ce rușine: să cerce la 
frate. Elu nu calcă astă4l- N’a în- 
drăsnită de cătră vreme. Dincoce 
prunciloru le trebe pită, ei nu 
sciu de obida părintelui; dâră i a 
fi milă bareml de ei. Patru cai 
scotă trei cruci în două âre... 
Doră... dâră...

Frate-seu însă i-a spusă, că nu 
are voiă se-și fugărescă caii de-a 
pomana; destulă s’oru pefuga vre-o 
patru-cinci săptămâni la elu.

Acuma bietulu omu se întdree 
de totă amărîtă acasă și nu scia 
ce să se facă. Să nu fi avută cre
dință în Dumne4eu, dâră ar fi 
luatu lumea în capă. Credința însă 
și dragostea prunciloru nu l’a lă
sată, să facă păcată ca acesta. 
S’a dusă deră cătră casă și când 
a ajunsă, află acolo doi drumarl.

Era Domnulă Christosă cu Sân- 
tulă Petru.

„Amărîtă te vădă, omule — 
4ise Domnulă Christosă; ce ți-s’a 
întâmplată ?“

— „Dâmne, Domne — răs
punse omulă, — cum n’oiu fi amă
rîtă, când vădă pruncii ăștia pe
rindă de fâme și nu aflu la âmeni 
atâta milă, să-mi calce grăunțulă 
pănă m’ași împoteri, să le întorcă 
ostenela.“

„Pasă, — 4ice atunci Domnulă 
Christosă, pune o apringiâră în 
grâu!“

Și ce cugetați? A făcută elu 
âre lucrulă acesta? — Da; l’a fă
cută, decă i-a 4isă Domnulă; a dată 
focă grâului și acuma ce s’a în
tâmplată? Grâulă a arsă totă pănă 
într’ună firă, și după ce a arsă, 
Domnulă Christosă a poruncită 
omului să pârte cenușa în casă. 
Omulă aduce o coșară și totă 
pârtă, pârtă, der cum o deșertă, 
cenușa se face grâu curată,—mân
dru ca aurulă. Când a dusă co- 
șara de pe urmă, și a aflată casa 
plină de grâu, eră Domnulă Chris

tosă și Sântulă Petru s’au făcutu 
nevă4uțl.

Der cu acestea nu s’a gătată 
povestea.

Nu peste multă trece pe lângă 
elă frate-său și decă nu vede sto- 
guțulu în ocolă, îlă întrebă, ce a 
făcută cu elă?

„L’am aprinsă — 4ice săra- 
culu — și uită numai ce mi-s’a 
aleBă din elă! Am o casă de grâu 
curată, de mi-se ajunge în patru- 
cinci ani. Fiă lăudată Duinne4eu 
sântulă!

Avutulă, hămisită, abia așteptă 
se ajungă eră acasă, pune focă în 
tâte stogurile, se ’i se alegă și 
lui grâu mândru ca ală fratelui 
seu. T s’a alesă înse fumu și scrumă 
nu numai din grâu, ci și din casă 
și totă ce avea pe lângă ea, căci 
îi lipsia credința cea bună și du
rerea cătră celă necăjită. Dum- 
ne4eu nu bate cu bâta.

Betfia.
Kovary.

Foes ii poporale.
Culese din poporfl..

Bine-i stâ mândrii frumosâ 
Podu i țese, podu-i cdsă ; 
Cămașa din brâu în susCi 
Fâoută-i pe ououruzO ; 
Cămașa din brâu în joșii 
Făeută-i pe grâu frumoșii; 
Penele de pe la cotii 
IsCi făcute pentru-unii zlotii; 
Penele de pe la mână 
Iști făcute pentru-o lână.

*
Ardă te focu rfisboiu 
Tu faci pânza lătunoiu; 
Când a fostă la nâvădită 
Șepte babe-au trebuită ; 
Er când a fostă la rostată 
Raita după babe’n sată; 
Păn’ pune pânza pe raeje 
Trecă trei <jile și o amedă.

*
Harnică-i o mândrulucă 
Harnică-i dracu s’o ducă, 
Că ’ntr’o lună tdroe-o lână 
Și mâncă ună sacă de făină; 
Țese ună cotăî
Mâncă de-ună zlotă; 



Nr. 46 —18&3 GAZETA TRANSILVANEI. Pagina 3.

orbului și nimenea nu este, care să-i 
adune și pe ei în vre-o reuniune învă- 
țătorâsoă după tipul! și asămănarea al
tora confrați ai loră. Plângerile însă au 
rămasâ pănă aeum zadarnice. Astă-dată 
ne rdgă una învățător! din acele părți, 
să mai facemă o încercare, cădG>ră„bu- 
nula Dumne4en se va îndura în cele 
din urmă a-le dârui și fraților! noștri 
din Bihor! putere mișcătore“, pentru ca 
să esă din amorțirea de pănă aoum și 
să se pună mai cu de-adinsulă pe lucru. 
Cu deosebire suntemă rugați a cere dela 
învățătorii gr. oat., ca ei înși-șl să por 
nesoă o mișcare în direcțiunea acesta și 
să stărue și ei pentru înființarea unei 
reuniuni proprie a loră, oare să le ofere 
ocasiunea de a se cultiva împrumutată, 
de-a se revede din când în când pe la 
adunările generale și care să aibă și ună 
fonda pentru ajutorarea învățătoriloră și 
a familiilorfl loră în timpuri de nevoiă, 
oum este pentru esemplu Reuniunea în
vățătorilor! români Sălăgenl. — Ar fi 
în adevără timpulă supremă de-a se în
treprinde pașii de lipsă pentru organi- 
sarea tuturora învățătoriloră noștri în 
reuniuni, căol doră nu vomă aștepta și 
acum să vină orgaueie ungurescl ca să 
facă reuuiunl pentru învățătorii noștri, 
cum au făoută fondulă de pensiune.

— x—

Lipsă de ajutorii, pilele acestea amă 
primită două apeluri in cause școlare, pe 
cari le recomandăm! sprijinului căldu- 
rosă ală frațiloră noștri de pretutinde- 
nea. Unulă este apelul! eforiei școlare 
din comuna HotoanH, din marginea su
dică a Să’agiului, unde graiulă remâ- 
nescă încetă a se mai audi și de unde 
mai departe nu găseaol comune româ
nesc!, Aci se simte trebuința edificărei 
unei șoăle confesionale române, pentru 
care ajutorele marinimOBe tuntă a se a 
dresa d-lui Vasiliu Pătcașiu, parochă și 
președintele senatului școlară în Er-Hat- 
van (p. u. Tasuâd-Szântâ). — Altă apela 
amă primită din comuna sălăgenă Peri- 
ceiu, unde in câsta șoolei române s’au 
înființată două șcâle ungurescl de stată, 
cu cari pentru a pute susțină lupta, 
șoăla română are grabnică trebuință de 
edificarea unui looală potrivită. Ajută 
rele marinimdse suntă a se adresa Sena
tului școlară în Perecsen (p. u. Silâgy- 
Somlyo).

—X—
Uni primari slugarnici, ni se scrie, 

oă ar fi primarulă din Tiovaniulă mare, 
pe care fisoigăbirăulă iii susține de mai 
mulțl ani în postă cu puterea, măoar că 
poporul! română abia-lă pdte suferi din 
causa slugărniciei sale. Deși Română, a 
oest! primară, de când a ajunsă în di 
regătoriă, mai că și-a uitată de oe na
ția se ține; numele și-lă sorie unguresce 
în aduuărl se „sfătuesoe“ ou unguresoa, 
când notarulă îlă intrâbă ceva în limba 

română, el! îi răspunde pe „iunguresce“ 
,rnem tudumu t/igen barâtumu, .rfgen te- 
remtetteu, și alte bazaconii de aoestea.— 
Nu soim! întru câtă acestea oor-ăspundă 
adevărului și întru oâtă nu. La <totă în
tâmplarea însă ar fi fdrte tristă, decă ar 
trebui să credem!, că s’ar afla îratre noi 
și Români de aceia, cari pentru o mise- 
r.abilâ slujbă unguresc! ară fi în stare 
să «I uitede mândria lor! românâsoă și 
să se facă obiala străinului. De astfel! 
de Români să ne feresoă Dumnezeu!

—x —
Din Ciuchiciu ni-se sorie, că acolo 

încă s’a întâmplată un! casă de felul! 
oelui dela Bănia (Almașă), despre care 
amă publicbt! o corespondență într’unulă 
din numerii treouțl de Duminecă. Ro
mânii din Ciuehioiu îșl comandaseră ună 
depot! nou. pe care se sorisese și nu
mele unor! bmeiil. cari nici vre-o jertfă 
pentru aducerea acestui clopot! n’au fă
cută și nici 6re-oarl merite speoiale pentru 
biserică nu aveau. Când poporul! află 
despre scrierea numelui unor! astfeliă de 
6menl pe clopot!, forte s’a năcăjită și 
porunoi unui faur! să racță numele lor! 
de pe clopote-, ceea ce s’a și întâmplată. 
Acest! măsură, deși prea aspră, fu potri 
vită pentru umilirea acelor! ambițioși, 
cari fără vredtiiciă și fără jertfe adevă
rate pentru îtălțarea neamului lor! ar 
vrâ să-și facă numele neuitată. La face
rea inscripțiuniloră pe monumente pu
blice trebue să se țină semă de fapte și 
vrednicie, și numai oei cu adevărate me 
rite peDtru biserică și națiune pot! să 
fie eternisațl prin inscripțiunl, servind! 
acăsta ea o meritată răsplată pentru ei 
și oa o incuragiare pentru urmași.

—x—
„Va ave copii“. pilele trecute minis

trul! român! de esterne, d-lă Al. Laho- 
vary, după cum scrie foia bucuresoenâ 
„L’Indepeudance Roumaine-, a ținutăîu 
camera română un! strftluoită discurs! 
rostită din incidentul! interpelării ce a 
făcut’o guvernului deputatul! Fleva. Mi
nistrul! român! a spus! d-lui Fleva, că 
A. S- principele Ferdinand „va avă oo- 
pii, si d-lă Fleva încă va fi invitată la 
boteză, oare se va face după ritulu or
todoxii'1. Cuvintele aoestea ale ministru
lui au fostă primite cu multă bucurii de 
Cameră, văejendo în ele o alusiuDe la 
ună viitor! eveniment! fericită în fami
lia regală română.

— x —

Dart pentru bibliotecele nostre popo
rale. D lă Dr. Manolescu, directorul! și 
proprietarul! cunoscutei reviste higienice 
„Apărătorulu Sănetățu* din Buouresol, a 
binevoită ane pune la disposiția încă în 
vara trecută, 50 de esemplare din bro
șura Ghimiă populară de d lă Dr. C. Is- 
trati, cu scopul! ca să le împărțimă gra
tuită între bibliotecile poporale, oe vomă 
afla noi de cuviință. Pe rând!, aceste 
esemplare le-am! și împărțită între di
ferite biblioteol școlare de ale nostre, din 
Transilvania și Ungaria, după oum s’a 
putută vedă și din unele dări de semă, 
publicate in cjiarui! nostru la diverse o- 
casiuul. — Scimă, oă d-1! Dr. Mano
lescu a binevoit! a mai aoorda pentru 

preoții și învățătorii dela noi și favorul!, 
de-a se pute abona în ori oe timp! la 
esoelenta d-sale revistă „Apărătorul! Să
nătății pe lângă prețul! redus! numai 
de 4 fi. la ană. Aoeste dovecjl de viu 
interes! pentru promovarea căușelor! 
nd'tre șoolare și culturale, ne îndato
rase! a esprima și pe aoâstă oale stima
bilului nostru confrate mulțumitele nâs- 
tre sinoere.

— x —
Ună monstru. Intr’una din (jilele tre- 

oute o femeia, aflată în îngrijirea unei 
m3șe din strada Blanche, Paris, a năs
cută ună copilă, oare a murită îndată. 
Era ună fel! de monstru; nu se putea 
deosebi de ce sex este Pioiârele erau eres 
cute pănă la genunohl. De aci în jos! 
se terminau prin 2 mâni. O mână avea 
6 degete. In mijlocul! frunții se afla ună 
singură oohiu forte mare. Monstrul! a 
fostă dăruit! aoademiei medicale.

—x—
Colora in Rusia. Provinciile Rusiei, 

cari, după constatările oficia'e mai sunt! 
bănuite de coleră suntă următdrele: Vo- 
ronej, Basarabia, Orei, Oaterinoslav, Sa
mara, Penza, Tambow, Ufa, Zahatal. To
bolsk, Don, Podolia și Kiew. In Podolia 
s’a dovedită, oă în fiăcare 4> sunt! în 
termină mijlociu cam 27 de oasurl și 9 
decese, er în Kiew sunt! cj'luicâ oate 5 
decese. In Astrahan s’a descoperită o 
nouă epidemia misteriosă. Ea sâmănă 
întru câtva cu ciuma, dâr e multă mai 
îngrozitâre. Omulă atinsă de ea tr-mură 
ună sfert! de câsă se înegresce apoi 
peste tot oorpulă și more în oele mai oribile 
dureri. Bdla e forte oontagiâsă. Guver
nul! a trimis! doctori, oa să studieze 
epidemia acâsta.

—x—
Teatralii meoanioii alii lui Otto Gierke 

este oeroetat! de ună număros! publico. 
Representațiunile sale sunt! oât! se pote 
de perfecte. Cu deosebire atrăgătâre și mi
nunată este luarea Plevnei în 9 Decem- 
vre 1877. Iu fundă se vede Plevna, cu 
întăriturile ei. In mijlooulă acestora se 
ridioă reduta Grivița. înainte se vede 
tabăra Rușilor! și a Românilor!. In cjo- 
rile 4>lei se începe ataoulă. O mulțime 
de trupe intră îu fooă. Călăreți și pe- 
deștri alergă pe oâmpul! de lupta. Os
man Pașa ese din Plevna, pentru oa să 
o despresdre. Regimentele românesc! stri
gând! : hurra! întră în Grivița. O luptă 
sângerdss se înoepe în jurul! Plevnei, 
care înoepe să ardă, Osman Pașa e ră 
nită, oapitulâză și întrâgă armata turcesoă 
e prinsă.

—x—
Regele Alexandra al! Serbiei, după 

cum se telegrafiez! din Belgrad, va sosi 
în luna lui Maiu în România, unde la 
oast-lulă Peleșă din Sinaia se va în
tâlni ou mama sa Natalia.

Cehulu Selagiului, 11 Martie. 
(Telegr. part, a ,,Gfaz“.) Adunări 
de protestare în cele 5 cercuri 
electorale din Sâlagiu, suntu 
convocate separată pe 4iua de 
2 4 Martie.

Tocmai la încheiarea foiei pri- 
mimu din BucurescI cutrierătdrea 
scire telegrafică, că multă simpa
ticul! și zelosulă președinte alu 
Ligei culturale române, Grigorie 
T. Brătianu, a murită acți 
de o mârte grabnică.

Din dieta ungurescă.
In dieta ungurescă s’au începută 

desbaterile asupra budgetului ministe- 
riului de oulte și instruoțiune publioă. 
împrejurarea aoâsta a dat! ocasiune opo- 
sițiiloră de-a înoepe lupta oontra pro
gramului biserioesoă politic! al! guver
nului.

In ședința dietei dela 8 Martie pa
tra vorbitori s’au ooupată cu acâstă po
litică. Dintre aceștia singură guverna
mentalul! Latoczky a apărată proieotele 
biserioesol ale guvernului. In acâstă apă
rare mameluoulă lui Weckerle a 4is0, 
oă pe cum în alte țări, așa și în Ungaria 
nu pot! să fiă piedeol dogmatioe la in
troducerea căsătoriei civile. Apoi nici 
nu este îndreptățită temerea, oă se vor! 
strica raporturile bune de a4l dintre Un
garia și Curia romană din prioina nu
mai a întroduoerei căsătorei civile. Ca 
esemplu spune, oă Papa și Vaticanul! 
simpatisâză multă cu Francia, deși aoolo 
oăsetoria civilă este introdusă deja de 100 
ani. Causa pentru-oare Curia romană nu 
se învoesoe la Introducerea oăsătoriei oi- 
vile, nu suntă dogmele religidse, ci suntă 
dogmele politioe, adecă Vaticanul!, oa 
oontrară ală triplei alianțe, nu pâte sim- 
patisa cu guvernul! unguresoă. oare oâr- 
muesce într’o parte a unei monarohii, 
oare înoă face parte din tripla alianță, 
pișe apoi vorbitorul!, oă nisuiuțele Va
ticanului potă să aibă rădăoinl în Roma, 
pot! să aibă și viitor! acolo, în Un
garia însă a4l numai o politică e posi
bilă: politica națională maghiară. Căsă
toria oivilă nu este soopă, ou atât! mai 
puțină ideiă, oi e mijlooulă realisării prao- 
tioe a unei idei mărețe și toomai așa 
ună mijloc! este și reoepțiuuea Evrei
lor!; der are ună mai mare efeotă oa 
cea din urmă, fiind-oă fără de căsătoria 
oivilă cestiunea reoepțiunei mosaice n’ar 
plăti nimioă, ar fi o formă fără de niol 
ună ouprinsă. Fără oăsătoria oivilă re- 
oepțiunea mosaioă n'ar fi potrivită a pro
mova contopirea unei classe binemeritate 
prin inteligență și patnotismu cu societa
tea maghiară (adecă oontopirea Jidovi
lor!.)

Pune pânza pe răsboiu
Când e gheța pe gunoiu.
Haide câne de mânjesce
Că lingârea te lovesoe;
Printre ițe, printre spată
Merge-o iâpă-mpedecată;
Pe sulu de dinapoi
Șepte-4eol de lătunoi
Pe sulu de dinainte
Draou le mai ține minte.

*
Dragă mi-i lelea bălae
Că faoe bune mălae,
Că le bagă cu lopata
Și le scdte cu covata,
Și le țîpă porcilor!
De pomana morților!:
MânoațI porol, vă săturațl
Și pe mândra-o lăudațl!

*
Au4it’am din străini
Că nu-i bună gardu de spini
Niol mândruța din vecini;
Că i mai bună din scânduri late 
Și mândruța de departe.

M. Ludoșu, 1893.
Pomulu Luca

învăț.

Piperușu Petru și Mistriță hoțulu.
A fostă odată ca nicl-odată, că dâoă 

n’ar fi fostă, nu v’așl sci minți-o de-a 
rostu.

A fostă odată ună împărat! puter 
nioă și bogată — mai bogată decât! 
mine, — care se numia împăratul! ro
șu. împăratul! acela avea o împără- 
tesă așa de frumosă, încât! dâoă ai fi 
vă4ut’o, ți ar fi dată în gând! să i mâncl 
ochii de dragă. Dâr lor! nu le tigne 
bogăția, că n’aveau copii. Vedeți d-v6s- 
tră, că avea de oe să nu le tignâsoă, că 
e rău când omulă se gândesoe, că o îm
bătrâni și nu are cine să i porte de grijă 
la bătrânețe.

Odată împărătesa mătura priu casă,
— că pe atunol nu era lumea așa făfosă
— și măturândă a aflată pe jos! o bdbă 
de piperă. împărătesa ridică b6ba și o 
puse pe masă, der bdba âr a sărită jos!; 
ea er a pus’o pe masă, bdba er a sărită 
josă. Atunci împărătesa a ridicat’o de 
josă și a înghițit’o.

Din minutulă acela, împărătesa a 
băgată de semă, că în sourtă vreme va 
avea ce-a dorit!, adeoă ună copilă. La 
6 luni a începută copilulă să plângă în 
mumă-sa, der așa de tare, de nu mai 

puteau nici vecinii să se odihnesc! de 
plânsul! lui. Făgădui tu-ia, că i va da 
câte tdte oând îl! va nasce, dâr înza- 
dară. Dâoă vă4u, că nu mai tace, s’a 
năcăjită și l'a blăstămată că să dea 
Dumne4eu să nu se pdtă însura până 
nu lă va cununa Mistriță hoțulă de țâră. 
Copilul! îndată a tăoută.

Când a venită vremea, a născută 
împărătesa un! copilă frumosă și i-a 
pusă numele Pipărușă-Petru. Copilulă 
crescea într’o 4l oa 9 ?• fo ca 
în 99.

Anii trecură, și copilulă sjunse la 
vremea de însurată. într’o 4b 4'se 
păratulă cătră Pipărușă: „Dragul! meu! 
a venită vremea să ne gândim! să te 
însurămă. Spune-mi oare fată îți place, 
că eu te lasă să-ți alegi tu“. — Pipă
rușă 4ise: „Bine, tată! der oăutatu-mi- 
ați nașă?“ — „Noi avem! nașă care 
te-a botezată", răspunse împăratul!. — 
„Ba nu, tată“, 4ise Pipărușă. „oă mama 
m’a blăstămată să-mi fiă nașă Mistriță 
hoță de țâră“.

S’a înoercată mumă-sa și tată-so să-i 
spună, că a 4>sil numai așa de năoază, 
că în năcaz! oâte nu 4’°® omulă, — 
der n’au avută ce-i face. Elă se rugă 

să-i pună merinde în straiță și să-i dea 
ună burdușă de galbeni, că merge să 
oaute pe nașu-so. După ce se g^tâ de 
drumă, îșl lua sănătate dela părinți și 
merse multă lume și împărăția, Dumne
zeu cu noi să fiă, — nu vă apucați de 
vorbită, oă mai am de mințită.

Pipărușă-Petru a eșită din împără
ția tatălui său, și a ajunsă în împărăția 
fmpăratului-galbănă, dâr de Mistriță n’a 
mai dată. într’o 4b oam P® ame4ă 
ajunse într’o pădure. Acolo vă4u patru 
dmenl cioplind! la ună lemn!. — „Bună 
lucru, omeni buni! — 4'30Pipărași. —- 
„Bună și nu pre!“ răspunseră dmenii — 
„Și pentru oe?“ întrebă Petru. Er unulă 
din ei 4>se ■ «Noi nu oioplimă lemnul! 
să punem! talpă la casă, oi facemă spân- 
4urăt6re, ca să spen4ure pe Mistriță 
hoțu dețeră.“

Când au4i voinioul! nostru, îngăl
beni și începu să plângă. Oamenii îl! în
trebară, că de ce-i pare lui rău după 
ună lotru așa de mare? După oe le 
spuse, oum l’a blăstămată mumă-sa, 
âmenii pricepură, că nu plânge elă de 
flori de măr! și îl! sfătuiră să se duoă 
la împăratul! să-lă r6ge pentru Mistriță.

Petru le mulțămi omeniloră și pleca
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Luâ apoi ouveutulă oposiționalulă 
Gybrffy Gyula. Vorbitorulă 4’S6> ^DL‘ 
troduo«rea matriculeloră de stată nu este 
ună scopă ală statului. O oontrolă a sta
tului asupra matriculeloră nu e com
bătută de nimeni. Toomai așa nu 
este ună soopă ală statului nici oă 
sătoria civilă obligătâre, care nici îu- 
tr’ună stată nu s’a deslegată din punotă 
de vedere prinoipiară, oi din punctă de 
vedere ală intereseloră statului. Credă, 
<jise mai departe oratorulă, oă lipsă mai 
arcjătâre era de înființarea de șoole po
porale în oale 1000 oomune lipsite de 
șoâle, deoâtă de introducerea unora legi, 
oarl reoeră oheltueU forte mari. De alt
felă recunosoă și eu, că este legătură 
între oăsătona oivilăși între ordinațiuuea 
din Februarie 1890 ou privire la bote
zurile din oăsătorii mestecate. Ordina- 
țiunea acâsta nu este deoâtă ună atacă 
ooutra libertății consoiinței, er oăsătoria 
civilă obligătâre este ună ataoă oontra 
libertății oonfesionale. Vorbitorulă com
bate apoi apuoăturile de cari s’a folo
sită guvernulă în oestiunile aoestea, sus- 
țineudă, oă guvernulă mai înainte s’a 
deolarată pentru introducerea de alte re
forme, er acum vine să provâoe ună răs- 
boiu religionară, din care țâra numai 
pagube pâte să tragă.

După Gyorffy luâ ouventulă :
Uontele Ladislau Szapary, care cjise. 

că din punctă de vedere o italică oăsă- 
toria este saoramentă și oontraotulă oă- 
sătoripi nu se pdte despărți de sacra- 
mentă. Dâr mai suntă și alte oause spe
ciale îu Ungaria, pentru cari oăsătoria 
oivilă nu pote fi folositâre. D-ja câțiva 
deputațl au arătată, oă oe mare rău amă 
pricinuită ohiar prin tendințele nostre în
dreptățite de-a maghiarisa pe fiă-care lo- 
ouitoră ală patriei, âr prin acesta amă 
deșteptată asupra nâstră mânia agitato- 
riloră. Acum întroducendu-se căsătoria 
civilă le dămă o nouă armă de a agita 
oontra nâstră. Căsătoria civilă are o in 
flnință forte neoreștiuescă. Ei, și-apoi nu 
voră cjioe „agitatorii" atunol: vedeți, 
Maghiarii ni-au luată limba, acum vrău 
să ne fure și religia? Atunol vomă sta 
ou multă mai aprope de crisa de națio
nalitate* de oare oredă, că fiă-care mem 
bru ală dietei se înfiorăză.

Vorbi apoi oontele Ales. Karolyi. 
Elă doresoe biserioă liberă în stată li
beră. Cere retragerea ordinațiunei din 
Februarie 1890, fiind-că nu pâte deoâtă 
să agiteze spiritele. Spune apoi, oă gu
vernulă ori oâtă de iscusită este, a lă
sată afară din programulă său realisarea 
autonomiei catolice. Deoă guvernulă vrâ 
pace oonfesională în Ungaria, atunol să 
poftâscă a se îngriji și de „papistașl". 
Este lipsită de adevără aserțiunea gu

vernului, oă nu agitâză. Din potrivă, gu
vernulă a agitată și agiteză mereu pen
tru ideile sale. Face aspre imputări gu
vernului, oă ou voiă, fără voiă a născută 
în țâră lupta religiouară, oeea oe este o 
mare greșelă politică, fiind-că lupta re- 
ligionară nu oorăspunde intereseloră Un
gariei. Pe urmă vorbitorulă a cerută, oa 
guvernulă să-și retragă programată biseri- 
-cescu politică și să dimisioneze face ndu, 
tocă altora omeni.

In ședința dela 9 Martie oontinuân- 
du-se desbatere asupra budgetului de 
oulte, luâ oelă dintâiu ouventulă

Contele T. Andrăssy. Vorbitorulă, 
printr’o vorbire străbătută de spirită ÎL 
berală, hotărîtă și forte desă aplaudată, 
a luată în apărare politica bisericâeoă 
a guvernului. Răspuncjândă la aoea parte 
a vorbirei oontelui Ales. Karolyi, unde 
acesta a amintită despre naționalități 
contele Andrâssy 4'se : Dâoă este ade
vărată, o* îu marginale mișcăriloră reli
giose se voră manifesta și interese de 
naționalitate, atunci guvernulă nu pâte 
comite ună păoată mai mare față de 
țâră, deoâtă deoă în afaoerea aoâstă n’ar 
soi să pășescă ou totă hotărîrea. Lupta 
începută odată sub pretextă religiosă 
voră oontinua o (naționalitățile) ou totă 
mai mare botârîre împotriva guvernului 
și ou câtă se voră convinge mai multă, 
oă guvernulă este slabă chiar și în lupta 
o’o singură confesiune. Eu de altfelă nu 
mă temă de mișoările" naționalitățiloră 
Oa aceste mișoărl să fiă seriâse și oa 
ele să pâtă lua proporții primejdiâse, 
este neapărată de lipsă, oa intregă ole- 
rulă maghiară să primesoă alianța de 
arme a loră.

Dâr chiar și numai a presupune așa 
oeva-șl ar însemna o oalomniă. Pacrio- 
tismulă oierului maghiară nu-lă va lăsa 
să primesoă așa ceva, și deoă acum nu 
vede, se va deștepta în momentulă, când 
va păși pe tereuulă de luptă. Din oausa 
acesta nu potă vede o seriosă primejdia.

Mai vorbiră apoi Nagy Istvăn și 
Asboth ooutra guvernului.

Corespondența „Gaz. Trans/
Ecica-românii, 28 Febr. n. 1893.

Domnule Redaotoră ! In părțile nâs- 
tre, mărginașe cu bătrâna Tisă din oo- 
mitatulă Torontalului, suntă vr’o 6 sate 
românesol, cari deși îngrădite de străini, 
totuși ele îșl apără națiunea și țină ou 
soumpătate la limba și la obiceiurile loră 
românesol. Ele mai țină într’olaltă legă
turi sooiale și de cuscriă, oarl iesă la 
■ivelă mai vertosă la ooasiunl de prss- 
nioe mari, de hramuri biserioescl și de 
cununii. Noi dămă ou soootâla, oă aoeste 
legături suntă oele mai bune mijloce, 

prin cari ne vomă pute păstra pănă la 
alte vremuri avutulă nostru — limba și 
legea strămoșâsoă.

In comuna nâstră Ecloa-română, — 
looă de întâlnire pentru toți Românii 
din părțile aoeste — avemă și ună ooră 
vooală, oare mulțumită oonduoătoriloră 
noștri, ăstimpă împlinesce versta de 8 
ani, propășindă mereu înainte cu suooese 
totă mai mari. Corulă nostru, unioulă 
prin părțile aceste, este chi&inată așa- 
dâră a spori legăturile bune între Ro
mânii din aoeste părți și noi oredemă, 
că aoeste legături se potă înohiega mai 
bine, dâoă vomă da din timpă în timpă 
câte ună oonoertă și câte o petreoere 
român escă.

Și să vedeți, Domnule Redaotoră, 
în chibzuela nâstră nici nu ne amă în
șelată. La oonoertele și petrecerile, oe 
le dă din ană în ană corulă nostru, 
alergă Românii din tâte părțile, unii oa 
să învețe oeva, alții ca să-și petreoă pu
țină, er alții oa să se mai revadă și să 
mai țină într’olaltă vr’o vorbă două 
despre stare și avere, despre oele petre- 
oute și oe voră avâ să se mai petrâoă 
în țâră și ’n lumea largă, — apoi mai 
și despre suferințele nostre ale Româ- 
niloră.

Ună astfelă de concertă împreunată 
cu o petreoere românesoă a dată oo- 
rnlă nostru și ăstimpă, în 24 Iauuarie v. 
(5 Februarie n.), despre săverșitulă oă- 
ruia ne simțimă datori a face ună ra
portă și o dare de semă, pe care Vă 
rugămă, Domnule Redaotoră, să o pu
blicați în „Gazeta" nâstră multă iubită, 
așa oum urmâză :

Conoertulă în sine a reușită bine, 
după oe tâte punctele din programă au 
fostă desă aplaudate și repețite. Cu deo
sebire au plăcută publioului oânteoele 
poporale ale d lui Musicesou, compuse 
în sextetă mixtă, pe oarl a trebuită să 
le cântămă de < âte trei-orl.

Jooulă, oe s’a începută numai deoâtă 
după oouoertă, fu introdusă ou o „horă* 
frumosă, jucată in două oerourl la sune
tele corului și la ale musioei aduse dela 
Beolohereculă mare, lntrâga petreoere, 
oare avu o înfățișare curată românesoă, 
a deoursă în veseliă și în animațiă ne
întreruptă pănă diminâța la 6 âre, când 
numărosulă publică partioipătoră, oare 
se soootesce a fi fostă peste 400 de inși, 
s’a dusă aoasă deplină mulțămițl,— după 
oum ni-s’a spusă din tote părțile.

Cu prilegiulă aoestei produoțiunl au 
Intrată de totă 172 fi. 22 or., din cari 
sooțendu-se oheltuelile de 91 fi. 26 or., 
— rămâne ună venită curată de 80 fi. 
97 or. v. a.

Preoum vedeți, Domnule Redaotoră, 
spesele suntă mai mari deoâtă venitulă 

| ourată ; noi însă ținemă mai multă la 
| oâștigulă morală și duhovnicesoă, in 

oare privință suntemă încredințați, oă 
amă câștigată de 40(-'î de ori mai multă, 
decâtă dâoă ne mărgineamă a face nu
mai câștigă bănesoă.

Oferte benevole amă primită dela 
d-lă Lazară Roșculeță, notară în Sătulă 
nou 2 fl. și dela d-'ă Carol Abfall, pro- 
topopă oatolioă 2 fl.; âr suprasolvirl la 
cassă dela d-nii: N. Raichioiu locote
nentă 4 fl. 50 or., Ioauă Ioaifă Seoo- 
șianu, proprietară în Toraoulă mare 2 
fl. 50., Teodoră Miooă diu looă 2 fl. 50 
or., Sima Cina din Beolchereoulă mare 
2 fl., Ioană Miocă notară în Toraoulă 
mare 1 fl., Ștefană Petrovioiu spână la 
spăiluoă în Ianoabidă 1 fl., Vasilie Domșa 
parochă în Toraoulă mică 50 or.: Bon- 
tilă, învățătură în Ianoahidă 50 or.; văd. 
Sofia Popovioiu, preotâsă în looă 50 or.; 
Ionă Ghilăzanu, primară în looă 50 cr., 
Nioolae Magda, parochă în looă 50 cr., 
N. Șidek, învețătoră la Nemți în locă 
50 or., Petru Miocă cassară comunală 
îu looă 50 or., N. Bene funcționară iu 
looă 50 or., Ittinger oaseară la Nemți 
50 or. și I. .Hermann, negutătoră 10 
cruoerl.

Subscrișii da împlinimă o datorință 
diutre cele mai plăoute, când în nu
mele corului nostru de plugari aduoemă 
și pe acâsta cale oea mai oăldurosă a 
nostră mulțumită domniloră oontribuențl 
mai susă înșirați și tuturora âspețiloră, 
oarl ni-au onorată ooucertulă și petre
cerea nâstră cu înfățișarea loră. De ase
menea împărtășirea mulțumită nâstră pă
rintelui Nicolae Magda, oare ni-a dată 
și de astă-dată spriginulo d-sale bine
voitori, preoum și d-lui învățători Va
leria Ghilăzanu, oare ne-a oondusă și 
ne a învățată în cântările corale ou o 
airguință neobosita și vrednică de ohiă- 
marea sa învătătoresoă.

luliu Brenda, Georgia Agotesru,
cas., coristă. contr., coristă.

literaturii.
In editura librăriei H. Steinberg din 

Buouresol (Strada Șelari 18) a apărută : 
Schițe și nuvele, de Victoră Crasescu, 
(Str. Basarabeanii). Formată 8° de 242 
pag., hârtiă fină, țipară frumosă. Prețuia 
1 leu.

Librăria H. Steinberg din Bucu- 
r^sol, în a căreia editură a apărută acestă 
carte, a luată măsuri de-a scote o ooleo- 
țiune de scrieri literare ale autoriloră 
români, care va apărâ regulată în fiă- 
care lună în câte ună volumă, tipărită cu 
îngrijire și pe hârtiă velină, pe lângă 
prețuia numai de 1 leu esemplarulă. De 
presentă se află sub presă vclumulă II 
din Nuvele, de aoelașl autoră.

la Impăratulă-galbănă. Pe drumă însă 
se întâlni eu ună cară cu patru boi, âr 
pe dricurile carului era legată Mistriță 
ou 99 punți de fieră și 99 lăoate de 
oțelă. După oară venia împăratulă într’o 
oăruță trasă de patru cai. Petru se puse 
în genunchi înaintea oailoră, âr sluga 
împăratului opri oaii în locă, oa să nu 
trecă peste elă.

împăratulă întrebâ pe slugă, oă de 
oe nu mână oaii? âr sluga îi spuse, oă 
ună omă stă în genunchi înaintea oai
loră. împăratulă porunoi să aduoă pe 
Petru la elă și îlă întrebâ, oă de ce ’i 
s’a urîtă de viâță, de s’a pusă înaintea 
oailoră? Petru îi spuse, cum l’a blăstă- 
mată mumă-sa, cum a pleoată să caute 
pe Mistriță. cum îi spuseră âmenii din 
pădure, și pe urmă se rugâ să-lă elobâdă 
pe Mistriță. împăratulă îi spuse, oă atunol 
va lăsa pe Mistriță, când îl va cântări 
de trei-orl ou galbeni.

Când se văc|u Mistriță scăpată din 
feră, îmbrățișa pe Petru și-i 4iso : «Fine, 
vino ou mine, să-ți aflu o nevastă fru- 
mâsă!“

Pipărușă Petru plecâ ou Mistriță la 
orașulă unde ședea Impăratulă-galbenă. 
Pănă a nu ajunge în orașă, spuse Mis
triță lui Petru, oă Impăratulă-galbenă 

are o fată frumosă și elă i o fură. Petru 
îlă rugâ *ă nu facă aoesta, că âr l’oră 
prinde și atunci nu-lă voră mai putâ 
scăpa. Dâr Mistriță îi 4lse rîdendă: Ei, 
ei, fine! bine oă amsoăpată eu din mâ- 
nile loră, că acum nici de dracu nu mi-i 
frică 1“

Petru nu mai cjise nimica, ci pleoâ 
ou nașu so în orașă. Aoi ispitiră pe de
parte pe slugi, că unde dorme fata îm
păratului. Din vorbile slugiioră aflară, 
oă pe ușă nu potă să străbată, că pă- 
zescă 4>ua Și nâptea șepte cătane. Când 
însărâ, Mistriță îi dete lui Petru o soară 
de mătasă și o maramă. Soara avea la 
ună oapătă două cârlige de fieră, ca să 
se prindă unde o aruncă; er marama să 
o pună pe ferâstră, că dâoă sparge fe- 
restra să nu facă larmă. ’I mai spuse, să 
se duoă la fată și să o musca în față de 
partea drâptă, apoi să bea apă din pă- 
hară și să mânoe din pita care e pe 
masă, și âr să ese afară.

Petru aruncâ scara la ferâstră, unde 
durrnia fata, sparse ferestra și întrâ în 
oasă. Mușoâ fata în față de partea dreptă 
bei apă din păhară, mânca din pită și 
eși afară.

Diminâța se mirâ fata când vă(ju, 
că paharulă e mai golii și pita nu e în- 

trâgă ; dâr mai multă se mirâ când se 
uită în oglindă și văcju, că e mușcată. 
Se dusa la tată-ao și se plânse, că nu 
soie oine a venită la ea nâptea și a 
mușoat’o? împăratulă întrebâ oătanele 
dela ușă, dâr ele de unde să soie ? Atunol 
împăratulă porunci să tae capetele 
oătaneloră și puse la ușă strajă în
doită.

In noptea a doua âr se duse Petru, 
mușcâ fata în față de partea stângă, 
beu apă din păhară, mâncâ din pită și 
eși afară. Diminâța văcju fata, oă-i muș
cată de partea stângă, se duse âr la 
tată so și-i spuse. împăratulă porunoi să 
taie oapulă la oătanele dela ușă și puse 
de trei-orl atâția.

Iu noptea a treia âr se duse Petru, 
dâr fata s’a prefăoută oă dorme, și oând 
elă se plecâ să o musoe, fata puse mâna 
pe elă și voi să Btrige straja. Petru se 
rugâ să nu strige, că elă de dragă a 
venită la ea și ar vrâ să o ia de ne
vastă.

Fata aprinse luminarea și văcjendă 
așa dragă de feoioră frumosă, se învoi 
să fugă ou elă. De looă îșl oăutâ hainele 
și bani de oheltuâlă și erau să plece. 
Dâr fata îșl aduse aminte, că tată-eo are 
o telâgă mioă, care când te sui în ea 

te duoe unde gândescl. Se du 5 de aduse 
telega și eșiră afară.

Merseră ou Mistriță la ună preotă, 
de-i cununâ; apoi Mistriță le pofti oălă- 
toriă bună, îi sfătui să nu se oprescă 
nic&irl pănă aoasă și apoi se despărțiră. 
— Să nu vă apuce vr’ună urîtă, oă mai 
am de mințită, să asoultațl d-vâstră, 
oă de acum e povestea mai frumâsă.

Merseră tinerii noștri oâtă merseră, 
dela o vreme se vorbiră să mai odih- 
nâsoă puțină la vre-o umbră, căci era 
tare caldă. Cum vorbiră, așafăoură. Fe- 
oiorulă era tare veselă, oă după atâta 
năoasa și-a aflată așa nevastă frumâsă, 
și de veseliă începu a cânta, căci 
gândia și elă, oa mai multă lume, că: 

„De oântarea oare-mi plaoe 
„Niol draoulă n’are ce-mi faoe".

Dâr săraculă de elă n’a sciută, oă 
ohiar dracului nu-i plaoe să audă, că 
suntă âmenii veseli și le vine a 
cânta.

Dâr asoultațl să vă spună, oe a pă
țită după cânteoulă lui.

Smăulă oelă bătrână l’a aucjită oân- 
tândă și a venită măniosă cu o faloă ’n 
oeră și cu una pe pămentă, oa să vadă 
oine cântă în hotarulă lui. Pâte veți fi 
aucjită, că smeii îsă proști, și apoi smăulă
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Arta de a trăi.
După Stugau, de Cămilă B...

Supărare, suferință, durere, nefericire.
Grija se ocupă cu suferințe viitâre, 

supărarea cu suferințe actuale. Grija se 
referesce la lucruri materiale, supărarea 
la lucruri nemateriale. Grija are de 
obiectă rele de cari ne putemă scăpa, 
supărarea rele de cari nu ne putemă 
mântui. Grija ne înpintenâză la activi
tate, supărarea ne condamnă la pasivi
tate. Supărarea e deol cu multă mai in
suportabilă ca grija; între altele și pen
tru aceea, că atinge cele mai intime în
clinări ale inimei ndstre.

Din tdte relele, carîsuntă obiectulă 
supărărei ndstre, suportămă mai greu pe 
cele ce ne vină dela omeni. Durerea, ce 
ni-o caus&ză mârtea unei rudenii scumpe, 
e fără îndoeală înfricoșată; dâr primimă 
lovitura ca ună destină mai înaltă, ne 
plecămă capulă cu umilință și cu ajuto- 
rulă timpului și cu mângâierile religiunei, 
ne dedămă a ne supune inevitabilului. 
Când prin incendiu, bancruta unui prie
tină de afaceri, speculațiunl nereușite 
ș. a. pierdemă totă averea nostră, e și 
acăsta o puternică lovitură, der cu chiu, 
cu vai, ne dedămă și cu acesta, pen- 
tru-că suntemă aplecați să admitemă și 
aci voința unui destină mai înaltă.

Când însă trebue să vede mă pe ună 
copilă ală nostru pierdută, aruncându-se 
în prăpastia lamei, său numele nostru 
onestă stigmatisată prin ună membru 
nedemnă ală familiei, său când ne ve- 
demă înșelați, trădați și chiar, batjoco
riți de cătră amici, soțiă său iubită; 
când invidia și răutatea contrariloră noștri 
întină cele mai leale intențiunl ale nos
tro, ne dejosescă în stima superioriloră 
și a concetățeniloră noștri, — acestea 
suntă suferințe, pe cari le îndurămă cu 
greu, pentru-că aci nu întrevedemă o de- 
cisiune mai înaltă și nu ne putemă 
apăra de idea, că: ar pute fi altcum.

A pretinde, ca cine-va să rămână 
nepăsătoră față de astfeliu de suferințe, 
ar fi ună lucru zadarnică, pentru-că 
acăsta ar însămna a pretinde, ca cineva 
să-și renege cele mai firescl sentimente 
ale sale. Nu prin nesimțire ajunge ci
neva a se bucura de viăță, ci prin mo
derarea sentimenteloră și limpedirea su
ferinței în lumina unei concepțiunl ra
ționale a lumei.

Dăcă resemnarea față de suferințe, 
pe cari le considerămă ca încercări di
vine, ne pare mai ușoră, ca față de re
lele ce ne vină dela omeni, apoi acăsta 
ne dă o indigetare, cum avemă să con
siderămă pe cele din urmă, ca să le su
portămă mai lesne.

Dăcă ne simțimă d. e. mortificați 

prin ingratitudine, atunci să reflectămă, 
că ingratitudinea trebue să fiă ceva de 
totă ordinară, deorece proverbulă: „in
gratitudinea e răsplata lumei“ are cursă 
în tăte limbile. Trebue să fiă deci ceva 
în natura omenăscă, ce o face aplecată 
spre ingratitudine.

Tăte faptele omenescl suntă pro- 
ductulă libertății și necesității. Cu câtă 
ună omă e moralicesce mai perfectă, cu 
atâtă e mai liberă; cu câtă mai sen- 
suală, cu atâtă e mai legată. Pentru ce 
am vră să-i luămă sclavului de galere, 
în nume de rău, că elă nu se pote eli
bera de lanțurile sale ? Noi nu ne supă- 
rămă pe viperă, că mușcătura ei e ve- 
ninosă; aflămă lucru naturală, că cicuta 
produce venină: e ore ună omă rău de 
inimă, care ne calumnieză, mai liberă 
de însușirea sa rea, ca vipera său 
cicuta ?

Dăcă omenii cu cari împregiurările 
ne silescă să trăimă în strînsă comuni
tate, cum e d. e. ună frate, o soră, ună 
soță, o consărtă, o săcră îndrăcită ș. a. 
cari ni-se facă nesuferibill prin însușirile 
antipatice, ce le au, atunci nu trebue să 
uitămă, că defectele morale suntă rele, 
cari merită mai multă compătimire, de- 
câtă indignare.

La omeni tineri lucrulă însă ia altă 
față. In etatea copilăriei și a pubertății 
aprăpe fiă-care defectă morală e cura- 
bilă. Chiămarea educațiunei e, a îndrepta 
prin orthopediă spirituală schilăvirile 
morale. Indatinarea se cfice, că e ca o 
a doua natură. In tinerețe ’i se păte da 
omului o altă natură, decă cea înăscută 
nu e așa, cum ar trebui să fiă; cu câtă 
înainteză mai multă în etate, cu atâtă 
devine acesta mai greu. Din fatalitate 
însă, orthopedl harnici pentru diformi
tăți morale suntă forte rari.

(Va urme.)

Recliisitele de pomăritu.

BuDule cstitorQ! La pomăritu 
ca și la orî-ce lucrare, nuputemu 
face trebă fără rechisite, fără 
unelte. Aceste unelte suntu de 
două feluri: unele cu cari lucrămă 
pămentulti, er altele cari ne ser- 
ve8cu numai la deosebitele lucrări 
ce le avemu cu pomii. De cele 
dintâiu se țină: hârlețulu, cu care 
săpăm u și rigolămu loculu; sapa, 
cu care spargemu brușii, rademu 
cărările, tragemfi pămentu unde 
se recere și săpămă printre pomi. 
Pentru aceea avemu lipsă de doue 
feluri de sape, mai mari și mai 
mici.

Totă de uneltele, cu cari lu- 

crămu pămentulu, se ține grebla, 
cu care oblimă seu planisămu stra
turile și greblămu cărările. Cu do- 
sulă greblei se astupă și sămen- 
țele pomiloră cele semenate în 
șanțuri. Totu de acestea unelte 
s’ar ține și sfdra de grădinărită, 
fără de care straturi și cărări 
oble, drepte, anevoiă se potă face. 
Apoi de și a (fisu cineva, că dreptu 
e numai celu de susQ, noi avemu 
se ne silimu, după putință a mai 
face și josu câte unu lucru dreptO. 
Bine este, decă avemă și o robă 
seu terbonță, cu care să se care 
buruenele și pămentulă, că cu co
tarea e multă mai greu și fără 
sporă, apoi lopată de încărcată 
roba și de aruncată pămentulă.

De uneltele proprii numai po- 
măritului se țină bricegulu și cosorulu, 
fără de cari n’avemă ce căuta în 
grădină, că ici avemă de tăiată 
unu spină, colo o crengă, dincolo 
o frunză cu omide, ș. a., din care 
causă acela se și fiă ascuțită bine, 
se te poți cu elă rade, cum se 
4ice, și se aibă doue custuri (tă
ișuri), una mai mare, cu care 
tăiemă crengi, neteefimu rane dela 
pomi, ciuntămă rădăcini etc., er 
altă mică, care ne servesce numai 
la altuită, cum vomă vede la tim- 
pulă seu.

Cele mai bune bricege suntă 
așa numitele tax, că suntă țapine, 
groBe în custuri și totuși forte tă- 
ieciâse.

Lângă bricegă avemă lipsă de 
forfeci pentru pomi. Cu ele tăiemă 
rădăcini și crengi păn’ la grosi
mea degetului și apoi le neteefimu 
cu custura bricegului, ori a coso- 
rului, totă cu fbrfecele tăiemă vâr
furile creDgiloru și crengile cele 
cu omide, și curățimă gardulă 
celă viu. Fdrfecile încă trebue se 
taie bine.

Pe lângă bricegă și forfeci, 
mai avemă lipsă de ferestrău (fi- 
rezu). Acesta, de avemă în gră
dină numai pomi mici, mai puțină 
groși decâtă mâna, e destulă decă 
e ună fireză mică de mână, lungă 
de y2 metru și cu rama de fieră, 
formândă ună triunghiu.

Cu acesta tăiemă crenguțele 
ori trunchii, ce suntă mai groși 
decâtă degetulă. De avemă înse 
în grădină pomi mari, roditori, 
atunci avemă lipsă și de ună fe
restrău mai mare, cum suntă cele 
cu care tăiemă lemne. Cu acesta 
tăiemă crengile uscate ori cele 

prea dese, ori cari le sfărtică 
ventulă.

Totă pentru cultivarea pomi- 
loră avemu lipsă și de o răzușă, 
cu care rademu mușchiulă și cdja 
vechiă de pe pomii bătrâni. Re- 
zușa acesta e de fieră, cam ca 
cele ou care radă muerile covata 
de pâne.

Avendu-le tote acestea, putemă 
lucra în pomăriă în voia cea bună, 
der lipsindu-ne numai una, vomă 
fi de multe-orl siliți a ne uita cum 
ne stă lucrulă și a fluera a pa
gubă după elă. Deci, unelte bune, 
decă voimă lucru bună, că unel
tele și deprinderea facă pe ma
estru, er fără unelte și celă mai 
pricepută stă și privesce cu jale, 
neputendă lucra.

Ceva despre lapte și mul- 
gerea vaciloru.

Găzddia bună trebue se se 
pricepă și la mulgerea vaciloră, 
căci acesta este unu lucru fdrte 
hotărîtoră pentru economia casei 
și e cu multă mai gingașă, decâtă 
se-lă p6tă omulă încredința cu 
ușurință pe mâna servitoriloră.

Vacile trebue sâ se mulgă de 
doue-orî la c|i: sâra și dimineța. 
Intot-deuna înse trebue să se mulgă 
bine, așa ca se nu mai remână 
nici ună picură de lapte; de-o 
parte pentru-că tocmai laptele 
mulsă mai în urmă este laptele 
celă mai bună, er de altă parte 
pentru-că nemulgendă vaca bine, 
ea pe încetulă pierde laptele, pe 
care apoi forte cu greu îlu mai 
putemă câștiga.

Se întâmplă însă câte-odată, 
că vaca, deși are lapte, nu-lă slo- 
bâde, așa că înzadară te necăjesc! 
cu mulsulă, căci vaca nu vre se 
slobodă laptele de locfl. In casulu 
acesta ne putemă ajutora așa, decă 
pe timpulă mulsului îi dămu vacei 
ună nutreță bună, cum ar fi de 
esemplu terâțe etc.

Mai multă și mai bună lapte 
dobendimu dela o vacă numai 
după ce fată a doua-oră. Când se 
apropiă însă de fetată, ba unele 
vaci chiar și în primele septemânl 
după fetare, perdă laptele.

Cele mai bune suntă vacile 
acelea, cari perdă mai târefiu lap
tele. Decă înse se întâmplă, ca 
vaca se se apropiă tare de fe
tată și încă totuși se nu-și perdă 
laptele, în acestă casă trebue se 
fimă cu luare aminte și se nu ne

celă bătrână, de prostii, oe era și-a în
chipuită, că cântă în pricina lui. Der 
elă săraculă cânta de oe cânta.

Uita«emă să vă spună, că Petru ou 
nevasta erau în hotarulii smeului. Gând 
a ajunsă smăulă celă bătrână la Petru, 
ăsta era adormită cu oapnlfl în pola ne
vestei lui. Când a văzută smeulă așa 
mândră de nevastă, ’i se făcu inima pară 
de focă și de locă îi pooni prin mintea 
lui cea drăcâsoă, să nu-i faoă altă rău, 
decâtă să-i fure nevasta.

Când se pomeni Petru, mai ia ne
fast ă și telegă, deci ai de unde ! Se 
puse pe plâusă ca ună copilă mioă, și 
plâuge, plânge, der nime nu-lă aude. Și 
chiar să-la fi au(fită, lumea asta e rea, 
că la puțini le pasă, că plâuge oine-va 
și e năcăj'tO. Dela o vreme se lăsă de 
plânsă și se gâudi, pe cine să afle să-i 
spună năoasulă și să ltk r6ge să-i ajut*. 
Se socoti să se ducă să afle pe nașu-so, 
că în altulă nu se pute încrede, căci îi 
era frică, că în locă să-i ajute, va da 
de veste smeului să se păzescă.

După multă umblare se întâlni cu 
Mistr'ță, îi spuse oe ’i s'a întâmplată ; 
dâr nașu-so nu l’a luată în bajocură, oi 
i a fostă milă de elă și i-a făgăduită, 
,oă-i va afla nevasta. Mistriță se gândi, 

oă altulă nu a luat’o, fără Dumai smeulă, 
căci numai smeii umblă să scrîce noro- 
culă âmeniloră.

Plecară amândoi în țera smeului. 
Când ajunseră acolo, vă(|ură pe nevasta 
lui Petru la fântână, cu ună vasă de 
trei vedre. Că vedeți d-v6stră smeulă e 
s na eu, elă nu oăuta, oă tata n’a fostă 
dedată să lucre lucruri grele.

Mistriță și Petru se duseră la ea și-i 
spuseră, că să întrebe pe smeu, unde e 
puterea lui ? Pe urmă ei pleoară într’o 
pădure aprdpe, acolo era o oasă unde 
ședea o preotesă văduvă ou fata ei. Ei 
se rugară de ea, să i lase să șâdă aci 
vr’o două-trei (fii®- Preotesă se învoi.

Când a venită smeulă acasă, află 
nevasta plâugendă, și când a întrebat-o, 
că de oe plânge, ea (fise, că să-i spună 
uude e puterea lui, să se jdoe cu ea, 
oă-i e urîtă să stea tdtă (fiua siu- 
guiă.

Smeulă (fiS6i puterea lui e sub 
scândura tereștrii. Când a pleoată smeulă, 
veni Mistriță și nevasta îi spuse, ce a 
(fisă smeulă. Mistriță văcju, că smeulă 
mințise, der (fise cătră fină-sa, să se jdoe 
tOtă (fiua sub soândura ferestrii și să 
nu i faoă smeului de mâncare.

Când a venită Bmeulă acasă și ceru 
să mănânce, ea îi spuse, că nu i a pu
tută faoe mâncare, oă s’a jucată sub 
scândura ferestrii, unde e puterea lui. 
Smăulă îi spuse, oă puterea lui nu e 
acolo, ci sub pragulă ușii.

După ce a plecată smăulă, a venită 
Mistriță eră, și fină-sa îi spuse unde e 
puterea smăului. Mistriță ounoscu, că âr 
e o minciună bună; der îi spuse să faoă 
și In (fiua asta oa în (fiua cea-l’altă.

Când veni smăulă acasă, afla pe 
nevastă juoându-se la pragulă ușei. 
Atunci elă nu-șl mai' putu ține rîsulă și 
(fise: „Ei, nevastă, să-ți spună eu unde 
e puterea mea? — In pădure este ună 
mistreță; în mistreță este o rață; în 
rață este ună ou; în ou este ună bân- 
daon, și acolo e puterea mea“.

Când veni Mistriță și-i spuse fină-sa 
așa, elă de locă pleoâ la preotâsă, o 
rugă să-i dea vr’o două sfărîmăturl de 
prescură și după ce căpăta, pleca cu 
Pătru în pădure. Mistrețulă le eși înainte 
și era să-i omore; der oând înghiți Mis
triță o sfărîmătură de presoură, ii veni 
putere îndoită și omori mistrețulă. Când 
despicară mistrețulă, omorîră rața; din 
rață luară oulă, îlă sparseră și omorîră 
bândaonulă.

După aceea plecară la casa smeului, 
pe care îlă aflară mortă. Luară nevasta 
lui Petru și telega și pleoară în țâra 
loră. Când erau aprdpe de casa părin- 
țiloră lui Petru, Mistriță sfătui pe finu-so 
să-și păzâscă mai bine nevasta, și apoi 
pleoâ în lume. Părinții lui Petru, când 
îlă văzură, au mai puteau de bucuriă, 
și făoură o nuntă ca la împărați.

Eu er am fostă aoolo de am aju
tată jtăiamă lemne cu sapa, aduceamă apă 
ou ciuru, turnamă apă în focă să ardă 
bine, am mânoată zama ou furchița și 
carnea ou lingura. Atâta cinste a venită 
la nunta aoeea, de și cânii umblau cu 
colaci în codă. Eu nu potă uita nunta 
aceea, că totă grăbindu-mă să le dau 
ajutoră la mânoată, mi-am tăiată ună 
degetă la mână. Dâoă nu oredețl, venițl 
de vedeți. — Eu pănă aici o minții, 
cine o scie minți mai departe, să o 
mință.

Colnioă, Ianuarie 1893.

Maria Drăgană 
învățătdre. 
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lăcomimu prea tare la laptele ei, 
cacî în ajunulu fetărei, laptele se 
corăstesce și nu mai este bunu.

Mulsulu trebue lăsatu pe în- 
cetulu, er nici de cum de odată. Regula 
este, că în cele din urmă trei lunî, 
când vaca se apropiă de fetatti, 
se mulge din ce în ce mai puținu, 
6r în cele mai din urmă șese săp
tămâni ' nu se mulge de locu. 
După fetare, erășî nu mulgemu 
vaca numai decâtu, deărece lap
tele acesta este fdrte de lipsă pen
tru vițelu.

Decă se întâmplă, ca ugerulu 
vacei să se umfle, este bine a-10 
unge cu unsore seu cu untu. Un 
gerea acesta este folosităre și 
atunci, când vaca nu sufere vițe 
lulu să sugă.

Când vaca nu dă lapte de 
ajunsă, trebue mai întâiu de tăte 
să ne îngrijimu de îmbunătățirea 
nutrețului ei. Decă nutrețulu us 
catu, cu cotăre tari, (cum ar fi 
paele, fenulu, tuleii de cucuruzii 
etc.) se taie măruntă, se așe4ă 
într’unu vasu de lemnu și se opă- 
re8ce cu apă ferbinte și astfelă se 
dă vaciloră în stare căldicică, prin 
acesta ajutorămu multă sporirea 
laptelui, nu ne costă cheltuelă și 
economisi mă altă soiu de nutreță. 
Modulă acesta de nutrire e bine 
se se întrebuințeze peste t6tă 
ierna. E de însămnată însă, că 
înainte de-a făta, nu este bine să 
dămă vaciloră lături, seu rădăcini, 
cum ar fi de esemplu napi (sfecle) 
etc. De-altmintrelea multă iofluin- 
țeză aici și aerulă; vera, de esem
plu, tot-deuna vacile dau lapte 
mai multă și mai bună, decâtă 
ierna.

Se întâmplă câte-odată, mai 
alesă iernă, când vacile se hră- 
nescă cu nutreță uscată, der și 
numai decă vaca este bătrână, — 
se întâmplă, 4icu, că laptele când 
ferbe, capătă ună mirosă și ună 
gustă râncedă, ca și cum ar fi 
stătută seu învechită. In acestă 
casă, când laptele fierbe, trebue 
să turnămă în elu cam pe a treia- 
parte apă curată și așa amestecată 
cu apă lăsămă laptele să fierbă 
mai departe.

Mai însămnămă în fine, că decă 
vaca (mai alesă cele tinere) se slă- 
besce pre tare, cam de obiceiu nu 
se mai păte direge nici-odată. In 
casulă acesta nu este ertată a 
mai mulge vaca, debrece laptele 
ei nu e sănătosă. Astfelă de vaci 
suntă bune numai pentru tăiată.

Câtă pentru cundscerea laptelui, 
vomă spune, că laptele care-i bună 
are o colbre galbenă-alburiă și 
este așa de desă (condensată), în- 
câtă se lipesce de vasă; decă 
frecămă degetele unse cu lapte, 
acestea devină unsurose; decă 
vărsămă ună picură de lapte bună 
pe unghia degetului, acela rămâne 
întregu și nu se împrăștiă. Cam de 
pe aceste semne se pdte cundsce 
laptele, care este bună. Laptele 
rară și cu față vinețiă, este reu.

Laptele de oi este de obiceiu 
mai unsurosă decâtă laptele de 
vacă și decâtă celă de capră. Beută 
așa călduță, îndată după mulgere, 
laptele are mare putere vindecă- 
tdre asupra celoră ce suferă de 
durere de peptă.

La orașe, laptele de obiceiu 
se vinde în stare falsificată. De 
aceea, voindă a ne asigura de 
unu lapte bună și curată, nu ne 
rămâne, decâtă să ne îngrijimă 
de-a sta de față când se mulge 
laptele, pe care apoi nici-odată, nu 
este ertatu a-lu pune în vase de me
talic, ci când se mulge, să se mulgă 
în vase de lemnu, er când se ferbe, 
să se fierbă în vase de Iută.

Decă voimă să conservămă 

laptele pe timpă mai îndelungată, 
u’avemu decâtă să-lă ferbemă în 
fiă-care 4'1 decă însă voimă se nu 
se acrescă, atunci trebue să pu- 
nemă în elă numai o mică părti
cică de petră de sodă.

Laptele constă din apă, untă, 
zaharu, cașu și diferite săruri. 
Partea cea mai mare însă, mai 
bine ca optă din flece părți, o 
formeză apa.

POVEȚE.

întrebuințarea cartofiloru degerați. 
Ună învățată francesă, botaniculă 
Dupont, a analisată cartofii (crum- 
penile, baraboii) degerați și a 
aflată, că decă cartofii potă fi 
vindecați de degerătură, ei nu 
perdu nici una din însușirile loră 
și rămână totă așa de buni, cum 
au fostă și înainte de degerătură. 
In contra degerăturei cartofiloră, 
învățatulă botanică francesă pro
pune următorulă mijlocii: După 
degerătură, să se ia cartofii și să 
se înmăie într’ună vasă cu apă 
rece, unde să se lase câtă se va 
pute mai multă timpă. După acesta 
se se așe4© cartofii pe o masă, 
unde se se lase pănă se voră usca 
deplină. După 4’9a numitului în
vățată, cartofii potă ti după acesta 
gătitl pentru mâncare, căci voră 
fi totă așa de buni, cum ar fi fostă 
înainte de a degera.

*
Ouele sub cloșcă. Directorulă de 

agricultură din Cambais (Francia) 
recomandă ună mijlocă forte sim
plu de pusu ouăle la clocită, care 
i-a reușită în totă-deana. Mijloculu 
constă în a uda ouăle cu apă nici 
caldă, nici rece, a le șterge și a 
le pune îndată sub cloșcă. In chi- 
pulă acesta se spală de pe cdja 
oului necurățenia și părțile grase, 
și prin urmare se înlesnesce in
trarea căldurei și ume4elei în 6uă.

MULTE SI DE TOATE,
a

Invingetorea.
Se întâmpla odată una răsboiu mare 

și seriosu între Titani. Tâte virtuțile și 
tote vițiurilese răsboiau pe vieță și morte. 
Groznice răniri se făcuseră și sângele 
curgea pârâu. Viclenia și răutatea sar 
asupra dreptății și o rănesco, rupâudui 
mâna. Iubirea muri sfățiată de dinții și 
ghiarăle pismei și gelosiei. Dărnicia fu 
sugrumată de sgărceniă. Multora virtuți 
le merse rău în aceea di, der și multora 
din vițiurl nu le umblase mai bine, căci 
îșl luară și ele partea loră.

Din totă câta cea mare de luptători 
singura o virtute rămase nevătămată, 
— anume bunătatea.

Bătută cu petri, străpunsă de săge
țile nemvlțămirei, de-o sută de ori do- 
borîtă la pământă, ea eră șl se scula 
nevătămată, neînvinsă și înt.'â din nou 
în lupta înfuriată.

Se făcuse seră, ba veni și nâptea, 
lupta însă rămase nehotărîtă. Râsboinioii 
zăoeau osteuițl de-o parte și de alta. Sin
gură bunătatea se preamble ou fruntea 
deschisă. Ea era deștâptă ca apa unui 
isvoră și iubitâre ca aurora dimineții, 
mângăinda pe întristați și ajutânda pe 
oei lipsiți. In acela momenta inși șl ini- 
mioii au recunoscuta mărimea ei și i au 
cjisO : Cea mai tare escl tu! Tu ai în
vinsă !

Prelucrată de:
Nicolau V. Popii 

învăț, grăniț.
*

Fumatulu dameloru in Anglia.
Numârulă dameloră englese, cari 

fumeză cresce în modă simțitoră pe di 
ce merge, Ele fumeză mai cu sâmă ună 
felă de țigări numite „The Lady“, O 
firmă din Birmingham nu fabrică alt

ceva decâtă numai țigări parfumate și 
face rnulțl bani. Se vorbesce, că și prin
cipesa Luisa de Anglia fumâză astfelă 
de țigări.

Din America la Pariau cu 15 bani.

A pleca din fundulă Amerioei meridio
nale cu 15 bani în buzunară și a ajunge 
în Parisă — adecă aprope să taol ooo- 
lulă pământului — âoă o aventură oare 
semănă cu o călătorii estraordinară de 
ale lui J. Verne.

Cu tâte acestea aventura este fărte 
adevărată.

Eroulă este ună băiată de 16 ani.
O săraoă tamiliă din Saint-Deun, se

dusă de promisiunile de avere făcute de 
cătră o agențiă de emigrare sud ameri- 
oanft, pleoâ acum trei ani în Republioa Ar
gentina.

Averea însă se mărgini numai în 
promisiunile agenției.

Familia Cheriguy—astfelă se numea 
— consumă în America eoonomiile aduse 
din Franța și sfirși prin a se găsi îutr’o 
bună dimineță în oea mai nâgră miseriă.

Spre a nu muri de tome, diferiții 
membrii ai familiei deoiseră de a se se
para și de a se îngriji fiă-oare câtă mai 
bine posibilă la susținerea sa.

Unulă dintre copii anume George, 
atunci în etate de 13 ani și jumătate, 
se duse în Brasilia. Aci luorândă cu ne
grii a aduna cafea, câștigă câți va bani 
cu cari se întorse la Buenos-Ayres spre 
a-i da mamei sale.

Apoi George piesă din nou prin 
păduri venândă boi și cai sălbateci.

După ună ană, totă umblândă elă 
se găsi la polele Cordilieriloră.

Fiindă obosită de acea vieță no
madă elă începu să simță dorulă de a 
vedea Franța și mai cu semă Parisulă.

Leii, tigrii, șerpii potă fi ornamen- 
tulă frumosă ală unui tablou, dâr trebue 
să convenimă oa tovărășia loră, lasă 
multe lucruri de dorită din plăouta vieță 
sooială.

Spre noroculă lui dete de țărmulO 
mărei unde era ancorată o navă, oare 
se ducea spre Havre, și ală cărei căpi- 
tană îlă primi pe bordulă ei.

49 de cjile după aoeea George Che- 
rigny ajunse la Parisă percurgândă pe 
josă distanța care departe Havre de 
capitala Franței.

Tote acestea suntă forte frumâse și 
demonstrâză îu de ajunsă forța carac
terului acestui copilă.

Der oe mai estra-ordinară este 
acesta : George Cherigny pleca din Bue
nos Ayres cu 15 baul în buzunară și 
oând ajunse în Parisă mai avea înoă 10 
baul, adecă elă nu cheltuise decâtă 5 
parale în totă lunga sa călătoria.

Eroulă nostru vorbesoe aoum limba 
spaniolă perfectă de bine și va găsi 
mijlooulă de a trăi onestă în ParisO, 
unde numele său e înoonj urată de ad- 
mirațiune și reclame gratuite din tâte 
părțile.

*
Unu procesu din causa nasului.

Ună procesă într’adevără se desfă
șura mai 4-ilelele treoute înaintea tribu
nalului din Gând și care se asemănă cu 
unulă întâmplată în Zurioh.

Luna treoută ună diară satirică 
din acelă orașă publicase ună arti- 
oolă prin care se lega de nasulă pre 
roșu ală unui liniștită cetățână. Acestă 
articolă cade sub ochii posesorului na
sului în chestiune, care intenta ună pro 
cesă de reparația redactorului gazetei.

După consiliulă avocatului său, re- 
olamantulă se presentâ în persână la au
diență, pentru ca judecătorii și jurații 
să se potă oonvinge, că nasulă său nu 
era mai roșiu de câtă ală celoră lalțl 
âmenl, și că nu era nici schimonosită.

O jumătate duzină de martori, pe 
oarl reolamantulă ’i adusese, dovediră că 
posesorului nasului, era un omă onestă 
și că organulă său era în adevără nițelă 
mai desvoltată dâr causa nu trebuia că
utată în vină.

Jurații, cu tote aoeste mărturisiri, 
aohitară pe (jiaristâ și omulă ou nasulă 
roșu a trebuită să plătescă și oheltuelile 
procesului.

♦

O amintire durerâsă din resboiu.

Oficerulă rusă de husari S. Eugel, 
morta în anii treouțl istorisesce în me
moriile lui apărute de ourândă următărea 
întâmplare tragică, petrecută în lupta de 
la Lipsea:

— „In momentulă, când treouserămă 
deja podula unui drumă de feră, aprinsă 
de oătră dușmani, âtă că vine spre noi 
o femee frumbsă, în vîrstă de vre o 25 
de ani, călare pe ună cală superbă eu - 
glezescă. Se vedea, că era femeea unui 
otioeră din statuia majoră francesă și în 
zăpăcela ei, îșl căuta bărbatulă printre 
rîndurile nostre.

Se părea aprâpe asurzită de puter
nicele detunături do tunuri. La 50 de 
pași departe de noi, femeea îșl opresce 
calulă, privesce indiferentă la tabloulă 
sângerosa din prejurulă ei și apoi îșl în- 
drepteză întregă atențiă spre fetița ei de 
4 ani, pe oare o ținea pe șea, lângă 
dânsa.

In repețite rânduri se ÎDoercase ea să 
străbată colăna oavaleriei nostre, dâr 
totă-deuna au respins’o soldații noștri 
brutali.

— „Inootro vrei să te duci? Aid 
nu e locă pentru tine!" îi strigau ei în- 
furiațl. Femeea nu 4>O0a nici o vorbăț 
nici nu plângea. Când și oând îșl ridica 
ochii spre cerO, său 8e uita cu dragoste 
la nevinovata fetiță. într’ună târziu is- 
buoni în laoriml.

— „O D-<|eule, trebue oă’să nebună ; 
nici să mă rogă nu potă"—striga ea în 
im ba francesă. In timpulă aoesta glân- 
țele Franoesiloră de pe țărmulo opusă 
oădâu ca ploia în rândurile nâstre. De 
odatăcalulă femeei cade josă. Ună glonță 
de tună îlă omorîse, sfărîmândă totă 
odată și piciorulă stângă ală oălăreței, 
Ună oficeră și eu, văijândă scena ori
bilă ne repeejimă îndată, ca să'i venimă 
în ajutoră. Dâr atunci aucjimă vooea co
mandantului de divizie, oontele Pahlen.

— „Undo mergeți d-loră?“ strigă 
elă teribilă.

— „Dorimă să dămă ajutoră unei 
femei nenorocite!"

— „In serviciă nu e nici o dorință. 
TreoețI numai de câtă la locurile d vâs- 
tră! Repede!" răsuna porunoa genera
lului și negreșită, oă noi am asoultatâ.

Ce s’a întâmplata după aceea a fostă 
îngrozitoră. Fără să ae vaete de locă 
der cu privirile desperate, nenorocita 
femee a luată în brațe fetița, care plân
gea amară, a sărutat’o cu o dragoste 
nespusă de mare, apoi și-a desfăcută 
legătura de la piciorulă sfărîmată și cu 
ea și-a sugrumată fetița. Tote acestea 
8’au petrecută sub oohii noștri, în oâte- 
va momente.

După aceea femeea și-a luată fe
tița âr la pieptă și s’a răzîmată de oa- 
davrulă calului. Fără să se tânguâsoă, 
fără să plângă, fără să rostâsoă o vorbâ 
măcar, femeia asta nenorocită îșl aștepta 
mărtea ca o eroină antică. Acesta a ve
nită îndată. Cavaleria s’a pusă în miș
care și mii de copite de cală au trecută; 
peste trupulă ei sfărîmându-lă.

Impresia aoestei scene grozave n’amft 
putută s’o uită în tâtă viața mea."

*
Imbătarea cu fumu.

Obiceiula, a se îmbăta prin respirarea 
fumului, se afla înoă în cea mai adâncă' 
veohime. Massageții de lângă marea cas- 
pică, după oum ne spune istoricule gre- 
oescă HerodotO, arunoau în fooă fruotele- 
unui pomO, apoi respirau ou lăcomiă- 
fumulă și prin acâsta se înbătau ca și ou- 
vina. Soiții, cari loouiau lângă Duipru, 
puneau ună felă de semințe pe nisce pe
trii arse și apoi respirau fumulă ceea oe‘ 
le făoea o mare plăcere. Și acum se mai 
faoe aoesta pe la poporale din India,, 
precum și la Tătari, Cafrii și Hotentoți..

*
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In insulele Carriba, când mbre vre
unii bărbate, atunol nevasta lui îi sapă 
gropa, în care pune afară de armele sale 
și alte luorurl prețiose. Apoi în timpii 
de ună anti de cjile vine în fiecare cp la 
grbpa lui. Apoi îi desgropă osemintele 

lui, le spală și le uscă la sbre, apoi în 
anulă ală doilea folosesoe aceste ose
minte în looă de perină. In anulă ală 
treilea de doliu le aoață în oolibă, ceea 
oe e ună semnă, că văduva pote se pri- 
mescă erășl pețitori.

CursulO losurilorQ private
din 8 Martie n. 1893.

Bursa le mărfuri din Budapesta
din 1 Martie n. 1899.

S 6 m 1 n ț e

“ 13 
® o * m -p rn 
a 7 
S 2.

Prețuld per
100 ohilogr.

dela | pănă

Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grârt-ung. de nordă

I80
80
80
80
80
80

7.91.
7.85
7.85

7.95
7.90
7.90

Sdmlnțe vechi 
ori nouâ ooiuln

3J 4» ® o

•3 * •S oo Q<

Prețulu per
100 ohilgr.

dela pnnfi

Săcară
Orză 
Orză 
Orză 
Ovăsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță
de vinars
de bere

bănăț.
altă soiu

n
11

70-72
60-62
62—
64—
39.41

75
73

6.2?
4.90
5.35
6.10
5.60
4.70
4.65

440

6.40
5 20
5.80
7 30
5.90
4.75
4.70

4*60

Produotodiv. Soi al i
Ourauln

dola pană

8em. de trif. Luțernă ungur, 
t’rancesă

43— 1 
1 

1 
s§ r 

i

roșiă 61— 70—
Oleude rap. rannată duplu 32— 32.50I Oleu de in 5.75 5.95

& Uns. de porc dela Pesta 63 50 64.50
o ■—< dela țâră —.— — —
3 Slănină sventată 48.50 49—o JJ afumată 59.50 60.-
8 Său 39— 40.50•—< Prune din Bosnia în buțl 22.- 22—
CX din Serbia în saci 21.60 22.—
•a Lictară slavonă nou —.— _ , _
~3 i> bănățenescă4-“ Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
J1 serbescl

Miere brută _  _ _ t_
n galbină strecurată 35— 37—

Ceară de Rosenau 140. 141.
Spirtă brută 13.50 13.75

w Drojdiuțe de spirt 15.25 15 50

Gump. vinde
Basilica . . . 7.90 8.40
Credită .... 195.75 197.76
Clary 40 fl. m, c. 58.— 58.50
Navig. pe Dunăre 139— 141—
Insbruck .... 25.25 26.25
Krakau .... 24.- 24-35
Laibach .... 22.150 23.50
Buda .... 61.— 62.50
Palfiy .... 57.75 58.25
Crucea roșie austr.. 18.50 19—

dto ung. . IB.— 13.60
dto ital. . 14— 14/-0

Rudolf 25.— 26.-
Salm 69.— 70.
Salzburg .... 26.40 27.10
St. Genois 67— 68.-
Stanislau .... 35— —t- .
Trieitine 4’/,°/0 100 m. c. 141.- 142.50

dto 4% 50 67— —.—
Waldstein 45.- 47.-
Windischgratz . . 76.- —
Serbescl 3% 41.90 42.40

dto de 10 franci —.— —.—
Banca h, ung. 4U/O 133— 184—

urmă, subsemnata diregâtoriă de meserii, 
referindu se la apelulQ susă amintită, a 
duce la cunoscința celortl pe cari ii pri- 
vesoe.că a prelungiți! terminulii pentru anun
țările la cassa pentru ajutorarea de bolnavi 
din Brașovu pănă în 20 Martie a. c. st. 
n. InceputulO îndatorire) pentru plata 
ootisațiuniloră fixatO în apelti, și anume 
pe efiua de 20 Februarie, nu se schimbă 
prin acesta întru nimiofl.

Se provboâ deci toți patronii (me- 
sariașl, fabricanți, comeroianțl) a anunța 
personele aplicate la dânșii și obligate

în sensulă art. de lege XIV din 1891 de 
a se asigura, pe lângă folosirea bilete- 
lorfi de anunțare, ce se potu căpăta în 
cancelaria cassei pentru ajutorarea de 
bolnayî (sub buciumă Nr. 16 parteru) pănă 
în 20 Martie, căci la din contră se va 
aplioa amenda legală pentru neesecuta- 
rea anunțărei.

Brașovfl, 6 Martie 1893.
Magistratuiu orășenescu

59 i-2 ca direqătoriă de meserii.

In sala hotelului „Central Nr. l.“
Renumitulu teatru mecanicii

Bursa din BucurescI
din 1 Martie n. 1893.

"Valoră. o/° cumpe
Rentă română perpetuă 1875 5U/O 101.-
Renta română amortisabilă . . 5°/o 99.1/,

dtto................................... • 4°/n
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 103.’/4
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o —«"T*

idem idem . , . . ——
Lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —.—-
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5°/o —«—

idem idem din 1884 5“/o OO.1^
idem idem din 1890 6% 91-71

Lmpr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . . . . 77o —.—

idem idem . . . . 5°/o 96.*/
Credit Fonc. Urb. din BucurescI î7« lOBJ/s

idem idem .... 6% 102.‘/<
idem idem .... 5% 91.•/,

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

V.N.
279.—

Banca Națion. uit. div. 84.45 500 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
Scompt...............................................
Avansuri pe efeoce....................
vansurl pe Lingouri....................

6°/»

6%

Snrsnln Ia bursa din Viena
din 9 Februarie st, n. 1893.

Renta da aurii 4u/n
Renta de hârtiă 5°/0
Imprumutulă căiloră ferate ungare 

aură --------- 
dto argintă ------- 

â.mertisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [prima emis un e

A.mort.isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune ] • -

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ost* ungare (3-a emisiune) 

Bonuri croato-slavone -.......................
Bonuri rurale-ungare ------ 
Despăgubirea pentru dijma de vini 

ungurescă ... . .
imprumutulă cu premiulă ungurosefi 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului - ...
Renta de argintă austriacă - - - - 
Renta de hârtiă austriacă • - - • 
Renta de aură austriacă

115.85

123.—
101.90

120 20

95.75

97.50
152 75

145—
99—
98.75

117.40
Dosuri din 1860 .................................. 148.50
Aoț.iunile băncei austro-ungaro • • 993.—
Acțiunile băncei de credită austr • 341.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 341.30
Galbeni împărătesei - - ■ 5.68
Napoleon-d'orI .............................................9.62’/n
Mărci IdO împ. germane ■ ... 59.25
Londra 10 Livres sterlings 121.15

CLarsaSu ii
din 11 Februarie st. n 1893.

ală lui

OSCAR GIERKE,
din Dresda.

Sâmbătă în 11, și
Duminecă în 12 

Martie n. c.,
în fiă-care seră la V2Ș se dau re- 

presentațiunl briliante.
Ciclulii ISI.

Duminecă 12 Martie, 2 representa- 
țiunl briliante ou programă nou.

1) Secțiă. A?ra, residența Marelui 
Mogulă ală Indiei, condnotulă funebru 
ală împărătesei Indiei și mausoleu. 2) 
Bătaia și luarea Plevnei la 9 Decemvre 
1877. iluminația brilantă și represen-

tată ou 1000 figuri meoanioe după na
tură. 3) O societate automatioă de artiști. 
(Programă nou). Pentru prima oră ool- 
teră pe funie. 4.) La fine Pantomine de 
spirite și fantome. Doctoră Faust seu 
paotulă cu Dracu.

Inoeputulă primei representațiunl 
este Ia */24 precisă. iDoeputulă represen- 
tațiunei a 2-a este la */28 ore sera.

Prețurile: Cercle 1 pănă la 4 rân
duri 80 CT., celelalte 60 CT. Looulă III 
40 cr., oopii pănă la 10 ani plătesoă ju
mătate. Locă în picibre 30 Cr. Studenții 
și militarii dela sergent majoră în josă20 
cr. G-aleriă stală 30 cr. er în piciâre 
20 cr.

Inoeputulă la 7y2bre sera. Sala este 
deschisă dela ’/27 bre sbra.

Bilete se potă oăDăta dela 9—12 
bre a. m. precum și dela 2 bre p. m. 
pănă sera în sala teatrului la hotelă Cen
trală „Nr. l.“

Max Gierke, Oskar Gierke,
conduoătoră de directoră.

afaceri.
45—1—1.

„Huned6ra“
însoțire de anticipațiune și creditu în Deva.

CONVOCARE.
Domnii participant ai însoțirii de anticipațiune și credita 

„HUNEDdRA", se învită în virtutea §§ lorO 23 și 24 ai statutelorfi 
la

a Vll-a Adunare generală ordinară, ’
care se va ține în Deva Joi la 23 Martie 1893, st. n. la 3 ore d. a. 
in localuliî însoțirii.

Obiectele puse la ordinea dilei suiitîî:
1. Alegerea unui președinte, a unui vice-președinte, precum a 

doi secretari și doi scrutinătorl.
2. RaportulO direcțiunii cu privire la activitatea consiliului ad

ministrativo și la starea cassei însoțirii (bilanțulu) pe anula 1892 ; 
raportulO comissiunei de supraveghere, și hotărîrea asupra profi
tului curata.

3. Statorirea bugetului pe anulu 1893.
4. Alegerea unui membru în consiliulO administrativo pe timpG 

de doi ani.
5. Alegerea comissiunii de supraveghiare pe timpu de unO anO.
6. Eventuale propuneri (§ 29).
In lipsa membriloru receruțl,— de preste jumetate a părțiloru 

fundamentale — adunarea se va ține în înțelesulu § lui 25 din 
statute la 3 Martie a. c. totu la tirapulu și în localulO indicata.

Domnii participant! potu lua parte seu în personă, seu prin 
plenipotențiații loru, car! asemenea au se fiă participanți funda
mental! (§ 26); nimeni nu pdte esercita însă mai multe de 20 
voturi (§ 10).

In timpulu încheerii bilanțului însoțirea a avutu 318 părți 
fundamentale a 50 fi. 15900 fi.

Din ședința consiliului administrativo alu însoțirii „Huned6ra“, 
ținută în Deva la 1 Martie 1893.
Ales. Moldovanu m.p., Avramii P. Pecurariu m. p., Nechita Luculetiu m. p.,

vice-directoră. directoră. secretară.
62,1—1.

Terguld de rîmători din Stelnbruch. La 6 
Mart. n. starea rîmătoriloră a fostă de 115.793 
capete, la 7 Martie au intrată 1705 capete și 
au eșită 847 rămânendă la 8 Martie ună nu
mără de 116,656 capete. — Se notăză marft»|: 
ungwrdscă veche, grea dela 51.— pănă la 52.— 
or, marfă ungurescă tineră grea dela 55 cr. 
pănă la 56— cr., de mijlocii dela 53— cr. pănă 
la 54— cr. ușâră dela 51— cr. pănă la 52— 
cr. — Marfă firdnescă grea dela 52 pănă la 52— 
cr. — de mijlocii dela 51 - cr. pănă la 52— 
cr. ușâră 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 transito ușdră dela — cr. 
pănă la—cr. transito dto țepâsă grea dela — 
cr. pănă la — cr. transito mijlo ciă dela — cr. 
pănă La — cr Marfă serbâsed grea dela 50— 
51 cr. traosito, mijlociă grea dela 50—51 
cr. transito ușdră de la 49—51 cr. Porcii 
îngrășațl de uuă ană dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruză dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl cu ghindă dela — cr pănă 
a — cr. Câutăriț1 la gară cu i<

9 52
9 48
9.58

5 58

58.80

Bancnote românescl Onmp.
Argintă romănescă
Napoleon-d’orI
Galbini - - ■ - M
Ruble rusescl - - * M
Mărci germane
Discontulă 6—8u/o pe anii

Vend. 9 55
„ 9.53
„ 9.62
„ 35.6

„ 5910
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PrODriGtSrîl Df. Aurel Mureșiaiiu. 
Redactorii responsabila: Gregoriu Maior».

Nr. 3144—1893.

PUBLICAȚIUNE
Din causa marelui numără de apli

cați, cari suntă a se anunța la oassa 
pentru bolnavi din Brașovu, ne putendu-se 
săvârși anunțarea unei păițl mari pană 
la 5 Martie a o. terminulii hotărîtă în 
apelulă din 20 Februarie a. o. Nr. 2072, 
debre ce partea cea mai mare a patroni- 
loru amânase anunțarea pe din

a

Fabrica de Portland-Cement 
din Brașovti.

Recomandă escelentulu

Portland-^ dement
CU preturi eftîue, care se pote transporta dela ori și 

care stația a Căiloră ferate.
Depoul ia

I. L. & A. H e s s h a i m e r și H. Schmidt & C.
54. l-io. BBrașovis.

ț Si fes B” A rtm aflahasaaiaafiLfiQasisai
i a s b b a ® as a r-j m s ls o a a sj b r n o a

Loz.fr
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’ Rohseidene Bastkleider 11. 10.50 $fev(°Xî"
tdten — fomte scliwarze, weisse unb farbige Seibenftoffe non 45 kr. 
bis 11. 41.65 per Zlîeter — glatt, geftreift, făuriri, gemuftert, Damafte etc. (ca 
2^0 nerfd/. ($ual. nnb 2000 oerfcfy. Varben, Deffius etc.) Portounb sollfrei. ZHufter 
umgefyenb. Sriefe foftert (0 fr. unb p o ft far ten 5 fr. Porto na<f? ber Sdjmeij. 
Seiden-Fabrik G. Henneberg (k. u. k. Hofl.\ Zurich.

1
II II Ultima vencjare totală a depoului râmași

Marea bancrută!
New-York și Londra n’au lăsată necruțată nici continentală euro- 

penă și marea fabrică de arg’ntăriă s’a văzuta necesitată să dăruiască 
întregulă ei deposita in schimbula unei răsplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternicită să îndeplinescă acesta mandata.

Eu dăruescu
prin urmare ori cui, fiă bogată ori săracu, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de fl. G. 30. și adecă :

6 -
6
6

12
1
1
6
2
1

___ p
42 bucăți la un a looă.

T6te cele 42 da obiecte susă amintite au costată 
mai înainte fi. 40 și aoum se potă cumpăra pe pre
țuia bagatelă de fi. 6.30. Argintulă patentă americană 
este ună metala alba, care îșl păstreză oolorea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

Cea mai bună dovadă, că acesta inserată nu e 
o sarlataniă

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

Se trimite numai cu rambursă poștală s6u 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 
ier vereii «rit. Ffct-Sillisrwarei-Fatrft, 

Wien, I. Deutscliineisterplatz Nr. 4- 5.

cuțite fine de masă cu lamă veritabilă englesă, 
furculițe de argintă patentă americauO dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă americană, 
lingurițe de arginta pentru cafea patentă amer cană, 
lingură de argintă pentru supă patentă americană, 
lingură de argintă pentru lapte patentă americană, 
cescl Victoria englesescî, 
caudelabre de masă, 
strecurătdre pentru ceiu, 
zaharniță,

h

Domnulfi Dr. Med. Bonisoh mia recomandată garnitura.
Vă rogfl a’ml trimite și mie ou Domnealui. Robert Hild,

Freiberg, 21/12 1892, șefă de gară.
TrimetemO o astfelft de garnitură. E forte recomaridabdă. 
Jarkovacz, 9/1, 1893. Csidomir Petrof,

Profdsor. ______

“T

garantăm!Numai fabrieatnlti jroprin, pentru care

auru,

Membru în juriu la Budapesta 1885.

Pentru sesonulu ie primăvară,!
Avem onbrea a recomanda P. T. publică 

fabricatele nostre proprii 
de lâilă curată precum stofe pentru rocuri, 
pantaloni, pardesiuri, în Cheviot și cheviot- 
kaiug’arn. Atragemă cu deosebire atențiunea asupra 
stofei Ii animam cheviot, care pote concura 
cu fabricatele englcseSCl.

Ca ceva IV O U recomăndămă stofele nostre 
VKUNALODEN, cari suntă moi și elas
tice, și fîgureză ca nouveaute în colecțiile de mus
tre englesescî.

Cheviot de vară metru dela 2 fi. 60 cr. în sus. 
Postavuri pentru oficeri și alte uniforme, ple

duri de bărbați, garantate de lână curată, cu pre
țurile fabrice i.

Pentru cercetare numerdsă ne rugămu
WILH. SCHERG &

ISrașovîî.53. 2-6.

Dintre ttfte hârtiile pentrn 
țigarete este recunoscută, de cea 
mai buna hârtia de țigarete ve
ritabilă franțuzescă 

99Le Gloria0 

fabricațiunea d-loră 
JOSIFU BARDOU & FILS în 

PERPIGN A N—PARIS.

Le Gloria"

89,1-3.

♦
*

*

*
*
*

*
*

«fr

♦
*
♦
*
*

3

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

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

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

Neapărat de lipsă pentru tiăcare familiă este 

Cafeua-Malz a tai Kathreiner Kneipp 
cu gustă de cafea bone

Acesta este avantagiosă că pote Înlocui cafena amestecată 
- u cichorie oferândfl o cafea hrănitore și gustosă, un escelent su
rogat Ia cafea.De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Păcpți-ve de im it ați ă.
Se află în fotu loculu. 'A Milo cr.

„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 căpetată în Brașovu la t6te 
marchetăniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitantă mai bună de tutunu. 52,-9

*

*

+
*

kboOGOOC

Imî permită a atrage atențiunea asupra marelui asortimente
de Mouveautes de primavera și vara în Stofe de Bană, EVBetase, ZepBiir 

Pfiisse, Batist, Atias-Satin, Levantin etc.

•’#/

Viena, VI. Bezirk, Mariahilferstrasse Nr. 83, Parterre și Mezzanin.
XSecorrxQ.rid.â-rn.'Ci. urmâtorele ZSTcuveautes :

120 om. lată pr. Metru 1 fi

n
n
n
n 
n 
n

Recunoscute ca stoie forte solide ȘÎ

Camgarn lână curată

Nouveaute meîee
Diagonal (fără concurență)
Specialitate ou mfltasă
Diagonal excellentă. . 
Condone ..........................
Eiectrique.....................

130
120
130
120
120
120
130

n 
n 
n 
n 
n

n
n 
n 
n 
n 
n 
n

10 și 1 fi. 15 cr.
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

1
1
1
1
1
2
2

„50
„40
„40
„80
„80
„10
„30

Nouveaute changeant, lână curată 90 cm. lată pr. Metru 70 cr. și 80 cr.
Nouveute cu mătușa . . .
Broche ..............................
Changeant travers . .
Etoffe Digne.....................
Loden ..............................
Loden, calitate forte bună . 5

etc. etc. etc.

85
85
95

100
130

. 60 

. 42 
fi. -

n

v
în localitățile Mezzanin. Depou mare de Covore și perdele

n
h

n
n

eftine.
Pentru provincia Jurnale mari ilustrate și colecție de mustre gratis și franco.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.

cafea.De

