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Nr. 51—Ănull LVI. Brașovt, Duminecă, 7 (19) Martie 1893.
Recunoscință poporului.

Brașovu, 6 Martie v.
Unii țeranu betrânu, siințiudii 

că are se mâră, chiămă pe cei 
trei fii ai sei la sine, spre a le 
împărtăși o taină. „Fii mei“, 4is® 
elu, „pe moșia nostră este îngro
pată o combră mare, pe care voiu 
se vi-o lasu moștenire. “ Betrânulu 
răsuflă aici odată greu. „Unde este 
îngropată?“ strigară într’unfi glasă 
fii sei. „Voiu se vi-o spunu* cfise 
betrânulu „trebue se sapațî după 
eau... Mai departe nu putu vorbi, 
căci îșî dădu sufletulu. Fără amâ
nare fii sei se apucară se sape 
câmpurile de multă negligeate, nu 
rămase nici o palmă de locu pe 
care să nu-o întbrcă. Ei n’au des
coperită nici o corn oră, der au 
învățată a munci și după ce câm
purile erau lucrate și Bămănate 
veni secerișulă, care dădu fructe 
mănbse. Acesta era corn ora îngro
pată pe moșiă, de care le vorbise 
la mbrte înțeleptulu tată.

Numai prin muncă și prin di- 
ligință se potă dobândi fructele 
cele bune, comorile vieții, numai 
prin muncă și prin diligință pbte 
înainta omule, potu înainta po- 
pbrele. De aceea în tbte timpurile 
omenirea a nutrită cea mai mare 
recunoscință față cu bărbații 
muncii și ai sîrguinței.

Mare este folosulu, ce’lu aducă 
omenirei aceia, cari lucră pentru 
luminarea și deșteptarea ei, cari 
prin esemplulă, ce’lu dau ei înșiși, 
însuflețescu pe alții la fapte bune.

Acești bărbați cu caracteru no
bilă suntă o adevărată binecuvân
tare pentru ună poporu, căci prin 
înțelepciunea și bunătatea loru ei 
îi deschidă comorile vieței, prin 
munca și diligință loră ei îi arată 
cărarea, singură mântuitore, pe 
care înaintându pbte să dobea- 

descă și libertate și drepturi și 
bunăstare.

Astfelu de bărbați vrednici 
suntă stâlpii, pe cari se razimă 
viața poporului, ei îlă rădică, îlu 
întărescă și’lu nobiliteză și le lasă 
în numele loră iubită cea mai 
frumbsă moștenire.

Unii suntă chiămațl de sbrte 
a stărui și a lucra pentru ună 
cercă mai largă, alții pentr’ună 
cercă mai restrînsă, der, decă au 
fostă bărbați în adevăru buni și 
suflete generdse, recunoscință po
porului îi va face neuitați.

O astfelă de dovadă măreță a 
recunoscinții poporului pentr’ună 
bărbată muncitorii și sîiguinciosu, 
pentr’ună dascălii credinciosă alu 
nemului său românescă, vecjurămă 
Mercurea trecută cu prilegiulu în
mormântării multă meritatului das
călii Ioană Dorea în Satulungă 
(Săcele.)

Acestă bravă dascălă a fostă 
în adevăru sufletulu vieții româ
nesc! în Săcele. Printr’o muncă 
și diligință neobosită elă a contri
buită timpă de 34 de ani cu pu
tere la ridicarea învățământului 
românescă în aceste părți, ba chiar 
la întemeiarea lui pe basele so
lide ale pedagogiei moderne. Elă 
a fundată frumăsa bibliotecă ro
mână din Satulungă, elă a dată 
impulsu la o mulțime de între
prinderi salutare pe tărâmulă în
vățământului și pe tărâmulă so
cială, c’ună cuvântă a fostă ună 
Română cu inima la locă, unu 
bărbată integru și cu caracteru 
neclintită, care a premersu cu cele 
mai frumose esemple.

De aceea poporulă română din 
Săcele l’a iubită și l’a venerată ca 
pe ună fiiu credinciosă și părinte 
bunu ală său și bătrânii spună, 
că nicl-odată nu s’a veȚutii în 
Satulungă o înmormântare atâtă 
de frumâsă și impuitore prin nu- 

mărulu celă mare alu poporului 
și prin jalea și întristarea ce-lă 
cuprinsese, ca înmormântarea das
călului Dorea.

Recunoscință poporului s’a do
cumentată aici într’ună modă, 
care ne împle inima de speranță 
în viitoră, căci când faptele bune 
suntă astfelă prețuite, atunci e 
semnă, că poporulă le înțelege, 
că e gata a urma învățăturiloră 
dascăliloru săi zeloși, nobili și 
plini de abnegare, pentru ca prin 
muncă și sîrguință să dobândescă 
acele comori spirituale și mate
riale, cari facă fericirea unui po- 
poră pe acestă pămentu.

Deși într’ună cercă mai res- 
trînsu activitatea bărbațiloră noș
tri, cari stăruescă într’ună chipă 
seu altulă pentru luminarea popo
rului, este de o valore neprețuită 
pentru neamulu românescă. Totă 
așa de neprețuită este iubirea și 
recunoscință poporului, ce se ma
nifestă față cu acești fii bravi și 
nobili ai săi.

Dea ceriulă ca recunoscință 
ce s’a manifestată din partea Ro- 
mâniloră săcelenl față cu dască- 
lulă loră să fiă unu isvoră nese
cată de fapte totă mai bune și 
totă mai românesc!!

O adunare a Cehiloru 
tineri.

In Briinn (Moravia) s’a ținută în 
tfilelp treoute o adunare publioă a Ce- 
hilora tineri, Ja oare au luată parte mai 
mulțl deputațl Cehi tineri, deputății mo
ravi și deputațl oroațl din parlamentul^ 
austriaco.

Adunarea a fostă desohisă de Dr. 
Tucek, oare aocentuâ, oă prin alăturarea 
Moraviei s’a manifestatei solidaritatea 
tuturoră Boemiloră. Aoâsta solidaritate 
s’a adeverită prin presența deputațiloră 
din Boemia. (Aplause furtunose. De pe 

galeriii se arunoă flori asupra deputa- 
țiloră.)

Dr. Eduard Gregr, luândă ouven- 
tulfi, accentuezi solidaritatea poporului 
boema în Boemia. Noi suntemO și vomă 
rămânâ una păporă, tâte .silințele duș- 
maniloră noștri de a ne desbina, au fosta 
și vora rămâne zadarnice (Aplause). Noi 
soimft, că suntema numai o ramură a 
marei tulpine slave și toți suntema fii 
ai sfintei, comunei și puternicei mume 
Slavia (Vine aplause). Aoâsta o soiu duș
manii noștri, deaoeea se străduesoa să 
înăbușâsoă acesta sentimenta în inimile 
nâstre, der nu le-a suocesa.

Dr. Gregr, vorbi apoi despre si- 
tuațiunea politioă, (fic^dă între altele: 
Ceea ce voimă noi este bunăstarea po
porului nostru în Boemia și Moravia, îu 
direcțiune națională și economică. Noi 
voimă să fimă âmenl liberi, er nu sub 
tutoratula poliției. Cultura și propășirea 
au lipsă de racjele calde ale sârelui li
bertății; în întunerecula nelibertății, creso 
buruienele: Prostia și robia. Noi voima 
a fi cetățeni liberi în patriă liberă. (Noi 
toți avemă aceeași țintă. Acesta o pu- 
temă ajunge numai pe calea neatârnărei 
regatului Boemiei și ala oorânei boeme. 
(Aplause).

Vorbitorula arată apoi procedura 
Ungurilora în cestiunea de drepta pu- 
blioă. Când Ungaria n’a cedata, a ce
data Viena. (Rîsete). Dreptula publioă 
boema a fosta întărită prin rescrip- 
tula prea înalta din 12 Septemvre 
1871. Isoălitura monarchului pe acesta 
rdsoripta însemnă mai multa decâtă tote 
punctele, pe cari le conține paotuld 
dela Viena. La acestă isoălitură voma 
țină, pauă când Majestatea Sa, ca și 
înaintașii săi, ’șl va pune pe capa co- 
râna sfântă a lui Venoeslau și va reou- 
nosoe și realisa dreptula publioă boema. 
Când va sosi efiua acesta — și credă, 
că va sosi — atunci voi frațiloră din 
Moravia ve-țl veni la Praga de aura 
(Aplause prelungite). Atunol veți striga 
plini de buouriă: Suntema una popora 
fericita, fiind-că suntema ună popora li-

FOILETONULt „GAZ. TRANS.“

Gagamo, voâa Țîganilorii.
— De poveste sS fiă —

Nice salca nu-i ca omulă
Nici Țiganulu nu-i ca pomulă.

I.
Să nu care cum-va să-mi îucâloițl 

frundele din oartea asta, oare-a scris’o 
toomai marele vodă țigănescă Gagaino, 
pe vremea când curgeau apele’n susu și 
plouau norii pițule la ușa oortului, de
asupra barosului. Ciontă!

A fostă odată, și adecă pe când 
erau toți Țigauii la olultă; îșî aveau și 
ei țâra loră, colo — să (fi0611115 a?a — 
la marginea Mărei-roșie. Acolo era țâra 
Danoeilorti, er cam la mijlooă de țâră, 
înoă din vremea lui Noe omtt bună, a 
fosta rămasă o cetate tare cumplită și 
mare. Și cetatea aceea se numia Hamila, 
din scrintâlă, că ar fi zidit’o tata Țiga- 
niloră, marele Ham.

Au trecută multe vremuri și mai 
bune și mai nebune peste negrulă po- 
poră dăncescă, der pentru aceea ei totă 
nu se dau, nu se lăsau. Ei erau cei mai 
temuți viteji și nici ună împărată de pe 

fața pământului nu îndrăsnia să se prindă 
cu vodă cumplițiloră nepoți ai nespăla
tului Ham.

Nici nu s’a pomenită pe bumbulă pă
mântului o țâră cum era a loră, căci 
erau mari meșteri și toți ămenii aveau 
case de fieră, unde decă se închideau, 
nu mai pute întră la ei nici Marțolea, 
âr cetatea unde ședea vodă așa era de 
țepănă, încâtă i-a mersă vestea pănă în 
țările smeiloră, — căci era totă bine 
turnată din tata fierului...

Der vorba ceea, nici fierulă nu-i 
mai tare oa nimica, căci decă Tatăl-nostru 
a făcută dintr’o nimica lumea întregă: 
cu deală, cu mală, cu munte, cu livadă; 
ou mări și țări; cățelă, purodă, — una 
într’ună, fără să-și uite a-le face tdte: 
apoi să se mai scole vre-ună gâbosă de 
mustăoios’j, cu ochii de ferâstră, oa să-mi 
arate mie în trei perl, ce-i mai tare oa 
nimioa ?...

Der ho, ho! Haideți să vă poves- 
tesoă acu despre Gagamo, marele vodă 
țigănescă, oăruia dau rămașă, că nu i-ațl 
aucjită nici măcară de veste. Și asta nu-i 
pre bine, dragii moșului, că decă nu 
scițl voi istoria asta, nu scițl nici cine să 
și de unde să bieții Țigani, cari și ei 

oră voită să fiă numărați între alte nea
muri de pe pământă, numai câtă că 
neamurile n’oră voită, dâră pentru asta 
nu ei portă vina....

Hei, hei! Din poveste încă a fostă 
și este, dâr mulțl n’ațl asoultat’o, — și 
a nu asculta o poveste când n’ai alta 
de lucru, <5re ce însemnă? — Insâmnă, 
mă rogă, că atunol așa te-a cuprinsă pă- 
oătâsa de lene, încâtă te a asurejită și 
amorțită, te-a lungită și turtită grămadă, 
câtă nici lui Dumnedeu stântulă nu mai 
chipeștl a te ruga de leneșă...

Destulă că eu o să vă spună acum 
istoria lui Gagamo, pe care nimenea din 
lume nu o scie, numai eu, căci eu • sunt 
eu și nimenea, nu-i nimenea. Asoultațl!

Pe vremea aceea, mare vrăjniciă a 
începută peste totă lumea. Nimenea nu 
se simția acasă, căci dăduse spaima în 
omeni, că Alexandru Mare-Macedonenă 
și-o pusă în capă o pusătură ca aceea, 
ca să bată pe toți împărații, să ia tâtă 
lumea și apoi pe Țigani să-i dea de-a 
valma afară din lume, așa ca să nu 
mai scie lumea de ei, der nici ei de 
lume.

Apără Domne! Când marele Gagamo 
audi de vestea as*a, așa se măniâ, în

câtă îșî mânca barosulă în dinți și... Că 
cjău nu era glumă. Afurisitulă de Maoe- 
donână părea oă numai pe mândra loră 
țeră și-a pusă ochii, căci începu a se 
încăera cu Dariu, care-i sta în oale și 
nu lă lăsa să mârgă înainte ca să se nă- 
pustescă peste lumea întregă.

Când apoi muoulă ajunse la degetă, 
mi-se puse vodă Gagamo, luă ou elă o 
sumedeniă de lăețl oumplițl, se înarmară 
totă ou barose și porniră oătră țâra lui 
Dariu. Când au ajunsă acolo, dusu-s’au 
la Dariu-împărată și i-au spusă, că 
ei vreu să țină cu elă, dâr numai așa, 
dâoă voră soi de bună sâmă, oă elă este 
celă mai tare, pentru-că ei numai ou 
celă mai tare vrâu să țină.

Bine! Acum se întinseră armădiile 
în rândă și Gagamo, în fruntea cocfii, 
sălta pe paripulă lui, ou părulă negru 
fluturată în ventă, suflecată, ou nisoe 
dăbdilane de mâni grose, osose, negre 
și părose învîrtea buzduganulă celă greu 
înoâtă numai din vădutășisă te ’niepte 
frica de elă, d’apoi încă când ar fi 
să dai vânzolă o’o namilă oa aia?!...

Destulă oă lupta se începe ; dâr niol 
că se ’ncepe și âtă că dă spaima între 
Țigani. Macedonenii năpustesoă asupra 
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beră și independentă. (Aplause fre
netice. Vorbitorulă isbuonesce în la- 
oriml)....

Noi nu voirnO să oerșimă dreptu
rile ndstre, oi le vomă pretinde pe cale 
legală, căol ună poporă de 6 miliâne, 
oum este poporulă boemii, este o 
mare putere, înoată voră trebui să-i con- 
oedă în timpuri de primejdia și restriște. 
Deoă Austria voesce să fiă o împărăția 
tare și puternică, și deoă voesce să aibă 
ună viitoră asigurată, atunol nu trebue, 
ca să submineze unulă dintre stilpii săi 
cei mai siguri — adecă poporulă 
boemă....

Noi nu luptămă pentru a ne câș
tiga mărire; noi voimă unica mărire: de 
a servi ou oinste poporului (aplause). In 
dărătulă nostru se află întregă poporulă 
boemă. Deoă poporulă din Moravia va 
întră la viitdrele alegeri dimpreună cu 
noi, în oposiție, atunol unitatea este res
tabilită: unitatea în representanța po
porului și a patriei (Aplause prelungite 
și repețite).

Brașovu, 6 (18) Martie
Pe când în tdtă țera domnesce 

cea mai mare nemulțămire cu 
mersuld lucruriloru, Ungurii din 
dietă se luptă și se bătu între sine 
la cuțite. Se pare, că se pregă- 
tesce o nouă grupare de partidă 
ungurescă și se pare, că certele 
înfocate din causa retormeloru re- 
ligionare ale guvernului, au de 
scopu mai multu răsturnarea par
tidei guvernamentale de acjl și 
crearea unei noue partide guver
namentale, cu Apponyi și Weckerle 
în frunte, decâtu nimicirea pro
gramului bisericescu-politicu alu 
guvernului.

Dovadă despre acesta este, că 
atacurile oposiționale se îndreptă 
cu deosebire în contra lui Colo- 
man Tisza și a elicei lui, căreia 
’i se dă t6tă vina, că s’au provo
cată conflictele | bisericesc! de ac}!- 
Scopulu este veditu, de a produce 
sfășiare în sînulfi partidei guver
namentale, ca apoi să pbtă cu a- 
tâtO. mai ușoru eșila limanu multă 
lăudata politică a contelui Apponyi.

Aponyi însu-și s’a pronunțată 
în ședința de Joi a dietei ungu
resc! și din vorbirea sa se vede, 
că densulu în principiu nu este 
în contra programului bisericescă- 
politicu ală guvernului, der e de 
convingerea, că guvernulu de ac|i 
pu e harnică de a-ș! duce în îm
plinire programulă și că trebue se 
vină alții (negreșită cu Apponyi), 
ca să scdtă din pietrii carulă libe
ralismului ungurescă.

Așa-deră e vorba numai ca se 
se schimbe guvernele, er nu sis- 
temulă și nisuințele primejdiăse 
de maghiarisare și de centralisare 
n puterei de stată.

N’avemă der se ne așteptămă 
dela oposiția ungurescă și nici 
dela catolicii unguri în genere, că 
voru contribui, ca să se curme 
politica asupritdre a maghiaris
mului violentă, Alț! factori și alte 
împrejurări trebue să intervină 
pentru ca să se întâmple acesta; 
înainte de tăte națiunile nema
ghiare trebue să fiă la înălțimea 
chiămărei loră, de-a lupta în unire 
și neclintită pentru învingerea 
causei loră sânte.

SOIRILE ȘILEI.
— 6 (18) Martie.

Adunări de protestare în contra poli
ticei bisericesol a stăpânirei unguresc! 
s’au ținuta în oursulă aoestei săptămâni 
la Seliște, la Caransebeș^, la Bradă, la 
Făgărașă și la MureșO-Ludoșă. Tote 
aoeste adunări au fostă ceroetate de nu 
mărosă poporă. Vorbitorii au arătata 
pretutindeni, oă și cu intenționata întro- 
duoere a căsătoriei civile obligătâre și a 
matriou'eloră de stata se urmăresoa sco
puri de maghiarisare și de slăbire a le- 
găturilorO dintre popora și preoțime. In 
cjilele viitâre se vora mai țină în Abruda 
la 20 Martie; în Bistrița și Alba-Iulia 
la 21 Martie; în Coșioona la 22 Martie; 
în MediașU la 23 Martie; în BrașovO, 
Zelău și Băsesol (Selagiu) la 24 Martie; 
în Teca la 27 Martie și în Fageta la 
29 Martie. Suntem a convinși, oă și aoeste 
adunări voră fi câta mai bine cercetate 
de alegătorii noștri, oarl vora dovedi și 
ou acesta prilegiu, oă le zaoe la inimă 
înainte de tote binele bisericei și ala 
națiunei române.

—x—
„Nici astă-dată n'a iluminată". Foia 

ungurâscă „Magyar Hirlap" aduoe din 
Arada soirea, că jidano maghiarii de 
acolo au sărbătorita cu mare alaiu cjiua 
de 15 Martie. Orașula întrega a fosta 
iluminata. Mare turburare a pricinuita 
împrejurarea, — (fice numita făiă — că 
„Episcopul* Mețianu nici astă dată n’a ilu- 
minată11. — Adeoă oe-au așteptata șovi- 
nișrii jidano-maghiarl din Aradă? Ca 
una episoopâ româna să facă iluminația 
întru amintirea revoluției unguresol?

— x—
Dară pentru școlă. Din Satulunga 

(Săoele) ni-se scrie, că d-lo senatora Va 
sile Sasu din Brăila, precum în alțl ani, 
așa și de astă-dată, a dăruita pentru 
șoola română dela biserica 8. S. Arhangeli 
de-acolo 100 lei. D la senatora 8asu de 
altmintrelea este cunosouta ca una oăl- 
durosă sprijinitora ala causelora ndstre 
ardelenesol, în speciala însă d sa a storsă 
reounoscința Româniloră SăoelenI prin 
numerose fapte de binefacere. DorimO 
ca nobilula d-sale esemplu să aibă câta 
mai mulț) imitatori.

—x—

Pentru clubulii lucrătorilorii brașoveni 
a dăruita d-la Iănu de Lemeni ună piană, 
pentru ceea oe olubulă esprimă pe acâstă 
oale cea mai sinceră mulțămită genero
sului dăruitorU.

—x—
Cualifloațiune preoțâscă. Esamenulă 

de cualificațiune în Sibiiu l’au făoută 
la 25 Febr. o. următorii absolvenți de 
teologiă: Romulft Verzea, Petru luga, 
IonO Blaga, Isidoră Sucăva și Maoedonă 
Gr ecu.

—x—
0 epistolă a ex-regelui Milanti. Fos- 

tulO craiu serbesoa Milano, a trimisă 
foii franoese „Temps* o sorisdre în care 
(fice că dela depărtarea lui din Serbia 
elfi nu e răspunejătora de uimioO oe s’a 
petrecuta aoolo, oi singură regența e 
răspunejătâre. Iu tota timpula câta șl a 
pregătita ela abefioerea, mână de aju
toră i a fostă regentula Risticl. In 1888 
i-a împărtășită, oă șl-a încheiata oariera 
sa politioă, după oe odată șl-a data tro- 
nula fiului său. Mila'na (jice, că n’are 
nici una gândă reservată, nici o ambi
țiune personală, oi singura lui dorință 
este, oa să va<j.ă pe fiuiă său domninda 
mai pe susă oe partide. Ela nu este 
nici radicala, nici liberala, nici nu se 
ține de partida progresiștiloră, cu atâta 
mai puțina vrâ să facă cuiva oonourență. 
Milană îșl i-fârșesoe astfelO sorisorea sa: 
„JEa nu sunt nimic Și nu vrea să fiu nimic*. 
Legile oarl s’au votata contra mea, nu 
pota să aștepte dela mine decâtă o ast- 
felă de purtare. Iubirea foță de fiulO 
meu mă ține departe de orl-oe; nu oauta 
mol una fela de put°re, mă îuoreda în 
fiuiă meu și în fidelitatea poporului ser
besoa prin oare numai gloriă p6te să 
aduoă dinastiei Obrenoviol".

—x—
Două aniversări. In Agram s’a con

stituita în (filele trecute ună oomitetă de 
cetățeni pentru oa să serbeze prin ban
chete efiua onomastică a episoopului 
Strossmayer, în 19 Martie n. o. și ani
versarea a 70-a a nasoerei bătrânului 
Starcevicl, în 13 Iunie n. c. La acesta 
bancheta din urmă, «e cfice, oă va lua 
parte și episcopula Strossmayer. Opo- 
siția oroată nisuesoe, ca prin aoeste ma- 
nifestațiunl să închege solidaritatea în 
rândurile ei.

—x —
Teatralii mecanicii a lui Oscar Gierke, 

va da mâne ulfmele representațiunl. 
Programulă este forte variata și bogata. 
Din diferitele punote amintima urmă- 
târele: 1) Weierburg și nastelulo Katz-n- 
zungen din Tirol. 2) Erna în Norvegia 
ou răsărirea lunei. La fine: Fata Mor- 
gaua. O călătoria prin lume, luminate 
prin instrumentula lui Drumo. d. O re- 
presentațiune se va înoepe ia */24 d. a., 
er alta la sera.

—x—
Programa concertului, ce’ltt va da 

musica orășenesoâ mâne seră în sala ho
telului „Europa" este variată și intere
santă. Dintre piesele, ce se vora ese- 
cuta amintirntt: „Dormeai" cântecă ro- 
mânescă de V. și „Auf der Fluoht" 
galopa din opereta „Die Kosakin" de 
Iosef Barndl. InceputulU la !/28 6re săra.

Procesurlu preotului Suciu»

Alaltăieri, Joi, s’a pertractată îna
intea tribunalului din Turda prooesula 
politioă ala bravului preota din Căpu- 
șula de Câmpiă, Vasilie Suciu. Pă
rintele Suoiu a fostă învinovățită cu 
deliota de agitațiune contra naționali
tății. In actulă de acusațiune sa tfioe, 
oă preotula Suoiu, după reîntărcerea sa 
dela Viena, unde a fostă și elă ou depu
tăția, oare a dusă Memorandulă. a vor
bita poporului în biserică și a agitata de 
pe amvonâ oontra Unguriloră. Mai era 
aouaata părintele Suoiu și ou agitațiă 
oontra religiunei și a liberei esercitărl 
a acesteia, (fioendu-se despre ela, că 
într’o predioă, rostită în biserioă, ar fi 
(fisă defpre nisce locuitori, că suntă oi 
rătăoite, cari au vândută sânge nevino
vata și l’au vândută pe elă, preoum Iuda 
a vândută pe Christosă.

După soirile telegrafice, oe le-amă 
primita, ou mari întârcfierl, alaltăieri și 
ieri, aprope toți martorii au depusa în 
favorulă aousatului. S’a dovedita, oă pro- 
cesuîă se reduce la ura politică a oo- 
mitelui’ Sandor, oare în repațite rânduri 
a amenințata pe părintele Suoiu, <fi- 
oâudă chiar că-lă va prigoni atâta, pănă 
oe va trebui să ia lumea îu oapâ. Apă
rătorul aousatului, Dr. Am os ă Frânou, 
a oeruta să se oitesoă o deolarațiune 
dată de 87 fruntași din comuna Găpușiu, 
oare laudă purtarea preotului Suoiu. Din 
depunerile mai a tuturora martoriloră se 
vede, oă aousatulO, nu oă a agitata po
porală,. ci dimpotrivă mereu l’a îndem
nată să fiă pe paoe și liniștită și să aș
tepte ou răbdarea schimbarea sorții spre 
mai bine.

Despre sfirșitulă prooesului primi- 
rămă a sâră următârea telegramă parti
cular ă :

Turda, 17 Martie (predată ieri 
la 5 6re 55 min., primită asera 
la 81/., ore). După ascultarea a 12: 
martori, cari depună în favorulu 
aousatului și în contra unei de- 
nunciări false făcută prin argatulfi 
comitelui Sandor, procurorulii cere 
condamnarea lui Suciu la 6 Iun! 
arestu și 200 fl. amendă și plă- 
tirea speseloru procesuale. Luă 
cuventulu apârătorulă Dr. Amosu 
Frâncu, care printr’unu strălucită 
discursu, care a ținutu 2 6re, a 
nimicită totală motivarea procu
rorului și a dovedita, că în acesta 
țeră libertățile publice nu suntu- respec
tate. Tribunalulu, între aplause ne- 
sfîrșite, a achitatu pe preotulă 
Suciu.

Perșiloră, răteză capete, varsă sânge și 
prindă a pustii armata lui Dariu.

Țiganii înoremenesoă. Inzadară (fi- 
oeauoeia: dațl, Țigani! dațl, nu stațl, nu 
vă lăsațl, că armadia se prăpădesoe ou 
împărată cu totă!

— Ci că să fiți ai dihăniiloră, cu 
împăratulă vostru cu totă, — le răspun
dea Gagamo. Că de sciamă, că voi sun
teți mai slabi, nu veneamă între voi. 
Mânce-vă hurlupii, slăbănogiloră! —
Călcâiele ’n dosă, copii! striga la urmă 
G-agamo și raita! pănă înaintea lui Ale- 
xandru-împărată nu s’au mai opritfi.

— Norocă și sănătate, străluceniă ! — 
înoepu Gagamo, când se văcju înaintea 
lui Alexandru-împârată. Noi sun temă 
Famii-Țiganii, viteji dela Marea-roșiă, 
am venita sâ-țl facemă unO bine, ca și 
tu să ne faci două. Deoă vrei să cer- 
ouimO armadia lui Darie-somnurosulă, 
la9ă oătanele tale să vină după mine!

Bine, (fio0 Alexandru-împărata și-lă 
lasă pe Gagamo să mergă înainte, er 
armadia după ela. Când s’au apropiată 
de looula de bătaiă, âtă că Gagamo dă 
de armata lui Dariu, care acum era ou 
mii și sute mai mare oa a lui Ale
xandru.

/

Ține-te Gagamo! Pe bietulă dadă 
Î10 tăiau sudorile, căci doră vedea elă 
bine, oă unde-să mai mulțl, aoolo-i omulă 
mai aoasă și că tare s’a păcăl'tă, oând 
dintre cei mulțl a fugită între oei 
puțini.

Acum, (fioe elă cătră oei din arma
dia lui Darie-împăratO, aoum puteți 
merge singuri, că doră nu m’am legata 
să începă eu lupta! țficândă acestea, elă 
îi lăsă, îșl aduna lăeții și raita cătră ce
tatea lui Hamila.

Ajungândă aci, aduna pe toți pura- 
dăji, le dete ouțita în mână și-i înșira 
rânduri, pe oei mai mici înainte, pe cei 
mai mari îndărătâ, și le porunci să nu 
le fiă frică, că numai lui îi e temă.

—Așa vetfi, vitejii mei! (fise Gagamo 
când îi vădu puși în rendă. Moșulă nos
tru Ham ne vede din înaltulă steleloră, 
elă vă va ajuta. ț>icețl cu toții după 
mine și apoi nu vă temeți!

Gagamo înoepu :
Halandros ciaro
Sfințenia nitrado
Antre stelu
Cocostelu
Sudji JELamu martodela
Antre junyea
Antre bunyea
Gagamo cu ’nhelepșiunya.

Na! — (fise apoi Gagamo, — aoum 
nu ni-e frică nici de smei. Să vină nu
mai dușmanu, că lă învățămă noi oarte!

Nici bine nu isprăvi cu vorba și 
âtă că Alexandru-împărată cu armadia 
lui suntă aoi.

— Cin’ să fiă lihăiții aceștia? — 
întrebă Alexandru-împărată pe sfetnioulă 
său Antiocha.

— Suntă, mă rogă, ună soiu de 
âmed din sămânția lui Ham!

— Ei bine, der n’au ei stăpână ?
...Aioea-să! Io să stăpânulă Faini- 

loră Țiganiloră, de lângă Marea-roșiă. 
Mă numesoă Gagamo, voi vodă și și îm
părate !

— Ei bine, măi voivodule, supune-te 
mie oă de unde nu, pună oștea mea să 
vă faoă pe toți mămăligă. Haid’ și iscă- 
lesoe-te în oatastichă, că te-ai supusă 
stăpânirei mele. înțelegi?

— D’apoi ași înțelege, numai atunol 
n’avemă ce mânca, oă abia v’am aștep
tată să ne’nduloimă gura cu carnea 
vdstră!

Când Gagamo (fise aceste vorbe, 
balele de Țigani înoepură a rumega ou 
gurile, soâseră cuțitele, ridicară barosele 
i începură a se schilălăi, de-țl părea, oă 

ar fi o miiă de draci. Cătanele lui Ale- 
xandru-împărată nu mai văzuseră ase
menea bidigănii și cam începură a se 
înfiora, der împăratulă loră se puse 
atunol în fruntea armadiei, luă paloșulă, 
făou o r6tă printre Țigani, răteză oâ- 
te va capete și dete porunoă să sară cu 
toții asupra loră.

Da nu înoepă atunci Țiganii să 
fugă, da nu începă să strige ca din gura 
șerpelui, că ei sunt! morțl, oă ei nu-să 
vii și să le dea pace. Se risipiră lăeșii 
mei pe oele câmpii de se întunecă lo
cuia de ei, că-țl părea că suntă ună 
cârdă de ciâre.

Astă-dată însă Gagamo o pățise, căol 
Alexandru împărată porunci să-lă prindă 
și să-lă aducă legată înaintea lui.

—Mă! efise acum Alexandru cătră ela. 
Spune, de ce n’ai vrută să te iscălesol 
în catastiohă ?

— D’apoi că să mă mânce frigurile, 
să mă bată vânturile, să-mi sară ochii 
între stele și să n’am hasnă de tatălă dra- 
oului, decă n’așl fi iscălită cu dragă inimă, 
numai câtO....

— Ce numai câtă?
— Numai câtă că nu sciu sorie!
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O înmormântare frumosă.
Brașovă, în 5/17 Martie.

Știm. D-le Redactorii! MierourI în 
3 (15) Martie c. fu înmormântarea^bine- 
ounosoutului și binemeritatului învăță- 
toră și directorii dela șoâlele din Săoele 
I. Doroa. Lipsindu-ml date positive des
pre viâța și activitatea acestui vrednică 
bărbattt și pedagogii ală nostru, mă măr- 
ginesoă a \ă împărtăși aid pe scurta 
impresiunile câștigate cu ooasiunea aoes 
tei frumâse și rare înmormântări:

Erau 12 âre trecute, când întrarămă 
în casa, unde se afla întinsa cadavrulă 
defunctului. Strada, ourtea și oasele e- 
rau înde8uite de publiculă, oare venise 
să mai vadă înoă odată și pentru ultima 
âră pe răposata. Sosesca preoții, erau 
10 la număra. PublioulQ se totă imulția 
și-mulția și se se-’nbulzia spre oadavrulă 
iubitului lord Dorea; când de-odată su- 
netula misteriosa ala olopoteloră ves- 
tesce, oă Doroa plecă din mijlooulă uos- 
tru, se duoe pe veoiă. Trebuiai să ai 
inimă de piatră, oa să rămâi nemișcata, 
oând vedeai atâta jale și atâta durere. 
Plângeau bătrâni, plângeau oopiil, plân- 
geamă cu toții pe bunule nostru învăță- 
tora. Părea, oă natura întrâgă îșl luase 
față de doliu la plânsetula și jalea 
nâstră.

Conductulă plâcă. Era lume atâta, 
de rară se mai pâte vede atâta lume 
la o înmormântare. Din loourile cele mai 
îndepărtate veniră amicii și ounosouții 
iubitului Dorea, să i dea ultima sărutare.

In fruntea conduotului mergeau co
piii și copilele dela șoolile din Satu-lungă, 
ei însoțeau pe bunulă și neuitatulă lorii 
învățătorii și părinte; eooietatea pom- 
pieriloră secelenl, în ooetumulă lord de 
sărbătâre, oorpultl învățătorilord dela șoâ- 
lele cap. rom. din Brașovă, oorpulă în 
vățătoriloră dela șoâlele unguresol, func
ționari etc. eto., apoi amioii și cunos- 
ouții răposatului, musica săteniloră, preo
ții îd sfite negre cu oantorii; oarulă fu- 
nebrală, împodobită ou cele mai fru
mâse ounune și încungiurată de-ună cor- 
donă, ce-10 formară învățătorii dela șcâ- 
lele din Săoele, fîăoare cu câte o faclă 
aprinsă In mână. După mortti vinii ru
deniile, și-ndărătă femeile lume potopii. 
Mergendă spre biserioă vedeamă bătrâni, 
cari pdte prea împovărați de ani și da 
suferințe, nu putură să ’nsoțâscă pe iu
bitule răposHtO, Bă luptau și se sileau, să 
se pună, oare la ferâstră, care să vină 
la pdrtă, ca bareml cu atâta să servescă 
scumpului defunctei.

Amă ajunsă la biserioă SS. Arhan
gheli. Cadavrulă e dusă în biserică. Se 
începe slujba, oare era atâtă de pietdsă 
și impreBionătore de storcea lacrimi diu 
ochii privitorilor!!, la ceea ce contribuiră 

și jalnicele oânteoe eseoutate de oorulă 
învățătorilor^ din Săcele.

In deoursulă slujbei d-10 părinte Al. 
Verzea, Domnulti înv. Dom. Dogariu și 
D-lă prof. Popea, fiăoare în câte-o vor
bire bine simțită înșiră rândă de rândă 
faptele nobile și bine-făoătdre ale lui 
Dorea, jertfele aduse de densulă pe al- 
tarulo naționala, zelula lui neobosita și 
abnegațiunea lui ; ne arată pierderea oea 
mare oe o simțimă ou toții prin mârtea 
densului și na învită și pe noi, oa îm
preună ou dânșii să-la plângemă, oăol 
merită; âr noi ou inima plină de durere, 
dăma ultimula săruta n uitatului nostru 
Dorea, ducândă în inima nâstră ună 
scumpa suvenira: memoria lui Dorea. 
Erau deja 3 ore și 3/4. B.

Unu nou procesu de pressă.
ErI s’a pertractatd înaintea Curții 

ou jurați din Clușiu prooesula de pressă 
intentata coDtra „Tribunei1* din Sibiiu 
pentru una ertioula publioata în nr. dela 
14 (26) Martie 1892 sub titlula : „Cu a 
oeleașt arme“. Aousațl au fosta d-nii A. 
Băltești și 1. Popa Necșa, pe basa paten
tei austriaoe dela 1852, unuia pentru 
negligența afacerilora ca responsabila 
pentru redacțiune, er celalaltG oa respon
sabila pentru editură. Atâta aousații, 
câta și apărătorula lord, d-la Ioană Busu- 
Șirianulu, au vorbita în decursulG per- 
traotărei numai românesce. Despre re- 
sultatula prooesului ni se telegrafiâză ur- 
mătdrele :

Clușiu, 18 Martie. (Telegr. part, 
a „Gaz. Trans. “) Pertractarea s’a 
finito aseră. la 6 ore. Băltești e con
damnată la (Iou6, Popa Necșa la 
una lună, încliisdre, la purtarea 
speseloru și la subtragerea de 
500 fi. din cauțiunea foii. Apără- 
torulO a insinuată cerere de nu
litate.

Convocări.
Subsemnații învită pe alegatorii ro

mâni din orașulă și coniitatulă Brașovului 
a lua parte la o adunare, ce se va ținâ 
Vineri în 12 (24) Martie 1893 la ârele 
10 înainte de amâ<jl în sala hotelului 
Centrală Nr. I din locă.

La ordinea ^ilei: Cestiunea căsăto
riei civile obligătore și a matriculeloru ci
vile, oe stăpânirea ungurâscă voesoe și 
stărue a se întreduoe.

Brașov ti, 16 Martie 1893.
Ioană Petricu. Bart. Baiulescu,

protopopule Brașovului. protopopii.
Victorii. Popescu, Radu Popea, Al. Verzea.

advocată. parochă. parochu.
losifu Comanescu, loanu Stinghe.

*

Subsorișii oonvocămă prin aoâsta pe 
toți alegătorii dietall români din oerou 
rile electorale aid Năsăudului și ală Bis 
triței la o adunare publică pe Marți în 21 
Martie n. o., ce se va ținâ în Bistrița în 
sala „Otelului cetăței“ la 10 âre a. m.

Ordinea de c|i: 1; Desohiderea și 
constituirea adunării. 2) Disousiunea a- 
supra proieoteloră de legi bisericescl: 
reoepțiunea Ovreiloră, întroduoerea ma
tricolelor!' de stată și căsătoriei chile. 
3) închiderea adunării.

Bistriță, Martie n. 1893.

Pr. I. Popii, vioariu ep. foraneu; 
Sim. Monda, protopopă ; Al. Silași, pro
topopi ; M. Făgărășianu, protopopi; V. 
Bălană, preoți; G. Pamide, preot" ; C. 
Peacă, preoți ; Pr. Al. Larionessi, advo- 
oată: Pr. P. Ciuta, advocată; Pr. G. 
Triponu, advooată.

*
Subsorișii oonvocămă pe toți ale

gătorii partidului naționali români din 
oerouli electorală aii Cehului Silvaniei 
la adunarea publică, cere se va ținâ în 
24. Martie n. orele 10 a. m în BăsescI, 
localitatea Proprietarului George Popi.

Ordinea de <fi-
1) Deschiderea și oonstituirea adu- 

nărei; 2) Disouțiune asupra §-loră 9, 11 
și 12 ai proiectului de lege despre Ba
lansarea invățătoriloră, și luare de re- 
soluțiune: 3) disouțiune asupra proieo- 
teloră de lege biserioescl: reoepțiunea 
Evreiloră, Introducerea matrioulelori de 
stată și a oăsătoriei oivile, și luare de 
resoluțiuni; 4) alegerea oomitetului oer- 
cuali-electorali pe uni nou periodă de 
3 ani; 5) Propuneri eventuali; 6) De- 
signare a 3 membrii pentru verifioarea 
prooesului verbală; 7) Inohiderea adu- 
nărei.

Băsesci, 17 Martie 1893
George Popă, 

propr. și președ. cerc, elect.

Floriană Ciocan»., Pemetriu Suciu
advocată. advocată.

Alexiu Varna, protop. pentru protopo
pule Teodore Iudr*; Vic/oră Popă, preot: 

Ioană Chira. învățători.
*

Pentru a disouta asupra proiecte- 
lori puse din partea regimului spre des- 
batere în dietă, și în speciă asupra: a) 
Recepțiunei Evreilori ; b) Căsătoriei Ci
vilă ; o) Purtărei matrioulelori din partea 
statului, — prin aoâsta toți alegătorii, 
în specie întrâga inteligență biserioâsoă 
de ambe confesiunile din cerculi Tecei 
și Ormenișului de Câmpia, sunti convocațl 
a lua parte la Conferența, ce prin aoâsta 
se oonvâoă pe Luni, 27 Martie n. c. 

după amâcjl la 2 ore, și oare se va 
ținâ în loouința nr. 349 a subsorisului 
Președinte aii clubului eleotorală.

Tâca, 14 Martie 1893.
Gregoriu Vitezu, 

președ. clubului electorală.

Simeonă Augur ă,
I. vice.președdinte ală 

club, elect.

Ioană Moldovanu,
II. vice-președinte ală 

club, elect.

Necrolog fi.

Ionii Dorea, direotori și învățători 
ală șcâlei române gr. or. române dela 
biserica SS. Arhangheli dm Satulungă, 
președinte aii despărțământului I. ală 
reuniunei învățătoriloră rom. «gr. or. din 
distriotulă aii X-Iea, Brașovă, și membru 
ală mai multoră oorporațiunl, după o 
lungă suferință, împărtășită cu sf. Taine, 
șl-a datfi nobilulă său sufletă în mânile 
Creatorului în 28 Februarie v. la 11 
âre nâptea în anulă aii 60-lea ală etății 
și ală 34-lea ală carierei sale învățăto- 
resol. Imormântarea s’a săvârșită Mer- 
ourl, în 3 (15 Martie c.)

Despre acâstă perdere înounosoiin- 
țâză ou durere pe tâte rudeniile, amioii 
și ounosouții decedatului:

Satulung ă, 1 Martie 1893.
Maria I. Doroa năsoută Stoia, ca soție ; 
Nic. Dorea, paroehă ca frate; Maria M. 
Stoia și Agapia N. Doroa ca oumnate; 
Vasile Aronă și Ioniță Stoenesou, oa 
cumnațl; Mariâra looot. Iliescu, oa 
nepoți, și mai mulțl veri și verișâre.

*
Ună asemenea neurologă amă pri

mită și din partea corpului învățătoresoă 
din șoâlele române gr. or. din Săoele.

*
Din Parția ni-se sorie, oă popo- 

rulă română de-acolo sufere adânoă 
perderea din viâță a vrednicului 
loră oonlocuitoră loanu Florea (Boiană) 
care răposa la 31 Decemvre tr. Elă a 
fostă epitropă primară 12 ani, epi- 
tropă secundară 3 ani, âr în urmă 
membru în oomitetulă comunală. Sluj
ba și-a purtat’o cu cinste, a fostă omă 
harnioă și îndurătoră față cu frații săi 
lipsiți. Ca epitropă a colectată însem
nate sume de bani pentru biserică; a 
dăruită din averea sa peste 50 fl. pentru 
proourarea olopoteloră, a cumpărată mai 
multe ioâne pentru biserică, âr pentru 
noua biserică, ce se va zidi, a dăruită 
100 fl. Prin asemeni fapte și prin viața 
iui cinstită și muncitâre, răposatulă a lă
sată în inima poporului română din Par
ția o plăoută amintire.

— Cum? Tu vodă peste o țâră în
tregă și să nu soi scrie. Asta nu se pâte!

Basepâte. mărogă la străluoenia ta, 
Tata dreptă că scia scrie, der a murită 
mâncându-șl buchile ou zarăși de atunci 
amă jurată, că în vecii veciloră noi Ți
ganii n’otnă învăța carte.

— Și oe legi ține poporulă tău Ga- 
gamo?

— Legea barosului și dragostea ni
covalei, străluceniă!

— Afurisiți să fiți, dobitâoeloră! Voi 
trăițlcavermiiînoarne fără legi, fără jude
căți. Asta n’ovoi suferi. Gagamo—cJiseAle- 
xandru-împărată răstindu-se cătră elă— 
să faci legi și dreptate în țâra ta, că de 
unde nu, să nu mai dai față cu mine, că 
nu-mi scapi nici în pământă !

pioendă aoestea, îlă lăsa pe Gagamo 
în paoe și porni de se încăerâ cu Spo- 
riu-împărată.

Gagamo îșl adună acum poporulă 
și-i spuse, că trebue să facă legi. Deci 
ei să rămână stăpâni peste ei, că elă 
merge pănă unde va afla tablele legii, 
pe cari a aurită din strămoși, că le-a 
perdută Moise oelă cu multă minte,

Puradăii au rămasă, er vaivoda loră 
a plecată. (Va urma.)

Iovanu Iorgovanii.
Baladă.

I 
Plecat’oră plecată 
Din cutare sată 
Trei surori la flori 
In vărsată de zori; 
Ele oă-ml plecară 
Și pe câmpă pășiră 
A rupe ’ncepură 
Iederă și mură. 
Pășir’ mai departe 
Etă oe s’arată:
O hală cumplită 
Josă încârlogită. 
Acelă șerpe mare 
Sare în susă tare 
După fete oure 
Pe dâlă, pe pădure. 
Sora cea mai mică 
Și mai frumușică 
Ana Ghiordănelă 
Nume frumușelă 
De frică țipa 
Codrulă răsune.

II 
Iovană Iorgovană 
Brață de buzdugană 
Elă se preumbla
Și se prepurta

La vadulă Dunărei 
La podulă Rășăvei, 
Elă aucjia 
Codrulă oum suna 
Nu putea alege 
Nioe înțelege 
Că-i glasă muerescă 
Ori glasă voinicescă. 
Elă se întorcea 
Și Cernei grăia: 
Inoâtă Oerno ’noâtă 
Apa mea lăudată, 
Că eu te-oiu oinsti 
Și te-oiu dărui 
C’o furcă-argințită 
Cu fuioră învălită 
Singură s’o târce 
Și se va destârce. 
Cerna-’lă aucfia 
Der nu vrea să stea. 
Iovană Iorgovană 
Brață de buzdugană 
Er se întorcea 
Și Cernei grăia : 
Inoâtă, Cerneo ’noâtă, 
Apa mea lăudată, 
Că eu te-oiu cinsti 
Și te oiu dărui

C’o știucă de aură 
Cu ochi de bălaură. 
Cerna-lă asculta 
Și pe looă îmi sta.

III
Iovană Iorgovană 
Brață de buzdugană 
Elă putea alege 
Putea înțelege 
Că-i glasă mueresoă 
Dâr nu-i voinioesoă. 
Calulă înoăleoa 
Munții oă trecea 
La șerpe-ajungea. 
Șerpele ’lă vedea 
Și din graiu grăia: 
Iovană Iorgovană 
Brață de buzdugană 
Cu felă de bine 
Vini tu-acum la mine? 
Au dâră gândesol 
Să mă prăpădesol, 
Că de oiu muri eu 
Va fi și mai rău: 
Căpățina mea 
Se va despioa 
Musoă-oiu slobozi 
Care’n vâoă va fi; 
Boii dela jugă
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Câți bani a prim iții Papa?
Etă câți bani a primita papa, cu 

ocasia jubileului său și dela cine i a 
primita.

înainte de tote însă trebue să se 
soie, că banii treoă mai întâiu în manile 
unei comisiunl de 3 cardinali, oarl îi nu
mără bine, îi treoa în registre și pe urmă 
îi dau papei.

Leon XIII îi numără din nou și apoi 
îi bagă în oassa de baul.

Pentru giuvaerioalele primite, papa 
are o odăiță separată, pentru adresele 
de felicitare alta, asemenea una pentru 
oadourile, oarl nu represintă o valdre 
reală, cum suntă d. e. reliquiile, lemne 
și dse sânte etc.

Papa a primită dela pelerinii Ita
lieni 1 milionă; liturghia iubilară din 
biserica sf. Petru i-a adusă 80,000 de 
fr. Societatea „sf. Vinoențiuu i-a trimisă 
130,000 de fr., femeile din Saore-Coeur 
50,000; ună grupă de călugărițe i-au 
trimesă 40,000 de fr.; din Amerioa de 
nord a venită o sumă rotundă de 1 mi- 
lionă ; episoopulă din Montevideo (Ame
rica de Budă) a adusă 37,000; duoele de 
Norfolk a adusă elă în persdnă papei 
dcuă părechl de taoâmurl de aură și 
două cutii de argintă. Intr’una se afla 1 
milionă de fr. și ună biletă ou ouvintele: 
„Sfîntului părinte, dela ună engleză oa- 
tolică“, er în oealaltă o colectă de bani 
în sumă de 875,000 de fr. Irlandesii au 
trimisă papei 875,000 de fr.; împăratule 
Austriei 100,000 er, aristocrația austriaoă 
600,000 de franci.

Deoă se mai adaogă pe lângă su
mele aoestea și valdrea giuvaericaliloră 
(oruci ulițele, inelele eto.) preoum și a 
haineloră sfinte și împodobite ou dia
mante, atunci t6te darurile primite de 
Leon XIII, ou ocasia jubileului său, se 
ridică la suma fabulâsă de 32 miliăne 
de franci.

Literatură.
A apărută:
Carte de cetire pentru olasa III 

gimnasială, reală și pentru șoolele supe- 
ridre de fete, de Virgilă Onițiu, profe
sore. Editura librăriei Nicolae I. Ciurou, 
în Brașovă. Formată 8° de 189 pag. 
Prețuia 1 fl.

*
„POVESTIRĂ alese și întoomite de 

Petra-Petrescu, 1 voi. 300 pag. prețuia 
75 or., cu porto 80 er. De vencjare la 
administrația cjiarului. — Totă aoi se 
găsesce de vencjare la aoelașă autoră: 
Studiu din economia națională. Despre 
bănci, operațiunile loră, despre efeote 
și despre burse Prețulă 45 cr.

Caii dela plugă
Se vorft otrăvi
De muscă-oră muri.
Der și oalulă tău
Care-i ca și-ună smeu
Și elă s’o otrăvi
De musoă-o muri.
Iovană Iorgovane
Brața de buzdugană
Sabia sootea
Și din graiu grăia:
Tioăldse șărpe
Ce cuvinte șterpe,
Țera-oiu învăța
Eu ou mintea mea
Că fumariu să facă
Și de muscă soapă,
Calulă mi-a trăi
Der tu morta vei fi.
Cu sabia da,
Trupu-i sdrumica
Der oapulă fugea
In Dunăre-șl da
Dunărea-’la primia
Și îla asoundea
Musoă slobozi
Care’n vecă va fi.

CoZwcA Februarie 1893.
Maria Drăganu.

învățătâre.
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B etrâneța.
Eată o virată, pe care multe 

ființe, murindă înainte de vreme, 
nu o gustă. Oamenii cari o ajungă 
o portă în cea mai mare parte cu 
amărăciune, cu desgustu, căci be- 
trâneța, cjice Românulu, nu vine 
singură mai niciodată; odată cu 
ea vină bolele și diferitele nepu
tințe (infirmități.) Rară se întâmplă 
se putemă întîmpina pe cineva cu 
vorbele! „Ce bătrânețe frumbse 
ai! “

înainte de a vorbi de bălele 
și infirmitățile bătrâneței, vomă 
arăta pe scurtă, ce este ea, când 
și cum vine ea.

Betrâneța este o scădere fi- 
râscă a puteriloru, ce se sfirșescă 
în slăbiciune, în neputință; ea 
consistă în o slăbire din ce în ce 
mai marc a diferiteloră funcțiuni 
ale organismului, într’o sleire mai 
multă seu mai puțină grăbită a 
forței vitale (a puterei de a trăi.) 

S’a observată, că vîrsta betrâ- 
neței merge de unu timpii încbce 
scurtându-se din ce în ce mai 
multă. Omulă nu mai ajunge as- 
tă4l betrânețele de altă-dată, rară 
ni-se întâmplă sS vedemă seu se 
aucjimă, că cutare omu a trecută 
suta de ani! Omulă îmbetrânesce 
înainte de vreme, er pricina nu 
pote fi alta decâtă modulă de-a 
trăi și obosela peste mesură a 
vieței, ce o ducemă. De altfelă, 
ori cum amă trăi, ori ce amu face, 
de bătrânețe nu putemă scăpa. 
Tbte lucrurile create suntu supuse 
unei legi de schimbare și de tvo- 
luțiă. Nici stelele nu scapă de bă
trânețe ; unele din aceste corpuri 
cerescl suntă în vârsta întâiă a 
vieței loră; altele în etatea ma 
tură și altele au îmbătrânită apro- 
piindu-se de stingere. Der, lucru 
ciudată, stelele tinere suntă albe, 
cele bătrâne suntă portocalii seu 
roșietice, pe câtă vreme la omu 
văpseua albă este semnulă betrâ- 
neței. Tbte ființele, tote corpurile 
organisate, cari se mișcă pe su
prafața pământului suntă stăpânite 
de aceleași legi, ca și corpurile ce 
rescl. Omulu se nasce cu semența 
morții în elu! La omă activitatea 
organismului servesce la începută 
nu numai pentru a acoperi chel- 
tuiela cjilnică, ci și pentru a cons
trui materiale nouă; mai târcțiu 
ea se mărginesce numai în a face 
cerințeloră cjilnice ale corpului, 
și, mai târcfiu încă, ea abia este 
în stare se porte tbtă greutatea 
vieței, a esistenței.

In vieța omenescă suntă trei 
epoce mari, una de crescere, una 
de echilibru (stare pe locuj și una 
de decadență (descrescere.) Acestă 
din urmă epocă constitue betrâ
neța, care nu se pote ocoli.

Ună învățată grecă, Pitagora, 
împărțise vieța omului în patru 
părți egale; elă îlă uumia copilu 
dela 1 până la 20 ani; june dela 
20 pănă la 40 ani; omu dela 40 
pănă la 60 ani; betrânu dela 60 
pănă la 80 ani; dela acestă vîrstă 
în susă omulă nu se mai numără 
printe ființele vii.............................

Să vedemă acum, care este 
igiena bătrâniloră? Din capulă lo
cului vomă 4i°ej acestă igienă 
se apropie fbrte multă de a co- 
piiloră. Din pricina lipsei dințiloră, 
bătrânii nu potă măcina bine bu
catele și prin urmare mistuirea se 
face la ei forte rău, deși pentru 
întreținerea puteriloră, ei au tre
buință de o hrană bună și subs
tanțială. Astielă fîindă mâncarea

bătrâniloră, trebue să se compună 
din bucate ușoră de mestecată, 
cum este carnea tocată, carne 
fragedă, legumele fierte și făcă- 
luite (mazăre, linte și fasole, bă
tute), fructele cbpte, ouăle și lăp- 
tăririle. Mâncările să fiă cam să
rate și piperate, pentru ca să a- 
țîțe puțină stomaculă (rînza) cam 
leneșă ală bătrâniloră. Este bine, 
ca bătrânii să mănânce cam pu
țină la o masă, mai cu semă la 
masa de seră și să mănânce mai 
desă, fiă și de patru ori pe 41, în
tocmai, ca și copiii. La masă se 
bea câte puțină vină, decă se pote 
vechiu și negru amestecată (cam 
pe jumătate) cu apă ordinară, seu 
cu bre-care apă minerală, cum 
este apa de Dorna, de Seltz seu 
de Saint-Galmier. Beuturile cele 
tari, licorurile să fiă oprite; cafea 
slabă și numai odată pe 4i Mân
cările se fiă la ore fixe, regulate; 
prân4urile să nu fiă prea lungi, 
nici prea bogate. Șederea la masă 
să fiă lungă, pentru ca mesteca- 
rea bucateloră să se facă încetă 
și bine.

Sculându-se dela masă, seu pu
țină timpă după aceea, bătrânii 
voră face nițică mișcare. Este 
forte rău, ca să stea în amorțire 
după ce a mâncată, căci acesta 
îi supune la îngrămădiri de sânge 
în diferite organe și la nemistuire. 
Prin acesta nu voimă să 4icemu, 
că bătrânii trebue să facă eser- 
ciții violente: în tbte 4ilele, după 
amia4î, voră face o mică plimbare 
în aeră curată și potrivită pute
rei loră afară numai de casulu, 
când timpulă este urîtă ; în acest 1 
casă, cei ce potă, voră eși în tră- 
suiă. îndată după masă, se voră 
plimba nițelă prin casă. Adună
rile și teatrele nu suntă pentru 
bătrâni, căci acestea i-ar obosi și 
indispune; însă pe de altă parte, 
este bine, ca să-și găsescă o ocu- 
pațiuue ușbră și plăcută, cum ar 
fi joculă de cărți (nu celă 
dela cluburi), seu celelalte, și care 
le ar da mijloculă de a petrece 2 
pănă la 3 cesuri înainte de a se 
culca.

In generală bătrânii dormă 
puțină ; ei potă să stea 8 cesuri 
în pată fără nici ună inconve- 
nientu; der ună somnă de 5 pănă 
la 6 bre le ajunge. Nu trebue să 
le provocămă somnulă prin afion 
(opiu), eare nu este bună, întoc
mai ca și la copii. Decă ei suntă 
agitați, neliniștiți, li se pbte da o 
beutură calmantă, apă de flori de 
portocale seu apă de teiu.

Este de neapărată trebuință, 
ca bătrânii să se păzâscă de re- 
celă, pentru ca să nu capete tuse 
și îngrămădire de sânge la peptă, 
la care ei suntă cu deosebire es- 
pușl. Pentru acesta ei nu se voră 
spăla dimineța cu apă prea rece, 
și cu apă stătută în casă în tim
pulă nopței; casa loră va fi us
cată și căldurosă potrivită. Afară 
voră eși în totdeuna bine îmbră- 
cați și potrivită cu ano-timpulă, 
și voră avea la dispositiă o haină 
suplimentară, pe care să o pbtă 
îmbrăca și desbrăca cu ușurință 
după sensațiunea ce le va produce 
temperatura esteribră.

Cine voesce să ajungă suta, 
n’are decâtă să asculte cu supu
nere de tote legile sănătății și să 
țină o dietă potrivită.

(„Apărătorulă Sănătății*)'

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

Supărare, suferință, durere, nefericire.
(Fine.)

Ceea ce numimă noi durere și ne
fericire, adesea nu e nimicii alta, decâtă

ultima poleitură, ceoprimesce educațiu- 
nea ndstră. De aceea cu dreptă dice 
Weber în Democritos ală său, că numai 

nefericirea aduce la perfecțiune educa- 
țiunea ndstră și ne aduce la cultura cea 
mai înaltă, la demnitate și modestiă ade
vărată.

Ceea ce e bruma de tdmnă pentru 
struguri, aceea e nefericirea pentru omfi. 
Precum aceea dă vinului dulceța din 
urmă, așa nefericirea dă omului maturi
tatea din urmă. Firesce, că strugurii răi 
pieră. „E lucrulă sufletcloră slabe," cfi00 
Gr. Sand, „a se corupe in nefericire, sufle
tele tari se curăță". Asemenea se esprimă 
și I. I. Rousseau: „Omulu, care nar cu- 
nosce ce e durerea, nar fl în stare si cu- 
noscă nici mila umană, nici durerea com- 
pătimirei; inima lui nar putea fi mișcată 
prin nimicii, elă n’ar pute fi sociabilă, elu 
ar fi unu monstru între semenii să". Ear 
d-na de Genlis se esprimă astfelă: „Se 
pare, că o supărare mare coce rațiunea din- 
tro dată. Ah! când inima e capabilă a 
suferi adencă, atunci ea e formată."

In vieța mai multoră poeți mari se 
potă afla probe, că durerea a fostă to- 
iagulălui Moise, care a despicată isvorulă 
țișnitoră din aspra stâncă, adecă a 
făcută, ca sămența poesiei productive să 
încolțescă și să se desvolte în elă; la o 
miiă alții celă puțină a deșteptată simțulu 
poetică. Dedrece câte naturi poetice, câte 
poesii admirabile nu esistă, despre cari 
lumea nu află nicl-odată nimică! Ore 
Shakespeare nu ar fi fostă ună poetă și 
decă n’ar fi învățată a scrie ? Mozart 
n’ar fi fostă elă dre ună poetă în impe- 
riulă tonuriloră și Rafael ună poetă în 
mperiulă formeloră lumesc! visibile, ddcă 
unulă n’ar fi cunoscută nici ună instru
mentă, er acesta n’ar fi luată nicl-odată 
penelulă în mână?

Inima omului se usucă pre ușoră 
sub radele de sdre ale fericirei, precum 
se usucă stratulă celă mai frumosă de 
flori, decă e necurmată espusă arșiței ar- 
dătore a sdrelui.

In locă deci să ne plângemă contra 
durerii, ar trebui să fi mă mulțămitorl 
pentru ea și mândrii de ea. Oele mai 
frumdse petrii scumpe suntă acelea, ce 
suntă cioplite de tote părțile. Der sdrtea 
e alegătdre; nu pe ori ce diamantă îlă 
ține demnă de a fi cioplită; acela trebue 
să promită multă, pentru a cărui cio
plire pune în mișcare aparate mari. Omulă 
care e încercată de dureri mari, acela 
trebue să fiă ceva solidă, seu să promită 
ceva solidă.

Der decă și durerea e ună mijlocă 
necesară pentru perfecțiunea ndstră mo
rală și spirituală mai înaltă, totuși să nu 
ne dămă prinși, ei fără voință, la ceea 
ce suntă prd ușoră aplecate sufletele prd 
simțitore și poetice. A face din duterea 
sa ună idolă, a linge contra ascuțișului 
de cuțită, a scormoni cu ună felă de 
voluptate în carnea proprie, nu e demnă 
de ună omă și e tocmai așa de inmorală, 
ca ori ce alte voluptate. A simți durerea 
e ună ce omenescă; a se oglinda însă 
în durere, ca o femeiă cochetă, a-șl 
părd șieșl interesantă cu corona de mar
tiră pe capă: acesta e ună semnă ală 
unei vanități degrădătdre și ală unei slă
biciuni nebărbătescl. Ne e permisă să ne 
plecămă înaintea durerii, nu e însă permisă 
a deveni sclavulă ei lipsită de voință și 
mai puțină permisă este a face ună lucru 
de paradă din clu.

Ună mijlocă potrivită pentru de-a 
stăpâni durerea, seu celă puțină a-i slăbi 
amărăciunea ei usturătdre, constă în aceea, 
de-a o înstrăina. Celă ce are ore-șl care 
talentă de scriitoră, acela să-și prelucre 
durerea sa într’ună romană, novelă, ori 
poesiă. Acesta are efectulă unui plastru 
sugătoră: răulă e trasă înafară și prin 
acesta e împiedecată a se cangrena în 
adâncime. Celă ce a încercată acesta 
vre-odată, va fi obsevată, câtă adevără 
cuprindă cuvintele poetului, că rviața e 
seriosă, er arta e veselă."

Celă ce n’are nici plăcerea, nici ta- 
lentulă de-a da durerei sale. o formă ar
tistică, acela să-și ușureze inima celă 
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puțină prin comunicarea cu ună amică. 
Numai durerea mută, e periculosă; odată, 
formulată, și esprimată, prin acâsta ver- 
fulă îi este deja ruptă. Dedrece pe câtă 
de frumosă, pe atâtă și de adevărată e 
cuventulă poetului:

De ești ferice, seu ai suferi.
Inima are lipsă de o altă inimă;
Bucuria împărtășită e îndoită bucuria 
Durerea împărțită e durere pe jumetate!
O consolă.t6re puternică e și natura 

liberă. O preumblare peste deluri și peste 
văi, său prin o pădure mare, der departe 
de omeni, esercită ună farmecă admira
bilă de liniștitoră asupra sufletului nostru. 
Priveliscea aceloră piscuri, ce se înalță 
spre ceră; profunda liniște de prin pre- 
giură întreruptă numai prin adierea vân
tului în verfulă copaciloră și sunetele va
riate ale diferiteloră insecte, cari nepă- 
sătdre de certurile și luptele omenescl, 
îșl petrecă viâța în plăceri; întregă acâstă 
„escelențăfără merită a naturei,“ precum o 
numesce, Schiller, eliberâză inima înă
dușită de legăturile ei, și disălvă diso
nanțele torturătore prin treceri d’abia 
simțite în acorduri sublime de împăcare; 
pacea esternă devine internă, maiestatea 
naturei ne aduce aminte de maiestatea 
nostră propriă și de datorințele nâstre 
de domnitori. Și în ce constau acestea 
,ca să domnimă, ca adevărațl regi, peste 
tâte pasiunile nostire și peste durere?

ECOIsrOMIA.
Straturile de gunoiu și resădirea le 

gumelorii.
Loculă pentru straturile de 

gunoiu (paturi calde; melegariu) 
trebue se-lă alegemă în partea de 
medăcji a gradinei. Se sapă o 
grăpă de 1—2 metri de largă, 
cam de y2 metru largă și aprăpe 
1 metru adencă. Gropa se umple 
cu gunoiu prăspătă și păiosă, de 
vite orî de cai. Pe de margini se 
așecjă apoi o cadra (ramă) potri
vită de scânduri, care în mijlocă 
se umple cu pământu de grădină, 
care încă de tomna este fărte pu- 
făiosă. Se acopere apoi stratulă 
cu ferestri de sticlă, seu decă nu 
avemă de acestea, se acopere cu 
o rogojină, ori chiar cu nisce snopi 
de paie, ori de țuici,. Trebue însă 
să griiimu, ca între pămentu și 
coperișu se rămână destulă locă 
liberă pentru crescerea și desvol- 
tarea planteloru.

După ce semența din stratu
rile acestea de gunoiu a începută 
a încolți, trebue se aerisimă ade- 
se-orl straturile, pentru ca plan
tele se nu crescă pre lungi. Aeri
sirea trebue se se facă întotdeuna 
în când este săre, și atunci
apoi coperișulu se p6te lua joșii 
cu totulă. Decă în stratulu de gu- 
noiu avemu varză (eurechiu), sa
lată ori alte plante de feliulă aces
tora, atunci coperișulu trebue luată 
josu în fiă-care cji pe timpii mai 
îndelungată, ba decă timpulu nu 
este pre rece, stratulă (melegariulă) 
se lase descoperită și pănă sera, 
,orl chiar și peste nopte, pentru ca 
tinerele plante se se întărescă mai 
bine.

După ce plantele din melegariu 
■au slobocjită câte 3—4, ori chiar 
-și mai multe fruncje, ele se potă 
răsădi. înainte cu câteva 6re de 
răsădire înse, stratulu trebue se 
se ude bine, pentru ca plantele să 
■se păta smulge cu ușurință și se 
nu se vateme la rădăcini. Smul
gerea trebue se se întâmple de 
.cătră seră; nu este ertatu a smulge 
plantele (firele de răsadă) una câte 
.una, ci mai multe de-odată și cu 
pământu cu totă. îndată după 
acesta, firele se despartă unulă 
câte unulă și se planteză în stra
tulă din grădină în șiră frumosă 
,și la o depărtare potrivită între 

olaltă. Trebue înse se băgămă de 
semă, ca firele de resadă se ajungă 
tocmai așa de afundă în pământă, 
pe câtu de afundă au fostă și în 
stratulă de gunoiu.

Mai bine este, ca resădirea se 
se întâmple după pldiă, ori pe 
timpă norosă. Decă în3§ suntemă 
siliți a resădi pe timpă uscată, 
atunci cu ună părișoră facemă mai 
întâiu gropile de răsădită; în acestea 
se așe4a mai întâi pământă bună, 
apoi le udămă bine cu apă și 
după acesta așecjămă plantele, la 
ale căroră rădăcini însă, înainte 
de a-le acoperi, trebue să punemă 
încă puțină pământă bună și us
cată. Făcendă astfelă, rădăcina 
plantfioră răsădite va rămâne u- 
medă și de desubtulă acelora pă- 
mântulă nu va crepa așa ușoră.

Altuirea pomilort.
Pe unii 6menl îi aucțimă 4** 

cendu: pomulu ăsta-i felă bună, 
nu mai trebue altuită. Și nu au 
dreptu. Să fîă pomulă eșită din 
simbure câtă de nobilă, totă tre
bue altuită, nobilitată, că au nu 
vedemă și omulă, chiar și grofii 
și baronii, și împărații, cari se 
țină mai nobili, de neamă mai 
bună, decâtă alțl omeni, și ei îșl 
dau copiii la șcălă, ori că le ducă 
dascăli acasă să-i învețe carte și 
omeniă! Așa și cu pomii. Pote, 
că cei eșițl din sîmburl de pome 
bune, n’ar fi chiar așa de sălba
tici, n’ar produce păme chiar așa 
de pădurețe, ca cei eșițl din sîm
burl de corobețe (T), der nici așa 
bune pome n’oră produce, cum 
fură celea din cari scăserămă 
sîmburii, căci se mai sălbătăcescă, 
câtă de câtă.

Deci trebue altuițl toți merii, 
perii, cireșii și vișinii. Prunii însă, 
chiar cei perși (bistrițeni), nu tre- 
buescă altuițl; ei se nobiliteză mu- 
tându-se de 2—3 ori și curățim 
du-se frumosă și la timpă. Ba 
prunele perșe, altuite, nici nu suntă 
așa gustăse ca cele nealtuite; nu 
mai au gustulă- celă bună. Nucii 
încă nu vină altuițl, asemenea nici 
piersecii, că decă i-amă produsă 
din sîmburl buni, ei — ca și prunii 
— numai mutați trebuescă și să
pată pe lângă ei, că voră produce 
fructe destule și bune.

Vorba e deci mai cu semă de 
altuirea meriloru, periloru, cireși- 
loră și vișiniloră. Ce pomi și când 
se mai altuescu, vomă vede mai 
târziu. Acum să vedemă de al- 
tuire în genere, apoi în specie.

Timpulă altuirei e primăvera 
și vara, unii altuescă și ierna în 
casă, apoi ducă altoii în pivniță 
în năsipă pănă primăvera, atunci 
apoi îi sădescă în straturi. Der 
altuirea de ierna în casă nu o re
comandă decâtă grădinariloru, cari 
numai din aceea trăescă; și etă 
de ce:

Pomișorii altuițl în mână și 
duși odată în pivniță, apoi de- 
acolo în strată, lesne se potă des 
lipi și atunci lucrulă nostru ră
mâne baltă; ori chiar de nu s’au 
smintită prin atâta âmblare cu ei, 
der atunci le dămă două lucruri 
de odată: să-și prindă rădăcinu- 
țele în pămentă și să-și prindă 
crenga nobila, ba și să-și vindece 
rana. Ear la pomi, ca și la omeni, 
să nu le dămă mai multă, decâtă 
ună lucru de-odată.

Așa-deră e destulă, decă al- 
tuimă primăvara și vara.

E acum întrebare, când ar fi

(’) Corobețe-mere și pere pădurețe. („Fe
tele care-su mărețe, nu se țină cu corobețe). 
Altcum mai multă decă suntă uscate merele și 
perele se dică corobețe; der dicu-se și ne 
uscate. — 

mai bine de altuită: primăvera, 
ori vera? — La întrebarea acesta 
ne răspunde însăși natura; pomii 
cei mai groși trebue să-i altuimă 
primăvera, er cei mai subțirei — 
vara.

Modurile de altuire încă suntă 
mai multe și acomodate după 
timpă; primăvara altuimă în cre- 
pătwră, prin copulare și în cojă, er 
vara numai oculămu. Aceste suntă 
cele patru moduri mai obicinuite 
de altuire, că mai suntă și altele 
der acelea mai puțină însămnate, 
încâtă pentru scopulă nostru nici 
nu merită atențiune.

Der ore de ce avemă lipsă la 
altuire?

La altuită avemă lipsă de pomi 
pădureți, de rechisite seu unelte de 
pomărită, de ceră de altuită, și—ce-i 
lucrulă celă mai de căpeteniă — 
de crenguțe nobile, de crenguțe de 
pomi în adevără buni, ale căroră 
fructe le cunăscemă.

Pomi pădureți avemu, că i-amă 
adusă de pe câmpă, ori i-amă cul
tivată din sămânță; rechisite încă 
avemă, cele descrise în numerulă 
trecută de Dumineca; acum se 
vedemă de crenguțe nobile, apoi, 
când ne-omă apuca la altuită, 
de căra seu alifia trebuităre.

Găinile.
Decă voimă se avemă găini 

frumose și multe, mai întâiu de 
tdte trebue se ne îngrijimă de ună 
coteță potrivită pentru ele. Cote- 
țulă de găini se fiă întotdeuna 
așezată în apropierea, ba chiar li
pită de păretele grajdului. In pă- 
retele din mijlocă, dintre grajdă 
și coteță, să se lase câteva feres
truici cu gratii, prin cari căldura 
din grajdă să pătă străbate, în 
decursulă iernei, și în cotețulă 
găiniloră.

Cotețulă găiniloră, pe câtă nu
mai se păte, se se așe4a în partea 
mai umbrăsă a grajdului și în 
apropierea grăm64’i de gunoiu, în 
care găiniloră le place forte multă 
să roscolescă după hrană. Mai tre
bue apoi, ca cotețulă să fiă ast- 
felă construită, ca peste năpte să 
nu pătă străbate în elă dihorl, 
vulpi și alte animale răpităre. Găi
nile însă trebue lăsate liberă, ca 
din4oride4ișipănăserase pătă întră 
și eși din cotețulă loră când le place, 
ca să-și pătă căuta hrana, căci 
prin acesta economisimă jumătate 
din bucatele trebuinciăse pen
tru ele.

In coteță așe4ămă mai multe 
șiruri de lațuri de scândură, pe 
cari să se culce găinele. Lațurile 
trebuescă așe4ate la o depărtare 
potrivită, atâtă dela păreți, câtă 
și ele între ele; nu este ertată se 
stea unele tocmai de-asupra al
tora.

Lângă păreți trebue să facemă 
cuiburi pentru ouată atâtea, de 
câte se simte trebuință. Cuiburile 
e bine să fiă pe dinlăîntru căptu
șite cu fână. In fiă-care cuibă se 
pune câte ună ou (cuibariu), er în 
coteță se așe4ă pelină (artemisiă), 
cucute, ori alte plante cu mirosă 
tare, pentru ca găinile să nu se 
umple cu păduchi Afară de aces
tea, pe timpă frigurosă mai pu
nemă în coteță și paie.

Cotețulă găiniloră trebue mă
turată și curățită în fiă-care săp
tămână, er în decursulă anului 
trebue văruită celă puțină de doue- 
orl. In jurulă cotețului, cum și 
înlăuntrulă lui, trebue să punemă 
câtă mai multă nisipă uscată, de 
ărece găiniloră le place fărte multă 
să se scalde în nisipă.

O găină de soiu bună, luân- 
du-se afară 4^e^e mai frigurăse 

de peste iernă, ouă mai în totă 
decursulă anului. Puicele însă nu
mai în luna a 4©°ea începă a oua. 
Peste totă se pote socoti, că dela 
o găină căpătămă 100 de ouă la 
ană. Ouăle se așe4ă în vară, ce
nușă său în plevă, pentru ca se 
nu se strice și să le putemă con
serva. De-altmintrelea, ouăle se 
mai potă conserva și așa, decă 
pănă suntă prăspete le ungemă 
cu unsăre seu cu oleu de ină. Se 
ne însemnămă însă bine, că ouăle 
trebue așe4ate cu vârfulă în josă 
și trebue țînute la locă recorosă.

După ce găina a isprăvită cu 
ouatulă, începe să clocâscă. Atunci, 
decă vrernă s’o punemă la clocită, 
îi facemă ună cuibă de fenă ori 
de paie, la ună locă întunecosă, 
unde să pătă ave liniște. In cuibă 
se pună vre-o 15 6uă prăspete, 
mari, sănătăse și cari se fiă dela 
găini, ce ouă bine. Ouăle dela 
puice nu suntă bune de pusă sub 
cloșcă. Găinele se se pună la clo
cită în tot-deuna sera. Acesta lu
cru se păte face de cum dă pri
măvera îndată și pănă chiar prin 
Maiu. Lângă cuibă se pune apa 
și mâncare destulă, pentru ca 
cloșca să le aibă la îndemână și 
să nu fiă silită a părăsi cuibulă 
pe timpă mai îndelungată.

Decă găina n’ar voi să șe4§ pe 
duă, atunci de multe-orl ne pu
temă ajuta așa, că punemă sub 
ea mai multe 6uă pentru clocire; 
decă însă cu acestă mijlocă nu o 
putemă face să clocescă, trebue 
se-i smulgemă penele de pe pân
tece, pe loculă rămasă pleșuvă s’o 
batemă cu urzici și apoi s’o așe- 
4ămu pe cuibulă cu ăuă.

La trei săptămâni puii începă 
se ese. Atunci trebue să grijimă 
și decă vedemă, că anumițl pui 
nu potă eși de sine din ouă, tre
bue să le ajutămă prin aceea, că 
cu multă băgare de semă spar- 
gemă căja oului. Puii, care cum 
au eșită, îi luămă de sub cloșcă 
și-i punemă la locă cu căldură 
pănă când au eșită toți din ouă.

A doua 4>, putemă să le dămă 
puiloră de mâncare. Cam două 
săptămâni dela începută, îi hră- 
nimă cu păsată fiertu, ori de 
cumva avemă brânză stricată, care 
să nu se potă folosi altfelă — le 
dămă fărîmăturl de brânză, er de 
băută le dămă apă curată. Pe 
timpă frumosă, îi lăsămă cu mama 
loră pe afară, când însă e frigă, 
ori suflă ventulă, trebue să-i ocro- 
timă la locă căldurosă. Puii se 
țină de cloșcă cam patru săptă
mâni. Mai târ4iu ei se despartă 
de cloșcă, er noi trebue să despăr- 
țimă cocoșii de puice, așa ca se 
nu rămână decâtă totă cam pen
tru 6 puice ună cocoșă, er pe 
ceialalțl îi vindem ă, ori îi mân- 
cămă.

Găinele se hrănescu bucurosă 
cu bucate, der bine le merge și 
decă li-se dau cartofi (crumpene, 
baraboi) ferți. Decă vremă să eco
nomisimă, cucuruzulă să nu-lu dămă 
uscată la găini, ci se-lă fierbemă 
mai întâiu, căci astfelu ele con
sumă mai puțină cucuruză. Când 
ucidemă pui, găinele mănâncă bu
curosă fărîmăturile de carne arun
cate dela puii uciși, de aceea este 
bine, ca aceste fărîmăturl să se 
taie mai întâiu măruntă și apo, 
să se arunce găineloră. Peste iernă, 
să le dămă și iărîmături de ver
dețuri, căci în acelă timpă ele nu 
pre capătă astfelă de hrană. Pănă 
când câmpulă și grădina este li
beră, trebue să lăsămă găinele 
acolo, pentru ca se caute semența 
de erbă, băne, vermî etc., cari 
pentru ele suntă o hrană plăcută.

Pentru ca găinele să ouă re- 
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gulatfi, trebae se le dămu și ovesu 
fiertQ, păstăi și cdjă de pită mu
iată în apă, apoi hrișcă, sămență 
de cânepă și mai alesu semență 
de fldrea sdrelui. Verdețurile fierte 
în zupă și neîntrebuințate, fărîmă- 
turî de aluată și altele, ce de obi- 
ceiu le aruncăm fi în lături, suntu 
o escelentă hrană pentru găini.

Hrana unei găinî o putemu so
coti cam cu y5 litră de grăunțe 
la c|i. Găiniloru înse trebue se le 
punemâ la îndemână apă curată 
de ajunau și vara se le turnămu 
câtu de desu apă prospătă, ca se 
nu fiă silite găinele a be apă stă
tută. Găinele le putemu îngrășa 
bine, decă le dămu orzu, cucuruzu, 
orî hrișcă — tote acestea înse 
muiate în apă, ori fierte în lapte.

Dintre bdlele găiniloru, cele 
mai obicinuite suntu: păduchii, pe 
carî îi capetă din causa necură- 
țirei cotețuluiloru. De aceștia găi
nele slăbescu și unele din ele 
pieru. In casulu acesta capulu găi- 
neloru trebue se se ungă cu un- 
sbre de gâscă, orî cu oleu de 
lemnu. Decă puii de sub cloșcă 
încă s’ar umple de păduchi, atunci 
cloșca trebue unsă bine cu un- 
s6re de șuncă (carne afumată,) 
prin ceea ce de obiceiu se curăță 
de păduchi. Celu mai siguru și 
celu mai bunu medicamentă înse 
este curățenia.

Intre pui, cea mai obicinuită 
b61ă suntu cobele, adecă îngroșa- 
rea pielei din verfulu limbei din 
a căreia pricină nu potu mânca 
nimicu și pieru. Se p6te cunbsce 
ivirea acestei bble de pe sburlirea 
peneloru, puiulu stă la unu locu 
tristă și sgulită, din nări îi curgă 
bale și are o voce deosebită, ca 
și cum ar plânge. Se vindecă, 
decă deschidemă gura puiului, cu- 
rățimă cu băgare de semă vîrto- 
șimea de pe limba lui și loculă 
ranei îlă spălămă cu oțetă și apoi 
îlă ungemă cu untă. După acesta 
nu lăsămă puiulă bolnavă între 
ceialalți, pănă nu se vindecă; de 
mâncare îi dămu numai terîțe și 
foi de varcță crudă, er de beută 
îi dămă apă, în care se află ru
gină de fieru.

Mai bântue între găini și văr- 
satulu. Când observămă semnele 
acestei băle, numai decâtă și cu 
mare luare aminte cercetămă găi
nile, er de cumva pe pântecele, 
ori sub aripele acestora găsimu 
sgrăbunțe pe piele, putemă fi si
guri, că e versată. Găinele ata
cate de acostă bolă le despărțimă 
de celelalte, le ținemă la ună locă 
mai caldă și nu le dămă de mân
care, decâtă numai tărețe fierte. 
Făcendu astfelă, ele se voră vin
deca de sine.

POVEȚE.

împotriva amărăciunei crastaveți- 
loru. Se întâmplă de multe-ori, că 
crastaveții vercjl suntă amari, chiar 
fiindă tineri. Acestă amarelă vine 
din lipsa de umecjelă, când crescu. 
Pentru a înlătura amărăciunea 
loru și a-i tace buni de mâncare 
trebue să li-se taie cresta așa cum 
se obicinuesce când se curăță pen
tru mâncare. Așecjămă apoi cresta 
erășl la loculă ei, după ce frecămă 
bine crastavetele, așa ca zema ce 
ese se devină grbsă.*

Ce se faci, ca dinții st? nu-ți fiă 
strepezi? Adeseori ni se întâmplă, 
că mâncându o pbmă acră, seu 
alte legumi, ni-se strepecfescu din
ții. Pentru a se înlătura strepe- 
cfirea, n’avemă se facemă altceva, 
decâtă se frecămă dinții cu sare 
de bucătăriă.

Contra spargerei pahareloru. Ade
seori se întâmplă, că turnândă 
ceva caldă, fierbinte seu fiertă în 
pahare de sticlă, ele crepă numai 
decâtă. Pentru a feri paharele de 
spargere este destulă, ca se așe- 
cjămă paharele cu fundulă pe pă- 
mântă și să turnămă în ele flui- 
dulă, fără a-le ținâ cu mâna.

MULTE SI DE TOATE,î
Limba maimuțelor^» F

Unii învățata germanii, anume pro
fesorul» limbistQ Garner, de mai multi! 
timpii îți petreoe vieța în m'jlooulfi A- 
frioei, unde s’a dușii anume pentru ca 
să învețe limba maimuțeloră, dedrece 
eltk este convinși! despre aceea, oă mai
muțele se înțelegi! unele cu altele prin 
vorbe, tocmai ca ți omul». Numitul» îu- 
vățatQ germană a și făcută deja cunos 
oută societății geografice din Londra, oă 
în adevără, petrecerea lui îd Africa nu 
este fără folos», de-dre e aoolo a avută 
ocaeiune de a se convinge pe depliuă, 
oum-că maimuțele vorbescă.

Aoum (jiarulă australiană „Sidney 
Evening News11 publică în privința acesta 
o Jungă scnsore a profesorului Garner. 
Scri-drea este datată d«n Sierra Leone, 
în Afrioa de mâdă-(ji, și conține unele 
desooperirl fdrte interesante. Garner ci- 
teză în acdstă scrisdre chiar și câte-va 
cuvinte din limba maimoțeloră. Astfeliu 
ousântulă „Achruu însemnă în limba 
maimuțeloră săre, căldură și focOjRuck- 
ka“ însemnă apă, pldiă, frigă, neplă
cere; Goskhu“ însemnă hrană, mân
care.

Se pdte vede din acestea, că limba 
maimuțeloră e forte simplă ; abia are cu 
totulă vre-o 20—30 de cuvinte. Fiă-oare 
cuvântă are câte 3 — 4, ori mai multe 
însemnări. Pentru ele însă și aoestă limbă 
săracă este de ajunsă ca să se pdtă în
țelege, deorece sigură că nu voră fi având» 
să discute despre politică, ni<I nu au să 
vorbescă despre lucruri de sciință. Pdte 
ÎDsă că mai târcjiu, după ce și maimuțele 
voră începe a se cultiva și civilisa, să 
simtă și ele lipsă de a șl jmbogăți limba 
Decă Ungur-i, cari la începută nu aveau 
decâtă 105 de ouvinte, au soiută să ia 
dela Români, Slovaci, Germani și alte 
popore atâtea cuvinte, înoâtă astăcfi au 
ajunsă să aibă și ei o limbă atâtă de 
înțoțonată, pentru ce dre să nu o potă 
fa.e acesta ou timpulă ți maimuțele?...

In adevără, profesorulă Garner spune, 
că maimuțele suntă fdrte apleoate de-a 
învăța limbi. Elă a făcută încercări cu 
o maimuță, pe care a învățat’o să 
„Te na Koe Pakeha", ceea ce în 
limba finică însemnă: „Bună (fiua (dorescă) 
streiniloră ! Afară de aceea, pe o mai
muță (Gorilla) a învățat’o să rostesoă 20 
da cuvinte în limba finică.

Mai spune Garner, că maimuțele se potă 
și hipnotisa. In privința aoesta încă a 
făcută încercări.

*

Unu polițistă celebru.

Intr’ună cJiarQ italiană găsimă ur- 
mătdrea anecdotă hazlie despre celebrulă 
polițistă secretă franceză Soudais, care 
aoum umblă prin totă Europa ca să prindă 
pe Arton, părtașă în afacerea Pa
nama.

Aoum câtă-va vreme, bancherulă 
franceză Vouvier, uuă omă forte grasă, 
dăduse falimentă și fugise ou o sumă 
mare de bani în străinătate. Nimenea nu 
scia unde pdte să fi fugită bancherulă și 
de aoeea prefectura poliției a trimisă în
dată în urmărirea lui pe Soudais, oare 
era mai iscusită. Agentulă secretă ia tre- 
nulă, „mirdsă“ ca ună capău după vâ
nată prin tdte capitalele și pe urmă plecă 
repede la Constantinopolă. Acolo află pe 
banoheră. Cu ajutorulă poliției turcesci 
îlă prinde numai decâtă și imediată (face 
în casa lui o perchisițiă. Aoolo găsesoe 
ună pachetă conținândă 40,000 de fr. 
Soudais dă pachetulă spre păstrare în 

mânile polițiștiloră turol, pe când elă ți 
nea puternică de brață pe banoheră. Pe 
oând mergea pe stradă, de-odată poli
țiștii turci, cari bănuiau cam oe se află 
în pachetă, o iau repede la fugă.

Soudais alârgă îndată după ei, bine 
înțelesă, fără să lase de mână pe bietulă 
bancher», oare grasă cum era trebuia să 
fugă, vrândă nevrândfi, și gâfăia ală dra
cului. Sudorile îi ourgâu șirde de pe frunte. 
In sfrșită în oolțulă unei strade, fugarii 
au fostă prinși.

Ei s’au rugată lui Soudais de ertare, 
spunândă, oă de aceea au voită să fure 
pachetulă cu bani, fiind-oă de 16 luni 
n’au primită nici un gologană din lefă. 
Soudais după ce a numărată din nou 
banii și a văcjut», că suntă la locă, a 
lăsată în pace pe polițiști, dr elă a ple- 
oată ou bancherulă la Parisă, unde es- 
croculă a și fostă arestată.

*
O maltratare nemai pomenită.

Acesta s’a petrecută în orașul» 
Sohwersens (Germania). Comerciantulă 
Leib Kendziora, a cărui bogățiă deve
nise proverbială (elfi era proprietarulă 
tuturora oaselor» de pe o stradă întregi) 
avâ ună băiată îr^ vârstă de 30 de ani, 
a oărui minte însă slăbise dela o vreme 
încdoe așa de multă, înoâtă tdtă lumea 
îlă socotea de tîmpită. Aoum vre-o câți va 
ani, tânărulă Kendziora dispăruse din 
orașă și se lățise vestea, oă tatălfi său 
l’a dusfi într’ună institut» de sănătate. 
Aoum 6 luni se svonea prin orașă, oă 
bătrânul» Kendzior a, țîne pe băiată ares 
tată în casă.

Svonulă acesta se lățea din ce în 
oe și primarulă a fostă rugată de con
silierii oomunali să facă o perohisiție în 
oasa comerciantului. Primarulă a pro
misă că va face. Peste câte-va cj’le însă elfi 
a căcjută și a fostfi alesă altfi primară. 
Lucrurile începuseră să fiă uitate. Aoum 
o lună însă poliția a primită o denun
țare, prin care i-se spunea, oă bătrânulfi 
Kendziora țîne pe băiatulă său închis» 
într’ună looă ascunsă și murdară. Pri- 
marulă, au(findă luă numai decâtă doi 
polițiști și se duse la Kendziora să faoă 
o perchisițiă. Comerciantulă le eși îna
inte, spunândă că băiatulă său nu se 
află în orașă. Primarulă nu voi să as
culte și porunci polițiștiloră să facă o 
perchisițiă minuțidsă. După multe cerce
tări a fostă găsîtă tînărulă Kendziora, 
dâr în oe stare.

Elă era așezată în colțulă podului, 
într’ună locă pe unde treoea în bună 
voe vântul», ploia seu zăpada. Nenoro- 
citulă tânără sămâna ou ună soheletă și 
tremura grozavă de frigă și de frică. 
Mai întâiu a trebuită să se aerisescă 
oolțulă acela ală podului și numai după 
aceea a putută fi scosă nenorooitulă tâ
nără de acolo. Elă nu pute rosti nici 
o vorbă de fdme și de frioa tatălui său. 
Bătrânulă a fostă arestată îndată, ou 
tdtă bogăția lui, 6r fiul» său a fostă in
ternată într’ună spitală, unde i se dau 
tăte grijirile.

Elă stătuse 5 ani în colțul» acela 
miserabilă din podulă casei. Tatăl-său 
îlă bătea în fiă-care (fi nu-i da de 
mânoare deoâtă pâine și apă.

*
Picîârele mici la damele chineze.

E luoru ounosoută, că după pă
rerea Chinezilor», frumseța oea mai mare 
a unei femei constă în aoeea, ca să aibă 
picidre mici. Cum au ajunsă Chinezii la 
acâstă nenorooită credință, oum du, — 
asta nu se scie. Destul» oă femeile chi
neze țină atâtă de multă oa să aibă pi
cidre mici, înoâtă înoă din oopilăriă eleîșl 
chinueso» picidrele în nisce papuci oâtă 
se pdte de strîmțl, așa oă mai târcfiu de
vină ou totulă schilave. Te ouprinde 
mila, oând pe strade vetjl mergândă mul
țime de femei schiopătândă oa rațele, ră- 
(fimându-se pe bâte, ori sprijinindu se de 
păreții caselor».

Lucrul» acesta e forte obicinuită în 
China și nu pare de looă bătător» la 

oohl. In Londra însă, unde damele suntă 
totă atâtă de sprintene la picidre, oa și 
bărbații, nenorocitele Chineze suntă 
pentru acest* soădere a loră forte deo- 
chiate. Damele chineze de rangă ÎDaltă 
n’au putută dobândi din oausa aoâsta 
nicl-odată audiență la Regina, dedrece 
după obioeiulfi Curții englese, se pretinde 
necondiționată dela orl-oe dspe să faoă 
mari înohinăoiunl înaintea Reginei, Chi- 
nezoicele însă, tocmai din causa mioimei 
extraordinare a picioreloră loră, nu suntă 
îu stare să facă ast-feliu de înohinăoiunl, 
de-orece îșl perdfi eohilibrul» și oadă cu 
nesul» la pământ».

Ca un» lucru extra-ordinară se anunță 
acum din Londra, că (filele treoute da
mele dela ambasada chinezâscă an fostă 
pentru prima-dră primite în audiență la 
Regina, înaintea căreia li-a suocesfi a 
faoe închinăciunile obicinuite fără de a 
căde. Cum se va fi întâmplată astă mi
nune, cum nu. nu se soie. Unii cfică, seu oă 
numitele Chiuezoice și-au atârnată în 
partea din dărătă o anumită greutate 
pentru oa să nu se răstdrne înainte, seu 
oă și au făcută papucii mai lungjjdestulă 
că gh eța este r-partă și de aoi înainte 
voră pute și damele din sooietatea înaltă 
chiuezescă să ia parte la seratele Curții 
din Londra.

Trageri la sorți.

Losunde la 1864 1 Martie seri a 29,116, 397,
845 1032,1168,1278 1428,1450,15242435 
2469 2529, 2550, 2592, 26102649,2723, 
3266, 3348, 3395, 3498, 3538,3616,3727, 
3792 3833.

Basilica, 1 Martie, ser. 6/8, 163/5’, 
188/11, 354/37, 441/37, 469/84, 517/41, 
601/72, 672/49, 716/37, 862/33, 944/71, 
980/46,1069/11,1145/51,1194/81,1218/48, 
1297/17. 1338/43. 1377/93, 1519/43,
1769/59,1853/61.2029/5,2032/61,2130/44,
2135/97,
2400/59,
2615/66,
2847/55,
3152/36,
3909/67,

2177/52,
2556/15, 
2633/64.
2887/61,

3322/38, 
4004/27,

4446/85, 
5259/27, 
5566/61, 
5801/74, 
6041/96, 
6913/78, 
7302/96, 
7524/44, 
7644/87,

4553/60, 
5337/60, 
5681/32, 
5867/42, 
6196/21, 
6994/12. 
7424/60, 
7529/43, 
7990/45.

2219/75,
2556/41,
2776/74,
2958/16,

3360/50,
4056/85,

2251/73,
2559/74,
2844/30,
3141/46, 
3466/87,
4163/3,

4268/4. 4279/8,4324/78, 4345/49,4363/10,
5100/53, 
5352'67, 
5730/84, 
5939/60, 
6222/42, 
7203/60, 
7509/63, 
7578/79,

5109/42,
'5376/98,
5749/82,
5941/70,
6759/82,
7292/97.
7523/31, 

7626/100,

2235,In amortisare seriile 54, 951,
4505, 6392, 7610.

Crucea r. ung. ser 57/83 79/87,91/86, 
117/91, 214/84, 243/59. 257/60, 461/99, 
491/1, 503/20. 597/64, 605/24, 677/64, 
733/67, 796/46, 802/96, 820/98, 977/86,
980/42,1011/80,1034/12 1222/10.1231/44,
1349/82, 
1836/90, 
2026/39, 
2342/26, 
2477/94, 
2600/32, 
2738/70, 
3261/20, 
3364/83, 
3745/48, 
4107/28. 
4210/41 
4537/30, 
4658/49, 
4902/8, 
5623/53, 
5836/9, 
6007/69, 
6571/72, 
6844/49. 
7086/24, 
7256/14, 
7412/91, 
7779/35,

1366/18,
1888/11,
2088/45,
2391/6,
2494/50,
2649/41,
2761/36,
3301/89,
3550/22,
3884/71,
4196/14,

4270/71,
4589/78,
4690/23,
4957/24,
5696/4,

5846/51,
6226/91,
6753/42,
6869/26,
7122/22,
7282/98.
7620/11,
7792/99, 

1374/56,
1888/48, 
2196/48, 
2418/14, 
2533/99, 
2668/56, 
2780/89 
3310/54, 
3680/85, 
3935/51,
4201/63,

4401/88
4608/38,

4752/66,
4973/89,

5703/96,
5869/99, 
<6476/43, 
16828/37, 
6946/35, 
7173/44, 
7300/46, 
7625/21, 
7874/66,

1722/42,.
1955/37,. 
2223/74, 
2457/15, 
2565/56,. 
2692/48y. 
3102/16’, 
3345/76, 
3734/80, 
3943/34,
42.10/5, 

4461/40;
4629/5, 

4832/21,.
5282/8r 

5765/23, 
5955/19; 
6472/93,. 
6834/43, 
6999/70,. 
7189/18. 
7397/24,. 
7648/93, 
7921/7».

Din amortisare ser. (1667,3595, 4132,
6857, 7115, 7881.
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a- Ganz seid. bedruckte Foulards 85 kr. S S 
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I 1 Ultima venerare totală a depoului remasti

Marea bancrută! I
I

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familiă este

Cafm-Mals a tai Ka.threi.ner Kneipp
cu gustu de cafea bone

Acesta este avantagiosă efi pote inlocui cafâna amestecată 
cu cichorie oferânda o cafea hrănitore și gustosă, un eseelent su
rogat la cafea.De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Păcjiți-ve de imitațiă.
Se află în totu loculfi. 10-52.) ^Kllo 25 ei*.
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„Le Gloria"

Dintre t6te hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună hârtia de țigarete ve
ritabilă frantuzescă•l

„Le GEoria** 
fabricațiunea d-loru 

JOSIFt BARDOU & FILS în 
PERPIGNAN—PARIS.

I

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

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

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

„Le Gloria"
care cărticică phrtă

„Le Gloria"
crestate (perforate.)

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

„Le Gloria" este de căpetatu în Brașovu la t6te 
marchetăniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitanttî mai bunii de tutunu. 52,-10

New-York și Londra n’au,lăsată necruțată nici continentulă euro- 
penă și marea fabrică de arg'ntăriă s’a văduta necesitată să dăruiesoă 
întregulă ei deposită în schimbulă unei răsplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternicită să îndeplinescă acesta mandată.

Eu dăruescîi
prin urmare ori cui, fiă bogatu ori săracă, următbrele obiecte pentru 
mica sumă de ffl. 6. 30. și adecă :

6
6
6

12
1
1
6
2
1 

___ 1
42 bucăți la ună locă.

T6te cele 42 de obiecte susă amintite au costată 
mai înainte fi. 40 și acum se potă cumpăra pe pre
țuia bagatelă de fi. 6.30. Argintnlă patentă americană 
este ună metală albă, care îșl păstreză colorea argin
tului 25 de ani, despre ceea ce se garanteză.

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

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

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

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

P. Perlherg’s Agentur 
der verein. amerik. PaW-Siltara-FaM, 

Wien, I. Deutsclnneisterplatz Nr. 4-5.

cuțite fine de masă ou lamă veritabilă englesă, 
furculițe de argintă patentă americană dintr’o bucată, 
linguri de argintă patentă americană, 
lingurițe de argintă pentru cafea patentă amer cană, 
lingură de argintă pentru supă patentă americană, 
lingură de argintă pentru lapte patentă americană, 
cescl Victoria englesescl, 
candelabre de masă, 
st.recurătdre pentru ceiu, 
zaharniță,

70

I

Domnulă Dr. Med. Bonisch mia recomandabil garnitura. 
Vă rogO a’ml trimite și mie cu Domnealui. Robert Hlld,

Freiberg, 21/12 1892, șefii de gară.
Trimetemă o astfelă de garnitură. E forte recomandabilă. 
Jarkovaoz, 9/1, 1893. Csîdomir Petrof,

Profdsor.

TES
Imî permits a atrage atențiunea asupra marelui asortiment u

de Nouveautes de primăveri și vară în Stofe de lână, Mătase, Zephir- 
Plisse, Batist, Atlas-Satin, Levantin etc.

k ■'.i.
o

Viena, V L Bezirk, Mariahilferstrasse Nr. 83, Parterre și Mezzanin.
Eeccmandămu următorele nSTcrcL'sz-eera.tes: 

120 cm. Jată pr. Metru 1 fi
77

77

77

7»

7)

77

77

Camgarn lâDă curată . .

Nouveaute mefiee . .
Diagonal (fflrA concurență) 
Specialitate eu mătasă
Diagonal excellentă. .
Cordone ............................
Electrique.......................

130
120
130
120
120
120
130

n 

n 

n 

n

77

77 

îi

77

77

77

n

n

n

n

eftine

10 și 1 fi. 15 cr.
77

n

n

n

n

n

n

1
1
1
1
1
2
2

în

„50
„40
„40
„80
„80
„10
„30

Nouveaute changeant, lănă curată 90 om. lată
n

77

77

77

77

Nouveute cu metasa 
Broche .......................
Changeant travers 
Etoffe ligne .... 
Loden .......................
Loden, calitate forte bună

85
85
95

100
130

77 

n 
n 

n

77

pr. Metru 70 cr. și 80 cr.
n

n

n

77

n

7!

77 

n

77

77

1
1
1
1

fi. 

n 

n 

n
etc. etc. etc.

localitățile Mezzanin. Depou mare de Covore si perdele.
Y

60
42

25
10
90
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n 
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n

77

77

77

77

n
77 

n

Recunoscute ca stofe forte solide si
5^ Pentru provincia Jurnale mari ilustrate și colecție de mustre gratis și franco. 51,'

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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