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Adunarea de protestare din 
Brasovti.

J

(Raporta specială ala „Gaz. Trans“)
Brașovu, 13 (25) Martie.

Erl s’a ținută în sala hotelului 
„Nr. 1“ din Brașovă adunarea ale- 
getoriloru români din orașulă și 
comitatulu Brașovului pentru a 
protesta în potriva proiectatei in
troduceri a căsătoriei civile obli- 
gătdre și a matriculeloru de stată.

Deși timpulă încâtva nevafo- 
rabilu, totuși adunarea a fostă 
peste așteptare cercetată de ale
gătorii români, din întregu comi
tatulu, cari au umplută cu desă
vârșire sala cea mare dela hotelu 
„Nr. l.“ așa că rară amu putut vede 
adunați la unu locă ațâți inteli- 
gențl și țăran! români din tăte 
părțile comitatului Brașovu. Bine 
era representată în deosebi preo- 
țimea nâstră.

Adunarea adesc!>>a’^ i« mi/

11LO Qiu ------------------------------------1 UUU1 uupw QOg-

mele religiei nâstre, cununia este o taină 
și. aoestă taină se sâvârșesoe ou mare 
sfințenia în biserioă, înaintea lui Dumne
zeu. Ajungendfl însă proieotulti guver
nului lege, căsătoria se va săvârși înain
tea unui funoționarO alO statului în limba 
uugurâsoă. Acesta funcționaro va putâ 
fi de ori ce religiă și de ori ce nemO, 
pâte chiar evreu,

VedemO dâră, că suntemfi în perieolă 
de a ni-se lua și acesta ultimă mângâiere, 
oe o aflămă în biserioă, amestecându-se 
aoea politică urgisită chiar în lăcașurile 
nâstre sfinte.

Proiectulh de lege pentru matricule, 
oe se <}ioe, că e deja pregătita, va dis
pune, ca pentru viitoră tâte protooâlele 
și actele bieericescl să se pârte de sluș- 
bașl ai statului și prin urmare în jlimba 
maghiară. Ce perioula va resulta din 
aoestă disposițiune îșl pâte închipui ori 
oe omtl, decă se va ougeta la scopula, 
oe se intenționeză. Gândiți-vâ numai, 
cum va petreoe unfl < slușbașă streină, 
care nu va ounâsoe limba română, nu
mele și oonumele în matrioule? Aoeste 
nume voră fi schimonosite, ba chiar ou 
deadinsulă maghiarisate, eră Românulă 
nu-șl va mai cunâsoe numele său ade
vărată în matriculele statului. (Așa e! 
Aprobări.)

Nu Vă mai amintesoă alte neajun
suri, preoum cheltuell zadarnice pentru 
lefurile unui roiu de slușbașl puși anume 
pentru aceste afaceri, oarl acjl se portă 
fără nici o cheltuială.

Una însă mai amintesoă, pentru ca 
să fimă în dară despre adevăratulă sooptt 
oe-lă au oei oe pregătesoă aoeste legi: 
este învederată, oă soopulă este numai și 
numai de a destrăma creștinii de bise
rică și națiune pe tâte căile posibile. 
(Aprobări.)

Aoeste.puțioe ouvinte, ou cari mi-am 
luată voiă a vă întâmpina, credă, că 
8untă de ajunsă, pentru oa să vă oon- 

, vingețl, oâtă este de importantă ca să 
disoutâmă împreună acâstă oestiune car
dinal ă. și să luămă și noi o posițiune re- 
solută față de ea.

’Ml țină înoă de-o datoriă, ca în nu
mele convooatoriloră să vă mulțămescă 
pentru participarea atâtă dr numărâsă 
și, rugându-vă să pertraotațl obieotele 

anunțate cu tâtă liniștea și seriositatea, 
deolară adunarea de deschisă. (Aplause)

După cuvântulă de deschidere, 
s’a procedată la constituirea adu- 
nărei. Adunarea a alesă cu acla
mația de președinte pe părintele 
protopopu Bartolomeiu Baiulescu, se
cretari pe d-nii Traianu H. Popu și 
Bomulu Verzea, verificatori ai pro
tocolului adunărei pe domnii Sterie 
Stinghe și George Navrea. Poliția era 
representată prin d-lă comisară 
Laurențiu Maximilianu. Mai târcjiu 
veni se asiste și d-lu căpitană ală 
poliției.

Președintele deschide apoi dis- 
cusiunea asupra celoră două puncte 
din programă: căsătoria civilă obli- 
gătdre și matriculele de statu, rugândă 
pe toți aceia, cari vreu se facă 
propuneri cu privire la aceste 
puncte dela ordinea cjilei, se le 
anunțe mai înainte biuroului.

Primulă vorbitoră a fostă on. 
d-nă preotu losifu Comanescu, a că
ruia cuvântare a fostă, în resu- 
mată, cam de acestu cuprinsă :

Onorată adunare1. Prin desele schim
bări de cabinete ministeriale din patriă, în 
locă de a se mai muia cârda suferințe- 
loră, ea totft mai tare se întinde. Aotu- 
alulă cabinetă are de ougetă a presenta 
dietei proieote de mari reforme pe tă- 
râmulfi bisericesoă, reforme, cari într’o- 
ducendu-se, ar vătăma adâncă instituțiu- 
nile nostre biserioesol și naționali.

Una dintr’aceste este căsătoria oi- 
vilă obligătâre; înainte de a vorbi de 
ea însă voiă amintită în trecătă funes
tele urmări ale oăsătoriiloră mixte, ală oă- 
ror număr de-altmintrelea la noi pănă as
tăzi nu e considerabilă. Putemă dioe, că 
familia formată din oăsătoriă mixtă, în 
looă de a fi o familiă în înțelesulă ade
vărată oreștinescă, este mai multă ună 
cuibă de neînțelegeri. Oe iubire și înțele
gere pâte fi între frate și soră, cari 
suntă de diferite religiunl și națiuni? Oe 
mângăerea potă avea părinții, privindă 
cum fii loră se certă între sine din cau
sa națiunei și religiunei loră ?

Și deoă atâtă de triste suută urmă
rile căsătoriei mixte, ce să dicemă âre 
despre urmările, oe le-ar ave întroduoe- 

rea căsătoriei oivile obligătore? Căsătoria 
este basa esistenții sooietății omenescl, 
recunosoută în biserica nâstrăoa taină, în
deplinită ou oeremonii religiose morale. 
Deși numai din motive fârte grave se 
pâte astăcjl desfaoe, ou tâte acestea se 
află înoă destule oăsătorii nenorooite. Ce 
se va întâmpla însă atunol, când căsăto
ria printr’ună simplu actă înaintea ofi- 
oerului stării oivile se va recunâsoe de 
cătră stată oa legală?

Căsătoriile, după legea civilă, se 
voră încheia și desface din motive fârte 
simple și fârte ușoră; copii părăsiți se 
voră găsi pe tote oărările; statuia va 
trebui să ridice pe sâma aoestora case 
de crescere și din ei se va forma ou 
timpulă ienioerimea sfatului; ună indi
vidă oăsătorită de mai multe-orl, avendă 
copii, va forma o familiă din tâte con
fesiunile și naționalitățile. Ba vomă ajunge 
și noi să vedemă, ca în Amerioa, oasurl 
când oineva se oăsătoresoe de câte 16 
ori. Acestea și alte multe asemenea loră 
voră fi urmările căsătoriei oivile, prin a 
căreia introducere, religiositatea și mo
ralitatea voră decăde și cu aoestea va 
decăde, de sigură, și iubirea de patriă. 
(Aplause).

Atjl nu mai e secretă, că sub man
taua egalității, frățietății și libertății, 
voră să ne „fericescă“ ou atari reforme, 
cari țintesoă numai la destrămarea fa
miliei și maghiarisarea nostră. (Așa 
este!)

Șovinismulă maghiară voiesoe să ne 
asimileze ou ori ce preță. AstădI vene- 
tioii de ieri, de alaltăerl sunt preferiți ace
lora, cari au purtată jugulă iobăgiei sute 
de ani și și-au vărsată sângele pentru 
apărarea patriei. (Aprobări.)

Nu ne rămâne, decâtă să prote9tămă 
oontra tuturoră aceloră reforme, cari ne 
ataoă eBistența nâstră și, precum părin
ții, moșii și strămoșii noștri, prin cele 
mai grele suferințe, prin legile cele mai 
asupritâre, în decursă de secuii, au soiută 
păstra legea, limba, credința, obioeiurile 
și tâte însușirile erecjite dela străbuni, 
așa și noi să ne oțălimă puterile și să 
îufruntămă ou demnitate bărbătesoă tâte 
furtunile, oe oadă asupra nâstră. Pentru 
limba românesnă și credința strămoșesoă 
să jertfimă totă ce avemă, oăol ună po-
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Popa cei-i mai cuminte.
Intr’ună sată era nevoia mare 

de popă, că celă betrânu murise, 
er altulă tînără nu aveau în locă. 
Apoi fără popă nu se pdte, că ori 
cum, der multe de tăte îndepli- 
nesce și popa, mai boteze, mai 
cununii, mai îngropăciuni, mai 
masluri, și cine le mai scie câte 
de tote ?!

Der omenii din sătulă ăla erau 
omeni cu capă, ei sciau ce le tre- 
bue. Ear în vremile acele, nu era 
ca acji, ca vlădica se le pună popă 
pe cine elă va voi; nu, atunci era 
obiceiulă așa, că sătenii îșl ale
geau pe popa ei de ei, cum ale
geau și pe dascălulă, și pe păcu- 
rară și alțl slugitori sătesc!, numai 
câtă pe popă îlă alegeau pe 
vieță.

Așa 6menii noștri fiind fără 
popă, dau a spune în stânga și’n 

drepta, că uite loră le trebue ună 
popă, și cine are gându se se pună, 
se le facă de scire.

Și vine numai de câtă unulă 
betrânu, cu o barbă lungă, tufdsă 
și căruntă, ca ună caieră de bre- 
benl. Der cum vine, așa se și duce. 
Omenii nu-lă putură aduce la ei, 
că nu era destulă de cuminte, 
după chibzuela săteniloră.

In urmă veni unulă mai tânără 
și adună dmenii la olaltă și le 
spuse, că elă vre a-le fi popă după 
tipică, adecă după chipă și după 
asămânare.

— Bine, răspundă sătenii, noi 
bucurosă te primimu, că popă ne 
trebue, der popă cuminte, care se 
ne părte vremile după trebuințele 
năstre; când vomă cere ploiă — 
plăiă să ne dee; când vomă cere 
vreme senină — vreme senină se 
ne dee. Decă te legi, că așa ni-i 
face, atunci hai se bemă aldăma- 
șulă, de unde nu — du-te pe unde 
ai venită, cum s’au mai dusă și 

ceia-l’alți trei popi cu buzele um
flate, că nu se simțiră atâtă de 
cuminte, se ne părte vremile după 
trebuință.

— Eu mă legă, că voiu fi chiar 
după plăcerea văstră, că-să mai 
învățată decâtă alțl popi!

Bucuria săteniloră! Se pună la 
aldămașă, care de care închina 
la părintele, care de care îlă ome
nia, care de care se îmbuna pe 
lângă elă, ca la timpulă seu popa 
să-i facă vremea după poftă și 
trebuință.

Și se mută popa în sătulă acela, 
și-și începu, lefteria, mai boteza, 
mai cununa, mai îngropa, și mer
gea trăindă, după cjicala cea veche: 
„în traistă colacă cu lumină, în 
burtă curechiu cu slănină și bani 
în pungă!“

Tote mergeau strună pănă co
lea după Rusale. Oamenii pănă 
atunci nu cerură vre-o vreme deo
sebită. Der atunci era atunci! Unii 
ar fi prinsă la căsă — aveau deci 

lipsă de vreme senină, ca să-și 
p6tă usca fânulă; alții nu gătaseră . 
cu sapa cucuruzeloră, pământulă 
era tare, aveamă lipsă de ploiă. 
Deci se pună și prindă a merge 
la popa: Părinte, fă bine și fă pe 
săptămâna asta vreme bună.

— Bine fătulă meu, vreme bună 
va fi!

Alții erășl: Părinte, fi bună și 
ne dă pe săptămâna ce vine o lecă 
de ploiă.

— Bine, plăiă să vă dee Dum- 
necjeu.

Și unii și alții dela popa mer
geau ață la crișmă să bee de voiă 
bună, că voră ave vreme după 
placă. Acolo dau în vorbă unii 
cu alții și din vorbă la certă și 
gâlcevă. Unii susțineau, că va 
ploua, alții că nu, că așa li-a spusă 
popa.

Când era gâlceva mai mare, 
se ivesce și popa ca din pământă 
între ei și le cjice: ScițI ce, ămenl 
buni, acum vădu, că mergemă rău. 

Attlt.fi
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poră fără limbă și credință, nu e demnă 
de asistență! (Aplause sgomotâse).

Președintele a dată apoi cu
vântă d-nului redactoră Grigorie 
Maiorii. Când lină și domdlă, când 
energică și mișcătdre, vorbirea d-lui 
Maioru a însuflețită așa de multă 
adunarea, încâtă adese-orf vocea 
vorbitorului se îneca în sgomotulă 
de aprobări și de aplause ale as- 
cultătoriloră. Etă vorbirea în cu- 
prinsulă ei esențială:

Onorată adunare! Onorabilii mei 
ante-vorbitorl au binevoita a vă arăta 
marea primejdia, ce se ridică acuma și 
în potriva bisericei nostre.

Der, Domniloră, ori câta de mons- 
trubse, ori câta de diavolesol ar fi nouăle 
uneltiri, prin cari stăpânirea ungurescă 
vre să-și împlânte ghiara sa în sanotua- 
rulă bisericei nostre, pe noi, oa Români, 
aoestă lucru nu ne pdte surprinde.

Nu ne pdte surprinde, pentru-că de 
25 de ani și mai bine, de când ne aflămă 
sub stăpânirea ungurâscă, nu oundscemă 
ună singură casă, n’amă văcjută o sin
gură lege, care să se fi adusă pentru 
binele și pentru drâpta cârmuire a po- 
pdreloră nemaghiare din aoestă țeră, ci 
numai și namai pentru apăsarea și pen
tru asuprirea loră. (Aprobări).

Cine s’ar mai pute mira der, decă 
aBtădl ne găsimă în fața unoră nouă 
ourse, în fața unoră nouă uneltiri, în 
fața unoră nouă proiecte, prin oarl se 
țintesoe la știrbirea legei ndstre stră- 
moșescl și la atăoarea caracterului na
țională ală sfintei ndstre biseriol? Chiar 
ddoă orbi amă fi și n’amă vedă, chiar 
decă surcjl amă fi și n’amă aucji oele oe 
se uneltescă astăcjl în potriva ndstră; 
de ajunsă ni-ară fi să scimă numai atâtă, 
că e vorba de aducerea unei legi nouă, 
pentru oa sufletele ndstre să fiă cuprinse 
de îngrijiri, dedrece legea, oe se aduce din 
partea unei stăpâniri dușmane naționa- 
nalității nostre, pentru noi este mai multă 
ună biciu de focă, decâtu lege bine- 
făcătbre.

Fire-ar, oe-i dreptă, fire ar și la noi 
legi, și înoă nisce legi fdrte potrivite 
pentru de a orbi cu ele ochii lumei din
afară. Der ce folosesoă pentru noi legile? 
Cei ce le calcă mai fățișă și mai cu 
multă nerușinare față de noi, suntă înși-șl 
miniștrii unguresol, cari pe’ntreoute dau 
porunci și ordinațiunl diregătoriloră din 
țeră, oa pe noi Bă nu ne judece după 
legi, oi după ordinațiunl, adecă după 
voința și plăcerea loră. (Aplause.)

Și apoi, care este acdstă dorință, 
oare este acestă plăcere a loră,— o soițl 
D Vdstră destulă de bine. Ei au o sin- 
gură dorință: se ne magliiariseze. Celă 
oe nu vrd să-și smulgă inima din peptă 
și s’o arunce câniioru, pentru a pune în 
looulă ei una unguresoă, e socotită în 
timpulă de astăcjl ca trfcdătoră de patriă. 
(Așa este!', Imsu-șl numele de Români, 

frațiloră, după cum a cp80 0 făiă ungu
resoă guvernamentală, trece înaintea oe- 
loră dela putere oa o trădare de patriă. 
(Așa e! Mișoare.)

AucJițI, Români 1 Voi, cari de atâtea 
ori v’ațl vărsată sângele pentru apărarea 
țării; voi, oarl ați venită pe pămentulă 
acesta ală vechei Dacie Trai ane aprope 
de-odată cu venirea lui Christosă pe 
lume; voi, cari ou o miiă de ani înain
tea Unguriloră ați moștenită aoestă pă- 
rnentă, pe oare ou sângele strămoșiloră 
voștri l’ațl apărată în potriva atâtoră 
horde barbare; voi, frați, cari din veol 
și pănă astăcjl ați plătită și plătiți atâtea 
dări grele de sânge și de avere pentru 
susținerea și apărarea țării: Voi să fiți 
numiți trădători din partea aoelora, pe 
oarl i ați adăpostită pe moșia vdstră și 
i-ațl îngrășată din suddrea vdstră?

Și decă înaintea dușmaniloră noștri 
numele de Română treoe ca o trădare 
de patriă, apoi, în adevără, oa nisoe tră
dători de patriă suntemă și tratați din 
partea loră. Pe tdte tărâmurile, în tdte 
direcțiunile suntemă luațl la gonă ase
menea unoră făoătorl de rele.

Ați văzută, oum astă-vdră gendarmii 
unguresol năvăleau cu baioneta în adu
nările nostre culturali, împrăștiindu le 
oa pe nisce adunări de trădători de pa
triă. Maghiarii se adună când le plaoe 
și cum le plaoe ; discută, vorbescă oe 
voesoă, ba adese-orl tragă în disousiune 
chiar și persona monarohului, ddr pentru 
aoeea nu s’a pomenită vre-odată oa o 
adunare ungurâscă să fiă împrăștiată.

Unde e dreptatea?
Domniloră! Atâtă de huiduițl sun

temă noi, așa este de mare perseou- 
țiunea în contra ndstră, înoâtă urmașii 
Doștri se voră mira, oând voră oeti is
toria aoestoră timpuri, și voră pune su
ferințele ndstre alături ohiar cu suferin
țele, oe le îndurau oreatinii pe timpuifi 
păgâniloră. Suntemă oropsiți, suntemă 
alungați de pe tdte terenele, suntemă 
scoși din tdte ofioiile, o’ună cuvântă : 
suntemă tractați ca ună poporă fără de 
patriă. In parlamentă, îu guvernă, în 
cluburile tuturoră partideloră politic® 
unguresol se urzesoă planuri peste pla
nuri, oum să ne poto s 'urta mai ^bine 
în drepturile nostre, oum să ne pdtă mai 
ou suooesă sugruma scdlele, învățămân- 
tulă și oultura ndstră națională.

Căloândă ou nerușinare și aoelă 
fleaoă de lege, oe se numesoe lege 
de naționalitate, ni-au scoeă mai în- 
tâiu limba din tdte diregătoriile. 
Ni-au impusă apoi învățarea limbei 
maghiare în șodlele ndstre poporale 
și au făcută astfeliu, oa aoeste șodle, ri 
dioate și susținute din suddrea poporu
lui nostru, să fiă puse acjl mai multă îu 
servioiulă culturei unguresol. Ni au în 
trodusă apoi limba ungurâscă și în șed 
lele ndstre medii, er la urmă uu venită 
cu fatala lege pentru KișdedovurI, prin 

care luându-se copiii dela sînulă mamei, 
voră să facă din ei Unguri.

Mai pe sourtă flisă, Maghiarii ur- 
mâză o singură oale: Ei voră să-și faoă 
o patriă mare și tare, dâr o patriă, care 
să fiă numai a loră, er nu și a ndstră; 
o patriă, în oare niol oânii să nu mai 
pdtă trăi, deoă nu voră soi lătra pe un- 
guriă. (Aplause sgomotose).

Ni-a mai rămasă ună singură adă- 
postă: biserica. Aoi și-a găsită Româ- 
nulă mângăerea sa în timpuri de res
triște. Biserioa a fostă totdâuna leagă- 
nulă naționalității ndstre.

In vremuri grele, oând valuri fu- 
ridse amenințau de tdte părțile esistența 
neamului nostru, Românulă în biserioă 
și-a găsită oorotirea sa, biserioa a fostă 
singura stea lumindsă, oe ne mai rămă
sese pe orisontulă posomorită ală vea- 
ouriloră de Bolăviă. Iu biserică se mâu- 
găe Românulă în năoasurl, în biserică 
se animeză elă și în biserioă îșl ia elă 
speranța într’ună viitură mai bună.

Și etă, stăpânirea ungurescă îșl în
tinde astăcjl ghiara sa și asupra aoes- 
tei singure oomdre, ce ni-a mai ră
masă !

Ce vre adecă stăpânirea? Vre să 
ne dea și în biserică pa mâna solgăbi- 
răilcră și a slușbașiloră unguresol, pen
tru ca aceștia să ne ounune, ei să ne 
boteze, ei să fiă popii noștri. Și atunoea, 
frațiloră, vomă ave popi ou pinteni. 
(Mare ilaritate și aprobări din tdte păr
țile.)

...Noi soimă, oe va să însemne acestă 
amesteoă ală autoritățiloră unguresol în 
trebile nostre biserioesol, oe se plănuesoe 
prin întroduoerea căsătoriei oivile obli- 
gătore și a matriculeloră de stată. Acesta 
ar fi înoă numai începutulă răului, căol 
dându-se pe mâna slușbașiloră ungn ■ 
re»ol oăsătoria și matrioulele, ei ou tim
pulă voră soi să între pănă și în(J alta
rele biserioeloră.

Suntemă pățiți și scimă oe însemnă 
aoâsta. Așa au făcută ei și cu școlele 
ndstre: mai întâiu le-au dată pe mâna 
inapeotoriloră unguresol, pentru oa aoeștia, 
veept Ddmne, să le ferâsoă de rele. Apoi 
n’ai grijă, oă ni-le și soiu ei feri de rele! 
(Ilaritate). Astădl ei suntă stăpâni peste 
scdlele ndstre, întră în ele oând le place, 
ba după ei mai întră și notarii și pri
marii și alțl „domnl“ unguresol, cari 
pe’ntreoute caută nodă în papură pentru 
a ne spiona, a ne pîrî și a ne denunța, 
așa oă mulțl lihaițl îșl câștigă pane și 
viitoră numai prin astfelă de spionări și 
denunțări.

Așa voră ei să faoă acum și cu bi- 
sericele ndstre și de aceea ou dreptă 
ouvântă ne âmpln de îngrijire nouăle 
proiecte de reformă ale guvernului un
guresoă, în oare nu avemă și n’amă 
avută niol-odată nici cea mai mioă în- 
oredere.

De aoeea, ou adenoă buouriă pri- 
vesoă în fața vostră, amici și frați de 
suferință, cari v’ațl adunată la aoestă 
looă pentru a mai protesta odată în fața 
lumei și a lui Dumnezeu în potriva u- 
neltiriloră vrășmașe, oe se urzesoă în con
tra naționalității și a biserioei ndstre.

Pdte, fdrte se pdte, că glasulă nostru 
de protestare nu-șl va afla nici de astă- 
dată răsunetulă dorită înaintea cel'oră 
dela stăpânire. Dâr, frațiloră, nu dela 
boerii pământului așteptămă noi mântu
irea ndstră! Ddcă glasulă nostru nu-șl 
va afla răsunetulă dorită înaintea stăpâr 
nirei unguresol, îșl va afla elă răsuuetă' 
înaintea istoriei: îșl va afla elă răsune- 
tulă său la număroșii noștri prietini din. 
tdtă Europa, oarl cu dragă inimă și-au- 
îutorsă privirile loră asupra ndstră și 
oarl pe’ntreoute admiră bravura și băr
băția, cu oare aoestă faluioă poporă ro- 
mâneseă luptă pentru limba și legea sa..

îșl va afla, frațiloră, glasulă nostru 
asoultare înaintea Dumnecjeului popdre- 
loră, oare întotdeuna a răsplătită ou is- 
bâudă stăruințele sfinte ale oeloră oe- 
luptă pentru dreptate și libertate.

Uniți-vă puterile, Româull’ Oțeli- 
ți-vă iu lupta sfântă pentru drepturile- 
vostru, și oând veți eși diu acestă sală,, 
mergeți mângăiețl la căminele vdstre și 
nu încetați nici pentru ună momenta, 
de a vesti în lumea lurgă, oă voi ați 
fostă, sunteți și veți rămâne ceea, oe-au 
fostă și străbunii voștri, adecă Ro
mâni, der Români vercjl oa și ste
jarul o !

TerminândQ, vorbitorulu ceti 
în fața adunărei și propuse spra 
primire următorulă

\

Haidațî se facemă o pace! Se nu 
mai cereți dela mine vreme deo
sebită, ci se lăsăm u cum va vre 
Dumnecțeu, că atunci mai bine a 
fi, că celă puțină gâlceva dintre 
voi va înceta.

— Bine (țicl, părinte, strigară 
sătenii și prinseră la aldămașulă 
de împăcăciune.

Din minuta aceea, dela popa 
nu mai cereau vremi deosebite, 
ci rămaseră pe pace și se lăudau 
în tergu și la mdră, că ei au popa 
celă mai cu minte.—

(Din poporă)
I. C. R.

Gagamo, vodă Țiganilor!!.
— De poveste sS fiă —

Nice salca nu-i ca pomulă 
Nici Țiganulă nu-i ca omulă

II.
Câtă lume, câtă țâră, totă după legi 

a umblată marele Gagamo, der nu le-a 
aflată. Odată apucându-lă ndptea între 

nisce etani de petră, îlă ouprinse o frică 
așa de mare, încâtă să oulcâ să moră. 
Așa cum ședea coșcogiamite mortă, etă 
oă vede înaintea lui ună oină așa de 
mare, câtă șepte munți. Ornulă oela îlă 
ia pe bietulă Gagamo între două degete 
că și oum ar lua o țigară, apoi — pfui, 
ucigă-lă cruoea! — îlă bagă oblu în 
gură și-lă așâflă frumușelă sub limbă.

— Na! Ce mai pdte fi și asta? — 
Etă trebue oă-i Ham! — îșl gândi Ga- 
gamo și începu a striga:

Dadă Ham, dadă Ham
Lasă-mă să-ți dau duhană, 
Nu mă linge nu mă frige, 
Că bieții purdăi m’oră plânge !

Dadă. Ham, bătrână ou hire 
De sciatn că mi i ’nghițire 
Te ’nchinamă lui Sarsailă

Ci că-lă strîngea pre ou grosulă 
limba urieșului și bietulă Gagamo înoepu 
o scotool cu cuțitulă, pănă ce urieșulă 
îșl ridica puțină limba, așa că G-agamo 
se putu soula în pioidre și acum se 
preumbla în picidre pe sub limbă și se 
mira de măselele uriașului, cari erau așa 

de mari și de grdse, încâtă una întreoea 
pe trei lăețl la olaltă. G-agamo pută 
aoolo totă cânta și striga, că nu-lă aucjia 
nime. Numai vântulă șuera ca cu vân- 
tureșca pe deasupra limbei și Gagamo, 
minunându-se, îșl scose puțină oapulă 
oa să vac}ă, oe-i și oum e și pa dinsusă 
de limbă, dâr atunol vântulă, oe lă trăge 
urieșulă în elă, luă pălăria danciului și-o 
sbârnăi oblu ’n stomacă.

— Vauleo! Bine oă nu-mi luașl oa
pulă, nebunule, — se văetâ Gagamo, 
trăgându-șl flitulă âr sub limbă.

Cum s’a întâmplată, oum nu, des
tulă că urieșului îi veni odată ună stră
nută și atunol mi-lă arunca pe Gagamo 
de-o poștă departe din gură. Elă căduse 
toomai pe-o masă de pâtră în oetatea 
urieșiloră, pe lângă care steteau rotă 
cinci urieșl, oa cinol munți și beau vină 
ou buțile.

Urieșii, câtă că-lă vâdură, haid’ 
să-lă ohefuescă și pe elă. Ba oă era să-lă 
bage într’o bute, oa să se sature mai 
de grabă de vină, alții oă să-i dea mai 
întâiu ceva de mânoare; destulă oă odată 

unulă din ei face ună semnă și atunol 
năpădi de-odată o turmă de porci pe 
masă, er puroarii îi bioiuiau și cu ohină 
cu vai, abia-i puteau băga de vii în oele 
oinol guri ale urieșiloră. Asta încă n’ar 
fi mirare, der câte-o oiurdă de porol se 
băga numai la unulă în gură și abia ave 
de-o înghițitură.

— Pfui!,.. Oând vă4<i Gagamo una 
ca asta, era să se dea dracului, că lui 
nu-i plaoe carnea de porcă. Der urieșii 
niol nu lă siliră să mănânce porol, căol 
doră vedeau ei, oă Gagamo e mai mioă 
și decâtă oelă mai lihăită purcelă. Abia-lă 
puteau soăpa pe elă de gura porciloră, 
de cum să scape pe porci de gura lui.

Der 8’oră sătura odată! — îșl gân- 
dia Gagamo, în vreme ce elă, de frica 
poroiloră, se furișase după urechia unui 
urieșă.

— Unde-i arătarea? — strigă atunol 
ună urieșă. Să vină să mănânce, oă acum 
dor îi va ajunge și lui, că eoă vină boii! 
Și atunci numai etă trei oiopore de boi, 
pe cari cu de-abâșdărîtele îi înghițiră 
urieșii.
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Alegatorii români din orașulu și 
vomitatulu - Brașovului protesteză una
nimii în contra introducerii căsătoriei 
cwile obligătore și a matriculeloru ti
vite, protesteză în contra întregului 
sistemă, politicii, ală stăpânirei ungu
rești, care pe teremulă națională, pe 
celă culturalii, și acum și pe cetii bi
sericeștii, tinde la nimicirea individua
lității nostre naționale și la sguduirea 
■credinței ndstre strămoșești.

Acestu proieetu a fostu primitu 
■de adunare cu cele mai vii apro
bări și stiigărî de: jormwnw, pri- 
mimă!

încă nici nu încetaseră strigă
rile de aprobare, când d-lu pro
fesorii I. Goldișu se ridică și cere 
cuventâ, că vre sS vor-
bescă la cestiunea recepțiunei re- 
ligiunei mosaice și că ar voi să 
facă o propunere în privința a- 
cesta.

D-10 comisarii Maximiliand înse 
observă, că în programulu adunării 
este pusă numai cestiunea matri
culeloru de stătu și a căsătoriei 
civile și că din causa acesta nu 
se pbte admite discusiunea unei 
alte cestiuni. Din același motivu 
d-lfi președinte se vede con- 
strinsu a detrage cuventulu d-lui 
Goldișu.

După acestă incidents, provo
cată în modă regretabiu de d lu 
Goldișu, care sciea pre bine ce 

era pusu la ordinea cailei, — d-lu 
președinte aduce la votare proiec- 
tulu de resoluțiune de mai susO, 
care se primi de întregă adunarea 
cu unanimitate enunțându-lu ca coi£ 
clusu alu adunării. Apoi închise 
adunarea între strigări de „să 
trăiescă!*

Astfelu se termină acesta fru- 
mosă întrunire, care a avutu unu 
caracteră curată națională.

T.

CRONICA POLITICA.
— 13 (25) Martie

Scimă și am văZută, că Liga cultu
rală romftnă din BucurescI este urmă
rită ou cea mai mare atențiune în pașii 
ei de cătră politicii maghiari. Mortea 
președintelui Ligei, Grig. T. B r ă t i a n u, 
a lăsată ună golO mare, oare, se înțelege, 
nu se pbte umple așa numai cum ai 
bate în pălml. Nioi nu se putea, ca să 
fiă înlocuită regretatulă Grigorie Bră- 
tianu la câte va dile după mârtea lui. 
Contrarii românismului însă se folosesoă 
și de aoestă pausă spre a cobi, rău Ligei 
scriindă prin foile loră, că după ce d nii 
Petre și Ionel Grădișteanu au re- 
fusată de-a primi președința Ligei, nu 6e 
va găsi curendă ună urmașă demnă al lui 
Grig. Brătianu, a oărui oavalerismă și 
caracteră personală nepătată îlă recu- 
noscă și ei. „Pester Lloyd“ îșl esprimă 
speranța, că Liga de aiol înoolo va da 
îndărătă. Asta ar dori ei, nu-i vorbă, 
dâr Liga culturală română puțină se va 
îtnpedeoa de dorințele loră și va soi să 
dea de minciună precjioerile loră rău- 
tăoidse.

*
In dieta unguresoă s’a încheiată săp

tămâna trecută desbaterea asupra pro
gramului bisericescft-politicîî ală guver
nului. Ministrulă președinte Weckerle a 
făoută ou acestă prilegiu unele deolara- 
țiunl, cari arată vădită, oă-i stă în gândă 
numai maghiariserea și eră maghiarisa- 
rea. Singura reformă dintre cele proioo- 
tate, care se pbte numi in adevără libe 
rală, este recunbsoerea confesiunei mu- 
saioe prin lege, der și acbstă reformă 
stăpânirea ungurbsoă o face numai ou 
intențiunea de a câștiga pe Ovrei mai 
multă pentru maghiarisare, er nu din 
convingerea curată liberală. Weckerlenu 
s’a sfiită de a deolara ohiar în dietă, oă 
în sohimbulă benefioiiloră, de oarl se 
voră împărtăși Jidovii „patriotici1* Ma
ghiarii le voră oere, oa ei, Jidovii, să 
stfiruesoă în viitoră în măsură mai mare 
pentru lățirea culturei maghiare. Ba 
Weckerle cjise, oă este datoria loră spe 
oială de a oontribui la maghiarizarea 
comeroiului, oare este în mâna loră. 
Adevărată, oă în urmă recunosou în
suși, că dândă și confesiunei jidovesol 
drepturi, nu merge, ca acesta să se facă 

dependentă de condițiunl, oăcl, adause 
elă, trebue să măsurămă tuturoră oon- 
fesiuniloră, ou aoeeașl măsură. — Eată 
der cum se deoohe totă mai multă ten
dințele de maghiarisare ale guvernului 
și oum pretinsulă liberalisms nu este 
alta deoâtă o speculă condamnabilă pen
tru a înainta interesele maghiarismului.

*
Totă in săptămâna trecută s’a în

cheiată faimosulă procsu de corupțiune 
Panama. In 21 Martie jurații și-au dată 
verdiotulă și s’a publioată sentința tri
bunalului. Carol Lesseps, fiulă vesti
tului inginer Ferdinand Lesseps, și Blon
din , au fostă deolarațl vinovațl ou 
ciroumstanțe ușurătdre, er fostulă mi
nistru B a i h a u t fu deolarată vinovată 
fără ciroumstanțe ușurătdre. Cei-l’alțl șese 
aousațl: Foutane, Saint-Leroy, Beral, 
Dugue de la Fauconnerie, Gobron și 
Antoniu Proust, toți senatori și depu- 
tațl, au fostă achitați. Lesseps fu con
damnată la ună ană înohisâre Baihaut la 
5 ani îuchisore, la degradarea oivilă și 
la 750 000 fraocl amendă; Blondin la 2 
ani închieâre, toți trei mai fură con
damnați a despăgubi părțile civile, în 
suma ce o va stabili statuia și la plata 
de 370,000 franol licvidatorului societății 
pentru oanalulă Panama. Lesseps Z^Be> 
că elă totdeuna a păZită oiDstea și deoă 
a oedată unoră presiuni, elă n’a putută 
face altfeliu avândă îndărătulă său miile 
de obligatarl. In tâtă afaoerea elă a ur
mată tatălui său.

SCimLE ȘILEL
— 13 (25) Martie.

Aniversarea proclamării regatului ro
mânii. Mâne, Duminecă la 10 dre a. m. 
se va celebra ună Te-Deum în biserioa 
Metropoliei din BucurescI, din inciden
tul proclamării regatului română. Voră 
lua parte la serviciulă divină M. S. re
gele Carolă și principele moștenitoră, pre 
oum și toți miniștri, generalii și ofioerii 
superiori ai garnisonei Bucuresol. După 
terminarea serviciului divină va fi primire 
la paiață.

—x—
Alegerile dela Academia română. Mem

brii aoademiei române, în ședința din 11 
Martie, au alesă membrii în locurile va- 
oante. VotanțI ău fost 22 de mem
bri, lipsindă 9 membri. In seoțiu- 
nea literară au fostă aleși: domnii 
D. C. Olănescu (Ascanio) și Anton Naum 
In secțiunea istorică: d. Al. D. Xenopol. 
In secțiunea sciințifică : d. Dr. V. Babeșu. 
Oa membri corespondenți au fostă aleși 
în seoțiunea literară poetulă Al. Vlahuță, 
6r în cea soiințifică d-nii Dr. Leon Cos- 
movici (Iași) D. Negreanu și Sava Stefă- 
nescu.

—x—
Se cumințesct omenii noștri. Așa 

Zice „Gazeta Buoovinei", scriindă urmă- 
tdrele: „Am aflată ou piăoere, oă în mai 

multe sate omenii, său mai bine Zisă ne
vestele, soorii și părinții au prinsă la 
minte. Aoolo adeoă, unde înoepă o sâmă 
da gospodari dedațl beției, Să-și, dea 
averioioa strămoșescă pe la oei străini, sară 
femeile și nu lasă să se pârdă gospodăria. 
Ele alergă la preoți, sootă mărturia despre 
purtările cele rele ale bărbațiloră, le în- 
tăreaoă la primăriă și le bagă înjudeoă-- 
toriă, ca judeoătoria să pue risipitoriloră 
de averi epitropl. Risipitorii nu potă a- 
poi să venZă nici o palmă delooă, șinu 
oapătă nioi rachiu, nici celelalte pe da
toria. Totă așa faoă socrii cu ginerii loră 
bețivi. Pilda acesta ar fi bine să prindă 
rădăoină peste totă looulă în țera n6s- 
tră, ca să nu ne treZimă prea târZiu să- 
raol și lipiți pământului ca cei fără, țâră 
și fără căpătâiu. Am auZită ou buouriă, 
oă ămenii, cari au fostă risipitori, cu e- 
pitropl s’au alesă gospodari de frunte".

—x —
Lege forte potrivită. Din Parisă vine 

soirea, că dieta francesă a fostă adunată 
pentru a desbate asupra unui proiectă 
de lege fdrte potrivită. Anume, guver- 
nulft franoesă are de gândă, ca prin noua 
lege să se oprescă întrebuințarea de bani 
la alegeri. Ace deputațl, despre orrl 
se va dovedi, că au coruptă pe alegători 
ou bani, voră fi lipsiți de dreptulă de-a fi 
aleși. — Oând va v«ni odată și guver- 
nulă unguresoă o’o astfelă de lege în 
dietă, oăol nioăirl în lume nu se faoă a- 
tâtea coruperi ou bani la alegeri, oa în 
Ungaria?

—x—
Guvernulă românii a hotărîtă scuti

rea taxei de viză a tuturoră pașapârte- 
loră țeriloră, ou cari România a înohe- 
iată convențiunl oomeroiale. Aoeste țerl 
suntă; Francia, Germania, Elveția, An
glia și Belgia.

—x•—
Focti. Aseră pe la orele 6, a isbuc- 

nită ună fooă mare, în suburbiulă Scheiu, 
mistuindă ou totală casa și grajdurile 
economului Arsenie Badea, preoum și 
oasele tunarului Frich, împreună cu câ
nepa și marfa oe se afla în ele. Paguba 
se uroă cam la 8000 florini.

—x—
Lin Germania. O telegramă din Ber

lină aduce „din isvoră sigură" soirea, 
oă oanoelarulă (generală) Caprivi din 
Germania va repăși de pe arena po
litică. Cu ooaaiunea aceea întregă 
cabinetulă germană de aZlse va retrage. 
Se mai afirmă, că împăratulă Wilhelm 
II are de gândă să aducă la putere par
tida ultra montană olerioală, adeoă pe 
Jesuițî.

—x—
Necrologii. Dumitru Oprescu, can

toră la biserica Sf. Treimi de pe Tooile 
(suburbiulă Brașovului), a răposată as- 
tăZl la 2 ore p. m. Elă a fostă totodată 
unuia dintre cei mai zeloși meseriași ai 
noștri, care după ale sale modeste îm
prejurări întotdâuna a sprijinită ou multă 
inimă tdte întreprinderile nostre de in
teresă națională. Societatea sod. români 
din locă a perdută pe unuia dintre cei 
mai însuflețiți membri și sprijinitori ai 
săi, er noulă cord dela biserica Sf. Tre
imi de pe Tocile pe oonduoătorulă și 
inițiatorulft Bău. — DumneZeu să-lă odih- 
nesoă în paoe!

x —

— O, mânce-vă Marți sera! Ore 
oum mai puteți îndopa îti voi atâta han- 
sătă de dobitooft? — îșl Z'âe Gagarno 
și sări de-adreptulă pe masă, ca să vor- 
besoă ou cei bmenl, crecjendă, că aou 
dbră se voră fi săturată și ei.

— Tupilă te, micuțule, că vin oaii! 
— strigă atunol ună urieșă și etă oă în- 
tr’o clipă vre o trei stave de oai huz
după pe masă și de pe masă în gurile 
smeiloră, de se auZiau nechiăZendă din 
stomaoulă loră celă dipsită de porci 
și boi.

Bietulă Gagarno se tupilă sub sprîn- 
oâna ochiului unui urieșă, că nu mai soia 
ce face de mare ouragiosă, ce era. Oohiulă 
urieșului însă se umpli de lacreml și 
era să-lă îneoe pe bietulă Gagarno, ros- 
togolindu-lă în apă pănă ’n gușă, peste 
obrazulă urieșului. Norooă numai, că ’i 
se acățâ ună bumbă dela sumană și ast- 
felă rămase spânzurată pănă trecu po- 
voiulă. Atunci îșl luă Gagarno inima’n 
dinți și erășl sări pe masă.

— Măi! — strigă elă acum câtă 
putu. — Să soițl voi, că io-să vodă Fai- 

niloră Țiganiloră de lângă Marea-roșiă. 
Eu vrea să ’nvăță legile și să-ml spu
ne ți voi ce legi țînețl în țera vostră?

AtuucI împăratulă urieșiloră îlă luă 
în brațe și lă duse într’o casă, unde s’au 
fostă adunată urieșii în divanfl ; îlă pu
seră pe ună soaună și-i Ziseră să ia sâma 
oe legi suntă pe la ei, că ohiar aoum 
au să judeoe mai multe sorintell.

— Oe durere ai omule ? întrebă ună 
urieșă pe ună omă, ce vinise la ju
decată.

— Mă rogă la oinstiții de voi, eu 
am avută o văcuță și mi-a furat’o ve- 
cinulă. Eu l’am prinsă, dbr elă m’a bă
tută bine, pănă oe într’ună târZiu mi-a 
venită ajutoră și mi-am luată vaca 
înapoi.

— Bine! Tu pentru-oă nuți-ai gri- 
jită vaou, oa să nu o pbtă nimeni fura, 
vei căpăta ariște doi ani în fiere scurte, 
— er tu măi, Zi°e judeoătorulă oătră 
oală ce șăguise ou vaoa, pentru-că nu 
te-ai păzită mei bine și te-ai lăsată să 
te prindă cu rața ’n mână, vei căpăta 
30 la spate și apoi te vei duce să in

veți a sci fugi mai bine când te legi 
de-asemenea trebșoră! Sunteți mul
țumiți ?...

— Păi, că să-mi aducă mie vaoa de 
față, ca să vedeți cum mi-au bătut’o și 
schilăvit-o ! Z’se păgubașulă.

— Ba că asta nu-i trâba ta. De-aou 
noi suntemă stăpâni peste vaca ta, că 
tu n’ai sciut’o griji. Ești mulțumită ?

— Mulțumită, Z^u> c& aveți
dreptate!...

VeZl astea-să legi, drăguță ! îșl gân- 
dia marele Gagarno.

Acum veni altă omă.
— Da tu ce stropșell ai? îlă în

trebă urieșulă oelă care era județă.
— Eu, mă rogă ou supunere la 

Măria-sa, m’am scăpată din adinBulă și 
mi-am omorîtă oopilulă, pentru-oă a Zisă 
vorba asta mare, că „Tata e ună prostă". 
Aoum mă căescă și am venită să mă 
judecați!

— Tu te-ai judeoată singură. Ai 
fostă prostă și celă cuminte să nu să fi 
lăsată să-lă omori. Poți merge!

Măi, mânce-i fluturii, da oum sciu 

eștia legile! Așa am să facă și eu! — 
îșl Z'8e Gagarno, oând auZi aoestea.

Acum să întorse județulă cătră ală 
treilea omă :

— Da tu, ștrengarule, oe ai?
— Ce să am? Bogătanulă Tripădușă 

dela noi din sată și-a împlântată plu- 
gulă în ogorulă meu. Dâcă m’am dusă 
să-lă oprescă, elă m’a luată cu lăs- 
tarulă.

— Bine-a făoută! Cine-i mai tare, 
bate pe celă mai slabă. Decă nu ești 
mulțumită, aiol e bățulă !

— Ba că io-să mulțumită, numai 
TripădușI să fiă. Din a mea parte n’am 
de Zi®h nimioă !

— Mă rogă, Z1SQ uuă altulă în- 
trândă, m’a văZută vecinulă sărindă pâr- 
lazulă și mi a spartă capulă cu furooiulă, 
maoaroă n’am fostă de vină. Mă rogă 
să-i faceți judeoată!

— Bine! Mergi acasă, ia furcoiulă 
și-i sparge și tu capulă. Apoi venițl 
amândoi aici și ală cărui capă va fi 
spartă mai tare, pe acela l’om pune la 
umbră, pentru-că acela are capă mai
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Ce aduce gura dulce ? Lucru de mi
nune s’a întâmplata în comuna ungu- 
râsoă Kacso din BihorO. Birăulă satului, 
Lengyel Jânos, unii ungurii posnașă și 
ou „minte“, avea de gândii să se însâre. 
Din pricina asta a ohiămată la primăria 
comunală, ou citații în regule, pe tâte 
fetele frumâse din satfi. Bietele fete s’au 
și dusfi la primăriă, er birăula posnașă 
le-a ținuta următârea cuvântare ; „Am să 
vă săruta pe renda și aoeea, care va soi 
să sărute mai bine și va a â gură mai 
duloe, va fi făcută birăiță, va fi nevasta 
mea“. Originalula primara și-a ștersa 
mai întâiu botulo, apoi s’a apucata de 
sărutate. La începută mergea proba a- 
cesta fârte bine. Dâr nu treoură câteva 
minute și etă oă năpădesoa în casa pri
măriei părinții, frații și drăguții feteloră. 
Ei adecă auriră de vestea cu proba pri
marului. Intrânda în primăriă aoeștia l’au 

■ îndesată bine ou pumnii și bâte și deoă 
nu l’au omorîtO de tota au fosta oausa 
numai fetele, cari n’ajuns-ră să fiă să
rutate, ele au rugata pe ai loră să lase 
în paoe pe jupânula birău. Tinerii au 
voita să dea focă primăriei, dâr gendar- 
mii i-au oprita. Primarula abia deoă va 
soăpa cu viață.

—x—
Magazinul de mărfuri ala lui D. 

Lessner, din VieDa, cunoscuta în intrâga 
mouarohiâ. este asortata ou vestminte de 
primăvâră și de veră. Stabilimenculă 
d-sale, oare este moderna întocmită, o- 
feră publicului mărfuri de tota frumâse

Tel®, jart a „Gaz. Trans."
Cehulu Silvaniei, 24 Martie.*) 

Adunarea alegetorilorti români din 
cerculu electoralii Cehul ii Silva
niei, convocată pe acfi în Bă- 
sescî, s’a disolvatu cu pu
tere armată. Alegătorii, adu
nați în numeru de peste 600, s’au 
depărtată consternați, protestându 
contra abusului de putere. S’a in
sinuată apelațiă.

Literatură.
A apăruta:
Cursă de stupăritu, de A. Degană. 

La continuele întrebări, ce ’i se făcu, 
d-la Învățătora din Vețela, A. Degană, 
care atâta de frumosă s’a distinsa pe 
tăremuia stupăritului, ne râgă a aduce 
la cunosoința oelora interesați, că susa 
numitula său opă se vinde prin d-la 
Arseniu F. Bunea, seoretarula Comite
tului șcâleloră grănițerescl în Sibiiu 
(Nagy-Szeben) ou prețuia de 35 or. 
5 or. porto poștala. *

Colecțiunea Șaraga â 1 leu volu 
mula. — Iu editura librăriei Frații Șaraga 
din Iași a înoeputa să apară o ooleo- 
țiune de sorierl de-ale autorilora noștri 
oontimporanl. Fiă-oare scriere cuprinde 
peste 250 pag., într’una volumă tipărită 
ou îngrijire pe hârtiă bună. Costă una 
voluma numai 1 leu și se află de ven- 
dare la tâte librăriile prinoipale din Ro
mânia. In fiă-oare lună ese de sub pressă 
câte unfi voluma din acâstă coleoțiune.

*) Sosită erl sără, după încheiarea foiei.
— Red.

slabă, deoâtă celalaltă. Ești mulțu
mită ?

— Mulțumită ală draoului, (fise omulă 
și eși.

Cu aoestea se gătase judecata pen
tru aoeea (fi și aoum Gagamo învățase 
legile. Elă mai povesti oât-va ou Urieșă- 
împărată și apoi se rugă să-i spună că
rarea, pe unde ar pute ajunge mai re
pede la Hamila oetate.

Atunci urieșulă îlă luă în brațe și 
numai doi pași țipă pănă la Hamila. 
Aoolo puse pe Gagamo josă și peri oa 
o nălucă.

Aoum începu Gagamo a face la legi. 
Hm! Der ce legi? Erau, mă rogă, nisoe 
legi numai oa ele, că puteai să totă 
trăesol numai dintr’ală altuia.

Alexandru-Macedonă se făcuse în 
chipulă unui țărână și merse și elă ou 
o jalbă la marele vodă Gagamo, pentru 
ca să vadă aceea, ce felă de legi a

Cele apărute pănă acum suntă: 1) Elena 
Sevastos, povești; 2) N. A. Bogdana, po- 
Aeștl și anecdote; 3) Mihailă Canianu, 
poesii populare (doine); 4) N. Gane,
poesii; 5) Logofătula Costache Konaki, 
poesii; vol. I; 6) Idem volum II; 7) Mi- 
hailă Eminescu, poesii oomplete.

Volumula din urmă l’amă primita 
dilele aoestea. După câta e de volumi- 
nosa și bine esecutata, prețuia lui, de 1 
leu, este în adevără fârte neînsemnata. 
In oursula acestei IudI vora apărâ: Nr. 
8: Sofia Nădejde, novele; și Nr. 9: A. 
Vlăhuță, novele. Alte scrieri ale autori
lora : N. lorga, Caragiali, N. Gane, Ma
tilda Cugler-Poni, Elena Sevastosă, A. 
Naum eto. etc. vora apără suocesiva ou 
aoelașl preța redusa, de 1 leu.

*
In editura librăriei Stein Jănos din 

Clușiu a eșita de sub țipară : Dicționaru 
maghiarii românu („Magyar-român zseb- 
szotâr“) pentru șoole și privați, de Oc 
taviu Barițiu, profesoră gimnasiala în 
Năsăuda. Edițiunea II, îndreptată și îm
bogățită. Formata 8° de 210 pag. Pre
țuia 1 fl. 40 cr.

*
„POVESTIRĂ alese și întoomite de 

Petra-Petrescu, 1 voi. 300 pag. prețuia 
75 or., ou porto 80 cr. De vencjare la 
administrația diarului. — Tota aci se 
găsesce de vencjare de aoelașa autora: 
Studiu din economia națională. Despre 
bănci, operațiunile loră, despre efecte 
și despre burse Prețuia 45 or.

Difterită
— Măsuri de preeauțiune.—

Ministrulu ungurescu de interne 
a dată o ordinațiune în causa dif- 
teritei. Decă acesta ordinațiune se 
va duce în deplinire cu conscien- 
țiositate, se speră că în cele din 
urmă se voră mai pute rări și la 
noi cașurile de difterită, care de 
ani de c|ile bântue cu atâta furia, 
secerându în fiă-care anu vieța a 
sute și mii de copii nevinovațî.

Vomă tace aci cunoscută cu- 
prinsulu acestei ordinațiuni, atră- 
gendu asupra ei deosebita luare 
aminte a poporului nostru, care 
din pricina afurisitei bole a difte
ntei (grumăzărei) a suferită și su
fere cjilnieîî perderea multoră vieți 
fragede.

Se scie, că difterită este o 
b61ă lipiciosă. Ea se întinde și 
împrumută dela omă la omu. Din 
causa acesta, în țerile bine îngri
jite, unde chiar prin diregătoriile 
statului s’au luată măsuri câtă se 
pbte de stricte pentru a împedeca 
lățirea bdlei, difterită a încetată 
a se mai ivi. La noi înse ea bân
tue cu anii, de-o parte pentru-că 
poporulă nu scie cum sS împe- 
dece lățirea bolei, er de altă parte

făcută marele dadă țigănescă în țâ
ra lui.

— Ce-i măi, calioule? se răsti Ga
gamo, când îlă văcju, căol nu-i trecea 
prin capă cu cine avea de iuoru.

— Mă rogă, uite, am fostă la târgă 
și au venită nisoe hoți de ni-au furată 
vacile dinaintea ochiloră. Eu îi ounosoă, 
oă dâr mi-să vecini, și aou am venită 
să-mi faol dreptate.

— Și oe-au făcută ei ou vaoile?

— Păi, le-au băgată în bătă
tura loră.

— Ei ți-le-au furată pentru ei. Aoum 
tu te du frumușelă și ți-le fură pentru 
tine, der dâcă te-oră prinde, să nu îm
părți cu nimenea ce-i căpăta.

— Adecă să mai capătă și bătae 
pentru vacile mele?

— Ba nu pentru vaci, oi că pentru 
ce nu ești chipeșă de furată. Haid’ oa- 
ră-te din curte, să nu te pisăză cu ba- 

pentru-că diregetoriile ungures 
suntă și în privința acesta câl 
se pbte de trândave, du’pă cu 
însu-șl consiliulă sanitară regnici 
Iară din Budapesta a constatat 

Ordinațiunea ministrului, î 
care se cuprindă instrucțiunile d 
lipsă pentru a împedeca lățire 
bdlei, credemă deci a fi* de mai 
folosă a-o aduce și la cunoscinț 
poporului nostru. Etă ce se cțic 
în acestă ordinațiune:

Ori de oâte-orl într’ună sată s 
ivesoe unfi casa de difterită, în timpi 
de cela multa 24 de âre acesta trebu 
să se aducă la cunosoința primăriei oo 
munale. Primăriile au datorința de a lui 
fără leaoă de întârdiere mijlâcele d 
lipsă pentru a împedeoa lățirea bolei 
âr pe de altă parte voră aduoe casuli 
numai deoâta la cunosoința autorității sa 
nitare de prima instanță. (Medioulă d< 
cerca). Medioii, preoții și învățătorii 
oarl și în puterea § 80 ală art. de legi 
XIV din 1876 suntă datori a face ară- 
tare despre ivirea casuriloră de bolă li- 
pioiosă, suntă ou deosebire admoniațl la 
atriota împlinire a datorinței loră.

Pentru oa să nu se potă scusa ni 
menea cu aoeea, că n’ar fi ounosoută 
feliulă bolei, arătarea trebue eâ' se faci 
îndată ce s'au ivită ferbințeli, crri o durere 
de gâtă, chiar și deoă nu s’ar soi, că e 
âre acesta inoeputulă unei difterite, ori 
nu e. îndatorirea aoesta însă obligă nu
mai pe acele comune, undie s’au ivită 
mai multe cașuri de difterită, și numai 
față cu aoele persâne bolnave, cari n’au 
putută fi oercetate de medioă.

Casa, la care s’a ivită casulă de 
bolă, trebue să se însemne ou ună semnă 
bătătoră la ochi, care de departe să se 
pâtă vede. In oomunele, ai oăroră lo
cuitori ajungă la numărulă de 2000. 
oasele la cari s’a ivită difterită se îu- 
sâmnă cu ună biletă rcșu. Cercetarea 
aces^oră ca-<e apoi nu este iertată, mai 
alesă însă copiiloră și, celoru ce facă parte 
din familiile cu copii le- este strinsă 
oprită de a întră in asemenea case. Stra- 
jele seu păzitorii stradeloră, voră fi res
ponsabili pentru ținerea acestei porunol. 
Dâcă însă porunca ar fi călcată, ori ne
băgată în sâmă din partea cuiva, se va 
pune înaintea oasei-, în oare s’a ivită 
boia, ună păzitorii anume, âr pe aoestă 
păzitoră va ave să-lă plătesoă eelă oe a 
eăloată porunca.

Când într’© comună se ivesoe pri
mula casă de difterită, casa îu oare s’a 
ivită boia trebue să se pună sub pază 
strictă, pentru oa în aceea nimenea să nu 
pâtă întră, afară de membrii familiei, de 
medică și de primară. Din casa, în care 
cineva sufere de difterită, nici unui copilă 
nu-i este ertatiî a merge la șcdlă; ori la 
alte case-, der nici omeniloră mari din 
asemeni oase nu le este ertată a merge 
la oasa altora, ori la loourl publice pre
cum ar fi la biserioă. jocuri, la adunări 
etc. Oamenii sănătoși ai oasei trebue, pe 
oâtă numai să pâte, despărțițl de bol- 

rosulă ăsta. Ori tu vrei să mă înveți pe 
mine, oum să faoă legile, belitule? — 
Dute’n bâzdâgănile!

Alexandru-împărată fârte s’a minu
nată de aceste nesdrăvănii ale lui Ga
gamo și mi-l’a luată pe bietulă vodă 
țigănescă cu oătanele și mi-l’a închisă 
între doi munți, la-olaltă cu oapcânii, 
apoi între munți a pusă ună olopotă, pe 
care-lă dăinăventulă și face: tong—tong! 
er elă crede oă-i Alexandru-împărată și 
nu cuteză să fugă. Aoolo-i Gagamo și 
astăcfi, âr rămășițele poporului său îlă 
caută peste tâtă lumea, ou cățelă ou 
peroelă după ei și ou sdrențele’n spate. 
De aoeea n’au Țiganii nici oapă, niol 
fasole, oă n’au avută niol-odată, da-i-așl 
lui Sarsailă, faraoni oe suntă, că pentru 
ei am bosoorodită aci, de vă voră durâ 
urechile.

Nopte bună!
1 Bodina.

—----
oare părinții vrendă să o- ascundă, n’au. 
ohiămată medioulă.

Cadavrele celoră morțl de difterită 
numaii deoâtă trebuescă transportate la 
casa rece (oase pentru morț?)j dâr unde 
asemenli case- du se află, pe timpulă boleii 
celă puțină trebue să se înființeze.. Trans
portarea cadavrsloră nu i eriată a se face, 
decâtă numai cară, ori căruță., Otoioe- 
inlft, de a duce sicriulă ou cadavrulă co
pilului în mâni, ori sub-8U®ră, este câtă» 
să pâte de- strinsă oprită. Autoritățile- 
comunale voră îngriji, oa la astfelu de 
înmormântări, copii la nicii ună casă să nu 
ia parte-, peste țotă în.-ă astfelă de îmor- 
mentărl se voră faoe forte simplu și fără, 
a lua parte- la ele niol ună- publică.

Obiectelfe, cari au. venită în atin
gere cu bolnavulă de difterită, preoum 
hainele de pată, schimburile, pahare, 
linguri, tăiere eto. — trebue să se ferbă 
bine și să se spele ou leșiă, seu să se 
dezinfecteze în vapori de apă la isvorQ; 
schimburile, hainele și așternuturile mai 
fără preță (oum ar fi d. es. străjaoulă 
sâu saltâua eto.) trebue- să se ardă.

După vindeoarea deplină a bolna
vului, ori după transportarea lui la spi- 
tală, padimentulă odăei trebue să se 
spele de mai multe-orl ou soluțiune caldă 
de sublimată, păreții trebue văruițl, âr 
mobilele să se trece cu mecjă de pâne. 
Acolo, unde se află medioă pentru bole 
lipioiose, tote acestea se întâmplă sub 
ochii și îngrijirea lui, prin âmenî anume 
învățațl la acesta.

In oasele nepadimentate, dâoă per
mite timpulă de-afară, trebue să se sape 
pămâutulă la adâncime de-o urmă și să 
se umple cu pământă prâspătă. Dâcă 
acâsta n’ar fi cu putință, fața căsei tre
bue opărită ou leșiă fiertă. Locuințele 
umede și întuneoose, fiindă fârte potri
vite pentru păstrarea veninului de difte
rită, trebue neapărată să se usuce oâtă 
să pâte de bine, trebue făcută, ca să fiă 
luminose și prin desohiderea desă a fe- 
restriloră să se ourețe și înoâscă aerulă. 
In timpulă câtă bântue boia nu voră fi 
suferite fereștrile, oarl nu se potă des
chide. Când familiile se mută, locuințele 
trebue din nou desinfeotate.

Mai e de însămnată, oă veninulă 
sâu baooilulă difteritei se lipesce și de 
părțile dinafară ale omului, mai alesă 
insă în lapte, baccilii difteritei se sporescă 
forte tare. De aoeea în timpulă câtă bân
tue boia este strinsă oprită a se vinde 
lapte dela casele acele, unde cineva e 
atacată de difterită.

Acestea suntu instrucțiunile cu
prinse în ordinațiunea ministerială. 
Preoții, învățătorii și toți cărtu



Nr. 58 1893. GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 5.

rarii dela sate au datorința mo
rală de-a aduce la cunoscința po
porului aceste instrucțiuni și de 
a-lă povețui, câtă mai bine și mai 
pe largă asupra mijloceloră, prin 
cari se se potă feri de primejdiâsa 
bâlă a difteritei, care în sînulă 
poporului nostru continuă a se
cera, când într’o comună, când 
într’alta, numerose victime.

ECOITOIOA.
G â s c e I e.

Gâscele suntă pentru economii, 
cari se ocupă seriosă cu crescerea 
și îngrijirea loră, unu isvoră de 

' câștigă forte frumosă. Celă mai 
principală lucru pentru ele este 
apa. Decă nu avemă în jurăvre-o 
apă curgetore, trebue celă puțină 
se ne îngrijimă ca ele se aibă în 
tot-deuna apa de lipsă pentru a 
se pute scălda.

Gâscele începă a oua, cam pe 
la finea lui Februarie. Când cu 
cioculă începă se adune sub ele 
fire de paie, ori altfelă de gunoiu, 
acesta e semnă că a sosită tim- 
pulă sâ oue. Dela o gâscă de soiu 
bună putemă căpăta și pănă în 
30 de ouă. Dâcă ouăle voimă să 
le țînemă pentru clocită, atunci 
trebue se le așeefămă în câlțl ori 
în vată.

îndată ce gâscă isprăvesce cu 
ouatulă, începe să clocescă. Atunci 
pregătimă cuibulă și în fiă-care 
cuibă așecțămă câte 10 ouă, pe 
cari are să le clocescă aceea-și 
gâscă, care le-a ouată. Lângă 
cuibă se pune apă și mâncare în 
de-ajunsă. Decă însă ouăle de 
gâscă voimă să le clocimă cu 
găină, ori cu curcă, atunci sub 
găină se potă pune 6, er sub curcă 
10 ouă.

In timpă de o lună, puii prindă 
a eși. Care cum ese, numai decâtă 
trebue luată de sub gâscă, pentru 
ca să nu începă a ciripi, căci 
gâscă auc|indu-i ciripindă, pără- 
sesce cuibulă și nu vre să aștepte 
pănă voră eși și ceialalți pui. Puii 
luați de sub gâscă trebue puși în
tr’o coșarcă căptușită cu paie și 
țînuți la ună locă caldă, pănă 
când esă din gădee și ceialalți.

In prima cți, puiloră de gâscă 
nici nu este de lipsă a li-se dade 
mâncare; după aceea îi hrănimu 
mai întâiu cu golomdțe de terîțe 
de grâu, apoi le damă tărîțe și 
păsată de orză muiată în apă, 
cartofi (picioci, baraboiu) fierți și 
urcpcl, ori sălată. Pe timpă fru- 
mosă, după ce s’a luată rouă, puii 
potă să ese câte puțină și afară 
la câmpă, der când timpulă este 
umedă și ploiosă, ei totdeuna tre
bue ținuți acasă, într’ună cotețu 
caldă. Mai cu semă atunci suntă 
gingași puii de gâscă, când au 
începută să le crescă aripele. Decă 
scimă să-i păzimă așa, ca să trecă 
peste periodulă acesta fără a se 
reci, nu mai avemă să ne tememă 
de nimică. La șese săptămâni, 
puii începă să fîă buni și de 
friptură.

Peste vară, gâscele găsescă 
atâta hrană în apă, înjurulă ape- 
loră de pășune, apoi pe miriști, 
în plevă și în ogrăzile cu bucate, 
încâtă mai că nici nu mai e lipsă 
a-le da de mâncare. In timpulă 
acesta ajunge, decă sera când se 
întorcă dela câmpă, li-se aruncă 
câțl-va pumni de oi'4ă, ovăsă, ori 
tărîțe.

Dintre tâte galițele, gâscele se 
potă mai bine îngrășa; carnea 
loră încă este cea mai gustosă. 
De obiceiu gâscele menite pentru 
îngrășată se îndâpă, timpă de 
.3—i săptămâni, cu cucuruză mu

iată în apă seu cu făină de orză. 
Acesta se face de 3 ori pe cji-

Peste iernăsă selase numai atâtea 
gâsce, câte voimă se avemă de 
prăsilă, deorece iernatulă loră costă 
forte multă.

Cum amă epsă, gâscile aducă 
frumosă câștigă pentru cei ce se 
ocupă seriosu cu ele. Elemcăună 
rolă destulă de însemnată și în 
negoță. La orașe se găsescă multe 
familii, cari trăescă, ba încă își 
adună și averi numai prin neg-o 
țulă cu gâscile; le cumpără dela 
sate eftine, le îngrașe și le vândă 
scumpă.

Der nu numai că gâscile în
grășate se vândă cu prețuri mari, 
der mai formeză și penele loră 
ună articulu însemnată de co- 
merciu. De-altmintrelea e de în- 
sămnată, că penele dela gâscele 
slabe suntă totdeuna mai fine, și 
se vândă cu preță mai bună. O 
gâscă bună, smulgându-se de trei- 
ori la ană, dă celă puțină o ju
mătate de fontă de pene. Gâsca- 
nii (gânsacii) se potă smulge în
dată ce a dată căldura, după ce 
adecă au eșită puii din gădee; de 
aci încolo se smulgă totă la 2 
luni odată pănă ierna; cu totulă 
adecă cam de 3—4 ori la anu. 
Gâscele cu pui nu trebue să se 
smulgă pe câtă timpă puii suntă 
mici. Prin Iunie seu Iulie, când 
adecă puii nu se mai vîră sub 
aripi, putemă să i smulgemă și pe 
ei, er în Augustă, ori Septemvre 
îi putemă smulge de odată cu gâs
cele cele bătrâne. — Gâscele ucise 
trebue să se smulgă îndată, pănă 
suntă încă calde.

Penele, după ce s’au uscată 
de-ajunsă, le așeflămă într’ună coșă 
de perină, der nu este ertată să 
fiă apăsate, ci câtă se pote de în- 
fânată. Coșulă cu pene se țîne 
apoi la ună locă uscată și din 
când în când îlă mai batemă în 
mâni și-lă punemă la sdre, er în 
serile lungi de ernă le scărmă- 
nămă. Penele astfelă pregătite se 
potă vinde apoi cu preță forte 
bună.

Dintre botele gâsceloru însem- 
nămă: ciuma. Când acesta s’a ivită 
între gâsce, numai decâtă trebue 
se oprimă gâscele de-a mai merge 
la loculă obicinuită de pășune și 
să le ținemă în grădină, seu mai 
bine 4’0h la ună locă departe, de 
unde a isbucnită ciuma. In ast
felă de cașuri e bine a se face 
asemenea și cu celelalte galițe.

In căldurile mari de peste vară, 
decă gâscele suferă lipsă de apă, 
adese-ori li-se facă verml la urechi. 
In casulă acesta trebue să le tur- 
nămă în urechi câți-va picuri de 
oleu de lemnă.

Mai suferă gâscele și de bota 
căpiărei, carea se pâte cunâsce din 
sămnulă, că gâscă capiă se în- 
târce și se învârte ne’ncetată. N’a- 
vemă, decâtă să împungemă nu
mai decâtă pelița notătâre dintre 
ghiarele dela piciâre, se scăldămă 
apoi gâscă capiă în apă rece și 
prin acesta sigură se va vindeca.

In fine, în casă când s’ar umfla 
gușa, să dămă gâscei bolnave să 
mănânce bucăți de pâne muiate 
în rachiu și amestecate cu bucăți 
mărunte de foi de varză. Prin 
acesta se va vindeca.

Pomâritulti.
Crenguțele de altuitu.

Crenguțele le luămă numai de 
pe pomi, cari acum producă, deci 
la cari le cunâscemă fructele, și 
nici de câtă dela pomi neproduc
tivi. Acele le tăiemă din ernă, în 
Faură ori Mărțișoră, și le păstrămă 

în pivniță în arină (năsipă) pănă 
la timpulă altoirei. Atunci le sco
team apoi și le folosimă. De nu 
am putută însă lua crenguțele din 
iernă, bună oră de nu am avută 
pomi nobili de a îndemâna, ori 
chiar de am avută, păte că nu 
avemă pivniță unde se păstrămă 
crenguțele, în acelă casă luămă 
crenguțele atunci, când prinde mă 
a altui, — în Aprilie, pentru al
toirile în copulare și crepătură, 
er pentru altoirea în câjă, care 
se întâmplă numai în Maiu, încă 
le luămă în Aprilie bareml, decă 
nu le am luată din ernă.

Decă luămă crenguțele în Apri
lie, e destulă de le așe4ămă în 
pământă, la locă scutită de sdre, 
îngropate de totă în pământă câtă 
numai vârfurile se le fiă afară, și 
de acolo totă scâtemă când al- 
tuimă, er celelalte totă în pă
mântă le păstrămă. Nici nu-i bine 
a scâte din pământă, ori chiar din 
pivniță, mai multe crenguțe odată, 
decâtă câte credemă, c’omă pute 
folosi în 4iua aceea, că purtân- 
du-le de îcl-colo, le usucă lesne 
vântulă primăverei.

Ori că tăiemă crenguțele ierna, 
(ceea ce e mai bine), ori că le 
tăiemă primăvera, se punemă bine 
sâma, că din care parte a pomu
lui tăiemă crenguțele. Că cele din 
partea despre mie4ă-4i a pomului 
suntă cele mai bune, deârece ele 
suntă mai bine copte și pe ele 
suntă mugurii mai bine flesvol- 
tați.

Crenguțele apoi le tăiemă nu
mai cele de ună ană de bătrâne 
și adecă cu puțină lemnă de doi 
ani sub ele, care se cunoscă după 
nodurețulă, ce lă au. Sub nodu 
cam de 2 degete tăiemă crengu
țele și le așe4ămă în mănunchiuri 
frumose, câtă de pe fiă-care pomă 
nobilă se fiă rămurelele într’ună 
singură mănunchiu ; nici nu ames
tecăm ă crenguțe în mănunchiuri 
de pe mai mulțl pomi, numai în 
casulă decă suntă chiar de aceea-și 
specie și neamă. D. e. luândă 
crenguțe de pe ună mără bătulă, 
nu le punemă în mănunchiu cu 
altele de pe ună mără ponică, 
nici crenguțele de pără Napoleonă 
cu cele de pără muscată.

Mănunchiurile le legămă fru
mosu și le înfășurămă cu o țidu- 
liță, pe care scriemă numele po
mului, de pe care le-am luată. 
Astfelă, când prindemă la altuită, 
luămă mai întâiu numai ună mă
nunchiu, și totă din elă altuimă 
pănă am folosită crenguțele tâte. 
Și cum am altuită ună pomă, în- 
dată-i punemă o țiduliță (biletă) 
pe care am scrisă specia mlădiței 
altuite, că de s’a prinde, și po- 
nulă acela va fi de aceea specie. 

Și lucrulă acesta e fârte de lipsă, 
ca să scimă din care neamă de 
pomi câți avemă? Avemă destui 
ori că ne chiar întrecă, de putemă 
și vinde? Decă da, atunci scimă 
cu bună sema ce vindemă, er lu
crulă acesta vre se-lă scie cum- 
pârătorulă negreșită.

Așa facemă apoi cu fiă-care 
legătură de crenguțe, pănă am gă- 
tată altuirea de primăvera. Pen
tru altuirea de vara, aceste cren
guțe nu mai suntă bune. Ele se 
iau de pe pomă atunci, când apoi 
se și ia mugurulă de pe ele și se 
oculeză, cum vomă vede la tim
pulă seu.

Cera de altuitu.
Avemă pădureții, avemă unel

tele trebuinciose, avemă și cren
gile nobile, acum așteptămă pănă 
colea ce prindă pădureții a se 
luci la cojă, er mugurii a plesni, 
a înverzi, ceea ce se întâmplă de 

regulă în luna lui Aprilă, ori de 
se desprimăvărâză curândă, chiar 
cătră finea lui Mărțișoră. Deci pu
tem □ prinde la altuită Der pănă 
a nu scote crenguțele de unde 
le avemă, spre păstrare, să ne fa
cemă ceră de altuită, seu cum se 
mai numesce, alifia de pomi, că fără 
ea, la altuitulă de primăvera, pu
țină ispravă putemă face.

E dreptu, că betrânii noștri, 
unii vinceleri și alți omeni iubi
tori de pomi, folosescă numai Iută 
cleiosă, frământată cu pâră de 
vită, der acela nu e destulă de 
bună, ba pentru pomișorii tineri, 
subțiri, nu e de locă bună. încă 
la pomi mai groși, cari se altuescă 
în câjă — trecă-ducă-se, der și la 
aceea mai bună este alifia. Și suntă 
multe, fârte multe soiurile de ali- 
fîă, der nu tâte suntă de-o potrivă 
de bune. Că nu i destulă, că am 
legată cil o alifiă âre-care rană a 
pomului, ci trebue sâ scimă înainte, 
că acea alifiă de bună semă i-a 
ajutată pomului ca se-șî vindece 
rana curândă. Multe soiuri de ali
fie însă nu au acestă însușire, ba 
mai e și împrejurarea, că suntă 
focă de scumpe, cu deosebire în 
apotecî, (farmacii). Deci e bine ca 
se ni-le scimă face noi de noi, că 
ne vină multă mai eftine și apei 
și suntă mai bune, numai se ne 
deprindemă a-le face cum se cade.

Eu facă cera de altuită așa: 
îmi câștigă ceră de stupu, reșină 
negră, terpentinii groșii și său; din 
fiă care pună materiă totă pe o 
formă de multă, său pâte ceva și 
mai puțină. Ca se le nimerimă 
bine, trebue cântărite, ca se nu 
fiă mai multă dintr’una, decâtă 
din alta. După ce leam tâte de-a 
îndemână, iau o cratiță (tigaiă) de 
fieră, ori de Iută și pună sub ea 
cărbuni aprinși. Foculu cu pară 
nu e bună, că lesne se pâte fu
rișa undeva se ne facă daună; 
apoi afară de aceea, în cratița 
pusă numai pe cărbuni se topescă 
materiile numai încetă și multă 
mai bine, decâtă la flacără. Apoi 
nici nu topimă cera de altuită în 
casă, că topindu-se dă ună mi- 
rosă cam greu și grețosă pentru 
unii âmenl. In cratiță punemă 
mai întâiu cera și o lăsămă se se 
topescă bine pănă e fluidă cum 
se cade. Atunci punemă numai 
decâtă în cratița cu cera cea 
fiertă totă pe atâta rășină negră. 
(De nu avemă negră, putemă pune 
rășină de bradă albă, numai câtu 
aceea fiind cu scârbă și cu unele 
gozuri, e mai bine să o topimă 
deosebită și apoi în stare fluidă 
se o strecurămă peste ceră; asta 
încă e bună, de multe-ori cu de 
acesta mi-am făcută alifia, și încă 
forte bună). După ce prindă a 
fierbe bine, cera cu rășina la o- 
laltă, de suntă totă ună fluidă, 
punemă terpentinulu celă grosă, 
erăși atâta, câtă a fostă porțiunea 
de ceră, ori de reșină.

De însămnată este, că de când 
am pusă cratița cu căra pe căr
buni, totă mestecămă cu ună be- 
țigașă, ca se nu se lipescă de 
vasă. Decă și terpentinulă este 
bine fluidă, mai punemă puțină 
său, cam câtu o nucă, fiă chiar de 
celă de pe lumină, și eră meste
cămă pănă și acesta e bine topită.

Acum materia acesta fluidă o 
turnămă încetă într’ună blidă cu 
apă rece, curată. Ea îndată s’a 
făcută turtă de-asupra apei; noi o 
totă apăsămă apoi în apă pănă 
se sleesce bine. Apoi ne ungemă 
mânile cu unsâre și prindemă turta 
aceea din apă și o frământămă 
bine în mâni, ca se ese tâtă apa 
din beșicuțele, ce s’au formată 
în ea.
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Dură ce am frămentat’o bine, 
o iacemu șuștuluci, adecă rudițe 
ca degetulu de grdse și câte de 
unu decimetru de lungi; acei șuș- 
tulucl îi înveluimu apoi în hârtiă, 
ca se nu ni-se lipescă de haine, 
ori ca să nu se lipescă pulbere de 
alifiă. Din alifia acesta putemii 
lua când și câtu ne trebuesce, cu 
verfulu bricegului, o lățimii între 
degete și o punemQ pe rana po
mului, unde se lipesce fdrte bine, 
decă cumva nu plouă afară, ori 
decă nu-i din semă afară frigu. 
Altcum pe ploiă și recelă mare 
nimeni nu altuesce.

S’ar întreba cineva, că de ce 
se amestecăm chiar tdte patru 
materiile aceste, când facemd ali
fia; n’ar fi 6re destulă și numai 
trei, ori doue materii la facerea 
alifiei ? Etă de ce:

Cera singură ni-ar veni prea 
scumpă și nu se lipesce așa bine, 
ca decă o amestecămu cu rășină; 
numai cera cu rășina de o pu
nemă, ni-o fură albinele de pe 
altoi, deci adăugămă și terpen- 
tinulu, ală cărui mirosii nu place 
albineloru; der ca să putemu mai 
lesne lăți alifia între degete, pu- 
nemti și seulu și atunci e alifia 
în adeveru bună și albinele nu 
o fură.

Acesta e alifia, ce o folosescu 
eu și de douăzeci de ani, cu celO 
mai bună succesâ, și deci acesta 
o și recomandă cu deosebire ori 
și cui, mai adăogându, că cine 
vre se altuescă prin copulare, e 
bine ca alifia se și-o întindă pe o 
pânză îndată ce și-a scos’o din 
apă; mai lesne o întindemă cu 
unu cuțitu încălzită. Din pânza 
aceea (care-i mai bună de e cârpă 
veche)sfârticămu, orităiemu câte-o 
peteluță câtă degetulă și îufășu- 
rămu pomulă copulatu.

POVEȚE.

In contra strepecțelei dințiloru. Când 
dinții se strepecjescă din causa 
acrimei, este destulă pentru ai 
aduce în starea de înainte, fre- 
cându-i cu puțină sare de bucă- 
tana.

*
Se luămu sema de sănătatea co- 

piiloru noștri. Averea cea mai fru- 
măsă a Românului trebue să fiă 
copilașii săi. Românulă dără pen
tru copii muncesce, pentru copii 
își trage bucățica dela gură, pen
tru copii trăesce și cea mai mare 
bucuriă, ce-o are elă, este bucuria 
de copiii săi. Deră ca să aibă Ro
mânulă bucuriă de copii, trebue 
să grijescă ca ei să fiă sănătoși. 
Boia cea mai rea, care a începută 
a secera de ună timpă încdce co
piii noștri, este băla de gâtă, seu 
cum îi mai cfică anghina. Spre a 
feri copiii de acesta băla urîciosă, 
este bine a-i deprinde de mici ca 
să-șî spele mai alesă sera înainte 
de culcată gura și gâtulă cu apă 
curată prăspetă și etă de ce: Decă 
se culcă copilulă cu gura și cu 
gâtulă nespălată, rămășița mân
cării, ce a mâncat-o și se află 
printre dinți ori și pe pelița gâ
tului, începe peste năpte a pu- 
trecți, și din putregaiul ă acela se 
isca apoi felurite băle. Și er ar fi 
forte bine se-i deprindemă pe co
piii, ca ei să se spele în tătă sera 
și dimineța cu apă prospătă pe 
peptă și pe grumază, apoi să se 
ștergă cum se cade cu ștergarulă, 
ca nu cumva se se răcescă căci 
numai așa voră fi ei scutiți de 
gâlci, guturaiu și alte rele. De 
altmintrelea ceea-ce spunemă aici 
despre copii, să o facă și toți ăme- 
nii în verstă.

Păstrarea slăninei. Eată ună mij- 
locă folositoră pentru păstrarea 
slăninei: După ce am lăsată slă
nina 17 4fl0 în sare, luămă o cu- 
tiă mică de lemnă, care va pute 
să conțină 3 pănăîn 4 bucăți. In 
urmă așe4ămă fenă pe fundulă 
ei și înfășurămă fiă-care bucată 
de slănină cu fenă și le punemă 
înlăuntru, îngrijindă ca ele să fiă 
despărțite între densele prin câte 
ună strată de fenă. După ce cu
tia a fostă bine îndesată cu fenă 
în tote părțile, o închidemă și o 
punemă într’ună locă uscată. Slă
nina astfelă păstrată nu va rân- 
ce4i nici odată.

Soiri comerciale.
B.-Pesta, 18 Martie. Negoțulă de 

producte, în genere, reetrînsă, de manu- 
frcturl mulțămitoră. NumSrară în piață 
abundantă. Interese pentru efecte prima 
3*/2°/o.

Cereale. Târgulă de buoate pe pie
țele esterne aprdpe peste totă, a fostă 
m61e din causâ, că speoulanții au des- 
voltată puțină aotivitate. Prețurile au 
scăzută, cătră sfârșitulă sâptâmânei însă 
âră s’au consolidată.

Victualie. Ouă 46’/2—47 la 1 fl.: 
lada de 1440 buofițl 30 50—31 fl. — 
Paseri. Gâsce îngrășate 5 50 pănă 7 
fl. — oelelalte 2 80—3'30 florini, pui 
90 — 1 30 florini, curcani 5—6 fl 50 pă- 
rechea.

Tergulu de viței. Prețurile s’au iefti
nită. Vii 32 — 34 cr., prima 34—36 cr. 
ohiiogramulă, tăiațl 50—52 cr. —Miei 
3—5.50 fl. părechia.

Păstăiose. Fasolea albă 6—6'50 fl., 
mazărea 8 50—9 50 fl., lintea 9 fl., mai 
bună, curățită, 15 fl., hrișcă 4'25—4’50 
fl. (suta de ohilogr.)

Nuci. Fruntea de Tansilvania, 32—33 
fl., de Bosnia 18’20.

Lâna a fostă căutată fărte tare de 
rândulă acesta ou deosebire de liferanțl 
pentru armată, făcendu-se astfelă tran- 
saoțiunl neașteptate. Prețurile bune.

WLTE SI DE TOATE.s

Regina reginelor^.

La sfârșitulă oarnavalului se ser 
beză, în fiăcare ană, ună mare iubileu 
ală femeiloră frumdse din mahalalele 
Parisului. Ele suntă, de obiceiu, spălă
torese și îșl alegă o representantă aloră, 
pe care o numescă „Regina regineloră“.

In anulă aoesta a fostă regină oea 
mai frumosă spălătoresă din Parisă nu
mită Eugenia Petit. In onârea ei s’a 
făcută o mare serbare tradițională și pe 
stradele Parisului au trecută numerăse 
oară de triumfă.

Cortegiulă era astfelă oompusă :
In fruntea cortegiului se afla caval- 

oada studențiloră universitari; apoi ur
mau musioanții, 15 oară ale lucrătoriloră, 
ale vendătoriloră din hale, pe urmă alte 
18 oară, între cari se afla frumosulă cară 
ală d-nei Eugenia Petit, oare avea în 
capă o coronă strălucită, împodobită ou 
diamante — dară dată de tote societă
țile din Parisă.

Pe oarulă aoesta se aflau o mulțime 
de dame de onore, oarl întovărășiau pe 
d-na Petit ca pe o „Reginău.

In urma carului ei triumfală, veniau 
alte 18 oară, în cari se aflau represen- 
tanții tuturoră ven4ătoriloră din Parisă, ca 
oomercianții, bucătarii, măoelarii, spălă
toresele, eto.

La urmă de totă au venită alte 20 
de cară afegorioe, representândă pe ti
nerii veseli din Parisă.

Aoestă cortegiu imensă, avea o lun
gime de 3 kilometri.

Iu oarulă în oare se afla „Regina 
regineloră“ se aflau peste 200 de per- 
sone și era trasă de 100 de oai.

Cheltuelile serbăriloră s’au ridicată 
la 200,000 de fr.

„Regina regineloră14, adecă frumdsa 

spălătoresă Petit a fostă aclamată oăl- 
durosă de mulțimea imensă, oare sta pe 
stradă.

D-na Petit a fostă proolamată una
nimă Regina tuturoră spălătoreseloră din 
Europa. Astfelă s’a sfârșită carnavalulă 
la Parisă.

*
O prieteniă pănă la morte.

La Guthriesville (Pensilvania), ună 
orașă mare și ou multe afaoerl oomer- 
oiale, se aflau 3 prieteni, așa de intimi 
și ds buni, înoată nici odată nu puteau 
trăi unulă fără altulă.

Unulă se chema Rogers, directorulă 
poșteloră, er ceilalți doi. Elston și Kiok.

In intervală de 12 cesurl, cei 3 
amici au dispărută în modă curiosă.

Cu o di mai înainte Rogers și Els
ton s’au dusă la Westchester, ună orașă 
la oâțl-va chilometri departe de Guth
riesville.

Abia s’a întorsă er în orașulă loră 
și Rogers a murită imedjată pe stradă, 
lovita de ună ataoă de gută. Mâhnită 
din causa morț i prietenului său, Elston 
s’a suită repede într’o trăBură și a por
nită acasă. Pe drum însă calulă a că 
<}ută de-odată josă mortă. In momentulă 
acela venia tramvaiulă, care a trecută 
peste Elston, rănindu-lă oribilă.

Nenorocitulă a murită peste câteva 
minute la spitală.

Audindă despre pățania prietiniloră 
săi, Kick a înebunită deodată și s’a dusă 
în grajdă unde s’a spen4tiraf^-

*
Licitația unei menagerii.

O licitație de ună felă ou totulă 
nou a avută looă la Londra.

E vorba de vândarea animaleloră 
dintr’o mare menagerie cunoscută sub 
numele de „Menageria regală din Windsor 
Castleu.

Ună elefantă bine dresată s’a vân
dută cu 215 livre (5375 franci, ună leu 
170 livre (4250 franci), ună tigru 105 
livre (2625 fraud), pe când cămilele n’au 
fostă plătite de câtă cu 50 livre (1250 fr.), 
seu chiar 25 livre (625 franci.)

Prețuia unui ursă s’a urcată Ia 5 
livre (125 franci) și hienele la 9 livre 
(250 fraud) de capă.

Maimuțele au fostă vîndute cu 1 
livră (25 franci) fiă-care.

Ună Kanguoron s’a vândută cu 17 
livre (425 franci).

*

Doi âmenî morți pentru unu câne.

Dâcă cânele e amioulă omului, apoi 
de sigură că și omulă e amioulă oânelui. 
Dovadă următârea întâmplare:

O femee ou numele Duteoh diu Pa
risă, a fostă găsită, într’ună din (filele 
treoute, spânzurată în odaia sa. Comisa- 
rulă de poliție făoândă oonstatările judi
ciare, a aflată pe masă o scrisâre adre
sată lui. Conținutulă scrisorii era urmă 
torulă:

„Domnule, când vei ceti rândurile 
acestea eu voi fi mortă. Mă sinucidă 
fiindă pre desperată din oausa morții 
bărbatului meu. Bărbatulă meu a murită 
din causa ordonanții d-loră Loze în contra 
câniloră.

„Văduva Dutech, bijutieră, str. Cha
pel No. 48.“

Intr’adevără, oă bărbatulă ei ave 
ună oâne fdrte frumosă pe oare îlă iube 
fârte multă. D. Lozâ însă dăduse o or
donanță oa toți oâni aflațl pe străcjl să 
fie băgați în dubele ambulante și apoi 
dațl pe mâna hengherilor^. Ună agentă 
de poliție văcjeadă pe stradă cânele lui 
Dutech, a făoută ou elă oeea oe i se po- 
runoia în ordonanța polițienâscă.

Bietulă bijutieră s’a înbolnăvită de 
nâoază că a perdută cânele iubită și de 
desperare a murită peste 4 (file. Femeia 
s’a spântfiirată.

Iată dâr doi dmenl morți pentru ună 
câne! La noi 6re s’ară întâmpla totă 
așa? Mi se pare oă ar fi din contră. Adecă 
ar muri tocmai din pricina câniloră lă- 
sațl liberi pe stradă și oare adese-orl tur- 
bâză și mușoă trecătorii.

*

„Șerpi veninoși in Europa1*.

Ună profesoră dela universitatea din 
Zurich, (Elveția) dr. Kaufman, a făcută 
și publicată o interesantă statistică a 
tuturoră mușoăturiloră de șerpi întâm
plate în Elveția de 40 de ani încoce.

Numărulă tuturoră casuriloră atinge 
cifra de 63, dintre cari 53 pricinuite de 
vipere de Jura și 10 de cele-l’alte soiuri 
de vipere. Unsprezece din cei mușcațl 
au fostă copii mai mici de 10 ani.

In marea maioritate a casuriloră, 
mușcăturile au fostă la mână și la de
gete și s’au întâmplată Ia culesă de 
mure, adunări de așchii etc. In două oa- 
surl aceesșl viperă a mușcată pe rândă 
două persdne și a doua mușoătură a 
avută ună efectă totă atâtă de violentă, 
ca și cea dintâiu.

Optă cașuri, din aceste mușcături 
au fostă mortale. Mortea a venită în 
timpă dela 8 ore pănă la 5 (file.

Două cașuri cu deosebire Intere
sante au fostă: Ună copilă de ună ană 
și jumătate mușcată de ună capă de vi
peră tăiată de c^tră trunchiu la secere, 
a murită după 18 ore. Ună altă copilă, 
de aceeași vârstă, a fostă mușoată de 
mână pe când dormea în leagănă, și a 
murită după 8 ore. Ună păstoră din 
Bergell și-a tăiată degetulă mușoată, cu 
ună brieegă și s’a vindecată.

Trageri la sorți.
3% losurl onciare eni. II din 1889, 

6 Martie, ser. 142/47 1482/9 1793/49 
2304/8 2524/19 3635/21 3665/40 4489/15 
5553/22 5628/3 6190/7 6470/12 6588/19 
7176/22.

In amortisare ser. 1675, 5169, 7322.
Din câștigurile de mai înainte suntă 

neridicate ser. 123 n. 48. 413 n. 35, 
431 n. 25 6269 n. 27; er din amorti
sare ser. 104. 110, 312, 494.1709, 1769, 
1979, 2205, 3952, 6295, 7745.

Basilica, neridicate din tragerile de 
pănă aoum: ser. 44/71 99/37 161/35 
164/70 197/48 201/44 202/17 319/48
325/71 326/15 400/38 438/88 571/43
592/19 679/64 802/55 813/54 828/32
859/34 882/71 884/33 898/89 929/51
1067/611073/1001075/441094/621233/43 
1237/72 1239/81 1289/75 1319/19 1385/4 
1385/40 1398/13 1443/46 1485/72 1509/81 
1542/96 1650/24 1696/78 1715/48 1851/55 
1890/34 1936/26 1942/51 1970/48 1998/18 
2169/37 2183/25 2269/61 2287/66 2378/48 
2518/87 2525/8 2577/15 2628/43 2660/38 
2677/55 2683/45 2713/94 2737/46 2742/46 
2750/20 2769/40 2828/92 3000/83 3034/93 
3137/54 3239/42 3277/23 3334/1 3413/64 
3437/55 3438/22 3546/1 3692/44 3711/29 
3725/963782/100 3792/15 3837/53 3851/36 
3890/37 3922/59 3950/28 4153/21 4363/11 
4437/12 4459/61 4459/89 4528/65 4534/35 
4544/43 4585/70 4610/39 4678/92 4700/11 
4794/20 4816/23 4874/48 4937/71 4965/50 
5008/70 5091/37 5140/9 5140/77 5156/95 
5240/53 5295/49 5488/29 5498/65 5597/2 
5627/86 5629/97 5705/15 5714/49 5781/3 
5836/19 6093/39 6182/68 6216/10 6222/90 
6251/65 6326/26 6367/34 6444/21 6462/7 
6467/64 6559/82 6603/96 6704/45 6779/91 
6978/78 7093/17 7107/11 7273/64 7338/37 
7378/41 7424/71 7465/60 7494/76 7559/68 
7592/94 7623/77 7709/13 7718/9 7725/73’ 
7745/88 7783/27.

Din îimortisare ser. 6, 613, 67 , 89,
192, 232, 330, 361.. 419, 510, 589, 601,
622, 628, 798, 890, 891, 938, 991, :1138,
259, 267, 281, 374, 375, 446, 469, 529,
615, 630. 670. 780, 853, 902, 917, 936,
955, 2174 , 232, 246,, 365, 393, 395, 397,
407, 411, 471, 529, 530, 653, 853. 3031,
037, 134 138. 163, 224, 336, 388, 448,.
453, 483, 496, 531. 687, 701, 722, 745,
790, 803, 970 4148,, 180, 183, 275, 401;
404 630, 644. 808, 925, 965,5012, 347,
396, 4U, 412, 419, 425, 433, 479, 555,
574, 603, 739, 920, 6014, 100, 155, 203,
246, 249, 375, 388, 593, 596, 597, 735,
754, 780, 809, 7003,, 164, 262, 272, 273,
344, 350, 382, 429, 501, 524, 568, 657,.
675, 719, 971.
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Cursul la bursa din Viena.

Din 23 Martie 1892.

Bursa din Bucuresoî
din 22 Martie n. 1893.

Valo r 1 /O 
0/ cumva

Rentă română perpetuă 187b 5“/0 101.-
Renta română amortisabilă . . 5“/„ 98.'/,

dtto................................... • 4°/o Bi.*/,
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 103. ‘/i
Oblig, de stată C. F. Române 6% —.—

idem idem .... 4°/n
Lmprumutulă Openheim 1866 . S°/o —«—
lmprumutulă Oraș. Bucuresoî 5'7o

idem idem din 1884 5% 90.1',
idem idem din 1890 °°/o 91-74

Lmpr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 -- 4 ---
Credit fonciară rurală . . . . 7“/o --

idem idem . . . 5°/o 96.—
Oredit Fonc. Urb. din Bucuresoî 108. -

idem idem . . . . 6°/o 102.
idem idem .... 5*7n 91.—

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

V.N. —.—
Banca Națion. uit. div. 84.45 500 1620
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 —.—
Naționala de asig. uit. div. 36 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 12.— . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 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............................... — 20.05

Banca Națion. a României — —
Scompt............................................... 6°/°
Avansuri pe efecte.................... 7%
vansurl pe Lingouri.................... 67o

cr. ușâră dels 49 cr. pănă la 51— cr. — Marfă 
de România Băkony de grea dela — cr. pănă 
la — cr. traneitto mijlociă grea dela — cr. 
pănă la — cr. însă transitu ușdră dela — cr. 
pănă la—cr. transito dto țepâsă grea dela — 
cr. pănă la — cr. transito mijlociă dela — cr. 
pănă la — cr. Marfă serbiscă grea dela 49’/, 
50’/, cr. transito, mijlociă grea dela 49’/,—51*/, 
cr. transito ușdră de la 49 —50 cr. Porcii 
îngrășațl de ună ană dela — cr. pănă la — 
cr., îngrășațl cu cucuruzi dela — cr. pănă 
la — cr., îngrășațl ou ghindă dela — cr. pănă 
» — cr. Cântărit) la gară cu 4,

PrOPrÎBlâTti I>r. Aurel Jlureșiuiin.
Redactorii responsabilii: cresoriu Maior».

Nr. 3689—1893.

PUBLICAȚKJNE.
Aducendu-se la cunosoința acestui 

magistrată oa oficiu de meserii, oumoă 
mulțl luorătorl, sodall și ucenici, cari

suntfi introduși oa membri în cassa lu- 
crătorilorfi morboși din Budapesta șefi 
în reuniuni de morboși private locale; 
suntfi de convingere, oumoă nu suntu 
obligați, de a se face membri la cassa 
cercuală de morboși, — se aduce prin 
acesta la ounosoință, că pentru aoei oou- 
pați la o meserie, fabrioa seu negoțfi în 
comită tuia Brașovfi existîi iegal- 
îniute numai o cassâ pentru 
bolnavi si anume cassa bra
șoveni cercualii pentru bol
navi. La acestă cassa sunttî obligați 
de a participa oa membri toți aoei ocu
pați la vr’o meserie, oomeroiu seu fabrioa.

Se înțelege de «ine, oumoă le stă în 
libera voie, oa să fie membri și la alte 
oasse.

Brașovfi 18 Martie 1893.

Magistratulu orășenescu. 
78,2-2.

Renta ung. de aurii 4°/0 • • . 115.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y20/0 95.65

„ „ argint 4%% 122.65
Oblig. „ „ n de ost. I. emis. 101.75

n n ti n n n II „ 120.35
IIIn n n

Bonuri rurale uDgare . . . •
n „ croato-slav. . . . 96,-

Despăgubirea dijmei de vin . •
Imprum. ung. ou premii. . . . 97.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghed. 154.75
Renta de hârtie austr. . . . . 144.75

ti n argint „ ... . 98.85
aurii „ ... . 98.70

LosurI din 1860 ..................... . 117.20
Aoții de-ale Bănoei austro-ung . 149.50

n „ „ ung. de oredit. 984.—
aust. de credit. 419.—

Argint . 355.50
Galbeni imp............................... 5.72
NapoleondorI •..................... 9.65
Mărol imp. germ........................ . 59 37%
London (lire sterlings) . . . . 12135
Rente de cordne austr. . . . 96 90

n yi „ ungară . . . 95.20

Cursul pieței Brașov.

Din 25 Martie 1893.

Bancnote rom. Cump. 9.55 Vend. 9.58
Argintii româD. „ 9.48 îl 9.52
Napoleon-d’orl „ 9.60 77 9.64
Galbeni „ 5.68 77 5.63
Ruble rusescl „ 1-26% 77

Mărci germane „ 58.60 „ 59.20
Lire turcesol „ —.— 17

Scrisuri fono. Alb. 6% 101. — —.—
77

50/____n n u /O n —.—

Prețurile cerealelor din piața
Brașovu.

Din 24 Martie 1893 n.

Valuta aus-Măsura său
Calitatea. trlaoă.greutatea fi. cr.

IE. L. | cel mai frumos 5 90
îl Grâu, mijlociu . . 5 70
11 1 mai slabă . . 5 —
îl Grâu mestecată . . 4 40

„ f frumosă 3 30îl

11
băcară ț mijlocia 3 10
„ „ f frumosă 3 20

îl Orză i mijlooiu . 3 —
_ t frumosă 2 -11

11 Ov6aîi i mijlociu . —
îl Cucuruză .... 3 10
ÎJ Mălaiu ..................... 3 20
jj Mazăre..................... 6 —
,} Linte ..................... 12 —
îl Fasole..................... 3 50
D Sămânță de infi . 10 —
11 Sămânță de cânepă 4 —
îl Cartofi...................... — 90
11 Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 25
11 Carnea de porcă — 48
H Carnea de berbece —

1 nn u:i Său de vită prdspătfi 23 —
1UU Kil. Său de vită topită 33 —

Cursuiil losurilortt private
din 22 Martie n, 1893.

cump. ▼indo
Basilica 8.40 8.80
Credită .... 201. - 208.-
Clary 40 fi. m. c. . 58.25 58.75
Navig. pe Dunăre 140.— 142.-
Insbruck .... 25.25 26.25
Krakau .... 24.- 24-75
Laibach .... 22.50 23.50
Buda .... 61.60 62.50
Palfiy .... 58.— 59.-
Crucea roșie austr.. 18.70 19.—

dto ung. . 13.25 13.60
dto ital. . 14.— 14/0

Rudolf 25.25 26.25
Salm 69.- 70.-
Salzburg .... 26.50 27.25
St. Genois 67.— 69.-
Stanislau .... 35.— —-
Trieitine 4’/,°/0 100 m. c. 141. •- 142.50

dto 4% 50 67.—
Waldstein 46.50 47.—
Windischgrătz . 76.- --
SerbescI 3% 42 90 43.50

dto de 10 franc! —.— —4—
Banca h. ung. 4°/o 132.25 133.50

Bursa îe mărfuri Iii Budapesta
din 22 Martie n. 1893.

TergulA de rîmători din Steinbruch. La 20 
Mart. n. starea rîmătoriloră a fosta de 126,455 
capete, la 21 Martie au întrată 1100 capete și 
au eșită 1332 remânendă la 22 Martie unii nu
mără de 126,223 capete. — Se notâză marfa: 
wngurâscă veche, grea dela 49— până la 50.— 
cr. marfă ungur iscă tineră grea dela 53’/, cr. 
până la 54. cr., de mijlocii dela 53—. cr. pănă 
la 54— cr. uș6ră dela 60— cr. pănă la 52— 
cr. — Marfă Mrdfaejctl grea dela 49 pănă la 51— 
cr. — de mylocă dela 49— cr. pănă la 51 —

S 6 m 1 n | e

* 0 e
* ®

5 2-

Proțulu per
100 chilogr.

doi» | pinii

Grâu Bănățenescă 80 —
Grâu dela Tisa 80 8.- 8.0o
Grâu de Pesta 80 7.95 8—
Grâu de Alba-regala 80 7.95 8.-
Grâu de Bâcska 80 —.—
Grâu ung. de nordă 80

0 Q Prețuia per
Semințe vechi .

“ Mninin 5 M 100 chilgr.
ori nouS

6 B. dela pADH

Săcară 70-72 6.20 6.35
Orză nutreță 60-62 4.90 5 20
Orză de vinars 62.— 5.35 5.80
Orză de bere 64.— 6.10 7'30
Ovesă 39.41 5.65 5.96
Cucuruză bănăț. 75 4.65 4.75
Cucuruză altă soiu 73 4.40 4.50
Cucuruză „ — —. —
Hirișcă „ — 4.40 4.50

Oureuia
Produotediv. 8 o I u 1 u

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur . 43.- 53—
— francesă —

roșiă 61.’- 70—
Oleu de rap. rafinată duplu 32.- 2.50

s Oleu de in 5.75 55.95
Uns. de porc dela Pesta 61.50 62—

o „ dela țeră —.— —.—
2 Slănină svăntată 48.50 48.09
o ,, afumată 56.— 56.50
§ Său 39.- 41—
v—4 Prune din Bosnia în buțl 21.50 22.—(E P- din Serbia în saci 20.50 21—

Lictară slavonă nou 19— 19.50
„ bănățenescă 18.50 19—

Nuci din Ungaria
P4 Gogoși ungur escl

serbescl
Micro hnitft.

„ galbină strecurată 35._ 37%
Ceară de Rosenau 142. 148.
Spirtă brută 13.50 13.75

„ Drojdiuțe de spirt 15,25 15.50

Nru. 3713-1893.

PubBicatiune.
In primavera acesta șe vendft din plantațiunile oficiu

lui orășenescu forestiera! următorele plante :
A) In revierulfi orășenescu-timișanfi:

a) din plantațiunea (sub Crucurulfi-mare')
1. Molivi, 5—6 ani, 10,000 buoăți â milla . . . fi. 12.—
2. „ 4-5 n 10,000 „ „ „ . . . „ 10.—
3. „ 3 „ 2,000 „ „ „ ... „ 6.—

b) Din grădina forestierală orășânâsoă și timișana:
3. Molivi, de 2 ani........................ â fi. —.1 cr.
4. n „ 3 „ (înălțime până la 20 cm.) . . 500 bucăți 71 71 —.2 D
6. n n 4 — 5 „ n n n 30 „ 100 77 71 71 —.4 n
7. bracjl albi de 2 „ 200 H n n -.2 7)
8. n negn n 2 „ 100 îl n 71 -.1 ii
9. n » n ° n 109 TI 71 71 -.6 n

10. ii (Weymont) de 5 ani . . 100 71 71 71 —.10 n
R) in revierulfi Krizbav (Komlos):

11. Brazi albi . . . de 12 ani 800 bucăți â fi. --.10 or.
12. n n n 7-8 n 1700 51 71 n -.5 n
13. „ negri . . . n 7 n 500 n 71 71 -.5 n

14. „ melezl . . 7, 6-7 îi 400 n îl -.5 îi
15. „ (Weymont) . ,, 8 îi 60 w 71 ii -.6 71

Amatorii ’șl potfi cumpăra astfelfi de plante din revierulfi orășănescfi- 
timișanfi dela cassa orășfinesoă forestierală (localitatea magistratului, strada porții) 
in decursulfi drelorfi ofioidse dela 7 — 11 ore, pe cândfi acele în revierulfi Kriz- 
bavil în fie-care Luni și Joi în biroulfi revierului orășăneso în Krizbavfi la ad- 
ministratorulfi Alfred Pomarius, dela 8—12 ore a. m.

Brașovfi, 18 Martie 1893.
80 2-2. Magistratuld orășenescu.

!!Rară ocasiune pentru dame!!

w0 
w0

Dela cea mai mare și renumită firmă de Confesiune

Ignacs Weinberger din Budapesta
Amu onâre a anunța onor, publicti, că vendu 

piața de aici, tergulu inului Nr. în

depositufi&a meu,
JTachete, S®aletots, HBon Juans, tota ’.felulfi 
Dolmany, Cap și Mantale largi, precumu 
Costume gata

Cm prețixiile cele xxxa.1 eftixie ale faloricei.

Cu distinsă stimă:

în

de
Și

I

0

Fabrica de Portland-Cement
din Brașov!

Recomandă escelentulfi

Portland-Cement
CU prețuri eftine, care se pote transporta dela orî și 

care stațiă a Căilortt ferate.

Oepoufl’B Ha
I. L. &A. Hesshaimerși R. Schmidt & C.

54. s-io. Brașovu.
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'• Pic Seîden-Fabrik G. Henneberg (k. u. k. Hofl.) Zurich 
fenbet direct an Private: schwarze, weise unb farbige Seibcn» 
stoffe non 4L5 Kr. bis fl. p. ZHefer — glatf, geffrcift, farrirt, gemusfert,
Damaste etc. (ca. 2^0 nerfd). Qhial 2000 uerfd?. ^arben, Deffins etc.) porto» unb 
5 o lift ei. îlîuster umgeljenb. Sriefe foften (0 fr. unb Poftfarten 5 fr. Porto nad? 
ber Sd/roeiș.

Neapărat de lipsă pentru fiăcare familiă este 

Cafeua-Mals a M Kathreiner Kneipp 
cu giistu (le cafea bone

Acesta est» avantagiosti că pote înlocui cafâua amesteoată 
cu cîchorie oferândG o cafea hrănitore și gustosă, un eseelent su
rogat Ia cafea.De recomandat pentru femei, copii și bolnavi. 

Păcpti-ve de imitații.
Se află în totâ loculâ. 11-52.') 'Afi&ilo 25 ce*.

o

100 care de fânft buntt de rîttt g 
se află de vendare 2

la Alexandru JVIoIdovaniî proprietariu în Cliirileu © 
(Kerelldn) comit. Ternavei-micI (Kia-Kukullomegye).

Gara de trena în apropriere. (P. u. Kerello-Szt.-Păl.) X 
74 3-3. S

JI _ _ I
II H Ultima vendare totală a depoului remastt I

Marea bancrută!
New-York și Londra 11’au lăsată necrufatO nici continentulii euro

penii și marea fabrică do arg*ntăriă s’a vsduto necesitată să dăruiescă | 
întregulă ei deposits în schimbulă unei rfisplate mici pentru muncă.

Eu sunt împuternicită să îndeplinesc^ aoestă mandată. "

Eu dăruescii
prin urmare ori cui, fiâ bogatu ori săracă, următdrele obiecte pentru 
mica sumă de fl. 6. 30. și adecă: a

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

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

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

mai înainte fl. 40 și acum se potă cumpăra pe pre- 
țulă bagatelă de fl. 6.30. Argintulă 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 șarlataniă

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

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

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

P. Perlberg’s Agentur 
fler vereiu. ainerit Patent-Silijerwaaren-Falirtt, 

Wien, I. Dentschiiieisterplatz Nr. 4- 5.

Cum se îngrîjesce pelea feței și perul?
Farmacia
.VOLG-TI TZLzrZRIE

ll

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

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

Profdsor.

■JJUL—

Budapest VI. Szabolcs-utcza 19.

Trimete cu prețu de 15 cr. în mărci poștale 2 ilistruc-

remedii nevătămătare recomandate de autorități
contra pistroiloră și peteloru de sore

DermoBin-creme prețulă.........................................
Dermolin (apă de spălatu fața) ....
DermoBin-pudră....................................................

La comande se dă instrucția gratis.— Trimiterea cu rambursă.

țiuui detailate despre acesta. Acolo se potu cumpăra 
specialiste

medalii de auru, 16

•fr
♦
*
♦

* 
+
♦
♦
*
♦
*

95

80

Ol*.
cr.
cr.

♦Dintre tdte hârtiile pentru 
țigarete este recunoscută de cea 
mai bună hărtia de țigarete ve
ritabilă franțuzescă 

99Le Gloria66 

fabricațiunea d-loru 
JOSIFU BARDOU & FILS în 

PERPIGNAN—PARIS.

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

este hârtia, care în fineță și bunătate„Le Gloria"
întrece tote celelalte hărții de cigarete ce esistă.

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

„Le Gloria"
care cărticică p6rtă

„Le Gloria"
crestate (perforate.)

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

„Le Gloria" este de căpătată în Brașovd la tăte 
marchetăniile și băcăniile en-gros, precum și la fiă care 
debitantu mai bunu de tutunu. 52,—11.
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a visi
îmi permitu a atrage atențiunea asupra marelui asortimentu

de Nouveautes de primăveră și vara în Stofe de lână, Mătase, Zephir- 
Piisse, Batist, Atlas-Satin, Levantin etc.

Viena,¥L Bezirk, Mariahilferstrasse Nr.83, Parterre și Mezzanin.
Camgarn lână curată . . . . 120 cin. lată pr. Metiu 1 fl 10 și 1 fl. 15 cr.

n n fl • • • . 130 n fl fl fl • • . 1 « B0 fl

Nouveaute melee . . . . 120 n fl n 7) . • • . 1 „40 fl

Diagonal (fără concurență) . 130 fl fl n w • . 1 «40 fl

Specialitate ou mătasă . . . 120 n fl » « • ‘ . 1 „80 fl

Diagonal excellent^. . . . 120 fl fl 9 fl • • . 1 „80 n

Cordone ................................ . 120 a fl fl fl ’ ' . 2 «io a
Electrique............................ . 130 a 11 » fl • • . 2 «30 fl

ZSTcvvv-eQAites:
Nouveaute changeant, lână curată 90 cm. lată pr. Metru 70 cr 80 cr.
Nouveute cu metasa . . . . . . 85 fl fl fl fl • • 60 n

Broche ............................ . . . . 85 n n fl • • a 42 n
Changeanttravers . . . . 95 fl a n « • 1 fl. — n

Etoffe ligne................... . ... 100 n a « « • 1 fl 25 a
Loden ............................ . ... 130 a a « « • 1 10
Loden, calitate fdrte bună .... 1 n 90 7)

etc. etc. etc.

Recunoscute ca stofe Forte solide și eFliiie. în
Pentru provincia Jurnale mari i

le Mezzanin. Depou mare de Covore si perdele,
și colecție de mustre gratis și franco. ,

Tipografia A. MUREȘIANU, BrașovG.

cafea.De

