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Administrațiunea
„Gazetei TraiiîsikaMtes“.

Tote mergU numai pan’ la unt locU.
Brașovfi, 24 Martie v. 1895.

Când, după căderea ministeriu- 
lui Wekerle, a venită la putere ves
titul fi Banffy, s’a fiisu, că lupulu se 
va îmbrăca cu piele de die și va 
âmbla se pacifice, în drepta și ’n 
stânga, pe cei nemulțumiți cu mer- 
sulu lucruriioru și în deosebi pe na
ționalități.

Mai întâi s’a înfățișată Banffy 
în acestă îmbrăcăminte curiosă Sa- 
șilorft din Ardâlu, spuindu-le, că nu 
mai este Banffy celă vechiu, celă 

ne’mpăcatu și ne’nduratu, amăgin- 
du-i și ademenindu-i, că va fi față 
cu ei mai cruțătoră, decâtu premer
gătorii lui.

A și promisă guvernulu Banffy, 
ca va ținâ sâmă de legea de națio
nalitate, întru câtu acâsta nu se 
bate în capete cu nisuințele și pla
nurile de maghiarisare. Adevărată, 
că acestă promisiune era atâta, câtu 
nimică, dâr celti puținu ea făcea pe 
lume se credă, că noulu guvernă a 
primită însărcinarea de-a fi în vii- 
toru mai cruțătoru față cu naționa
litățile. Deputății sași, mai alesă, 
erau gata să jure, că cabinetulă 
Banffy va introduce ună veacă mai 
bună pentru naționalități.

Ce voră dice deputății sași 
acuma, după două luni de guver
nare a ministeriului Banffy, nu scimă. 
Dâr scimă și vedemă, că nimică din 
ceea ce au sperată ei nu s’a împli
nită, ba din contră, acestă guvernă 
se arată și mai dușmănosu, și mai 
necruțătoru față cu dreptele preten- 
siuni ale naționalitățiloru, decâtă 
guvernele premergetore.

Mai afil săptămână, când s’au 
desbătutu în dietă petițiunile celoru 
61 de municipii, în cari se cerea, ca 
să se ia mesurl mai aspre în contra 
naționalitățiloru, guvernulă nu nu
mai că n’a luată cu nici unu cuvântă 
în apărare dreptulu naționalitățiloru, 
der a promisă prin graiulă lui Banffy, 
că va tace totă posibilulă spre a 
împlini dorințele ungurimei șoviniste, 
numai să ’i se lase ragazu, se nu se 
ceră ca acum de-odată se le facă 
tdte.

Și Banffy se ține de cuvântă, 
căci, cum spună câte-va foi maghiare, 
a și pregătită ună proiectă de lege, 
care a născocită ună nou delictă, 
adecă delictulă agitațiuniloră poli
tice din partea preoțiloru.

Pote că Banffy voesce să omdre 
cu o lovitură mai multe musce și 
pote că sub cuvântă, că voesce se 
înfrâne numai agitațiunile preoțiloru 

„daco-romanl“, „panslavl“ etc., are 
de gândă să dea o lovitură și agi- 
tațiunei preoțiloră catolici, care-i 
face atâta bătae de capă, der ori 
și cum planulă acesta ală lui nu 
mirăsă nicidecum a pacificare.

Se fiice, că va duce proiectulă 
la Viena, ca să dobendescă dela mo- 
narchu învoirea de a-lă înainta dietei. 
Dâr momentulă acesta e forte rău 
alesă pentru o astfelă de propunere, 
căci tocmai acum monarchulă, cei 
din cercurile curții și din cercurile 
militare suntă fărte mâhniți și tur
burați din causa atentatului săvâr
șită săptămâna acâsta în contra sta- 
tuei generalului Hentzi, care la 1849 
a apărată fortărâța Buda în contra 
revoluționariloru Kossuthiști Se fiice, 
că monarchulă ar fi întru-atâta iri
tată de acestă întâmplare, încâtășia 
amânată călătoria la Budapesta, ce 
avea s’o facă îndată după Pasci.

Ii va succede, păte, lui Banffy 
să liniștâscă curtea în ce privesce 
atentatulu, der nu încape îndoelă, 
că cu tote acestea posiția guvernu
lui va fi și va rămână forte grea și 
încurcată. Măsurile aspre și draco
nice, ce le va lua în contra națio- 
nalitaților.ă îndeosebi, nu voră con
tribui nici-de-cum de-a-i întări posi
ția, chiar și atunci când corona ar 
rămâne, ca și pănă acum, pasivă 
față cu aceste nouă prigoniri.

Iuliu Andrassy, pe când era 
ministru de esterne în Viena, să fi 
fiisu odată cu privire la naționali
tăți, că acestea trebue tractate 
„ținendă în mâna drâptă biciulu, er 
în cea stângă ovăsă“. Așa ar vrâ 
să facă și Banffy, der nu ’i se prea 
brodesce cu mâna stângă, căci ovă- 
sulă e scumpă, nu s’au prea făcută 
bucate și apoi suntă prea mulțl flă- 
menfiii din sămânția lui, cărora tre
bue mai întâiu să le astupe gura. 
Astfelă Banffy a rămasă credinciosO 
obiceiului său și dă numai cu biciulă.

Resultatele, ce le va dobândi 
guvernulă Banffy cu acestă ticălosă 

modă de tractare a naționalitățiloră 
voră fi însă cu totulă contrare aș- 
teptăriloru, ce le pune elă în poli
tica sa.

Tdte mergă numai pănă la ună 
locă și va trebui să se convingă și 
Banffy celă cumplită, că Dumnedeu 
a îngrijită, ca nici în țâra ungurescă 
pomii se nu crescă pănă ’n ceră.

Revistă politică.
Noulă ministru-președinte ungurescă 

br. Bănffy, vre să se întrecă și pe sine în
suși. Foile de adl ne aducă soirea despre 
o nouă lege escepțională îndreptată contra 
preoțiloru români, slovaci, șerbi ect. Proiec
tulă acesta se ocupă de delictele sociale și 
politice ale preoțiloru, aducăndă aspre măsuri 
în potriva loră. Proiectulă acesta a trecută 
deja prin consiliulă ministerială, și cum 
se susține, a și fostă așternută Majestății 
Sale pentru aprobare prealabilă. Chiar și 
foile unguresel se miră de îndrăsnela sălba
tecă a lui br. Bănffy, dicendă, că în codioele 
penală generală suntă destui paragrafi pen
tru pedepsirea ori și cărui delictă de agi
tațiune ; așa dâră acesta nou proiectă de 
lege, chiar și în cașul când n’ar fi periculosă, 
ar fi colă puțină de prisosă. — Insă Banffy 
scie una și bună: să se facă „nemuritorul 
pănă i stă biciulă în mână. De alta nici nu 
e harnică căpetenia guvernului angurescă, 
decâtă de-a urzi planuri nerușinate de pri
gonire nemilosă contra a totă ce nu e un
gurescă.

*
Marți spre Miercuri nbptea la 1 oră, 

locuitorii din piața Sf. George din Buda, 
au fostă cuprinși de-o mare spaimă. Ce 
s’a întâmplată? — Ună gazetară ungură cu 
numele Adriană Sseles, a voită să arunce 
în aeră, prin o bombă, statua generalului 
austriacă Hentzi, care în 1849 a luptată 
în tabăra împăratului și în potriva revolu- 
ționariloră lui Kossuth. Atentatorului însă 
nu i-a suceesă a face în prafă și cenușă 
statua, deore-ce esplodarea bombei s’a în
tâmplată numai în depărtare., așa că mo- 
numentulă a rămasă întregă și fără vătă
mări mai însemnate. Bomba esplodată a 

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS?

Din „înțelepciunea Brahmanului11
de Fr. Ruckert.

(Cartea a VIlT-a)
Pe marginea ucui pârău
Trăia ună trandafiră,
Și primăvara-’lă legăna
In legănă de zefiră

Cu rădăcinile fiindu
In unda călătore
Elă ce sugea totă prefăcea
In roșulă celă din flore.

Și când arșița i-a pălită
Purpurulă feței sale,
Elă foile și-a scuturată 
Pe undele din vale.

VoiosQ privea apoi la foi —
— La apă cum le duce,
Și pentru al ți trandafiri noi
Elă mai departe suge.

Dâr pe ’nsărată ventulă i-a spusă
O vorbă mai tirană;
Elă amețită de-aiă său parfumă

Nu l’a băgată în sâmă —

I-a <jisă așa: „Acestă pârău 
„Ce credl tu că te-adapă, 
„încetă, încetă te va săpa, 
„Te va terî în gropă.

„Și unde-arunci acuma flori 
„Fiindă tu veselă forte
„Vei luneoa cu trunchiu cu totă 
„Simțindu-ți a ta morte 1“

Dâr trandafirulă i-a răspunsă
In visulă lui ferbinte:
„Pomulă vieței face flori 
„Pe margini de morminte.

„Deci lasă-mă să beau cu dragă 
„Să beau cu voe bună — 
„Pan’ voi simți că mă înecă, 
„Că cesulă mie-mi sună 1

„Mă lasă deci să faoti la flori 
„Căci dâcă m’oi petrece 
„Voescă, ca plină de trandafiri 
„Să trecă pe unda rece“.

Brașovă. Z. Ptincu.

Țâra nostră.
Dr. Fessler, în cartea sa întitula

tă „Zffarc AureF (tom. I pag. 208) 
aduce vorbirea lui Aenius Verus, 
pe care o rosti fiulu seu Marc Au
rel când se afla pe patuliî de mdr- 
te. în vorbirea acesta se fiice, între 
altele: „Fi dreptu și iubesce-țl pa
tria, căci vai, însa-șl mama natură 
ne îndemnă la asta. Er celă ce 
nu ascultă de graiulă mamei, pecă- 
tuesce“.

Der ce e patria?
La acestă întrebare putemu da 

unu răspunsă scurtă și precisă în 
cuvintele: Patria e Țera noslră. Inve- 
țatulu Arndt descrie patria în ur- 
mătorulu modă:

„Unde ție, o, omule, îți apăru 
„mai întâiu sbrele lui Dumnefieu, 
„unde-țl luciră prima-dată stelele ce- 
„rului, unde fulgerele lui îți descope
riră mai întâiu atot-puternicia, și 
„vânturile tempestății tale îți șoptiră 
„în sufletulă teu cu frică sfântă: aci 
„e iubirea ta, aci c patria tau.

„Unde primulu ochiu omenescu 
„se plecă iubitoră peste legănulă 
„tău; unde mama ta te purtă mai în- 
„tâiu cu iubire pe brațe și tatălă teu 
„săpă în inima ta învățătura înțelep- 
„ciunei: acolo e iubirea ta, acolo e 
„patria ta,

„Și fia acolo BtâncI gole și in- 
„sule sălbatice, și locuescă cu tine 
„acolo munca șiostenela: tu trebue 
„să aibl acestă țâră tot-deuna iubită, 
„căci tu ești o mu, și acesta nu tre- 
„bue se o uiți, ci să o ții în inima 
„ta.

„Și libertatea asemenea nu e unu 
„visă golă și o vanitate deșertă, ci 
„în ea locuesce curagiulu tău și su
perbia ta și consciința, că te tragi 
„din ceru.

„Acolo e libertate, unde tu poți 
„trăi în cugetulu și știința și legea ma
rnei tale', unde te fericesce aceea, ce 
„deja pe străbunii tei a fericită; unde 
„apăsătoru streină nu domnesce peste 
„tine, șipăstoră streină nu te mână, cum 
„se mână vitele cu bâta.

„Acestă patriă și libertate suntu
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făcută sg se spargă tbte ferestrile dela lo
cuințele din apropiere, punendă în mare 
spaimă pe locuitori. Deși e sigură, că aten- 
tatorulh îndrăsneță este redactorul^ foiei 
ungurescl „Oteasd“, care a fostă osândită 
la 6 luni închisore pentru laesa-Majestate, 
totuși poliția uu l’a arestată. Foile de adl 
spună, că elă acum s’a făcută nevădută și 
că o gdnă s’a pornită contra mai multora 
bănuițl a fi fostă plănuitorii atentatului. 
— Etă deră pănă unde au ajunsă „leali- 
tatea“ multă bucinată a șoviniștiloră ma
ghiari. Li-au crescută cornele așa de multă, 
încâtă gazetele loră, ocupându-se de aten- 
tatulă acesta criminală și nerușinată, soriu, 
că celă ce doresoe ca, statua lui Hentzi să 
dispară de pe piața din Buda, acela simte 
cu „națiunea“, ba deputatulă ungură La- 
Icatos Miklos, întrebată fiindă, în glumă, de 
ministrulă de honvedl Fejervâri, că elă 
este căpetenia în complotulă acesta, — a 
răspunsă cu superbiă: „Nu — căci de eram 
eu, aș? f, făcut’o mai bine“. Insă nici ună 
suișă, fără coborîșă.

Luptă pentru limbă.
Amu amintită de mai multe ori, 

că în Bucovina, mai alesu de unii 
timpu încâce, mai mulți omeni de 
inimă, Români verc}I și naționaliști 
înfocați, luptă din tdte puterile pen
tru câștigarea drepturiloru limbei 
loru materne, a limbei române, ame
nințată fiindu acesta fbrte multu din 
partea Nemțiloră și a Ruteniloru. 
Gazeta bucovinână pentru poporă, 
vDeșt&ptarea“ este vredniculă organu, 
care ca representantu alu nisuințe- 
loră demne de laudă ale aceloră 
bravi bărbați, pășesce cu energiă 
contra dușmaniloră limbei nustre, 
punendă poporului română din Bu
covina la inima să-și apere, între 
tote împrejurările și cu totă oca- 
siunea, celu mai scumpii tesauru ce-lu 
are : limba. Etă ce cjice ■ „Deșteptarea11 
într’ună articolă alu seu dela 27 1. 
tr.. întitulată „Limba nostră “ :

In împărăția nbstră a Austriei locuescă 
vr’o 40 de milione de omeni, cari suntă 
împărțițl în 10 nații, adecă: Cehi, OroațI, 
Ruși, Șerbi, Sloveni, Nemți, Români, Un
guri, PolecI și Italieni. Fiă-care din aceste 
10 nații îșl are credința și limba sa, dati- 
nele și obioeiurile sale, portulă său, seu îm
brăcămintea sa și cântecele sale. Acuma 
credința și limba, datinele și obiceiurile, por- 
tulu său îmbrăcămintea și cântecele unui po- 
poru, seu ale unei nații, se chiamă însușii na
ționale și aceste însuil suntă drepturi duin- 
nedeescl.

Privighitorile și mierlele au însușia, 
că cântă tare frumosă, eră ciora are însu
șia, că numai oîrîe. Cine a dată aceste în
sușii pasăriloră acestora? Cu bună semă, 
că Dumnecjeu! Păunii și gangurii au în
sușia că’să îmbrăcațl cu pene frumose, eră 

buha are însușia, că este îmbrăcată numai 
cu nisce tulee, ca să nu fiă golă. Cine a 
dată acestoră pasări însușiile îmbrăcămin
tei loră ? Cu bună semă, că Dumnedeu! Și 
precum Dumnedeu a dată pasăriloră însu
șiile oântării, însușiile îmbtăcămintei în fe- 
iurite pene, însușiile de a-șl face ouiburile 
unele într’ună felă, altele în altă felă, așa 
totă Dumnedeu a dată, ca fiă-care poporă 
se aibă însușiile credinței și limbei sale, în
sușiile datineloră și obiceiuriloră sale, în
sușiile îmbrăcămintei și cânteceloră sale. 
Ecă așa-deră lucru dovedită, că tote aceste 
însușii ale unui poporă, suntă drepturi dum- 
necjeescl — ecă lucru dovedită, că și cre
dința și limba nostră a Româniloru bucovi
neni, și datinele și obiceiurile nostre, și por- 
tulu și cântecele nostre suntu curate drepturi 
dumnecțeesci!

Dreptulă dumnedeescă celă sfântă și 
însușia cea mai frumosă a privighitorei, cu 
care ea îlă laudă pe Dumnezeu, este cân
tarea ei; dreptulă dumnedeescă celă sfântă 
și însușia cea mai frumosă a omului, cu 
oare îlă laudă pe Dumnedeu, este limba 
sa, său graiulă său. Acuma ore ce am cjice 
noi de ună omă, care ar sili pe privighi- 
tore să cîrîe, ca ciora, și pe cidră ar sili-o 
să cânte ca privighitdrea? Amu dice, că 
emulă acela este eșită din minte și bună 
de dusă în oasa nebuniloră! Și ore ce se 
dioemă, de omenii aceia, cari pe noi Ro
mânii bucovineni ne silescă să cîrăimă în 
limbi străine și să ne lepădămă de dulcele 
nostru graiu de privighitore ? Trebue să 
dicemă că bmenii aceea îsă cu atâta mai 
buni de dusă în casa nebuniloră, ou câtă 
ei bagă în inimele și în sufletele nbstre nu
mai veninulă nemulțâmirii, veninulă oțăririi 
și alu amărăciunii. Și precum ne oțărîmă 
și ne amărîmu noi Românii din pricina lim- 
beloru străine, totă așa ne-amă oțărî și ne
am amărî, dâcă ar fi bună-dră legi, cari ne-ar 
sili să jueămă jocuri străine, se cântămă 
cântece străine, să purtămG zambalică, pan
taloni, cașchetă, in locu de sumană, co- 
jocă, bernevecl și cușmă. Și decă ar fi nisoe 
legi ca acele, că unele din cele 10 nații 
ale împărăției nostre să le silescă pe cele
lalte, să se lepede de limba loră, de dati
nele și de obiceiurile loră, de îmbrăcă
mintea și de cântecele loră, atunci tote na
țiile cele silite în chipulu acesta, ar fi ne- 
mulțămite, oțărîte și amărite, și în întrega 
nostră împărăția ar fi o luptă veclnică. Cele 
10 nații, luptându-se între olaltă, s’ar slăbi 
totă mai multu, cum se slăbescu bună-oră 
Ungurii cu nechibzuita loru purtare, și așa 
împărăția întregă ar fi slabă.

Intrebămă așa-deră pe toți preoții, pe 
toți primarii și pe toți membrii comitete- 
loră comunale din satele nostre românescl: 
de ce nu grijițl, domniloră și frațiloră, să 
băgați câtă mai iute limba nostră în can
celariile comunale? De ce trăgănațl atâta 
vreme, când doră judecata săuătosă ne 
spune, că limba românâscă are se dea 

pânea de tote cjiLle la atâția copii de ai 
noștri, câți bmenl străini o mănâncă astădl?

La lucru deci, domniloră și frațiloră, 
bărbătesce puneți-vă la lucrulă acesta, pen- 
tru-că este sciutu și prea sciută, că noi Ro
mânii bucovineni, său grijimă de limba 
nostră și atunci vomă trăi, seu nu grijimă 
de densa și atuncia numai decâtă trebue 
să ni-se stângă urma și numele din țâra 
acâsta.

SCIBILE OiLEL
5

24 Maitie.

Restanțele de dare și dreptulă de 
alegere. In luna lui Maiu st. n. se voră face 
nouăle liste ale alegătoriloră. In înțelesulă 
legei electorale, numai aceia voră fi intro
duși în aceste liste și recunoscuti ca alegă
tori, cari pănă la 15 Aprilie st. n. îșl voră 
fi plătită totă darea directă și indirectă de 
pe anulă trecută, 1894. Reoomandămă dâr 
cu stăruință tuturoră alegătoriloră noștri, 
ca pănă la 15 Aprilie st. n. să grăbescă 
a-șl plăti darea directă de pe aDulă tre
cută, pănă la ună oruceră, pentru ca să nu-șl 
perdă dreptulă de alegătoră, er cei ce n’au 
fostă alegători pănă acuma și plătescă dare, 
câtă cere censulă, să-și reclame dreptulă 
de a fi înscriși în listele electorale.

- o —
0 școlă surpată în decursulu pre- 

legerei. Cetimă în „P. Ll“. : Comuna bi- 
sericescă evangelioă din Er-Mihâlyfalva po
sedă în ulița mare o clădire făcută din oă- 
rămidi de Iută, care ani îndelungați a fostă 
închiriată de Evreii de acolo și folosită ca 
scolă din parte-le, pănă ce inspectoratulă 
de școle în anulă 1889 a oprită să se mai 
țină școlă în acea clădire din cause sani
tare și de siguranță. Comunitatea evange- 
lică însă ca să facă economiă, a folosită 
casa cea șubredă și mai departe ca școlă 
de băețl, cu tote că preotulă și dascălulă 
și-au ridicată mai de multe-orl glasulă con
tra acâsta. Vinerea trecută, pe timpulă pre
legerii de după amădl, s’a surpată deodată 
clădirea, sub care fură îngropațl șâpte-decl 
și trei de școlari. Pe la 3 ore d. a, au în
cepută de-odată să cadă bucăți mari de 
tinciuelă din grindă. Invățătorulă însă, omă 
cu presență de spiritQ, a strigată îndată că- 
tră copiii înspăimântați: nPitulați-ve sub 
bănci!'■*  pe când elă însu-șl a sărită pe ușă 
afară, tocmai în clipita când clădirea 
s’a surpată c’ună sgomotă îngrozitoră. în
dată alergară omenii din comună la fața 
locului și depărtară dărimăturile și ruinele, 
sub cari erau îngropațl copiii. Aceștia fă
cură oum le 4ise învățătorulă și se pitula
seră sub bănci și, grațiă presenței de spi- 
rită a învățătorului, s’a constatată în cu- 
rendă, că toți școlarii săi au scăpată cu 
viâță și numai cinci din ei au suferită vă
tămări mai ușore. S’a pornită cercetare.

- o -
Iinperatnlu Wilhelm — francmasonă. 

Impăratulă Germaniei Wihelm a făcută cu

noscută marei loge francmasone din Ber
lină, că voesce să între, ca membru, în ea. 
Faptulu acesta a produsă mare bucuriă în 
cercurile francmasoniloră germani, și deja 
s'a făcută planulă, pentru o primire gran- 
diosă a împăratului, chiar așa cum la tim
pulă său fusese primită împăratulă Fri- 
derică.

— o —
Procesulu bandei Sdrelea-Mernnțeln. 

Alaltăerl s’a pertractată înaintea Curței cu 
jurați din BuourescI, procesulă bandei Sdre- 
lea-Mărcnțălu, despre care s’a vorbită atâtă 
de multă. Procesulu a durată totă diua; 
jurații au pronunțată verdiotulă la orele 8 
sâra, oondamnândă pe bandiții: Sdrelea- 
Mărunțălu, Gimpoeru și Boloză la câte 10 ani 
închisore. Cei trei dintâiu suntă deja con
damnați pentru alte crime la muncă silnică 
pe vieță. Unulă din părtașii la crima dela 
DobrenI anume Ilie Russu, a fostă achi
tată și pusă în libertate.

— o —
Focă. Din Gurghiu ni-se scrie, că în 

28 Martie n. o. a arsă acolo ună grajdă 
din apropierea casei comunale, pricinuiudă 
o pagubă de 500 fl.

— o —
Alu XU-lea congresu didactică din 

România se va ține în anulă acesta la 
Brăila, în dilele de MercurI 5, Joi 6 și Vi
neri 7 Aprilie, adecă după Paști, din causa 
conferințeloră regionale ale învățătoriloră, 
cari prin legea instrucțiunii se prevădă a 
se ține în primele 4*1°  al® acestei vacanțe. 
Cestiunile puse în discuțiune suntă: a) 
Programa analitică alcătuită pe basa reso- 
luțiuniloră congresului dela Ploeștî, de că- 
tră comisiunea albsă în aoelă congresă. 
b) Necesitatea înființărei unei clase de 
transiție între cursulă primară și celă se- 
oundară.

—o—
Scire literară. D-lă D. Vcniga redac- 

torulă responsabilă ală foiei „Lumina“ și 
D-lă Dr. Dlefterescu prim-colaboratorulu aces
tui 4iară, vor scote în decursulă luniloră de 
vară a. c. de sub țipară ună volumă de 
scrieri literare, filosofice, morale și instruc
tive, sub titlulă „învățăturii. Colele de 
prenumerațiă se voră distribui în curendu 
în România, din BucurescI, de cătră D-lă 
Dr. Elefterescu, în Ungaria, din Giula, de 
cătră Redacția „Luminei“.

Bală în Derste. A doua di de PascI, 
în 15 Aprilie 1895, se va arangia ună bală 
românescă în hala cea mare de bere (Zel!) 
în Derste. Intrarea de personă 50 cr. v, a. 
Inceputulă 7 bre sera. — La acesta brlă 
invită cu totă respectulă Ludovică Trep- 
ches, restauratorii. — Comitetulă balului e 
compusă din d-nii: Ioană Aldulea, Toma 
Boroșă, Dumitru Voina, Ștefană PopovicI, 
Const. Morcașă, Alecse Seceleanu, Dumi
tru Moșa, Ștefană Muscali, Neculae Irimie, 
Necolae Barbu, Alecse Aldulea, Const. D. 
Markeșă.

„unu tesauru, care conține în sine 
„o iubire și fidelitate nedispensabilă, 
„bunulu celu mai nobilă, pe care 
„afară de religiune, în care este o 
„libertate și mai înaltă, — îlă are 
„omulă bună pe acești pămentă și 
„tinde a-lu ave-*.

Da, patria și libertatea suntă, 
cari, împreună cu religiunea, forme- 
ză treimea tesaurului celui mai 
scumpă; patria și libertatea trebue 
să le posedemu și se le scimu pre
țui după merită.

Der, rogu-ve, putem ă noi iubi 
ceva, ce nu cundscemu?

Decă Alexandri nu-șl cunoscea 
patria, Țera, putea ore să-o mbescă 
atâta, putea 6re se-i dedice strofe, 
ca:

Din umbra des’a norului 
întinsă pe țâri străine, 
Cu aripile dorului 
Voiosă revină la tine.
O, cuibă ală fericiriloră,
O, țâră luminosă, 
Comoră-a fericiriloră; 
Grădina mea frumosă!

Și-aventulă tinerețeloru 
Ce’n sînu-mi se trezesce 
Prin lumile poețiloră 
Sburându mă râtăcesce.

Și-’n farmeculă avântului 
Totă ce sub ochi răsare, 
In polele pământului 
Mai drăgălașă îmi pare;

întinderea câmpiiloră
In zări mai lină se pierde, 
Mai dulce-i rodulu viitorii 
Verdeța e mai verde.

Mar ’nalte suntu ’hălțimile, 
Mai caldii e mândrulu sore, 
Mai limpecți limpezimile 
De rîurl și isvore.

Aice-i țera basmeloră, 
Ce-’ngână a nostră minte 
Prin farmeculă fantasmeloră 
Din timpi de mai ’nainte.

Aice-i țera țeriloră 
Și-a doineloru de jale

Ce-’n liniștirea seriloră
Te țină uimită în cale....

Decă totu acelă Alexandri 
nu-șl cunoscea și iubia patria, putea 
elă 6re se-i cânte, când fu silită 
a-o părăsi:

Scumpă țeră și frumosă
Oh, Moldovă draga mea,
Cine plecă și te lasă
E pătrunsă de j ale grea;

Căci plutind": în visuri line
Pe-alu teu sînă, ca într’ună raiă,
Dulce-i vieța dela tine,
Ca o dulce 4i de Maiă.

Patria, patria! Totu omulă de 
omeniă o are dragă, ca lumina ochi- 
loră, dragă ca sărele, ce ne lumi- 
nâză și încălcjesce, mai dragă decâtă 
totu ce e mai dragă și mai scumpă, 
căci vai de omulă fără țeră, fără 
patriă! Acela i cea mai nenorocită 
ființă.

Și decă așa este, e demnă ore 
de omu, se nu-și cunoscă patria, 
după-ce o are? E demnă de cine va,

care avendu mamă, se nu-șl dea nici 
atâta ostenelă, ca se o cunoscă?

Trăimu lume rea; marea mul
țime a omenimei venezănumai sco
puri egoiste; idolulu omenimei e nu
mai banulu; mai fiă-care trăesce 
numai pentru burtă și nici vrâ se 
scie de idei mai înalte; mai prefe- 
rimu lumina electrică cea orbitore, 
decâtu lumina sorelui cea binefăce- 
tore; tindemu a afla fericirea în de
părtări imense, pe insule nedescope
rite, când ea ni-se oferă aci la noi 
acasă, în țera năstră, în patriă, nu
mai nu o băgărnu în semă, căci nu 
o cunoscemă și nu ne dămu oste- 
nela de-a o cunosce.

*
Dela descălecarea nostră pe 

aceste plaiuri mărețe, amu avutu a 
ne lupta cu atâtea miserii, neajun
suri și nedreptăți, încâtu multă vreme 
amă fostă siliți de împrejurări a ne- 
gligia și cele mai sfinte datorințe, și 
e o minune dumne4eescă, că nu 
ne-amu topită cu totulă, încâtă nici 
numele se nu ne remână. Căci:
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Anunttt literarii»1
(Memorii din 1848/49, da Vasilie Moldovan)

Sub titlulh „Memorii din 1848/49, a 
apărută o broșură, care cuprinde memo
riile regretatului Vasilie Moblovauu, fostă 
prefecții de Legiune în 1848/49.

Memoriile lui Vasilie Moldovanii dau 
o viuă iconă a lupteloră eroice, ce le-a 
purtată poporul română din Trasilvania pen
tru frângerea cătușiloră iobăgiei seculare și 
pentru libertatea sa națională. Ele cuprindă 
date și descoperiri de netăgăduită valore isto
rică, presentându-ne cu multă fidelitate modul 
de gândire, tendințele curată naționale și 
mărețele principii pentru-cart conducătorii 
mișcării române dela 1848/49, împreună cu 
poporală, au cămbătută vitejesc© în favorea 
sfintei cause a nemului românescă.

Intregă materia Memoriilor ă este îm
părțită în următorele 24 capitole : 1) Pregă
tiri pentru adunare dela Dumineca Tomei 
din Blașiu; 2) Pregătiri de pornire ; 3) 
Despărțirea; 4) Statariulă; 5) Vedenia; 6) 
Deportarea luiFloriantt Micașiu la Tergulă 
Mureșiului; 7) Ștafeta; 8) La adunarea 
din 3/15 Maiu; 9) După adunarea din 3/15 
Maiu; 10) 2 Septemvre 1848 — Recruta
rea pentru regimente ungurescl; 11) Peste 
Mureșă ; 12) Reîntorcerea acasă ; 13) Tre
cerea Mureșului acasă; 14) Fuga la Blașiu
— Adunarea din 16 Septemvre ; 15) Incepu- 
tulă ostilităților Ci; 16) Adunarea Secuiloră 
la Agyagfalău; 17) Refugiarea mea la Ur
ban. — Luptele dela St. Ioana și Reghină 
18) Din Noemvre 1848 pănă la refugiarea 
în Munții apuseni în Martie 1849; 19) Tn 
Munții apuseni; 20) Dragoșu la Mihăilenl; 
21) Dragoșă reîntorc© erășl în Munți 22) 
Năvălirea lui Hatvani în Abrudă. Mai 
mulțl prefecți români omorîțl. Vărsări de 
sânge. Dragoșă omorîtb. Românii învingă. 
Hatvani fuge. Mortea lui Buteanu; 23) 
Luptele cu Kemeny Farkas ; 24) Câteva 
reflexiunl asupra celoră, ce au mai urmată.
— încheiere.

Autorulă deșvoltă acestă bogată materiă, 
cu multă interesă, cu multă cunoscință de 
causă și cu rară fidelitate. Limbagiulă este 
verde românescă, de locă nu e greoiu, ba 
dinpotrivă, mai multă poporală fiindă, elă 
curge ca ună isvoră limpede, așa încâtă 
pbte să-lă înțeRgă și celă din urmă sciu- 
toră de carte.

C’ună cuvântă, cei ce nu cunoscă 
istoria revoluțiunei din 1848/49; cei, cari do- 
rescă și pe cari îi int&reseză de a cunosce 
și de-a aprecia după cuviință greulă și 
amarulă, torturele și suferințele estreme la 
cari au fostă espușl părinții și moșii noș
tri în marele resboiu civilă din acești ani 
epocali, n’au decâtă să-și procure și cetescă 
Memoriile lui Vasilie Moldovanti, și voră ave 
înaintea loră o iconă fidelă despre ună șiră 
de fapte mari și gloriose, espuse într’ună 
modu, care te lăuțuesce și care ’ți procură 
pe lângă cunoscințe frumos© și o lectură 
forte plăcută și neobositore.

Broșura, în formată 8°, cuprinde 11 
cole de țipară compresă și curată, pe hâr- 
tiă fină și durabilă, avendă 164 pagine și 
o prefață. Forma esterioră elegantă și 
atrăgător©.

Scopulă editorului și proprietarului 
Memoriilor^ fiindă curată numai lățirea loră 
în tote păturile societății române, neremnindă 
prin urmare la câștigă materială, a stabi
lită prețulă unui esemplară broșată:

Pentru Austro-Ungaria cu: 50 cr., seu 
1 coronă; plus 5 cr. porto poștală.

Pentru România și străinătate: 1 franc 
50 bani.

Credemă, că suma acâsta bagatelă, ca 
preță, pentru o publicația de vaRre, va în
lesni răspândirea în cercuri câtă mai largi 
a broșurei, asupra căreia atragemu mai 
alesu atențiunea cărturarilorfi noștri dela 
sate și a tinerimei în specială.

Broșura se pote procura la adresa:
Traiană H. Popă, publicistă, Brașovă 

(Brassd), redacțiunea „Gazetei Transilva
niei. “

Comandele se facă mai cu înlesnire 
prin mandate poștale, fiindă rugați doritorii 
de-a poseda acâstă interesantă publicația, 
să însemne, pe cuponulă mandatului poș
tală, corectă și legibilu: numele, localitatea și 
posta ultimă, ca astfelă să se evite neplă
ceri cu espedarea. Comaude se potă face 
pentru mai multe persone dintr’o locali
tate, la o singură adresă. Comandele se 
efectuescă promtă și sigură. Esemplare pe 
credită nu se trimită.

Soiri telegrafice.
Tergulă Mureșului, 5 Aprilie. Esun- 

darea a luată acum dimensiuni în- 
grijitore. împrejurimea și multe sate 
suntă sub apă. Plâuă necontenită.

Budapesta, 5 Aprilie. Atentato- 
rulă Szeles nici acum nu e deținută. 
Poliția l’a curentată, destinându unu 
premiu de 1000 florini pentru prin
derea lui.

Nyiregyhâza, 5 Aprilie. Tisa a 
esundată; 20.000 jugere de pămentă 
suntă inundate de apă.

Viena, 5 Aprilie. La alegerile 
comunale din- cerculă 1 electorală 
au căclntă pe liberali doue mandate' și- 
pe anitisemițî. unuia,. Raportulă dintre 
partide este deci următorului 74 li
berali și 64 antisemițl.

Friedrichsruh, 5 Aprilie. Stoilow 
aduse în personă prințului Bismark 
ună autografă ală principelui Bul
gariei.

Varșovia, 5 Aprilie. S’a desco
perită o tipografia secretă și s’au fă
cută multe arestări.

Literatură.
Alumnii seminariului gr. cat. din 

Gherla, constituițl în societatea bisericâscă- 

literară „Alexi Șincai“, anunță, că în cu- 
rendă voră scote de sub țipară, în limba 
română, și tomulu alu treilea din Cate- 
chisniulii de Jos. Deharbee, care va costa
1 fi. 60 c.r. Din tom. I tote esemplarele 
s’au trecută, er din tom. II mai suntă dis
ponibile. Doritorii de-a avă însă tote trei 
tomurile suntă rugați a-se insinua, pentru 
ca să se potă retipări și tom. I.

*
In tipografia G. A. Lăzăreanu din 

BucurescI (Str. Episcopiei 3) a apărată: 
George Stephonseu (inventatorulă loco- 
mobilei și ală căiloră ferate), viâța și ope
rele sale. Conferință ținută în ședința pu
blică a societății sciințifice literare „Tine
rimea Română“, urmată de o dare de semă 
asupra societății de ajutoră reciprocă a 
funcționariloră căiloră ferate române, de 
I6nu G. Neamțu. Prețuia 1 leu.•) *

In Institutulă de editură Ralian și 
Ignat Samitca din Craio va a apărută: Nove 
le țerănesci și Noii eăsetoriți, comediă în
2 acte, — precedate de portretulă autorului 
și de ună studiu critică asupra operei sale, 
de Georg Brandes, traduse de I. Hussar. 
Prețulă 30 bani (15 cr.)

*
Poesii. O frumosă colecțiune de poesii, 

datorite d-lui Ionii N. Romană, a apărută 
în editura librăriei Carol Muller din Bucu
rescI (Calea Victoriei 53). Conține vre-o 
70 de poesii și costă esemplarulă 2 lei 
50 bani.

*
Aliteraținnea în limbile romanice este 

titlulă unei nouă cărți, apărute în tipografia 
națională din Iași (Str. Alexandri 11). Au- 
torulă ei este d-lă Ovidiu Densușianu. Form, 
mare 8° de 96 pag. Prețulă 1 leu 50 bani.

Istoria și descrierea plugului.

Unâlta cea mai de căpetenia 
și cea mai de trebuință pentru lu
crarea pământului, pentru plugăritu, 
este fără îndoelă plugulu, dela care 
șî-au luată și âmenii, cari lucră cu 
elu, numele de plugari.

Celă dintâi plugară a fostă, 
după cum ne spune Sânta scriptură, 
strămoșulă nostru Adamă, pe care 
pentru neascultarea sa l’a pedepsită 
Dumnecjeu dicendu-i, ca „întru sudo- 
rea feții sale să-și agonisâscă pânea 
de tote djlele, pănă când se va în- 
torce ârășl în pămentulu, din care 
a fostu făcută11.

Când ar fi fostu și strămoșulă 
Adamu încungiuratu de mai mulțl 
omeni, bună oră cum suntu plugarii 
noștri de astăcji, cari Bă născocesca fel 
de felu de unelte și mașini, cari de 
cari mai bune și mai ușâre pentru 
lucrarea pământului, i-ar fi fostu și 
lui mai ușoru, ca să afle o uneltă 
mai de „Dâmne ajută“, der fiind 
elu singură singurelO, va fi trebuită 

de sigurii, să se mulțumescă și cu 
unu cârligă, seu cracu de lemnă 
strâmbă, cu care a începută a sga- 
ria și rîma pămentulu.

Unii scriitori vechi nu voescu se 
lase nicimăcară măestria de sgăriere 
și rîmare a pământului, prin cârligulu 
de lemnu, strămoșului Adamu și 
fiiului seu Caină, ci ei cjicu, că măe
stria de sgăriere a pământului a a- 
flat’o omulă numai mai târcțiu, ur- 
mărindu pe porcu în măestria lui 
de a rîma pământulu.

OrI-cine va fi aflătorulu cârli
gului de lemnu pentru sgărierea seu 
cojirea pământului, ajunge a se sci, 
că acela s’a născocită în Asia, unde 
a fostu legănulu vieții omenesc!, de 
aci a trecută în Egipetă, er de aci 
la noi în Europa.

La începută, cârligulu de lemnu, 
la capetulă, care mergea prin pă- 
mântă, se ascuția și pârlea în focă, 
ca se fiă mai tare și se potă răbda 
prin pământu, er la celalaltu capă, 
care era mai lungă, se prindea câ
te-o vită pentru a-lă trage. Mai târ
ziu în capetulă din pământu se in- 
figea câte-ună osu seu cremene, căci 
metalele nu erau încă cunoscute, er 
capetulă, care mergea pe de-asupra 
pământului, ca se pâtă fi cârmuită 
mai bine, se provedea cu unu lemnu 
în forma cornului.

In modulă acesta a începută a 
se perfecționa cârligulă de lemnu, 
mai adăugându-i-se când una, când 
alta, pănă ce a ajunsă, ca se se pâtă 
numi cu dreptă cuvântă plugă.

Der acesta s’a întâmplată fârte 
pe încetulă ; dovadă ne suntă Grecii 
și vechii Romani, străbunii noștri, 
cari deși erau tare înaintați în plu
găritu totuși n’aveau pluguri pe rotile, 
ci numai nisce rarițe în forma mași- 
neloru nostre de săpată, fără cor- 
mană seu ureche, care numai mai 
târcjiu a începută a se adauge pen
tru răsturnarea brazdeloru.

După aflarea metaleloru, cape
tulă cârligului din pământă a înce
pută a-se fereca cu fieră, er pentru 
răsturnarea brazdeloru, s’a acățată o 
bucată de lemnă mai multă lungă, 
decâtă lată, care mai tâi'4>u s’a nu
mită cormanu (ureche); asemenea 
pentru mai buna cârmuire a plugu
lui, s’au așezată în locă de unulă, 
câte două cârne.

Din cele spuse pănă aci se pâte 
vede, că omenii numai pe încetulu 
au. începută a totă adauge câte-o 
părticică la cârligulu celă strîmbă 
de lemnă, pănă ce au ajunsă, ca să 
aibă plugulă de lemnu, care pănă 
astăcți se mai pâte vede încă prin 
multe comune la âmenii săraci.

Am văcjutii ord© barbare
Românimea insultândO, 
Și Românulti cu rușine 
AR robiei jtigO purtândii;
Și-am vădutti domnindO odată,
Peste scumpă țera mea 
Tirănia ’nverșunată
Și sclăvia cea mai grea;
Der ună sore cu luoire
Intr’o di s’a arătată
Și Românulti în unire,
Libertății s’a ’nohinatO.
A venită anulă 1848, aducândă 

libertate popâreloră subjugate, s’a 
desrobită țăranulă, talpa țărei, și a 
prinsă la vieță nouă. Țăranulă de 
pretutindenea, der cu deosebire ță
ranulă ardelăuă, care a fostă mai 
greu apăsată dâră din toți țăranii, 
îndată ce s’a văcjută descătușată, s’a 
pusă cu sirguință pe învățătură, în 
câtă ac|T mai că nu e sătuțu în Ar- 
deală, din care să nu fi eșită unulă 
ori mai mulți âmeni luminați de lu
mina învățăturiloră, cari facă fală 
nâmului loră.

Și din toți țăranii ardeleni, ță

ranulă român a dată cei mai mulțl 
cărturari; plină-I ac}! românimea de 
fii învățați de ai țăranului ardeleană. 
Cum sârele-șl răspândesce, ratjele 
sale binefăcătâre în tote direcțiunile, 
așa țăranulă română ardeleană și-a 
răspândită, și-și răspândesce fiii în 
tote țările locuite de Români, căci 
aci nu mai încapă ; ba pănă și prin 
țările nemțesc! și franțuzescl și un
guresc! afli reslățițl fii de-ai popo
rului română ardeleană, împlinindu-și 
chiămarea de âmeni cu carte.

Fiindă lucrulă așa, ore n’ar me
rita Ardealulă, acestă raiu pămân- 
tescă, acestă cuibă ală cjineloră, să 
fiă cunoscută cu de amăruntulă de 
toți Românii ? Ore bine e, decă nici 
noi Ardelenii nu-lă cunoscemă des
tulă de bine? Și oh, trebue se ne 
dămă totă strădania a-lă cunâsce, că 
Ardealulă nu numai e legănulu (ți- 
neloră, patria uriașiloră, raiulă Ilenei 
Cosinzene și ală lui Fetă-frumosă, 
der în Ardeală, ș.i numai în Ardeală 
este chiar Scaunulu lui Dumnezeu, — 
după cum ne spune tradiția —• colo 

pe malulă dreptă ală Mureșului, în 
apropiare de satul Ieciu, de unde se 
și vede bine.

E dreptă, că pănă acum nu ni- 
s’a prea dată ocasiune a-lă cunâsce 
cum se cade în întregulă lui, ca 
cine să pâtă âmbla câte sate depăr
tate și orașe drăgălașe! Cine se fi 
putută străbate toți munții cu bracjii, 
dealurile cu viile, câmpiile cu grâ- 
nele, văile cu florile ? Er cărți ro
mânesc! de acestă felu lipsiau cu 
desăvîrșire, căci unele manuale de 
geografiă, ce s’au scrisă pănă acum, 
erau — ca mai tote manualele de 
șcâlă, — sărăcuțe și ’ngustuțe, subți
rele și ușurele, câtă puțină puteai 
învăța din ele.

A venit însă omulă chiămatu să ne 
dea o carte, care cuprinde tot ce se pâte 
spune despre partea Ardealului dela 
Murășu spre mâijă-Ț. Acestă omă e 
d-lă Silvestru Moldovanu, er cartea 
d-sale se chiamă „Țeranăstră11. Par
tea întâiu de 446 pagine e gata, âr 
partea a doua, care va cuprinde cu- 
nâscerea Ardealului dela Mureșă 

spre mec|ă-nâpte, e acum în lucrare. 
Decă va isbuti d-lă Silvestru Mol
dovanu — și suntemă îndreptățiți a 
crede, că va isbuti să scâtă și par
tea a doua totă atâtă de bogată în 
date și bine întocmită, ca partea 
primă, — atunci vomă avâ o descriere 
perfectă a Ardealului în limba nâs- 
tră, și nu va trebui, ca noi, ca Ro
mâni, să lă cunâscemă numai din 
scrieri de-ale streiniloră, cum fură 
ungurii Cserei și Kovări, englesulu 
Paget, francesulă de Gerando ș. a., 
cari deși au scrisă despre Ardeală, 
der ca d-lă Silvestru Moldovanu atâtă 
de pe largă și de cu temeiu nici unulă 
n’a scrisă, nici că a putută scrie.

In cartea, d-lui Silv. Moldovană 
aflămu totulu: descrierea dealuriloră, 
munțiloră, văiloră, șesurilorii, apoi 
a minuniloră naturei, arătândă la 
totă pasulă și mitologia cutărui ți
nută, dâlă, peșteră, stencă etc. Aci 
mai aflămu pentru fiă-care ținută 
descrisă poporulu după limbă, lege, 
portă, datine etc.

Va să (jică, cartea acâstanimicu
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In starea, în care a ajunsQ plu- 
gulQ de lemnu în timpulQ din urmă, 
eln se putea întrebuința cu destulă 
spor la lucrarea pământului^ der totuși 
mai avea multe scăderi și neajun
suri, de aceea și acela a începutu a 
fi înlocuită acum nu numai pe la 
noi, ci aprdpe în tote țerile civili- 
sate, cu plugul u de fieru.

Intre plugurile de fierți, cari le 
întrebuințeză plugarii noștri la lucra
rea pământului, celu mai lățită și 
mai vestită este celă aflată de Ru
dolf Sack din Germania, care se mai 
numesce și plugu universală, căci e 
lățită în tâtă lumea. Acesta se com
pune din următârele părți:

Grindeiu se numesce partea aceea 
a plugului, în care suntă înțepenite 
tote celelalte părți. Cu câtă grinde- 
iulă este mai lungă și mai bine 
făcută, cu atâtă merge plugulă mai 
bine și mai ușoră prin pământă. 
Capetulu grindeiului de dinainte se 
așe4ă pe rotile.

Fierți tatii seu brăzdară se numesce 
partea aceea a plugului, care taiă 
brazda orisontală seu oblu pe de- 
desuptulă pământului. Tăișulă (vâr- 
fulu) brăzdarului trebue se fiă mai 
plecată spre pământă, decâtă mij- 
loculă aceluia. Cu câtă brăzdarele 
suntă mai mari și mai late, cu atâtă 
și brazda de pământă se.pâte lua 
mai mare; de aceea plugurile cu 
brăzdarulă mică și tocită nu potă 
lua brazde mari, ca cele nouâ. Btăz- 
darulă e legată de bârsă prin dâue- 
trei șurupuri seu șirâfe.

Fierulu lungă este acela, care e 
înțepenită în grindeiu, și taiă, ca și 
unu cuțită înaintea brăzdarului pă- 
mântulă perpendiculară, seu dreptă 
în josu.

Cormană seu ureche se numesce 
partea aceea, care e acățată îmblă- 
toră de amândouă părțile plasului. 
Cormanulă trebue se fiă de feră 
(tuciu), der nu oblu, ca la cele de 
lemuu, ci sucită, ca se pâtă restur- 
na brazdele mai ușoră și mai bine.

Plasă se numesce partea aceea, 
care se târeeee pe fundulă brazdei 
și care e legată de grindeiu prin 
bârsă și picior». Bârsa se legă de-a- 
supra cu grindeiulă, er dedesubt cu 
cormanulă și brazdarulu. Picioră 
se numesce partea, care se legă 
de asupra cu grindeiulă, âr dede
subt cu plasulă.

Regulatorii sâu schimbătdre se nu
mesce partea aceea dela rotile și fe- 
rulă celă lungă, cu ajutorulă căreia 
regulămă brazda. Corne se numescă 
cele doue lemne plecate, în forma 
corneloră la vite, din partea dinapoi 
a plugului, cari fiind înțepenite 

în plasă și grindeiu, ajută la apăsa
rea și conducerea plugului prin pă
mântă.

Ună plugă bună trebue se mer- 
gă ușoră prin pămentă, trebue se 
stea oblu, și nu plecată, când arămu 
cu elă, cum steteau cele de lemnu, 
căci într’ună asemenea casă nu se 
resbeace brazda și rămâne loculă 
ne-arată.

In sfârșită trebue să mai spu- 
nemu și aceea, că pentru o sporire 
mai mare la arată, cu deosebire la 
întorsă și la semânată, la unele din 
plugurile de feră s’au adausă câte 
doue-trei și mai multe brăzdare; că 
suntă pluguri schimbătdre și ne- 
schimbătâre, seu într’o ureche; că 
suntă pluguri pe doue rotile și și 
numai pe una, ca mașinile cele de 
săpată t.ună-6ră; apoi suntă pluguri 
anume făcute pentru arăturile afun
de, cu cari se pâte ara de doue-trei 
ori mai afundă, ca cu cele-lalte, ba 
proprietarii mai mari de pământă 
au începută a ara pe locurile loră 
dela șesă chiar și cu puterea abo- 
rului, seu vaporului.

I. Georgescu.

Despre înțelepciune.*)

*) Din opulă „învățături11 Dr. Elef- 
, terescu și D. Voniga.

„Lungă și grea e calea, ce 
[duce la fericire, 

Scurtă și bătută calea, 
[c re duce la peire“.

Nimică nu este mai obicinuită, 
decâtă a auc|i vorbindă despre noroci
rea cuiva, ori nenorocirea; inse numai 
arare ori aucjim»(jicându: căacesta ur- 
meză dinînțelepciuneaseuimprudența 
sa, și totuși, decă arau pătrunde cu 
atențiune în istoria tuturoră timpu
rilor», despre aceia, cărora s’a ne- 
merită ceva seu nu, amu afli, că 
multe din acele ce obicinuită se 
numescă norocă, suntă în adeveră 
numai o urmare a unei bune cu- 
noscințe. Noi nu punemu temeiu, că 
tote întâmplările urmeza dela înțe
lepciune, seu că tdte greșelele suntă 
urmările imprudenței; în fia-cave cp 
aflămu, că suntă felurite întâmplări 
neprevecjute, chiar și de cea mai 

l ageră minte omenescă, și pentru 
care, deși s’ar prevede, n’ar folosi 
nici o înțelepciune omenâscă. Lupta 
nu este tot-deuna pentru cei tari; 
singura domnire peste întâmplări 
este dată nesiîrșitei înțelepciuni, 
care conduce și ține universulă.

Cea mai înaltă înțelepciune o- 
menescă nu este în stare a se păzi 
de tâte întâmplările neplăcute. Chiar 

înțelepciunea împedecă câte-odată 
pe omeni, de a ajunge la unu gradă 
mare de norocire, căci' acea pre
vedere, ce este adevăratul» sufletă 
ală înțelepciunei, nu ne lasă a ne 
încrede prea multă în decisiunea 
împrejurăriloră, precum acesta se în
tâmplă mai multă la dmenii cu mai 
multă încredere și puțină înțelep
ciune. Trebue se ne gândimă, că 
decă înțelepciunea ne opresce câte
odată dela ună norocă nestabilă, 
prin care alții ajungă în culmea avu
ției, ea ne și aperă de nenorociri, 
căci de multe-orî băgarea nâstră de 
semă ne păzesce de întâmplătorele 
schimbări alesbrtei, care adesea arun
că pe cei neatenți și lesne crec|e- 
tori, din sgomotulu norocirei ome- 
nesci, în cea mai adâncă prăpastiă 
a miseriei.

Se păzimu, în bucuriă și în su
ferințe, calea cea mijlociășide aură, 
alungând» ori-ce necumpătare chiar 
și din sentimentele nâstre.

Se arătămă bărbățiă și în cele 
mai furtunose timpuri, der se înve- 
țămă asemenea a strînge înțelep- 
țesce pânzele navei nâstre, când 
vântul» le umflă peste măsură. In- 
țeleptulă, care între tote împrejură
rile scie se-^șl păstreze liniștea sufle
tului neschimbată și neturburată, 
este mai pe susă de bucuri ele și 
durerile vieței, și scie se le domine, 
nesuterindă a fi elă însuși stăpânită 
și învinsă de acelea.

La întâmplări îmbucurătâre și 
decă nu vomă pute încunjura, ca 
se nu ne răpimu de bucuriă, totă 
ne putemu păzi înse, ca în acestă 
bucuriă se nu facemă vre-o necu
viință.

Se simțimă durerea, der se nu 
ne lăsămu se ne învingă. Se fimă 
asemenea stâncei celei înalte din 
mijloculă mărei, a cărei temelia este 
îucunjurată de valuri furiose și ală 
căruia mijlocă se înfășură de nori 
întunecoșl. fruntea ei însă, fiind mai 
pe susă de nori, rămâne limpede și 
lucesce de zimbitorelei racje ale sd- 
relui.

Se nu credemu, că este așa 
greu, ca să câștigămă înalta virtute, 
de a-ne păstra liniștea sufletului în
tru tâte împrejurările, tot-deuna ne
schimbată și neturburată. Mare este 
puterea împrejurăriloră esterne, mare 
este influența puterei simțitore, der 
mai mare și mai puternică decâtă 
tâte este sufletulă înțeleptului.

Șe observămă cu mare aten
țiune asupra nostră înșine, și se nu 
ne pierdem» cumpetulă în nicl-o 
împrejurare. Cine este odată în stare 

a-se stăpâni pe sine, acela este în 
stare de a stăpâni și pe alții.

Spiritulu, care la cri ce împre
siune îșl păstreză liniștea din afară, 
judecă tot-deuna mai deslușită și 
mai matură. Răbdarea și liniștea 
înțeleptului deștâptă respectă și ad- 
mirațiune.

Se nu lucrămă nicl-odată, când 
simțimu, că ne aflămu aprinși și 
turburap: se ne liniștimă mai în- 
tâiu, și se ne revenimă în simțiri, 
și apoi decic}ându-ne, se lucrămă.

Prof. Dr. Eleftorescn.

Concurența americană.
De-odată cu descoperirea Ame- 

ricii prin Columba, la anulă 1492, 
Europeniloră setoșl după avuții li-s’a 
deschisă o nouă patriă, în care au 
începută a căuta comori atâtă înlă- 
ontrulă, câtă și pe suprafața pămân
tului, zăcută atâtă timpă în nero- 
dire; au zidită acolo orașe mari și 
frumdse, fabrici de totă feliulu; au 
începută a ține turme numerâse de 
vite și a lucra pământul», pentru a 
ecâte din elă totă feliulu de bucate.

In urma hărniciei și Birguinței 
Europeniloră noștri, America a 
ajunsă pe bătrâna Europă, ba în 
multe privințe a și întrecut’o, deâre- 
ce nu numai au orașe și fabrici mai 
mari și mai frumbse, ca la noi, der 
chiar și cu crescerea viteloră și 
plugăritulă stau se ne înteca.

împrejurarea acesta a pusă, în 
timpul» din urmă, pe mai mulțî 
economiști învețațl, pe cugete, ară- 
tându cu date statistice, la ce se 
pâte aștepta economia nostră de 
câmpă și vite, într’ună viitoră du 
tocmai îndepărtată, decă nu se voru 
lua de timpuriu unele mesurl pen
tru ocrotirea productelor» nâstre 
față de cele americane.

De astă dată primejdia concu
renței americane se vestesce din 
Fraucia, unde în decursul» anului 
trecută s’au importată 1.541,284 
capete de vite grase pentru tăiată, 
în preță de aprope 48 militme franci, 
cu tâte că s’au plătită ca vamă de 
importă 10 franci la suta de chlo- 
grame. Ca se se scape de acestă 
concurință, care face mari daune 
crescetoriloră de vite francesi, gu
vernul» voiesee a ridica vama de 
importată dela 10 la 30 franci, pentru 
suta de chilograme. Numai oi s’au 
impottă în decursulă anului trecută 
aprope la 2 miliâne capete, în preță 
de 15 milione franci.

Importulă tuturoră viteloră a- 
mericane în Francia, în decursulă 
celoră trei ani din urmă, a ajunau

nu lasă de dorită, deci merită, ba 
mai multă, trebue se o aibă totă 
cărturarulă română: cei din Ardelă 
ca se învețe din ea a-șî cunâsce și 
iubi țâra propriă, er cei din altă 
țeră, ca se învețe din ea a cunosce

Acestă țeră a basmeloră
Ce ’ngână a nostră minte
Prin farmeculă fantasmelor^
Din timpi de mai ’nainte.

La ceva îmi iau voiă a atrage 
luarea aminte a d-lui Silvestru Mol- 
dovană : harta Ardealului se nu lip- 
sâscă dela volumulă ală II-lea, căci 
geografia fără hartă e ca Nemțulu 
fără cățelă, ca Ungurul» fără pin
teni, ca Țiganulă fără pipă, ca Ro- 
mânulă fără bâtă.

Meritat’ar fi opulă acesta se se 
tipărâscă ilustrată, cum setipărescă 
anuarele, ce le edă societatea car
patină ardeleană (cea germană, că 
ale celei maghiare nu le cunoscă), 
der unde suntă mecenații se jert- 
iescă cheltuelile ilustrațiiloră ? Ar fi 
fostă interesantă, de-a vede ilustrate 

figuri de-ale omeniloră noștri de pe 
valea Jiului și Hațegului (cu care 
semenă iobagiulă încătușată de po 
tabloulă lui Andreiu Mureșianu) și 
de pe aiurea, cu portulă loră celă 
pitoresc, der banii — banii!fără ei pu
țină sporă poți face.

D-lui Silvestru Moldovană îi 
mai repetă de încheiare: Bună lu
cru ai începută și bine l’ai sevâr- 
șită, câtă l’ai săvârșită, deiețl ceriulă 
putere și paciință, ca se poți com
pleta opera începută, că precum se 
vede, scrisă era în stele, ca tu se 
faci lumei cunoscută

Acâstă țeră a basmeloră
Ce ’ngână a nostră minte,
Prin farmeculă fantasmelor^
Din timpi de mai ’nainte!

Retegii, 1 Aprilie 1895.

Ionii Popii Reteganulu.

Poveste.
....Mânca-l’ar dihorii, ....ore de ce-o fi 

pusă scârba de ’mpărată stelpulă cela chiar 
în răspântia drumului?

— D’apoi nu vedl, măi Lică, că l’a 
pusă, numai ca să acațe tabla ceea pe elă!

— Care, bre?
— Ce, dor n’ai orbu găinii! Uite, 

tabla cea de pe stâlpii, scrisă cu buchii de 
aură!

— Uite-o, dău! Măi, da nu ești tu 
cu chelmă, s’o poți ceti?

— Nici moșu-meu n’a sciutîi carte și 
nemă de nemulă meu n’a fostă popă, — 
apoi eu cu cine să semănă ?

— Cu dracu, vecine! că dor de n’așl 
fi bătrână și de-ași ave ochelarii babii 
mele, ceia cu cari cose sacii, câta sufli ’n 
focii ar fi cetită.

— Taci, nu te mai învălui în laude! 
Ia-țl straița și haid’, că-i de cătră sără!

— Nu mă ducii; io nu mă ducii pănă 
n’oiă sci, ce stă scrisă pe tabla asta.

— Păi, ședl de mine pănă-i învăța a 
ceti, că eu nu mai ședu. Suntă doi ani de 

când mă așteptă nevasta și copiii. Mă 
ducă. Sănătate bună !

— Du-te ’n bolovani, sgaiță de omă, 
ce ești, că de nu mă luam după tine, de 
multă ași fi cu slujbă. De doi ani am 
umblată amândoi să ne căpătămă vre-o 
slujbă, dâr unde voiam eu, nu voia elă, 
er unde voia elă, nu voiamă eu. Acum 
bine că te-ai dusă, bidigania dracului, că 
eu sciu, că nu m’oiu duce pănă n’a veni 
vre-ună domnă să-mi cetăscă tabla, că pote 
dau de slujbă...

*
Așa vorbiau doi omeni săraci din țe- 

ra împăratului Handra, cari steteau în dru- 
mulă de țeră și se sfătuiau, er la urmă 
s’au despărțită cu scârbă.

Der dațl-vă rotă, puii moșului, să vă 
spună, ce mândră ispravă s’a alesă din 
tablă.

Ciontă! că nu-să din viță mare să 
prindă purecele de spinare și să-lă vendă 
cui nu-lă are, — că-să din viță mai mică 
și la purece nu-i făcu mmică, că:

De i-oiu face
Nu-mi dă pace...

Der adeoătelea... o ho! că: 
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la Buraa de 100 miliâne franci, cari 
au trecută în punga crescetoriloră 
de vite și neguțătoriloru americani. 
Și decă bogata și înțe!6pta Franciă 
se teme așa tare de concurența 
americană, cum nu se voră teme 
<5re țerile mai Berace, cum este și a 
nbstră ?

Chiar și Anglia, unde nu se ia vamă 
pentru importu, a începută a se teme 
de pre mare concurență americană. 
Pentru-că în adeveră, crescătorii și 
neguțătorii de vite americani, pe 
lângă altele, suntu și forte practici; 
ei adecă, unde vedu, că nu potă 
importa animalele vii, le taiă, le 
săreză, afumă său facă salamă și 
cârnațl de totă feliulă, său unsăre, 
și astfelă le transportăză ca marfă. 
In modulă acesta amă ajunsă, ca se 
vedemu și pe la noi în orașele mai 
mari producte americane.

Pe lângă crescerea viteloră, 
Americanii mai cultivă și cereale 
multe. Astfelu grâulă e atât de eftină 
acolo, încâtă se vinde hectolitrulă 
numai cu câte doi-trei florini bani 
de ai noștri, ără transportulă pe 
mare și uscată nu costă mai multă 
ca 1 fi. 50 cr. pănă la 2 fi; hectol., 
prin urmare ei potă vinde și aici în 
Europa grâulă loră, cu același preță, 
cum îlă vindemă și ală nostru, decă 
cumva nu plătescă vamă de importă 
pentru elă.

Afară de acestea, grâulă ameri
cană este mai productivă, ca ală 
nostru. împrejurarea acăsta vine de 
acolo, că ei lucră mai bine, ca noi, 
apoi pămentulu încă nu e așa storsu 
și slăbită ca ală nostru. După unu 
hectolitru semănătură se recoltăză 
câte d^ce la treerată, pe când la 
noi, în locurile cele vestite de grâu, 
abia se recoltăză câte 6—8 hecto
litre. Apoi Americanii nu cheltuescă 
atâta ca noi, nici cu lucrulă câm
pului, deore-ce ei folosescă totă fe
liulă de n așini, cari ușureza luerulu 
omului. Mașini de aceste s’au adusă 
mai multe și pe la noi. Una dintre 
acestea este și mașina pentru secera- 
tulă grâului și legatulă snopiloru, 
cu care se lucră forte cu sporu și 
cu cheltueli mici.

Cu tăte acestea însă Americanii 
de medă-năpte încă au de-a lupta, 
în ce privesce recolta grâului, cu o 
concurență însemnată din partea 
celoră de medă-di- Republica Argen
tina din America de medă-di (o țeră 
de 3.055,507 chm. □, cu aprope 
două milione locuitori) a începută 
de câți-va ani a face mare concu
rență grănelorQ din America de me- 
dă-nopte.

Republica Argentina la anulă 

1887 producea numai cam 2 mili- 
ăne măjl metrice de grâu, pe când 
în anulă 1893 producțiuoea ei apră- 
pe s’a îndoită. Cultura grâului aci 
se face pe nisce șăsurl întinse, arate 
cu pluguri de vaporă și udate pe 
timpă de secetă cu apa rîuriloru Pa- 
raquay și Parana In totă republica 
Argentină se lucră cu aprăpe 25 
mii pluguri mânate cu puterea a.bo- 
rului.

Față de acesta concurență ame
ricană, care amenință a inunda pie
țele europene, guvernele celoră mai 
multe țări dela noi au începută a 
ridica tacsele vamale pe bucate și 
celelalte producte americane, la cari 
de sigură ne voră răspunde și Ame
ricanii totă așa față cu productele 
năstre de manufacturi, pănă atunci, 
pănă când nu voră obțină și ei totă 
vamă scădută.

Cum am disâ ȘÎ mai susă, Ame
ricanii suntu economi și neguțători 
fărte practici, și ei nu se abată dela 
planulu loru, în calea jumătate. Ca 
dovadă despre acesta ne pdte servi 
și faptulă, că în anulă trecută capi
tala Angliei a scădută prețulă căr- 
nei de vită importată din America. 
Vecjendu acăsta neguțătorii Ameri
cani, au lăsată Anglia, și au înce
pută importulă viteloră vii în Fran- 
cia, Italia și Germania. Anglia însă 
a începută în urma acesta se simță 
prea tare dorulă cărnei de vită și a 
trebuită se concedă neguțătoriloru 
americani a-se vinde carnea loru pe 
piepa Londrei totă în condițiunile 
de mai înainte. In modulă acesta 
ei au putută isbuti cu planulă loră, 
fără a suferi vre-o daună.

Concurența americană, mai cu- 
rendu seu mai târd’U, va ave bre-care 
înrîurință și asupra economiei ndstre 
de eâmpu și vite, silindu-ne a pro
duce totu mai multă, mai bună și 
mai eftinu.

I. G.

Legenda lașului.
Spună bătrânii, că le-ar fi spusă și 

loru străbunii din străbunii lord, că se 
întorcea odată Negru Vodă din capătu țâ
rei de susă, dela o bătălie și fiind obosită 
de drumă, se opri într’ună codru frumoșii.

Poposindă Vodă aici, stete la masă 
cu mai marii săi, apoi luându-se de vorbă 
despre locurile din împrejurime, căci îi 
plăcea multă locurile acele, clise: „0 ! Dom
ne, că bine ar fi să facemii o cetate aici, 
sciu, căci e bunălocă".— „Cum nu? Măria 
Ta" răspunseră ceilalți.

Apoi plecară, și la vre-o sută pași 
dau de unu bordeiaști, într’o poiană mare, 
împrejurulu bordeiului o presacă și o li

vadă cu pomi roditori. Pe o petră de di
naintea bordeiului stătea unii moșnâgă bă
trână cu o barbă albă, 6r la față puteai 
să-lă tai cu ună firă de pără, așa rumenă 
și sănătosă era.

„Cum trăeștl moșule aici"? îlă între
bă Vodă; âr moșnâgulă sculându-se de 
josă, dise: „Din voia Domnului și mila 
Mării Tale, mulțumescă lui Dumnefieu, tră- 
escă bine, î-să sănătosă".

„Scii ce moșule", dise Vodă, „Iți dau 
aiurea o moșie, numai să te duci de aicea, 
că am de gându să facă pe loculă ăsta o 
cetate".

„Da, Maria Ta" dise moșnâgulă „să 
vedemă ce o dice baba". Viindă și baba 
ia nu să învoi nici cu ună preță, că de! 
ca omulă, care s’a deprinsă într’ună locă și 
apoi scii și vorba ceia „Baba socră, pomă 
acră".

Atunci Vodă mâniindu-se dise: „Ieși 
de aici moșule cu totă isprăvenia!“,și moș- 
năgulă eșindă, Vodă dise, că Ieși să rămâe 
numele acestei cetăți.

Er mai pe urmă s’ar fi prefăcută în 
Iași.

POVEȚE.

Cum se scoții petele de negreală 
din stofe de lână. Ună metodă încă 
aprdpe necunoscută de a-se scbte 
pete de negrelă din stofe, este între
buințarea laptelui. Pănă este încă 
prâspetă pata de negrelă, trebue sup
tă cu hârtie sugetore câtă se pote 
de bine, după aceea se pune lapte 
dulce și se lasă câte-va minute. Cu 
bumbacă curată se ia laptele acela 
și se pune altulu, care se ia cu altă 
bumbacă curată, acesta se repeteză 
de câte-va-ori și pata de negrelă 
dispare. După-ce nu se mai cunosce 
unde a fostă negrelă, loculă acela 
se spală cu puțină apă cu săpunu 
și se frbcă cu postavu uscată.

La pete vechi de negrelă, se 
lasă mai multă timpă laptele să 
stea pe pată, și procedura susă nu
mită, se repetăză de mai multe-ori.

iMlZTE ȘI DE TOATE.

La judecată.

Ună țărână duse la târgă o piele de 
vacă. Numai decâtă veni la densulă ună 
ciobotară și tergui pielea cu două ruble 
și jumătate. Der nu avu banii de îndemână 
și alerga iute acasă, fiicend că îndată va veni. 
Intr’aceea însă sosi ună altă cumpărătoră, 
care îi dete trei ruble; țăranulă se învoi 
și-i dete mâna, mai alesă, fiind-că ciobota- 
rulă așteptată nu mai sosia.

Nenorocirea aduce însă pe ciobotară 
tocmai în momentulă, când cumpărătorulă 

voia să se ducă cu pielea plătită. Acuma 
să fi vădută cârtă: fiă-care se ținea în 
dreptă și nici unulă nu voia a recunosce 
dreptulă celuilaltă. Se învoiră în fine, să 
mârgă tus-trei la judecătoria.

Judecătorulă. provocă pe țărână să-i. 
povestâscă totă întâmplarea, apoi întorcen- 
du-se cătră ciobotară îi dise:

„Așa-deră tu ai târguită mai întâiu 
pielea ?“

— „Eu !" răspunse ciobotarulă.
— „Cu ce preță ?“
— „Cu 2’/2 ruble", fu răspunsulă.
— „Unde ți-să banii?
— „La mine !" răspunse ciobotarulă.
— „Pune-i numai decâtă pe masă!" 
Ciobotarulă împlini porunca, âr jude-

cătorulă se întorse apoi spre cumpărătoră 
cu întrebarea: „Tu ai cumpărată pielea ? 
și ai și plătit’o ? !“

— „Așa e, d-Je judecătoră!"
— „Câtă ai plătită pentru ea?"
— „Trei ruble?
— „Unde este marfa ?“
— „Am lăsat’o în curtea cancelariei1?
— „Adă-o numai decâtă și o pune 

colo în unghiulă cela?
Bietulă cumpărătoră aduse pielea și 

o așefiâ la loculă arătată. In fine judecă- 
torulă se întorce și cătră țăranulă venfiă- 
toră:

— „Așa-deră tu ai făcută târgă mai 
înteiu cu ciobotarulă?"

— „Adevărată", fu răspunsulă.
— „După-ce ciobotarulă n’a venită 

cu cele 2*/ 2 ruble, ai vândută pielea celui
laltă".

— „Da!"
— „Și ai primită cele 3 ruble"?
— „Le-am primită".
— „Du-te și le numără lângă cele

lalte".

Abia isprăvi împăratulă vorba și etă 
că și vine ună țigană, totă în roșu îmbră
cată, cu mustațele răsucite și cu pinteni 
la călcâie, avendă în mâni o funie și o 
săcure. Voia să-lă ducă pe bietulă Pantili- 
monă la pierfiare.

— Ce vrei, urdurosule? Mai stai, nu 
te grăbi, că și așa numai furi vremea de 
geaba. Impăratu-i împărată, der vieța nu 
elă a dat’o omeniloră, ci Dumnefieu sân- 
tulă, și numai Dumnefieu o pote și lua.

Handra-împărată, care ședea la te
restră și aufii vorbele acestea, se făcu focă 
de mâniă și iute porunci, să-lă aducă pe 
Pantilimonă din nou la sfată.

După multă chibzuâlă, sfatulă a adusă 
în urmă judecata, ca pe Pantilimonă să-lă 
lege de mâni și de piciore, apoi să-lă ducă 
în codru mare, să-lă lege de trupina unui 
copacă și să-lă lase acolo.”

Așa s’a și făcută. Bietulă Pantilimonă- 
Pantilimone sta acum legată de copacă în 
afundimea codrului și plângea, sermanulă, 
plângea și se văeta, der nimenea nu-lă 
audia. Dâr odată Dumnefieu și-a făcută 
milă de elă, și pe când tocmai gândia, că 
s’a apropiată cesulă să se ducă acolo, unde

După-ce se făcu și acesta, judecătorulă 
făcuurmătoreajudecată: „Tfaciobotarule, feres- 
ce-te de-a mai tergui fără bani și de-a mai pri- 
cinui certe între omeni; tu, cumperătorule, 
nu te amesteca câtă trăesci în tergulu al
tora și nu mai urca prețulă, ca alții să nu 
potă cumpăra; er tu țeranule, de altă-dată 
nu mai face tergă cu omeni, cari n’au 
bani; dâcă însă te-ai slobodită la târgă, 
atunci ține-ți vorba. — Atl înțelesă?... Și 
acum.... ușa! cărați-ve d’aicl tustrei!"

0....
*

CaracCeruIu cânelui.

Proprietarulă unui câne mică avea mo
tive, ca să se scape de elă, der nu vrea 
nici să-’lă vândă, nici să-’lă dăruescă altu
ia, ci hotărî, ca să-’lă înece. Spre acestă 
scopă îi legă o sforă de gâtă și-lă duse la 
gârlă. Când eși pe portă, se luâ după elă 
ună câne mare din vecini, care se juca 
adese-on cu cățelulă și-i însoți pănă la 
gârlă. Omului nu-i plăcea compania câne
lui și voia să-lă alunge, dâr în zadară, câ
nele celă mare rămânea câte puțină îndă- 
rătă, der nu scăpa din vedere pe soțulă

Din poveste
încă este
Lungă-lungă
Să ne-ajungă,
Pe celă leneșă să-lă împungă 
Eusulă dela baba ’n drugă.

Der acu ce să mai cotcorozescă atâ
ta,.. destulă că bietulă omă rămase lângă 
tablă cu bună gândă, că doră doră va veni 
cine-va să i-o cetescă. A stată omulă fii și 
nopte pănă ce odată adormi, și după-ce se 
trefii erășl, se uită la tablă,... adecă nu la 
tablă, ci numai la stelpă, căci tabla nu 
mai era nicăirl.

Pfui, posna dracului... da cine-o fi 
furată acuma tabla?

Se năcăji focă bietulă omă și plecă 
pe drumă în josă, der nu făcu doi-trei 
pași și etă că o cătană venia călare în 
ruptu-capului cătră elă.

— Omule, începu cătana, unde-i ta
bla de pe stelpă? Hei?...

— D’apoi du-te și ți-o caută, că doră 
io nu-să păzitoră peste tablele vostre, răs
punde omulă.

— Cum îndrăsnescl să vorbescl cu 
mine așa, măi nespălatule ? Nu sci tu, că 

drumulă ăsta e oprit.ă și io am venită să 
te ducă la împăratulă nostru Handra, ea să 
te pedepsescă, pentru-că ai umblată p’aicl?

— D’apoi, mă rogă, io n’am sciută, 
că drumu-i oprită, că m’așl fi dusă pe de 
laturi. Asta-i una la mână. A doua, mă 
rogă d-tale, eu de ce să mă ducă la îm
păratulă, că strălucenia sa nicl-odată nu 
vine la mine. A treia, eu n’am vreme să 
stau de vorbă cu toți obșitarii împără
tesei, ci vreu să-mi văfiă de trebă-mi.

— Taci, petecosule! Tabla a fostă 
împărătâscă și ai să dai sema de ea. Haid’... 
una, doi!

— D’apoi nu șăguesci, căpiatule ?.... 
Eu mergă, că sciu, că nu-să de pricină, 
der fiă-ți pe sufletă.

Și astfelă ciondromănindu-se, ajunseră 
în urmă la palatul marelui împărată Handra.

— Ai adusă pe nenorocirea de omă? 
întrebă împăratulă pe pintenatulă lui, mă- 
niosă bobotae.

— Da, străluceniă! Asta-i omulă, care 
a pustiită tabla din drumulă oprită.

— Bine !... De unde ești, mojicule?
— Mă rogă de ertare, io-să de-acasă! 

răspunse omulă.

— De unde de-acasă?
— Din sată.
— Ce sată?
— Da mă rogă, străluceniă, sătulă, 

unde-i casa mea și in care căscioră șede 
muierea mea cu trei copii numai ca ulce
lele.

— Ce spui mă, mojicule ? Cum te 
chiamă pe tine?

— T’antilimonu-'Pantilimone.
— Da pe tatălă tău?
— Pe tatălă meu nu-lă chiamă nici 

cum.
— Nici cum ?... Bagă de sămă, golule, 

și spune, cum chiamă pe tatălă tău?
— Că mă rogă, străluceniă, acum 

nu-lă mai chiamă nime nici într’ună chipă, 
c’a murită, der pănă a nu muri i-au clisă 
Ilie Ropot ă.

— Ropotă, neropotă, tu Pantilimonă- 
Pantilimone ai să-ți dai vieța ’n furci.

— Auleo, că numai asta n’am mai 
pățit’o !

— Taci urdurosule, că tu ai furată 
tabla, și vrăjitorulă mi-a spusă, că celă ce 
va fura tabla, va ucide pe fiulă meu, când 
va fi de 12 ani!
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36u de jocQ. Când ajunseră la malulă gâr
lei, cânele din vecini observa cu atențiune 
preparativele crimei. Acum petra este le
gată de sforă și după o secundă victima se 
cufundă în apă. In momentulîi acesta câ
nele celîî mare era și eld în apă și încer
ca din fote puterile să mântuescă pe că
țel ala cufundata, nu reuși însă să-’la scotă 
la suprafață, căci greutatea îlb trase îndată 
la fundulă apei. Intr’una târdiu când câ
nele mântuitorii îșl perdu totă nădejdea 
de a-la putea scote din apă, elă începu să 
urle jalnică cu botulă ridicata în susa și 
apoi înotă repede la mala și se aruncă 
cu furiă asupra asasinului iubitului său ca
marada, gata să-la sfâșie în b ucățl. Și 
decă nu se găseau petri prin apropiere, ca 
să se potă apăra: crima ar fi. fostă răsbu- 
nată. Der nici petrile pe urmă nu i-ar fi 
fosta de folosu, căci cânele nu renunță la 
plănuia său de răsbunare, decă nu alergau 
vecinii în ajutorulb omului și nu alungau 
cu ciomege pe rîosula câne.

*
Peruca d"iuB de BâssrfiSiFck»

Cei trei perl ai bătrânului cancelarii 
au trecuta de multa la posteritate.

Ceea ce se scie mai puțina, este că, 
de multa timpO, d. de Bismarck a căutată 
să ascundă chelia timpurie, de care era 
înceroata.

Ela însuși a povestita lucrulă, sunta 
de atunci câțl-va ani, în timpulă unui 
mare pranflă, când încă era la putere.

„Am încercată să portă perucă într unu 
momenta dată ală vieții mele.

„Era în timnula când mă aflam Q 
ambasadorii la St.-Petersburg. Vă mărtun- 
sesoa de altfi-felfl, că aveamn o scuză: 
frigulă.

Alții, făcuse acăsta multă înaintea 
mea...”și m’am decisă a ’ml face o perucă.

Prinoipele moștenitor ală Prusiei (vii- 
torulă” împărată Wilhelm I) veuinda în Ru
sie, împăratule Alexandru II, care avea 
cea mai mare venerația pentru unchiula 
86ll și care soia câtă iubesce spectacolele 
militare, dete ordina să aibă locă o mare 
revistă la Varșovia. La acăstă ocasiune tre
buia să încalecă și să apară în uniformă 
militară.

„Casca nu protege mai multă contra 
câldurei, cum nici contra frigului, o scițl 
acesta. M’am decisă prin urmare să-mi pună 
peruca...

„Am galopată în suita suveraniloru, 
când ună generală, care se găsea alăturea 
de mine, îmi dise, după ce-mi arunca o ui
tătură de ochiu batjocoritore.

— Cum vScjii, purtațl perucă?
— Da. Ce, să vede?
— Drace! de sigură. S’a strîmbată cu 

dfsăvîrșire.
„Elă avea dreptate, peruca aluneca 

din capă.

toți se ducă, numai etă că vede înaintea 
lui ună moșu cu barba până "n călcae și 
cu nisce dinți, cari de lungi ce erau, îi 
ajungeau pănă la brâu.

Moșulă numai decâtă deslegâ pePan- 
tilimonă și-lă trimise acasă, la copii și la 
nevastă. Omulă întreba atunci pe moșă, 
că cine este elă, er moșulă îi răspunse :

„Eu, fătulă meu, sunt Spânu-Afun- 
situlă, care de 99 de ani trăescă sub blăs- 
temu. Bine, că m’ai întrebată, că acum 
suntă deslegată de blăstămă.

După ce dise vorbele acestea, moșulă 
îșl și dete sufletulă. Pantilimonă l’a îngro
pată în crescetulă codrului și i-a pusă la 
capă o cruce depaltină și după aceea a ple
cată acasă, unde și-a găsită nevasta și 
copiii sănătoși. Mare veseliă se făcu în 
casa săracului, ăr sufletulă părințiloră și a 
copiiloră se umplu de bucuriă, căci de 
multă nu se văduseră, bieții, unii pe alții.

Uitasem să vă spună, puii moșului, 
că împărătesa Hăndrălesa încă nici nu fă
cuse copilulu, despre care vrăjitorulă spu
sese împăratului, că-lă va omori celă ce-a 
fura tabla. Tabla cu pricina se află acum 
la Lică voiniculă.

I. i'odina.

„La câtă-va distanță de noi se găsea 
o trăsură; mă aștepta, ca să mă ducă acasă.

„îndată părăsii statulă-majort; gene- 
ralulâ mă urma și dădurămă pinteni cailoră.

„Ajunși lângă calăscă, oprii calul, lucru 
care nu era lesne — fiă flisă între noi — 
căci era de rassă... și în fața împăratului, 
prințiloră, statului-majoră și a întregei ar
mate, ’ml scotă casca, ’ml scotă peruca de 
pe capă și-o aruncă în trăsurft“.

De atunci d. de Bismarck renunța cu 
desevîrșire la acestu modă de peptănătură, 
nepăstrândă de câtă cei trei perl imortaii- 
sațl de atunoi de „Kladderadatschu (diară 
umoristică în Germania.)

Dâr ceea ce este mai curiosă în acestă 
afacere e, că în totă timpulă câtă a 
trăită mareșalulă de Moltke, Bismarck n’a 
perdută nici odată ooasia de a-lă supăra 
de... peruca sa.

*
Done feSur» t8e aîlieiae.

Poetulă roman Virgiliu în Georgicele sale 
vorbesce și despre vieta albineloră. Elă s’a 
ocupată și cu stupăritulă și ne descrie atâtă 
de frumosă în versuri cele două feluri de 
regine și de albine. Și într’adevără, așa 
este. Cultivatorii de albine să observe ur- 
mătorele: Albinele așa numite italiene, 
adecă din sudă, suntă mai bune decâtă 
cele numite germane, adecă d n nordă. 
Albina italiană este mai inteligentă și mai 
blândă, ea nu înțepă nicl-odată și deci 
apicultorulă nu are lipsă de mască la obrază, 
când se apropie de coșuri (coșaițe). Albina 
italiană se pote aclimatisa mai ușor, căci su
portă schimbarea temperaturei și chiar fri
gulă aspru, pe când albina germană more. 
Albina italiană întrece pe cea germană în 
sârguință și activitate. Ea e^te la lucru 
înainte de revărsatulă doriloră, pe când 
cea germană abia după două ore îșl vede 
de lucrulă dilei. Albina italiană este cea 
dintâiu la lucru și cea din urmă la odihnă. 
Ea produce mai multă miere și cără. Din 
60 de stupi, între cari numai 20 de albiul 
italiene, într’ună ană abundentă în miere 
se capătă mai multă miere dela cei 20 de 
stupi de albine italiene decât dela 40 de stupi 
de albine germane. Greutatea unui stupă 
ală acestora din urmă este cam 50 - 60 kl. 
pe când ună stupă de albine italiene cân- 
tăresce 115—125 klgr.

*
Pedepsa vrăjitorelorâ în India.

In timpurile de demult în ambele Indii, 
femeile bănuite, că suntă vrăjitore (ferme- 
cătore) se coseau în piei de animale, și 
se aruncau în apă, ori se închideau în ca
mere strîmte, pline de șerpi veninoși, nu
miți Cobra, unde muriau în grozave torturi, 
parte de spaimă, parte de mușcăturile șer- 
piloră. In dilele nbstre pedăpsa vrăjito- 
reloră este de altă natură, der nu mai pu
țină barbară. Nenorocitele femei, cari suntă 
acusate, că țină relațiunl și comerciu cu 
spiritele necurate și beau sângele locuito- 
riloră dispăruți din sate ori din orașe, suntă 
biciuite cu frânghii, ori ou curele grdse. 
Pedepsa acăsta este de gradulă îutâiu. In 
casă de recidivă, când adecă ele totă nu 
se lasă de fermece, pedepsa se înăspresce. 
După ce le desbracă de haine, le aternă 
de ună bambus (ună felă de arbore) tare 
și orisontală adeseori cu capulă în josă, 
er în jurulă loră stau ună șiră de bărbați 
cari pe rendă le dă câte-o împinsătură., 
astfelă oă ele oscileză în aeră, ca o pen
dulă. AcAsta continuă pănă ce nefericita 
mărturisesce, ori mdre.

Alte feluri de torturi consistă în ar
derea vrăjitoreloră cu fieri! roșu, ori se 
infâșbră cu bumbacă crudă (brută) și apoi 
li se da focă. Mai este în usă și strangu
larea. Femeile se spânzură de ună bambus 
cu mânile legate strînsă; de picidrele li
bere, se aternă greutăți mari, pănă aprâpe 
să se smulgă din încheeturl. Și să se ob
serve, că Indianii suntă așa de încăpățînați 
pentru esecutarea acestoră crudiml, încâtă 
nici frica de guvernulă englesă, nu-i îm- 
pedecă de a-le comite. Numai câtă astăcjl 
totulă se petrece într’ascunsă și femeile 
vrăjitore, după-ce espiră, nu mai suntă de- 
câtă îngropate de omeni din clasa cea mai 
de josă, plătiți anume spre acestă scopu. 
Indianii se ferescă de a atinge o vrăjitore, 

căci este lucru necurată.

Oălen-dLazmi-â. săptămânel.

MARTIE are 31 cjile. GERMENAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi.
Vin. 
Sâtn.

26 7țFlor. Arh.Grv.
27 Cuv. M. Matron a
28 C. Ștefan f. de m.
29 Păr. Marcu
30 C. p. loan d. Scăr.
31 C. Ipate ep. Gan.

1 C. n. Maria Eug.

7 Florii. Epifan
8 Adalbert
9 Maria Clem.

10 Ezechiel
11 Leone pp.
12 Pulius
13 Iustinus

Terguiu de rîmătorl din Steinbruch.
La 1 Aprilie n. 1895

Starea rîmătoriioră a fostă dc- 
132.759 capete la 2 Aprilie au intrată 
5441 capete și au eșitii 1654 rămânându la 
3 Aprilie ună numără de 136.546 capet-:.

Se notAză marfa : unguresc» veche 
grea dela 45.— or. pănă la 46.— er 
marfă ungurdscă tineră gre^ dela 
48.— cr. pănă la 49.— cr., de m i j looO dela 
46.— cr. pănă la 47.— cr. ușoră dela 
46.— cr. pănă la 47.— cr.

Marfă țerănăscă grea dela 45.72 pănă 
la 46.— or. de mijlooă dela 45.— cr. 
pănă la 45*/ 2 or. ușoră dela 45.— or. 
pănă la 46 — cr.

Marfă serbăscă, grea dela 46.— cr. 
pănă la 46 ’/2 cr. Transito, mij lociăgrea 
dela 45.— cr. pănă la 46-72 or- transito 
ușoră dela 44.1/2 or. pănă la 45.*/ 2 cr.

Porcii îngrășațl de ună ană dela —.— 
or. pănă la — or., îngrășațl ou cuciiruză 
dela — or. pănă la — or. Cântăriți la gară 
ou —.— cr. la pănă — or..

din 3 Aprilie n. 1895.
g u r s a deBuciiressI

"Valori D
o

bâ
nd

a Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Bentă română perpetuă 1875 .5% Ajr.-Oct. 102.^
Renta amortisabilă . . . 5’/'. 100 '/,

„ „ (Impr. 1892 . . . 5V lan.-liil. 99 -
„ „ din 1893 57. D t» 99 -
„ „ 1894 int. 6 mii. 57'. Apr.-Oct. 96 7,
„ „ (Impr. de 32.’/2 mii. ■I7o lan.-miiB 85./,
„ „ (Impr. de 50 mii. 4“/c » H 88 —
„ „ (Imp. de274m 1890 4%

47’o
h n 89—

„ (Imp. de45m. 189! n n 88-
„ (Im. de 120 iul. 1894 47o

Mai-Nov.
88

Oblig, de Stată (Oonv. rurale/ 67a 102 3/4
‘tb'ig. Casei Pensiunilor fr. 30t‘ L0 280—
Oblig, comunei BucurescI 1883 50/0

57o
lan.—lul. 96—

„ „ din 1884 Mai-Nov, —.—
„ „ „ din 1888 57.1 lua.-Bec. —
., „ „ din 1890 57o Mai-Nov, 97 —

Scrisuri fonciare rurale . . . 57c lan.-lulie 92 ’/a
„ „ urbane BucurescI 67o 101
»> i> n » 57o n » 88 7i

n h Iașî ?7o n » 80.-
Oblig. Soc. de basalt artificială 67o

v.a
h n 96—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v —
r.anca Națion. uit. div. 86— 500 într. v. 1538.
Banca agricolă......................... 500 150 v. 136.-
Dacia-România uit. div. 35 le’ 200 într. v. -ni—
Naționala de asig. uit, div. 43 lei 200 423 -
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 370.--
Soc. Rom. de Constr ult.div.15 1. 250 144. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. - IOC —....
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 110—
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

,, „ „ „ 2 em. u. d. 0 100i —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei >(X
„Bistrița” soc. p. f. hârtii 30 1 luS.X —
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aură

î n
20 05

S C O MP T URÎ:

Banca naț. a Rom. 6% Paris .... 2'/,7n
Avansuri pe efecte 77» Petersburg . . 4737»
Casa de Depuneri 7'/, Berlin .... 87i>
Londra .... 2°/, Belgia .... 37o
Viena..................... 47o Elveția .... «7o

CuB’SMBii pieței

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 3 Aprilie n. 1895.

S ă m 1 n ț e

«fi
2 0
1 M

5 -

Prețuiri
300 ehilogr,

dela | pănă

Grâu Bănățenescii 80 7.05 7.10
Grâu dela Tisa 80 7.10 7.15
Grâu de Pesta 80 7.05 7.10
Grâu de Alba-regala 80 7.03 7.10
Grâu de Băcska 80 7.15 7.20
Grâu ung. de nordă SO .—

(D O Prețulu por
Semințe vechi 

ori Donft soiulu 100 chilgT.
a q0 â dela pănă

S&cară 70-72 5.96 6 05
Orză nutretă 80-62 6.25 6 55
Orză de vinars 62.64 6.60 6 90
Orză de berc 64.66 7.20 8.20
Ovăsft 39.41 6.85 7.10
Cucuruz fi bănăț. 75 ._ ,—
Cucuruzii alții soiu 78 .— .—
Oueuruzu .— ,—
Hirișcă — —•—

ProduGtodiv. Soiulu
Curau lu

dela până

8em. de trif. Luțernă ungur. 38.- 46.-
— francesă

roșiă 58.'- 66—
Oleu de rap. rafinată dupln . .— —
OI011 de in —. —

a Uns. 'le porc dela Pasta 49.- 49.50
dels teră —,_ — —

0 Slănini. svdntatii 41.— 41.50•Tî x: afumată 47.- 48—e S6u _ ,_ —
§ Prune din Bosnia îu buțl 9.75 10—

din Serbia în saci 9.75 10—
0. Lictaiti slavonii nou 17— 18—

n bănățenescii —,—
•3 Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
£ serbeecl

Miern brută ____ —
galbină strecurată _ _ _ —. -

Ceară de Rosenau ____ --
Spirtft brută ____ —

'I ’5 Drojdiuța da spirt —.—

Cursulfi barsa din Viena.
Din 3 Aprilie 1895.

Renta ung. de aură 4°/0 . . . 123.75 
Renta de corone ung. 4% . . . 99.30 
Impr. căii. fer. ung. în aură41/2°/0 • 126.—
Impr. căii. fer. ung. în argint472% 104.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 124.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.75 
Bonuri rurale eroate-slavone. . . 98.25 
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 152.—
Renta de hârtie austr........................ 101.75
Renta de argint austr...........................101.80
Renta de aur austr................................126.60
LosurI din 1860 ........................ 150.—
Acții de ale Băncei austru ungară. 1078.—
Acții de-81e Băneei ung. de credită. 474.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 411.70
NapoleondorI........................................ 9.6772

Din 4 Aprilie 1895.
Bancnota rom. Camp. 9.62 Vend. 9.67
Argint român. Cunap. 9.60 Vend. 9.64
Napoleon-d’orl Camp. 9.65 Vend. —.—
Galbeni Cnmp. 5.74 Vend. —.—
Ruble rusesc! Cump. 128- Vend. —,
Mărci germane Cump. 59 20 Vend. ~— •
Lire fcurcescl Cump. 11.05 Vend. —. —
Scris, fono. Albina5°/0 100.75 Vend. 101.75

PropriBtarU: Aus»ei HlumțlMii.
Redactorii rcsnonsabiin : Sfiai.’-râ,

Hohseidene Bastkleider â. 8.65 
bis 42.75 per Stoff jur fomplefen Robe. — 
Tussors unb Shantungs-Pongees — fomie 
fdjtearje, meifje unb farbige Henneberg- 
Seide non 35 ft. bis fi. (4.65 per Miei. 
— glatt, geffreift, farrirt, gemufierf, Damafte 
etc. (ca 240 nerfcfj. G^ual. rtnb 2000 uerfcfy. 
^arben, Deffins etc.), porto- und steuerfrei 
ins Haus. Zllufter umgefyenb. Uoppeltes Srief» 
porto riad? ber Sdjmeij.
Seiden-S'a.briken <«. IKenne-
3 (k. u. k. Hof:.\ Amicii.

%

Nu se mai oferă

ZL Cw te se
* cumpere

nea «casia
ca numai 

pentru
o ooleoție splendidă' d.e

1 ciasornică 
de busunar Pri
ma Anker- Re- 
montoir umblă 
precis, și cu ga
ranție de 3 ani.

1 lanț imi
tație d’aur pan- 
cer, cu inelă de 
siguranță și ca
rabină.

2 inele imi
tație d’aură cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- 
chis și rubine.

2 nasturi de 
manjete, aurii

double, giloșate, cu mehaDÎsmă patentată,
1 acă cu broșu pentru dame forte fru

moșii, fasonii de Parisă.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aură.
Tdte acesto 10 obiecte practice costă 

Ia olaltă numai fi. 4.85 er. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

Comandați iute, pănă se mai află o- 
biecte, că astfelă de ocasie nu se mai ivește.

Trimiteri se efectudză ori și la cine 
cu rambursa. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndfirfită, așa că pentru cum
părătorii este eschisii ori și ce Risico.

Se pote cumpăra dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,3—6 Wien I. Aâlergasse 12.



Nr. 68—1895 GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 7

Cursulfi losurilorfi private
din 3 Aprilie 189b.

câmp. vrndb. j
Basilica 8.25 8.75
Credită .... 201.25 262 25
Clary 40 fl. m. c. 58.75 59.76
Navig. pe Dunăro . 150.- 160.-
InsbrucK .... 27. - _ #__
Krakau .... 26.25 27.25
Laibach .... 24.- 25.—
Buda .... 63.— 64 50
Palfiy .... 59.— 59.75
Crucea roșie austr. 17 50 18—

dto ung. . 11.70 12.20
dto ital. 13.- 13.50

Budolf .... 23 50 24 50
Salm .... 71— 73—
Salzburg .... 26.25 27.25
St. Genois 72.25 73.25
Stanislau . 42.75 46—
Trieitine ă’/j’/o 100 m. c. 150.— —,_

dto 4% 50 70. - _ ,__
Waldstein 54.— _ ,—
gerbesci 8e/0 . . . 43 50 44 —

dto de 10 franci _ — —.—
Banca h. ung. 4°/„ 132 — 133.—

Otelul Bncuresci 
din Brașovul vechiu se dă 

ar»e^ciă dela I Octom- 
vre 1895.

Informațiuni se pot capeta la 
eredii lui Ifranz Rorner, Bra
șovul vechiu, Strada Lungă Hr. 75-

Escriere de ofertă.
Nepresentându-se oferte acceptabile la concursulă publicată în l-a 

Februarie a. c. cu deosebire privitor la lucrările de zidărie, comitetulu 
escrie de nou următoruiă

Cu concesiunea Ven. Consistoră archidiecesană Nr. 8494—1893 și 
a Diregetoriei de clădire se publică concursă.

Comuna română gr. or. din Cetatea Brașovului intenționeză se edi
fice pe teritorulă seu, situată în Tergulă-Grâului Nr. 5, următbrele clă
diri noue, și adecă:

1) O biserică cu prețulă fixată în devisă .
2) O casă parochială cu 2 etage „ „
3) O casă cu ună etagiu în curte „ „

Suma totală .

fi. 17,261.60 cr.
„ 31,532.52 „
„ 4,930.62 „
„ 53.724.74 „

Aceste lucrări se dau pe cale de oferte în scrisă. Ofertele în scrisă 
sigilate, provecjute cu timbru de 50 cr. și cu 5%, din suma pentru care 
se face oferta, suntă de a se preda, pană la 10/22 Aprilie la 12 din (p, 
a. c., în mânile Domnului Protopopă și președinte ală comitetului pa- 
ro.chialu Barth. Baiulescu. Ofertele potă se se facă pentru tote lu
crările, seu și pentru grupe singuratice, deosebite, seu pentru lucrări 
anumite. Sumele, cu cari oferenții suntă mai ieftini, decâtă sumele sti
pulate în devisa, suntă a se indica în procente și se fîă induse în oferte 
atâtă cu cifre, cât și cu litere acurată și precisă. Ofertele trebuescă se 
aibă iscălitura proprie a oferentului. Ofertele au se mai conțină și de- 
clarațiunea oferentului, că cunbsce condițiunile generale și cele speciale 
de zidită și se supune loră necondiționată.

Condițiunile detailate, precum și planurile și devisele, se pot vede 
până în 4lua> când espiră terminulă de ofertă, în cancelaria comunei 
parochiale române gr. or. în din cetatea Brașovului în Tergulu-Grâului 
Nr. 5, etagiulă ală Il-lea, în totă cjiua, în 6rele dela 11—1 din 4*  Ș> 
dela 3—5 după ame4i.

Brașovă, 18/30 Martie 1995.
Comitetulu parochialu ronicînu gr. or. din Cetatea Brașovului:

Barth. Baiulescu, Lazar Nastasi,
președinte. notară.

G i ro-C onto 
3a banca 

Austro-Ungară.
“ — 

Telefon 
Ifr. fi 8.

Cec-Conto la 
postă nr. 969.

Casa de tancă
G iro-Conto 

Ea banca 

imp. germană.
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Am onbre a aduce la cunoscința puelică, că cu cțiua de 
astăcțl am deschis A în Brașov Ba casa mea pro
prie, CaSea gărei ftlr. 41 

unu depositu de bere, 
sub conducerea Dommloră

Acestu depositu principalii va conține tote spe
cialitățile de bere, ce produc berăria din Schwe- 
chat și Steinbruch în butoi© și butelii, calitatea cea 
mui bonă și prospetă.

Vendarea ©u prețurile originale.
Numai acelea butelii cu bere, a căror dopuri 

și vignete vor fi provecțiite cu marca ală
turată, suntă a se considera ca productulă meu.

Teieplion Nr. IS-1.
Cu totă stima:O

0
© 679’3 3

B Avisu amatoriloru de bere!
Subscrisul# ’mi permit a aduce 

onoratului public, că
la cunoscința

■7®

beo*ea
fabrica Ini

AS ia

am deposits din 
©ea de reatmime universalii dân

care o recomandă și o trimite în casa fîe-căruia cu prețurile următore:

și îrssSeretti.

Bere de Steinbruch (Lager) - • • 1
59

sticlă
59

O
AS

cr.
r •-s

9, 55 Mărțișor! ......
59 99 ,, dnplă - - • 51 55 1» îî

99 99 Coronă....................... 99 99 o
99 ?5 Boch negră............... 99 55 «o »-*•  

O 
«—•

99 99 Schwechat de Mărțișor! - 99 99
P'

sticlă se socotesce 310 ci*,  și totti in jirețuiSii acesta se

Cu totă stima:
SOSKF V1TEZ, 

locanda de dejun, delicatese și băcănie 
Bimsov, Tergwl Inului ® S.

O

JACOB L. ADLER, 
BrassVtL. Piața m» B. L Slbllu.

și vinde monede, fcârtii de vaîore, devise după 
cursulu cplei celă mai mare — respective celă mai mică; 

srescaawjperă făa-a Halci o detragere totia SciraSsa 
de ©aijpoajie;

sconteză polițe comerciale indigene și streine cu înlesnire și cu 
o dobândă culantă:

efectueză ÎMcassări de gioSițe, asignațiT, recipise, pe fote 
piețele Europei, cum și transoceane;

acordă avawsuri pe hârtii de valore, losuri, monede pănă 
la S0%;

predă aslgnațiî pentru ori și care piață comercială internă 
și externă fbrte ieftină, asignațiile destinate pentru Buda
pesta și Viena franco fără spese;

primesce depuneri de fraaică sjpre fructificare în 
conto-eorent și bonifică după învoire pănă la 5% netto 
dobândă;

recomandă pentru plasarea de capitale scrisurile fondare 
cu 5°/o- Premie ale băncei comerciale ungare, asemenea 
scrisuri fonciare 5% ale „Albinei11, institută de credită și 
economii, precum și scrisuri fonciare urbane și rurale din 
România, care după cursurile de astacți aducă 53/4 interese; 

asigură forte ieftină uri s CC losaaa'i la sorțirl cu câștigulu 
celă mai mică, contra diferenții cursului. Comunică inior- 
mații și sfaturi consciențiose specialiste prin corespondență. | 

649,5 50. I

hi 

H 
0

O.
{fl
(I) 
(D
H
P

Pi

i
O
P 
H 
O

0 
o 
H 
cb 
H.
H 
®

— o

Biroult ie Plasare și Informațiuni 
9,OexLt3?sLl“ 

concesionata® «Isn partea. autorităților». competente 
GEORGE N. BLÂNDU 

BBAȘOVtj, (Transilvania) strada Sf. Ioan! Hr. 31.
Subsemnatulă am onore a aduce la cunoscința onor, 

publică, precum și vechei clientele a. Biroului de Pla
sare, E. B o 11 r e s, că am mfimțatia maia 
Birou de Plasare și informafraiil 

în Brașov!, (Transilvania; strada Sft. Zoanu Hr. 31.
Acestu Birou se ocupă cu mijlocirea în servicii 

a personalului trebui n ci osă pentru MagazinurI de ori
ce branșă, case particulare (private), Hoteluri, Birturi, Cafe
nele, ^oșii si altele, precum și cu secarea de case și 
locuri virane, închirierea de odăi cu anu, luna seu săptămâna, 
precum și cu orl-ce ce se atinge de acesta branșă.

La care ’ml voi da tote silințele de a servi on. clien
telă, câtăse pbte de conscienciosu și promptă.

Invită deci pe on. publică de a binevoi a me onora 
cu cererile domnialoră.

2-8

Cu deosebită stimă:
G’eorge Ri. JESlâmdiii, 

Brașovii, (Transilvania) str. sf. loanu Nr. 31.
La ori-ce informațiuni, ce se va cere prin postă din ori și 

țară, BirouEu este gaia a respunde.
NB. Se se aplice marca trebuâncîosă pentru respunsu.

-TT-1
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VIENA,
VI., MamMfctes 83, 

Souterain, Parterre 
Mezanin și stagiu I.

a aduce la cunoștință, că cu l-a Martie vine la vânzare cele mai nouă și exquisit de fromdse stofe 
assortimentu sensaționalis, prețuri ieftine și reduse, și'mi permită a invita P. T. publicu a visita magazia, unde suntu 

espuse spre vedere m&slțime de MMwitățî»

Stofe curată de lână:
Mousseline de lână Dessins splendid . .
Kainiiigarn Nouveaute, lată duplu . . 
Kannngarn raye Nouveaute 
Crepe Nouveaute raye 
Nouveaute raye 
Nouveaute lignette 
Pepita moderne, 
Kannngarn raye exclusive 
Clieviotine
Kannngarn earre speciality
Kannngarn raye anglais
Haute Nouveautd raye

. per Metru

latîî duplu w

>1

n
J 20
120
120
120
120
120

»>

ii

n
cm, latti

H

I) 11

»»
ii >i

fi. -.58
„ -.88
„ -.88

-.70
1.—
1.50

» .88
1.45
1.65
1.85
1.75

,1

H

D

ii

»
i

1!

p ii

11

n

îl

11

i»

11

»)

ii

»>

n

»
1f

II

Mostre s i

Haute Nouveaute carre, 
ț Baye pointu în mătase . .
Haute Nouveaute franțuzesc^
Haute
Haute

Nouveaute Parisienne . 
Nouveaute în mătase .

cm. latîî
ii

»i

ii

ii

ii 

i> 

» 

ii

metru fi.

ii

ii

ii

ii

ii

ii

i>

per
♦1

11

11 

n

Stofe de s ă 1 a t ii s
Pique uni în tote colorile, nu-șl lasă fața, per metru
Mousseline indian Dessins splendid, nu-șl lasă fața,

per metru 52, 55,

2.45 |

2.45 t
2.25 |
2.55 i
2.80 j

*
cr. $52

Stofe de mătase
Brocate de mătăsii, frumsețe splendidă și exquisită 

per metru...............................
Taffetas cliind, Dessins splendide . . per metru 
Taffetas raye broche (Haute Nouveate) „ 
Pepita stofe curată de mătasă
Stofe curată de mătasă, cu vărgl splendide 
Sicilienne uni, în tote colorile .... per 
Sieilienne faț.oune, în tâte colorile 
Fougis cliinois Dessins splendide . . 
Foulard de mătasă Dessins frumoșii
Bengaline raye colorile cele mai moderne 
Mătasă crudă cu Dessin . .

»

n

n

fi.

n

n

n

n

3.60
2.50,
3.-
1.20
1.20
1.20
1.35
1.10

—45
„ —98 
„ 1.25,

4.—
2.85

ncr. n58, GO, 65 
Pique Nouveaute dessine, nou6 de totă, pentru rochii și bluse 

nu-șl lasă fața, per metru 35 
Piqud Haute Nouveaute, curat pentru spălata per. m. 58, 85, 90 
Atlas-Satin cele mai nouă. des. pentru spălată p. mtr. 36, 40, 58 
Levantine, dessins moderne, pentru spăl. p. mtr. 26, 30, 32, 40, 45 
Zepliir Nouveaute, pentru spălată per mtr. 35, 40, 45, 50, 55, 75

n >>
cr.
cr. 
cr. 
cr.
cr.1.90 ♦

Asoritiinaentdk SioreMiî în cele mai noue stofe de iână, duplu lată ă 3®, 34, 4®, 53 ck*.  etc.

»»

1»

D 1» I’

ii

>1

ii
1.40

TINGT. NERVI TONICA
de nerve al prof. Dr LIEBER, 

numai cu marca de oontravenție 
crucea cu ancora.

Preparată după prescripție medicală oficios 
legalisată în farmacia M. Franța, Fraga. Acest 
prep»'at. este de multi ani cunoscută ca ur.u 
mijlocă forte probat contra slăbic.iunei, bătnie 
de inimă, dureri de spinare, de capii, mistuire 
rea etc. - La cerere se dă prospect gratis. — 
O sticlă 1 fi., 2 fl. și 3 fi. 50 cr. Pentru bolnavi 
de stomach se rrcon audă ff’gcă.twa'âîe «le 
stesnaeă Sf. Ineoh, ca lecă bunii reco- 

| mp. udată de medici. Sticla GO cr. și 1 fl. 20 cr. 
I Ui'Jmamiaa se vindecă cu B£y«îr®jiiS-

AaiWA Esbcbîz. In fotă stadiu] ft I
bolei vindecare sigură și iute. Cură greșită es- 
chisă. Pentru succes se garanteză. Domnitorii 
medici se recomandă întrebuințarea. Pentru de 
plină însănătoșare este suficientă. 1 — 2 sticla 
cu 3 fiorini. Depou principală

Farmacia „SALVATOR" Presburg.
In farmaciile din Brașovu : Ed. Kugler, 

Carl Schuster, Victor Rotii; Sibssu: Wilhelm 
Moricher, C. j. Molnar ; Cluj : Szeky Miklos 
și mai în tote farmaciile.

In tote țevile scutită prin lege, pentru Aus- 
tro-Unearia marca înregistrată Nr. 460/1.

Suferințe de peplu,
TsîSSH, cura și tote bolele, oatare de 
ale canalului de respirația, gâtlej» plă
mâni, greutate de respirație, Astma, fleg- 
mă, tuse măgăreseă, răgiișelă, gădili- 
tură ia gătii, începută de tuberculosa, 
se potă depărta inai bine și mai ușorii 
cu întrebuințarea renumitului și după 
prescripția medicală preparată și reco
mandată Ceaiu Sf. George pachetăâ LO 
cr. și prăfuiți care aparține ceaiului prafll 
Sf George, cutia â 20 cr. împreună cu 
prescrieiea întrebuințării. Succesn se 
simte după câte-va dile. Mai puținii de 
2 pachete nu se trimetft. La trimetere 
cu posta 20 cr. mai multa pentru paehe- 
tarea și espediata.

Tote comandele suntă a se adresa 
directa la St. Georgs-Apotlieke. Wien, 
V/2 Wimmergasse 33.

Să se trimită prețuia înainte ou man
data pustalu.

■Casă de exportă de ciasornice helvețiane ] 
gsesstfi’H fewEEmaoc. t

regulate acurată Specialitate:
Giasoriice-Goliin Reniontoir i 

peiit.ru Dorani și Dosniie, lucrate forte 
fină și precisă. I

Aceste ceasornice au capacă escelentă și ele- I 
gantă, care suntă asemenea ca și cele de aură, ar- 
tificiosă ciselate. Cu deosebire atragă atenția asupra , 
calității mașinăriei de o construcție escelentă, că 
nu pote pătrunde prafă, și suntă ceasornice cu multă 
mai superiore ca cele pănă acum aduse la vendare. ' 

Pentru fie-care ceasornică dau garanțiă de 3 
ani că va umbla regulată și certificată cu numOrulă 
ceasornicului.

Prețulă unui ceasornică cu capacu dublu <S» ffl. 
Prețulă unui ceasornică cu capacă triplu ‘î 

Unu lantii Goldin, esecutare elegantă, fasonă după 
plăcere 0 ffl. 5® ca*.

I

(Este una proverbă veohiu.)
AcestO proverbe se potrivesce la stabiHmaerctwIsi mew celu niai*e,  care cum

pără cantități mari de mărfuri; avendu cheltuieli puține potu vinde și eftinu.
pentru mușterii privați gratis și franco. Caet.e cu mostre, cum 

Ivâudll S3 aii agcs.ua o nu s’aiî mai vedutti pănă acum., pentru nefrancate.

Stofe peotoo îmfepăoămÎKte»
Pen*esvien  și DosEiîng pentru inaltulă cîeru, stofe prescrise pentru uniformele func- 

ționariloru c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-nri, postavuri pentru bili
arde (mese (le jocd), și trăsuri. — Aswa^iasasenstw f«»s*te  bogății de L0Î5EÎSS din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, ar®' cu prețuri originale ale fabrice!, ce 
nu i pots oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Șăofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—S4 fl. Tote cele ne ce sare 
1 a

I

Cu capacu triplu ? fls. 
fffi) Ciasornice <lc dame 45 x

Pentru amploiații căiloru ferate și de navigație, cunoscutele ceasornice 0
X Roskopf-Reiiîontoir anker, capacă curată nikel acurată regulată fi® 21. X 

Lanțu de nikel potrivită cu amuletă elegantă 1 U. cr.
Singurulil depou neutru monarcliia. austro-ungară © 

® LEON SILBERBERG, 2
653,4-6 WieiB, I. 5.

I'-

croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.
Cine voiesce a cumpăra postavuri eftîne, solide, trainice, din lână cumată, 

nu sdrențe eftine, cari nu prețuescii nici câtă cusutulu. croitoriului, se se adreseze la

Joh. Stikarofsky m Brlmn. (MauchesterQ AnstrielJ
BOejjoHâtw gierisanneiitu «le postavias’i peste ’/2 milâeBae fioa^saă.

S®" Trimiterea nismai cu ramburse.
cumpărătorii de agențl și mamularl, care sub spitz marea „Marfa lui 
Stikarofsky“ oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vendft 
sub nici o condiție marfă. 629,11—24.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașovu.

peiit.ru
agcs.ua

