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Luptele electorale.
Intre partidele politice ungurescl 

începe a se ivi o luptă mare, cum 
pâte n’a mai fost dor nicî-odată pănă 
acum. De tote părțile se dă pe față 
o mare nemulțămire, ce domnesce 
chiar în sinul Maghiarilor, cari au 
început și ei se simtă, că lucrurile 
nu merg tocmai bine în țâra stăpâ
nită de ei. S’a cultivat în adins fără
delegea, arbitriul și volnicia, călca
rea legilor și nerespectarea consti
tuției. Pe cât timp acestea tote se 
aplicau numai față de Români și de 
celelalte popore nemaghiare conlo- 
cuitdre, lucrurile mergeau strună, 
toți preamăriau faptele guvernului 
și nu se găsia Ungur în dietă, ori 
înafară de dietă, care se nu clică, 
că bine se face ceea ce se face față 
cu noi. Singur Mocsary a încercat 
anii trecuți să arate Ungurilor, că 
calea pe care au apucat duce la pră 
pastiă, dâr a fost huiduit și cârâit 
de tbte părțile.

Acum însă lucrurile încep se 
se răsbune. Loviturile aplicate nouă 
au prins puțin câte puțin se-i us
ture și pe Unguri; îi dOre însă rău 
acestă usturelă, fiind că pănă acum 
n’au prea fost dedațl cu suferințele 
și de aceea au început se sbiere și 
se țipe de tOte părțile.

Mai ales acum, că se apropiă 
timpul alegerilor de deputați dietali 
pentru un nou period de cinci ani, 
ocasiunea e binevenită pentru a se 
încăera la luptă o partidă cu cea
laltă, învinuindu-se unii pe alții pen
tru relele din țâră. Toți sciu și simt 
în inima lor, că ei sunt pricina ti
căloșiilor și a stărilor de corupțiune 
și ruină, ce bântue în tOtă țâră, dâr 
fiă-care partidă caută să arunce vina 
asupra celeilalte.

Lupta decurge de-ocamdată mai 
mult numai prin gazete, der în 
scurtă vreme are să isbucnescă și 
în fapte. Viitârele alegeri de depu
tați, ce-i drept, ar trebui să se facă 

numai prin Februarie, căci atunci 
espiră actualul period electoral, der 
se asigură de tote părțile, că ele 
se vor face încă la tomnă, cel mult 
prin luna lui Octomvre, și așa-dâră 
timpul încăerărei la luptă nu mai e 
departe.

Corteșirile prin țeră au și în
ceput deja. Fiind-că dieta s’a închis 
Mercurea. trecută și nu se redeschide 
pănă la 30 Septemvre, deputății un
guri au destul timp pentru a colinda 
prin țâră, amăgind poporul și pro- 
mițându-i sarea și marea pentru a-1 
face să mergă la urnă și se voteze 
pentru el.

începutul l’a făcut chiar Tisza 
Kalman, vestitul „sdrobitor de na
ționalități", părinteie miseriilor și 
ticăloșiilor de acȚ. care timp de 15 
ani, cât a stat în fruntea țerei ca 
ministru-președinte, mereu a arun
cat sămânța urei față cu tot ce nu-i 
maghiar și a ocrotit renegatismul 
și fărădelegea, care s’a desvoltat și 
a crescut pănă la așa grad, încât 
acji se spariă chiar și Ungurii de 
el. Acest Tisza, c|ioerri, a început 
corteșirile prin darea de sâmă, ce 
a făcut Mercurea trecută înaintea 
alegătorilor săi din Oradea-mare. 
Aci a ținut el o vorbire, din care 
s’a putut vedâ, că acâstă „vulpe vi- 
elenă" rîvnesce eră șl după portofo
liul de ministru-president.

Se și <jice de-altmintrelea, că o 
parte mare dintre membrii partidei 
dela putere umblă să-l pună pe el 
la cârmă în locul lui Banffy și acâsta 
pote îl și face pe Tisza se pășescă 
așa fățiș cu planurile sale de-a re
câștiga încrederea și popularitatea 
alegătorilor jidano-maghiarl.

In vorbirea sa dela Orade, Tisza 
a voit să facă pe înțeleptul înțelep
ților, punând Ungurilor în vedere, 
că se găsesc într’o stare de descom
punere și că-i amenință o primejdiă 
mare, decă vor continua de-a merge 
și mai departe pe calea luptelor pă
timașe de partid.

Vorbi mai întâiu despre noua 
„partidă poporală" a catolicilor, pe 
care o caracterisâ ca pe una dintre 
cele mai periculâse, învinovățindu-o, 
că pâresce națiunea ungurescă îna
intea celor dinafară de granițele țerei; 
se plânse apoi pe rend în contra 
celorlalte partide oposiționale ungu
resc! și mai ales în contra pornirei 
mai nouă ivite între Maghiari în fa
vorul sufragiului universal. Singura 
partidă lăudată de el este partida 
„liberală", din care însu șl face 
parte. Conjură pe toți Ungurii, se 
nu-și tragă unii altora la îndoâlă 
patriotismul și să nu se sfâșie în 
partide, cari să se insulte și să um
ble a se nimici una pe alta.

Acesta este cuprinsul vorbitei 
lui Tisza. Sfaturile lui înse nu ajută 
astăzi nimic. El a fost duhul cel 
rău, care a lucrat la aducerea atâ
tor legi asuprită re și a făcut se se 
sporescă relele, pentru cari Ungurii 
încep acum să se sfâșie unii pe alții.

Tâte se resbună în lumea acesta.

Revista politică.
Preoțimea rom. cat. contra guver

nului. Modul cum voiesce ministrul 
Wlassics, împreună cu guvernul, se 
resolveze cestiunea congruei, a pro
dus mare resens chiar între preoții 
rom. catolici. Astfel cj^ele trecute 
au protestat fracturile din Rudno 
Vestenice și Tirnau contra proiectului 
guvernului privitor Ia congruă, ru
gând episcopatul catolic se ia în
săși afacerea în mâni. Mai departe 
preoții protopopiatului din Ciakvar, 
într’o ședință ținută Zilele trecute, 
au protestat solemnei contra ata
curilor ce se îndreptă (ți de (ți din 
partea organelor guvernului asupra 
școlelor confesionale catolice, ca și 
când acestea ar fi deja șcâle de stat.

Episcopat greco-catolic maghiar. 
Cetim în „Pest. LloydP de ieri urmă- 

târele; „Comitetul esecutiv al cato
licilor uniți de limbă maghiară a 
însărcinat o deputațiune moastră se 
râge guvernul, parlamentul și pe 
Primatele, ca se încuviințeze și spri- 
jinescă crearea unui episcopat greco- 
catolic cu limbă maghiară. Comitetul 
acesta represintă mai mult ea 200 000 
credincioși de limbă maghiară, cari 
de present sunt siliți să întrebuin
țeze în biserică limba rusescă seu ro- 
mânescă, pe care nu o pricep. De aceea 
credința lor e periclitată și naționa
litatea lor e serios amenințată. Mai mult 
ca de o jumătate de secol durâză 
acestă luptă înflăcărată contra asu- 
prirei limbez maghiare, în statul ungar 
acusat cu netoleranță, — însă fără re- 
sultat". — Cu alte cuvinte, foia ji- 
dano-maghiară are nerușinarea de-a 
Zice, că limba maghiară e asuprită 
în biserica greco-catolică și de aceea 
trebue se se înființeze un episcopat 
greco-catolic unguresc, care în mod 
oficios se Introducă limba maghiară 
ca limba liturgică, ca astfel Rutenii 
renegați și puținii Români gr.-cat. 
de prin Secuime, cari nu sciu ro- 
mânesce, se aibă în bisericele lor 
serviciul divin în limba ungurescă 
și astfel se se maghiariseze cu to
tul. Vrâu adecă se înființeze o bi
serică a renegaților. Acesta e planul, 
cu care de multă vreme, îșl sfarmă 
Ungurii capul, dâr pănă acum n’au 
putut ajunge la nimic.

Turburările din Turcia nu numai 
că nu încetă, dâr au început a-se 
lăți tot mai mult. Mai ales popora- 
țiunea insulei Creta fierbe. In ulti
mele cjils s’au produs mai multe 
ciocniri seriâse. Representanții pu
terilor au făcut Porții obser- 
vațiuni seriâse asupra aplicării 
măsurilor necesare pentru menți
nerea ordinei. Ei au insistat asupra 
numirei unui guvernator creștin, resta- 
bilirei convențiunei dela Ilaleppa, con- 
vocărei Adunărei naționale și acordărei 
unei awmisiw generale.

FOILETONUL WGAZ. TRANS.“

Degetul hi Dumnezeu.
Țera Hațegului e despărțită de 

Bănat prin muntele „ilfamore". Bă
nățenii cțic: „Cum godje treșî Marmo
rele ești, baș în Ardjelu. Intre Bănat 
și Ardeal a fost din vremi uitate 
comunicâțiune neîntreruptă. Bănă
țenii treceau Marmorele și erau în 
Ardeal, Hățeganii treceau Marmorele 
și erau în Bănat. Târgul Bănatului 
cel mai aprâpe de Ardeal e Caran
sebeșul, la care înse poporul îi dice 
numai Sebeș; Tergul Ardealului cel 
mai aprâpe de bănat e Hațegul. In
tre Hațeg și Caransebeș duce un 
drum oblu dela răsărit spre apus 
peste muntele Marmore.

Atât în Hațeg, cât și în Caran
sebeș erau și suDt mulți omeni, cari 
trăesc din cărăușit, portă marfă și 
bucate, parte de ale lor, mai mult 
însă de-ale speculanților. Din Ardeal 
în Bănat se cară, pe lângă vitele 
cele multe, fier, vinars de prune și 
pome. Din Bănat în Ardeal ârășl 

vine fier, vin, vinars, pome, bucate și 
pesce. Sunt adecă timpuri când Țera 
Hațegului are vin, vinars și pOme 
mai în abundanță de cât Bănatul, 
atunci vend, er când nu au — cum
pără ; der bucate și pesce tot-deuna 
trebue să cumpere Hațeganii dela 
Bănățeni, fiind popoiațiunea desă în 
Țâra Hațegului și locul arător prea 
puțin pentru numărul locuitorilor

Românii noștri bănățeni din giu- 
rul Caransebeșului pănă încâce la 
Vama Marga, toți au fost grănițeri, 
cătane; Românii din Boutarul de 
jos și de sus și cei din Bucova, deși 
sunt în partea apusenă, a Marmore- 
lui și deci după drept ar fi trebuit 
se se țină de Bănat, se ținură și se 
țin de varmeghia Hinedârei, adecă 
erau și sunt legați nu de Bănat, 
unde i-a pus firea, ci de țâra Ha
țegului, de care sunt despărțiți prin 
Marmore.

Românii din țera Hațegului sunt 
de două nemuri: Români și „ne
meși". Sub vorba Român ei înțeleg 
pe foștii iobagi, er sub vorba „ne
meși" înțeleg pe foștii libertini, no

bili. Câte-va sate de nobili au fost 
și grănițeri tot-odată, dâr grănițeri ți- 
nătorl de Regimentul român I arde
lean, nu de cel bănățan. Intre gră
nițeri și negrănițerl era mare deo
sebire, der între nemeș și Român 
deosebirea era și mai mare. Grrăni- 
țerii se țineau mai sciuți, decât ne- 
grănițerii, deci mai sus; fața de ei 
negrănițerii eiau mai umiliți, că ei 
du sciau nemțesce, și nu aveau voiă 
de-a purta armă, pe lângă ce mai 
trebuiau să lucre și la domnii de pă
mânt pănă cădeau cu nasul pe brazdă. 
Nobilii față de Români se deosebiau 
și mai tare, purtau haine mai potri
vite pe trup, mai pe unguriă, deși 
din una și aceeași materiă, ca și a 
Românilor, apoi ei âmblau tunșl, pe 
când Românii purtau păr mare. Er 
sârtea Românilor o seim. Rar se și 
întâmpla, ca un nemeș să-și dee fata 
după un Român deși cântau fetele:

Păn’ ce-i tată de Român
E suflețăl de om bun.

Lucrurile aceste, la părere ne
însemnate, trebuia să vi-le spun, ca 

se puteți mai bine pricepe istoria 
următore:

înainte de asta cu vre o patru
zeci de ani era într’un sat din țera 
Hațegului o societate de cărăuși spe
culanți; cam 5 inși erau ei, toți ne
meși. Purtau marfele negustorilor și 
măestrilor din Hațeg pe la târgurile 
Hunedârei, Devei și Orăsciei — în 
Ardeal, er în Bănat la Caransebeș. 
Tot ei făceau și negoț cu bucate, 
prune și beuturi; ast fel le mergea 
bine, țineau spre acest scop trăsuri 
bune și cai buni și de regulă um
blau laolaltă, sciau tâte podurile, 
tâte crîșmele, tâte tainele cărăușitu- 
lui. Tot la ei în sat era ud om tî- 
ner cu numele Petre Deactculescu. 
Român, nu nemeș nici grănițer. El 
avea 3 cai buni și o cărucioră de-ți 
era mai mare dragul să âmbli cu ea. 
Fiind el tînăr, în putere bună, deci 
se gândi să-și cerce norocul, când 
îl lasă lucrul câmpului, să facă din- 
tr’un ban — doi. de s’a pute. Acâsta 
era într’o iernă, când erau scumpe 
bucatele, din causă că tâmna caȚise 
bruma chiar între Sântă Mării și
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Italienii în Africa. O telegramă 
din Massauah a „Agenției Ștefani11 
anunță, că odată cu plecarea coră
biei „Archimede^, care are pe bord 
restul trupelor italiene, colonia ita
liană din Africa va reintra în starea 
ei normală. Cu alte cuvinte: Italia 
a renunțat în mod definitiv de a-și mai 
întinde granițele coloniei Erytrăa, din
colo de demarcațiunea lor primitivă, 
încercarea acesta a costat pe Italia 
10.000 de soldați și 14,0000.000 de lire 
și nu a dat națiunei și țărei alte 
folbse decât recunbscerea definitivă, 
că Abisinienii nu pot fi învinși cu 
actualele forțe militare și bănescl 
ale Italienilor. Din documentele pu
blicate în timpul din urmă pare a 
reeși vinovăția bătrânului bărbat de 
stat Crispi în întreprinderea aven- 
turibsă a Italienilor în Africa. El ar 
fi îndemnat mereu pe generalul Ba- 
ratieri se întincjă granițele Italiei în 
dauna Abisiniei; lui i-se datoresce, 
în chestia tratatului încheiat cu Me- 
nelik la Uciali, acea interpelare fa
tală, care a pricinuit răsboiul; tot 
Crispi ar fi îndemnat pe Baratieri 
la lupte grăbite, cum a fost cea 
nenorocită dela Adua. Decă el e 
vinovatul, apoi va trebui se re- 
cunbscă, că a greșit, și că Italia a 
plătit acăstă greșălă cu șirbie de 
sânge prețios și cu valuri de aur.

Papa contra guvernului ungari.
Episcopatul catolic și greco-catolic 

din Ungaria și Transilvania au primit din 
partea Curiei romane un fel de enciclică, 
în care se dau întregului cler instrucțiuni 
amănunțite asupra instr ucțiunei religiose. 
Printre acestea se află și următorele :

„Episcopii să ordone preoților și dia
conilor acelor credincioși cari nu vorbesc 
limba maghiară, ca sS se supue legilor 
statului, cari cer ca elevii din școli sS fîă 
instruițl în limba maghiară, der si nu le 
predea religia în limba ungară până ce copii 
aceștia nu vor cundsce pe deplin limba acesta.

„Episoopii să mai porunceseă preoți
lor și ajutorelor, ca in predicile lor se nu 
se serve de limba ungară până ce nu vor fi 
convinși că înirega enorie cunosce bine limba 
acesta. Decă enoriașii întrebuințeză mai 
multe limbi și nu toți înțeleg bine idiomul 
maghiar, preoții să ’șl dea ostenela că și 
acești credincioși să audă cuvântul lui Dum
nezeu in limba lor proprie.11

Intr’un alt pasagiu al aoestor instruc
țiuni, Curia română, recomandă crearea 
unui număr mai mare de diare catolice în 
tote districtele și nu numai în limba un
gară, ci și în iote limbile vorbite în diferi
tele județe.

Instrucțiunile acestea au produs o 

profundă impresie în totă Ungaria. In cer
curile politice din Budapesta ele sunt con
siderate oa începutul unei lupte culturale 
a Vaticanului contra guvernului ungar și nu 
se p ot încă prevedea urmările ei.

Esamene la sate.
Săcele, Iunie 1896.

In 27 Maifi v. c. s'a ținut esamenul 
de vară cu tinerimea școlară din oomunele 
Tărlungenl, Zizin și PurcărenI din proto- 
presbiteratul Brașovului, sub presidiul P. 
0. D-n protopresbyter tractual, însoțit de 
preoții, învățătorii și alțl bărbați inteli- 
gențl ai acestor comune. D-l protopresbi- 
ter a ținut oâte-o vorbire frumdsă în fiă- 
care școlă tinerimei și publicului ascultă
tor, despre însemnătatea șoolei.

Am constatat și cu acâstă ocasiune, 
că e forte necesară întroduoerea oonferen- 
ței imediat după finirea esamenului, căci 
ar fi destule de îndreptat, atât cu privire 
la materialul propus, cât și la țînuta în
vățătorului, precum și aceea, că desterită- 
țile tehnioe se iau de unii învățători prea 
Buperfioial ș. a.

Resultatul esamenelor s’a însămoat în 
protocol pentru fiă-care învățător, ca în- 
destulitor seu mulțumitor, după răspunsu
rile date de elevi. Astăcjl poporul nostru 
în asemănare cu jertfele aduse întru sus
ținerea școlei pretinde și dela învățători a 
înzestra pe copiii de sub conducerea Jor 
cu mai multe cunoscințe frumdse, predân- 
du-le cel puțin materialul prescris de nor
mativul școlar.

Imparțial și just judeoând, am con
statat, că la aceste șcdle materialul cel 
mai mult și răspunsurile cele mai sigure 
s’a aflat la tinerimea clasei a Il-a din Tăr
lungenl, pe când în clasa a Il-a din Pur- 
căreni vorbă multă din partea învățătoru
lui și sporul cel mai slăbuț la elevi. Ce
lelalte obiecte de învățământ ar mai fi 
oum ar fi, der aritmetica și geografia au 
fost binișor negligiate, dovadă întrebările 
și răspunsurile ia esamen. Din aceste două 
obieote s’ar pută susțină, că învățătorul 
Neculae Nătescu a făcut o simplă repețire 
a materialului propus în clssa I-a de co
legul său. d. e. în computul de rost învă
țătorul din ălasa Il-a, N. Nătescu, la desp. 
din urmă întrâbă 3—|—3—1-3 eto; 20—2 = ? 
Un elev nu a putut împărți 20 la 2 inși, 
apoi la computul în scris o adunare mică 
fără ca să scie cei mai buni elevi, în ce 
loc sunt a se scrie cifrele.

Din geografiă N. Nătescu a început 
întoomai ca oolegul său din prima clasă, 
ou punctul „școla“. Ungaria pe scurt, ți
nutul muntos sud-ostie, înoepând cu de
scrierea oomitatului Brașov. Atâta geogra
fia s’a predat nevinovaților elevi din olasa 
a Il-a. Ce bine ar fi, decă normativul șco
lar ar pute obliga și pe d-l Nătescu a se 
conforma întru tbte lui...

Poporul și pănă acum îl privia oa 
pe un individ iubitor și nutritor de dis- 
ordine în sînul său, acum după un esamen 
așa de debil nu-1 va mai pută suferi. De 
altmintrelea învățătorul Nătesou chiar și 
cu ooasiunea ținerei conferențelor despăr
țământului din acest an și-a dat un ates
tat de paupertate sufletesoă, așa oă a tre
buit să ’i-se ia cuvântul, fiind desaprobat 
de întreg corpul învățătoresc present.

Poporul român din PuroărenI remu
nerezi cât de bine pe funcționarii seu con
ducătorii săi, dâr ar dori și aceea, ca să-1 
scape Dumne4eu cât mai ourend de in
divizii periculoși și de aceia, cari îșl fao 
datoria Dumai la aparință, dâr nu lucră din 
inimă curată pentru interesele poporului.

X.

Sudriași Jupani, 31 Maifi v. 1896.
In 22 Maiă după prând s’a ținut esa

menul la școla nostră din Susanl, sub con
ducerea șefului tractual, ca inspeotor dis
trictual. La acest esamen, pe lângă comi
tetul și epitropia paroohială, au mai luat 
parte și d-nii preoți George Popo viciu din 
Cliciova și Dimitrie Tătar din Sudriaș- 
Jupanl. PresențI la esamen au fost 38 șco
lari, curăței și bine îmbrăcați. Esamenul 
s’a început prin rugăciunea: „Bine ești cu
vântat Christdse“, după oare a urmat esa- 
minarea mai întâiu din rugăoiunl, apoi din 
istoria biblică, precum și din celelalte 
obiecte de învățământ. Recitarea rugăciu
nilor n’a fost corectă, ci precum le-au au- 
cjit din gura părinților. Ei 4iQeau în rugă
ciunea domnescă, „precum și noi iertăm 
a păcătoșilor noștri“ în loo de „păcătoși
lor noștri“. La rugăciunea „Născătore de 
Dumuetjeu" cjiceau: „fecioră întru curate11, 
er în rugăoiunea „Credeul“ în loo de „so- 
bornioesoă“ <ficeau „universală* 1 Introduce
rea de ouvinte nouă este strîns oprită în 
biserica nostră gr. or., cu atât mai mult 
într’o rugăciune, al căreia înțeles pdte să 
se schimbe cu totul prin sohimbarea unui 
sâu 'mai multor cuvinte vechi ou altele 
nouă.

Istoria bibică încă a mers bine de 
rost, dâr oă au și înțeles ce au învățat, des
pre asta nu stau bun. Din tote obiectele s’a 
propus câte ceva, numai din Istoria uni
versală nu s’a propus nimio, — și observ, 
că modul de propunere n’a fost corăspuncjă- 
tor. Prea multe s’au lăsat la bunăvoința și 
diligința elevilor, în loc să le fi venit în- 
tr’ajutor prin esplicările sale. Esamenul 
se înoheiâ prin mai multe cântări națio
nale esecutate de elevi în 2 voci, după 
cari au urmat cuvintele de îmbărbătare și 
iubire față de școlă din partea elevilor, rostite 
de P. V. D. protopresbiter. Deși nu putem 
cjioe, că esamenul a suoces bine, totuși nici 
rău n’a fost, seiind greutățile, cu cari a 
avut d’a se lupta tinerul învățător în acestă 
comună, unde înaintașul său, astacjl în pen

siune, n’a avut nici o grijă de șoblă și 
pruncii, după oum chiar și poporul a iăăr- 
turisit’o acesta. Sperăm, că resultatul anu
lui viitor va fi mai rodnic, fiind și dânsul 
mai inițiat în ale școlei — numai dragoste 
oătră chemare se aibă și să nu absenteze 
așa mult, precum a făcut anul acesta.

X.

Industria din România.
Nu sunt mulțl ani, de când in

dustria era un cuvânt aprbpe necu
noscut în România, bine înțeles in
dustria în sensul larg, occidentul. 
Afară de câte-va meserii primitive, 
de unele țesături casnice efectuate 
în casele țărănesc!, seu în chiliile 
mănăstirilor, nimic nu se fabrica în 
țera românescă atât de bogată în 
materii prime.

De câțl-va ani fața lucrurilor 
s’a schimbat. Pe unde trec! cu tre
nul, îți opresc vederea coșuri lungi 
și clădiri imense, în cari s’au adă
postit noăle fabrici; prin magazine 
ți-se oferă cu bre care orgoliu marfă 
de „industriă națională*  ; (Țârele ves
tesc mereu înființări de nouă indus
trii, er Statul român face ce pote 
pentru a încuragia industria țării.

Nu este deci surprinzător, decă 
ac|I se vorbesce deja de o „industriă 
românescă11, și cetitorii „Gazetei Tran
silvaniei^ vor găsi, de sigur, interes 
când vor ceti descrierea amănunțită 
a celor mai principale stabilimente 
industriale din România, descriere, 
ce începem acum și făgăduim a con
tinua.

I
Stabilimentul d -1 u i B r a g a d i r u.

D-l T). Marinescu Bragadiru este 
contribuabilul cel mai greu impus din 
țera românescă, întocmai cum ves
titul fabricant de tunuri Krupp este 
cel mai mare contribuabil al Ger
maniei. Revine deci d-lui Bragadiru 
onbrea primului loc printre indus
triașii din România.

„Trecutul unui om", a Ț9 un 
mare scriitor, „este garanția presen- 
tului și viitorului seu". Câte-va schițe 
biografice sunt deci necesare pentru 
a cunbsce bine pe proprietarul ce
lor mai mari stabilimente industriale 
din România.

D-l Dimitrie Marinescu Bragadiru 
e fiul unui simplu cârciumar, Marin, 
care neavend stare pentru a lăsa pe 
„Dimitrică" se învețe și gimnasiul, 
îl băgă la stăpân, când avea abia 
versta de 12 ani, la cofetarul lancu 
Stefănescu dela Petra albă, de lângă 
gura pieții mari din Bucuresci. In

multe cucuruze rămaseră necopte. 
Se puse deci și așecță fân în saniă, 
bani în pungă și prinde caii și merge 
pănă trece Marmorele și ajunge în 
Bucova. De acolo încarcă sania cu 
scânduri și merge ață în Caransebeș. 
Acolo scândurile tot-deuna au bun 
preț, deci le vinde îndată cu o lecă 
de dobândă și încarcă sania cu bu
cate. Singur era Bingur, der se mân
gâia, că dela ei din sat mai sunt 
5 căruțe, tbte după bucate, deci vor 
merge în societate. Face el der ce 
face, și se întelnesce cu nemeșii dela 
ei. Ei erau în ospătăriă, la trai ci bun, 
cblea, vin cald și tocană de porc.

— „Bună vremea jupâne Păluț 1“ 
Zise Petrea intrând, că jupânul Pă- 
luț era mai bătrân între cei 5 ne
meși.

— „Se trăesci, Petre", răspunse 
jupânul, „der tu ce cauți prin Sebeș; 
dâră nu te-ai făcut și tu cărăuș ?!“

— „D’apoi, jupâne și omeni de 
omenia, sciți, ca omul, cerc și eu, 
de-oiG vede că-i de mine — bine, 
de unde nu — fiă voia Domnului 1 Am 
adus nesce scânduri din Bucova, și 

duc înapoi cucuruz, mai pe sema 
casei, mai și pentru venc|are, barem! 
ceva să mi se întbrne și mie.

— „Așa, Petre, așa! Că așa fa
cem și noi; facem 3—4 drumuri din 
Hațeg păn’ aci și când am gândi, 
că ne merge mai bine, atunci dăm 
de năpaste, mai crepă un cal, mai 
se frânge o rbtă, mai dăm de altă 
pacoste, că Marmorele-i greu, mă 
Petre, e greu și-i lung; drumul tot 
e ochiuri, ici se poticnesce un cal, 
dincolo se cufundă un dric pănă ’n 
butuc, și numa D-Zeu ne scie. De 
multe-ori suim o căruță câte cu 4 
și cu 6 cai, apoi ne coborîm după 
alta, cât numai noi seim ce-i cărău- 
șitul. Dâr cu cine eștl?“

— „Cu cine se fiu? cu D-Zeu 
sfântul.

— „Apoi ’i rău, Petre; der de 
s’or muia caii, ori de te-a apuca ceva 
pe cale, ce amarul teu vei sci face 
singur? Mai bine lasă tu se pbrte 
cărăușiile cine-i învățat cu ele!"

— „D’apoi, o cercare, nu-i ce-1 
lucru mare, de mi-s’a păre — bine, 
de unde nu...“

— „De unde nu — ți-a păre 
rău cât îi trăi".

— „Der zăboviți mult? Se mer 
gem împreună".

— „Îndată prindem, numai se 
îmbuce ceva caii. Der tu nu te pui 
la o litruță de vin cald? Ține bine 
la frig mă Petre".

— „Nu mă pun jupâne, acji e 
Luni și eu postesc Lunea, am beut 
un ciocan de vinars și am îmbucat 
ceva. Acu merg se prind caii și-i 
aduc aci, se plecăm de odată".

— „Bine-i, numai cât că noi la 
olaltă numai pănă ’n Bucova putem 
merge la olaltă, că înebee am adus 
nesce mere, er în colo ducem cucu
ruz pentru nemțul cel din Bucova, 
acolo descărcăm și sbernăim peste 
Marmore, cu săniile gole: tu cu 
încărcat nu o să te poți ține de noi".

— „D’apoi fiă cum va fi, ba
rem! pănă în Bucova mergem îm
preună".

Așa Petrea merse și-și prinse 
caii și-i trase lângă birtul, unde se 
ospătau cărăușii dela ei și era nă
căjit Petrea de primirea cea rece a 

lor. că își gândi el, nemeșl-ne ne
meși, der ori cum, îs dela noi, dbră 
nu s’ar cădea se mă înfrice, mai bine 
să-mi dea curagiu. Păn’ se sosescă 
el, ăștia tăcură sfat cum să-l des- 
mântue se nu mai facă cărăușii; 
„că" — cȚse jupânul Ișvan — „acȚ 
prinde Petrea, din el se învață al
tul și er altul și pun Românii mâna 
pe cărăușii, vor purta marfele mai 
eftin, că n’au cheltuele, ca noi; vecțl 
și pe Petrea, el nici o feliță de vin 
nu bea. Decă s’ar deda Românii la 
cărăușii, atunci ce facem noi? Ori 
că vom slobocȚ din prețuri, ori vom 
pune de mămăligă cu cărăușitul". 
— „E!“ răspunse jupânul Iziguța a 
lui Rozsi, „s’a sătura el de cărăușit, 
numai să mai ningă o lăcă, că și 
pănă acu-i neua pănă ’n fble la vite 
din drum în lături, der de a mai 
ninge, cum va eși din urma dru
mului, îi prăpădit! Apoi noi n’om 
sta cu ușor, după el pănă va sui la 
deal cu încărcat!"

Astfel de sfaturi făceau cărăușii 
pănă ajunse Petrea îngândurat și îns
păimântat de cele ce-i spuseseră că- 



scurt timp prin muncă harnică și 
neobosită, Dimitrică Marinescu îșl 
câștigă într’atât încrederea stăpânu- 
lui, că acesta, după ce-1 trecu prin 
atelierul de fabricațiă a prăjiturilor 
spre a învăța meșteșugul, îl făcu 
teșghetar cu o lâfă bunicică, apoi cu 
parte la câștig.

Fârte sobru în gusturi, fârte se
rios la trâbă, fârte sgârcit în chel- 
tuelî, tînerul Marinescu îșî agonisi 
âre-care părăluțe, se despărți de șe
ful seu și deschise însu-șl o cofetă- 
riă pe sema sa în Curtea-Veche — 
actuala stradă Carol, — unde există 
și ac}I firma D. Marinescu Bragadiru.

Mulțumită silinței de a satistace 
tote cererile clientelei sale, care cres- 
cea mereu, d. Marinescu agonisi un 
capital, de care nu mai avea nevoiă 
în cofetăriă. Atunci cumpără moșia 
Bragadiru din județul Ilfov, plassa 
Domnești — de aci și numele Ma
rinescu Bragadiru — și instală aci 
o fabrică de spirt atât de perfecțio
nată, cum nu era alta în România. 
Fabricanți streini, cari au visitat 
acestă fabrică au admirat sistemele 
perfecționate Introduse aci.

După puțin timp, d-1 Bragadiru, 
în inteligenta recunoscere a adevă
rului, că pentru industriă e un câmp 
larg în România, alipi pe lângă fa
brica de spirt și o mâră sistematică 
cu valțuri și făina, ce produse, reuși 
să concureze renumitele făinuri de 
Botoșani. Apoi înființă fabrica de 
drojdii de bere presată, prima fa
brică de acest fel în țâra românescă, 
unică și astăfii, și care goni cu de
săvârșire drojdiile, ce se importau 
păn’ atunci din străinătate.

Spiritul de întreprindere al d-lui 
Bragadiru nu se opri însă aci. D-sa 
avu ideea, de a înființa și o fabrică 
de bere și făcu o mică încercare pe 
moșia Bragadiru. încercarea reuși. 
Atunci acest curagios industriaș cum
pără pe dâlul din Calea Rahovei un 
vast teren, clădi aci o fabrică în 
proporții imense și un stabiliment- 
palat, al cărui prim etagiu și gră
dină sunt reservate pentru consuma- 
țiunea berei. Acesta e și opera de 
căpeteniă a d-lui Bragadiru și îi va 
face numele neuitat și înaintea ge- 
nerațiunilor viitore.

Voițî o dovadă pentru afirma- 
țiunea, că d-1 Bragadiru e cel mai 
mare contribuabil din România, va 
ajunge să spunem, că suma totală 
de contribuții directe și indirecte, 
ce varsă pe an în tesaurul Statului, 
varieză între 3.500.000 lei și 4.000.000 
lei. Numai pentru fabrica de bere 
contribuția anuală e de 800.000 lei 
cătră stat și 900 000 lei cătră co

mună. Unde rămân taxele pe alcoo- 
lurl, fonciera pentru proprietăți, pa
tentele de negustorii etc. etc.?

Nu putem sfîrși fără a menționa, 
că în colosala sa întreprindere, d-1 
Marinescu Bragadiru — pe lângă fiul 
său bun, amabil și inteligent, și care 
îi semănă întru tote, — e secundat 
de un compatriot al nostru din Bra
șov, de d-1 Zaharia Furnică, șeful biu- 
roului și al comptabilității tuturor 
stabilimentelor industriale. D-1 Fur
nică, care și-a făcut studiile comer
ciale la Brașov, a intrat în serviciul 
d-lui Bragadiru în 1887 și după 3 
ani, mulțămită purtărei sale esce- 
lente, a fost înaintat procurist ge
neral, în care calitate conduce afli 
o afacere de peste 10.000.000 lei re
tirement anual.

La consiliile d-lui Furnică, d. 
Marinescu Bragadiru, care pe lângă 
fericirea de a fi cel mai mare in
dustriaș din țera românescă, are și 
nobila calitate de-a fi un bun și sin
cer Român, a angajat ca funcțio
nari în biurourile sale aprâpe numai 
tineri transilvăneni, dintre cari o bună 
parte și-au făcut studiile la Brașov.

Și acum sfîrșesc, urând causei 
naționale de-a ave mulțl sprijinitori 
c ălduroși, ca pe d-1 D. ȘMarinescu- 
Bragadiru.

L R. A.
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E’’iișl un român osândit pentru agi
tația. Când se re’ntorseră eondamnații în 
procesul Memorandului în 4 August 1894 
din Clușiu, la gara dela Ghiriș fură întâm
pinați de vr’o 600 țâranl români, în frunte 
cu proprietarul de pământ Nicolae Rus. Pe 
motiv, că Rus ar fi fost acela, care a agi
tat mulțimea ca să preamărâscă pe con
damnați, tribunalul l’a osândit la trei luni 
închisore de stat și 100 fi. amenda. Tabla 
din Clușiu a întărit acestă sentință și alal- 
tăerl ea a fost întărită și din partea 
Curiei.

—o —
j- Dr. Emilian Popescu. O telegramă 

sosită aici ierl-sâră ne împărtășesce dure- 
rosa soire, că Dr. Emilian Popescu, tînârul 
și zelosul profesor dela soolele centrale 
române din Brașov, nu mai este între cei 
vii. El a râposat la casa părintâsoă, în oo- 
muna Dumbrava din părțile Reghinului să
sesc, unde se va și îmormenta mâne. Cu 
câte-va săptămâni înainte, simțindu-se slab, 
îșl luâ concediu pentru a pleca la Vorings- 
hoffan să facă cura lui Kneipp. De aoi însă 
s’a întors și mai slăbuț, mergând de-adrep- 
tul la casa părintâscă, unde mortea îi our- 
mă firul vieței în oea mai frumâsă etate. 

Răposatul a funcționat ca profesor trei ani 
parte la seminarul Andreian din Sibiiu, 
parte la scăla reală de stat din Cașovia, âr 
cu începutul anului soolar curent s’a anga- 
giat ca profesor ordinar definitiv la gim- 
nasiul român din loo pentru limba latină, 
română și elină. In scurtul timp, cât a pe
trecut în mijlocul nostru, Popescu prin ca
racterul sincer și purtarea sa amicală a 
câștigat simpatia tuturor Românilor, cari 
au venit în atingere cu dânsul. Soolele 
nostre au pierdut în răposatul pe unul din
tre profesorii cei mai consoiențioșl și de
votați. chiămărei lor. — Dumnedeu să-l 
odihnâsoâ în pace 1

— o—
Persecuții pentru un steag maghiar. 

Magistratrul orașului Verșeț a propus oon- 
gregației să subtragă dela scâla confesio
nală sârbescă de acolo subvenția, pe oare 
acâsta o primea pănă aoum dela oraș. Mo
tivul pentru acestă proeedere este, după 
afirmările magistratului, acela, că ou oca- 
siunea sărbătdrei școlare milenare, autori
tățile soolastioe au refusat de-a arbora 
steagul național maghiar, și la instigarea 
învățătorilor, copiii de scolă au apărut la 
serbare toți îmbrăoați în haine urîte, des
culți, și fără de oocarde maghiare. In șe
dința de alaltăeri congregațiunea, după o 
lungă disouțiă, a hotărît cu 52 contra 29 
voturi să detragă subvenția amintitei scole.

—o—-
DistincțiunI. Secretarii consulari 

George Dordia și Nestor Muica, din inci
dentul pensionărei lor au fost distinși cu 
titlul și caracterul de vioeoonsul și ou 
orucea de aur pentru merite.

—o —
Dela marina română. Incrucișătorul 

„Elisabeta“, sosit la Galați cailele trecute 
din Odessa cu AA. LL. RB. principele Fer
dinand și principesa Maria, a ancorat în 
mijlooul Dunărei, în fața orașului, alături 
cu bricul „Mircea". Ambele bastimente vor 
staționa încă câte-va (jfi0 în port, apoi vor 
pleca într’o escursiune la Sinope și alte 
porturi ale mărei Negre. După acestă es
cursiune, incrucișătorul „Elisabeta" și bricul 
„Mircea" vor ancora în largul mărei la 
Nord-Estul punctului Sulina, unde vor faoe 
anualele eserciții de tir maritim. De aci 
ambele bastimente vor porni spre Constanța, 
unde vor staționa pănă la iârnă.

Lovit de trăsnet. Dumineca treoută 
țăranul român Adam Chișereanu din Sibi- 
șelul-vechiă, afiându-se la câmp și ocro- 
tindu se sub o saloă contra furtunei, a 
fost lovit de trăsnet. Nenorocitul n’a mu
rit, dâr e bolnav greu. Trăsnetul i-a ars o 
parte a părului de pe cap, a trecut de-a 
lungul spatelor și ia crepat pielea dela un 
picior, făcându-i o rană la pulpă, care îi 
sângeră.

—o—

La adunarea gen. a învățătorilor rom. 
selăgeni ce se va ținea la Bersăul de sus 
(Felso Berekszo) în 6 Iulie 1896 se va 
arangia sera și o petrecere cu joc, la care 
onor, inteligență din jur și depărtare cu 
stimă este invitată, cu atât mai vârtos că, 
invitări separate nu se vor faoe, ci fiă- 
oare prin aste să se considere .aa.. invitat. 
Comitetul,

— o —
Sir Donald Mackenzie Wallace, di

rectorul politic al marelui cjiar englez 
„Times", a sosit alaltăeri dimineță în ca
pitala Bucurescl. După o ședere de câte-va 
dile în țâră, e probabil, după cum (fi°e 
„Timpul", ca în drumul spre Euglitera, 
Sir Mackenzie Wallace să se oprâscâ și 
în câte-va orașe din Transilvania pentru 
a lua informațiunî asupra stării Românilor 
ardeleni.

— o -
Dispariția unui negustor. Orașul Con

stanța în Dobrogea iste de câte-va cjiie în 
cea mai viuă mișoare din causa dispariției 
misteriose a unui negustor. La 22 Maiu 
trecut, sosi din Constantinopol în Con
stanța d-J Apostol Apostolides negustor de 
cereale. Când sosi la Constanța, el scrise 
familiei sale chiar în acea <j', că va pleca 
la Bucurescl și de atunci nu s’am mai au
dit de el. Fratele său d-1 Teodor Aposto
lides, îngrijat de acestă tăcere, a venit la 
Constanța spre a cerceta, dâr nu a putut 
afla decât nisce lămuriri forte neînsemnate 
și apoi a pornit la BuourescI spre a urma 
cercetările. Ideia unei sinucideri nu pote 
fi admisă și trebue să fiă la mijloo o crimă 
sâu un accident. Apostol Apostolides, era 
supus, elen, avea vârsta de 54 de ani și 
când a sosit în Constanța purta asupra-i, 
o sumă forte mare de bani.

—o—
0 catastrofa grozavă în Japonia. Pe 

țermurii nord-vesticl ai Japoniei, esundâud 
marea, a nimioit m»i multe orașe și sate. 
Pănă acum s’a constatat, că numărul mor- 
ților se urcă la 27.000, âr al răniților la 
8000.

—o—
Junimea română academică din 

Selagiu și jur invită la petrecerea de vară 
ce se va arangia în comuna Ouriteu (Oko- 
rito) la 12 Iulie st. n. Venitul curat este 
destinat pentru bis. gr. oat. din Curiteu. 
Prețul de intrare pentru o personă 1 fl,, în 
familia 80 cr. începutul la 7 ore sâra, Co
mitetul arangiator.

—o —
Muși ca orășenâscă va da mâne, Du

minecă, un concert în otelul „La pomul 
verde", cu un program variat și bogat, 
începutul la 8 ore sâra. Intrarea 30 cr. — 
Tot în același otel va da musica militară 
un concert poimâne, Luni.

— o—

raușii. „Nu-i vorbă“, — îșl gândia 
el — „ei au tâtă dreptatea. Ce cap 
am avut eu să plec singur la un 
drum așa lung? Incâce fu alta, că 
peste Marmore trecui cu sania gâlă, 
din Bucova păn’ aici delurl nu-s, 
dâr în colo, ce o să fac? Apoi ăștia 
par că nu prea au gând să-mi ajute, 
de-oi fi în năcaz! Bag semă le pare 
rău unde vrâu și eu să-mi agonisesc 
o ferdelă de bucate pe muncă dreptă; 
ar fi buni bucuroși să merg la ei cu 
sacul, semi l măsure cum ei vor, și 
să le dau pe el cât vor cere“.

*
Era cam jie la ojină când ple

cară din Caransebeș și când fu nop- 
tea într’o vreme erau la Vama Morga. 
Caii le erau obosiți, ei eră, deci in
trară înlăuntru, caii îi băgară în 
grajd Ja căldură, săniile în șopru la 
adăpost, er ei intrată la căldură în 
ospătăria jidanului. Numai din când 
în când eșia câte unul afară să nu-i 
ciufuluescă cineva cu vr’un cal ori 
cu vre-un sac de pe saniă, că p’acolo 
se țineau și omeni răi. Altcum ji
danul ține 2 câni sdravenl pentru 

apărarea cărăușilor, cari trăgeau la 
el ca la ei acasă, de silă bucuros. 
Tâtă nâptea a nins, cât dimineță nu 
se cunoscea nici urme de drum. 
Nici poveste n’a fost se pâtă ei pleca 
de acolo pănă s’a făcut d’albă cjiuă. 
Când se zărea de diuă s’a înseninat 
și s’a făcut un frig de crepau copacii. 
Omătul s’a făcut fâinos de frigul 
cel mare, der era mult, și săniile că
răușilor încărcate tare. Pănă nu 
pleca, se învoesc tus 6, adecă cei 
cinci nemeși și Pătrea se plătescă 
lui Iefta, vecinul jidanului dinVama- 
Morga, 1 fi., și el se prindă doi boi 
la o saniă golă și să mergă înainte 
pănă ’n Bucova, să le facă o lâcă 
de urmă, și ei să mergă cu săniile 
încărcate după el.

Pe amiacjl, cu mare necaz erau 
în Bucova. Aci poposiră, și cei 5 
descărcară sacii de pe sănii și sbu- 
rară ca vântul pe Marmore la deal, 
cei din Bucova spre Ardeal se ve
deau prin zapadă urme, căci dormi- 
seră în Bucova la birt vre-o 8 că
răuși din Seghedin, cari purtau fier 
între Rusbergul Bănatului și Căla- 

nul Ardealului. Aceștia plecară des 
de diminâță încet încet și făcură 
partiă. Așa cărăușii cei 5 plecară și 
sbârnăiră cu săniile pe lângă Petrea, 
care plecase mai curând decât ei, 
dâr cu încărcat fiind, mergea încet 
și tot mereu oprindu-se și odihnin- 
du-și caii. Nu-i vorbă, cercat’a el să 
vencjă cucuruzul la Neamțul din Bu
cova, ba și la Jidanul din Vama 
Marga, dâr sciți cum e lumea, vă- 
(jendu-l pe om în năcaz, îmbiau nu
mai ca’n batjocură, dându-i mai pu
țin, decât dăduse el pe cucuruz în 
oraș. Deci îșl 4* se '■ Pagubă cu voia 
nu-mi fac, ce-a da Dumnezeu aceea 
a fi, eu merg cu povara mea, caii 
îmi sunt buni, tineri, drumul nu-i 
tare rău.

Când îl ajunseră cărăușii cei 
dela ei, îi rugă să-i dee care-va un 
cal păn’ acasă, că plătesce un florin, 
dâr ei nu voiră; ne mai trebue vi
tele, Petre, răspunse jupan Ișvan, nu 
le putem da de pomană.

— „S’a sătura de cărăușit!“ 
dise jupân Păluț, după-ce se mai 
depărtară.

Mai mână, Petrea, și âr mai stătu, 
și âr mână, și er stătu pănă ajunse 
în vârful Marmorelui. înainte de a 
ajunge însă în vârf, îl ajunseră doi 
tineri din Bucova, cari mergeau la 
Protopopul din Grădisce să-și scâță 
cărți de cununiă. Ei erau pe jos. 
Când sosiră ei, un cal al lui Petrea 
atâta se muiase, de se culcă jos. 
Acum se temea c’a îngheța, deci 
prinse a-1 freca zdravăn cu un poj- 
motoc de fen pănă se ridică, âr 
dâcă ajunseră tinerii, el le cjise: „ Aju- 
tați-mi o lâcă pănă’n vârf, c’apoi la 
vale vă las în saniă pănă la pbrta 
Zaicanilor.“ Er feciorii se învoiră, 
aruncară traistele în saniă și împin
seră din dărăt și îndată ajunseră. 
Colo pe la cina cea bună erau în 
Grădisce la birtul cel mare, unde 
stătură pănă dimineță,

— „N’au rămas aci nisce că
răuși dela noi?<f întrebă Petrea.

— „De unde ești dumniata?“
— „Din TotescI!"
— „Din TotescI? — Trecură 

mai ’nainte 5 TotescenI p’aici cu 5
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Principele Nichita al Montenegrului 
a sosit în Belgrad pentru de-a face visită 
regelui sârbesc Alexandru. Cercurile po
litice legă ^de acesta visită diferite oom- 
binațiunl; mulțl die, că cu acesta ocasiune 
se va îiioheia o alianță serbesoă-monte- 
negrină, er alții voesc a soi, că visită prin
țului Nichita va avea ca urmare logodna 
regelui sârbesc cu princesa Xenia, fiica 
principelui montenegrin. Inonorea lui s’au 
feout mari pregătiri, mulțime de trupe 
sârbesc! au fost concentrate în Belgrad pen
tru ca manevrele și defilările militare să 
fiă cât să pote de imposante. Este luoru 
ourios însă, că voind mai mulți Sârbi ș; 
Croați din Ungaria să trecă în Belgrad 
pentru de-a asista la sărbărrle arangiate 
în onorea domnitorului montenegrin, auto
ritățile unguresc! n'au voit să le dea pa- 
șapdrte, temându-se de nouă conspirațiuni 
pansiaviste.

— o —
Escursiuuea la Stejeriș a sodalilor 

români din loc, decă timpul va fi favora
bil, se va face mâne. Plecarea la 1 oră 
p. m. din Grâverl.

—o—
Un absolvent de agronomia, cu praosă 

de 20 ani, însurat, fără copii, caută un post 
de administrator de eoonomiă, aici ori în 
România. A se adresa la administrația 
foiei ndstre.

—o—
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
aice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în ^țil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, er bacșișuri nu se 
Iau. In grădină restaurant și musică mai 
in fiă-care di. Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
[a 4 fl. la di.

LHeraturâ.
In Tipografia diecesană din Arad a 

apărut: Gramatic» Română pentru învăță
mântul secundar, de loan Petranu, profe
sor de limba română în Arad. Partea I, 
Etimologia. De vânflare la autorul. Prețul 
1 fl., pentru învățători 70 or. — La lucra
rea manualului present, d-1 autor a ținut 
sâmă de nsultatele soiinței moderne; orto
grafia este oaa a Academiei române, der 
ou unele escepțiunl în favorul fonetis
mului.

SOIRI ULTIME.
Blicurescl, 14 (26) Iunie. In afa

cerea I. Grădișteanu - Periețeanu- 
Buzeu martorii ambelor părți au 
dresat un proces-verbal, în care după 
ce martorii d-lui Periețeanu-Buzeu 

au declarat, că acesta din urmă n’a 
avut nici o intențiune de a ofensa 
pe d-1 Ionel Grădișteanu și că so- 
mațiunea sa a fost numai un resu- 
mat al pretențiilor proprietarului ca
sei, unde se află localul Ligei, au 
declarat de comun acord incidentul 
închis.

Bucurescl, 14 (26) Iunie. Eri 
sâră s’a într’unit în sala Hugo în 
mare numer membrii Ligei de aici 
pentru a alege un nou comitet al 
secției Bucurescl. După sosirea pre
ședintelui comitetul esecutiv, primit 
cu aplause de cătră adunare, s’a 
aclamat ca președinte d-1 colonel 
Costescu, er ca secretari ai adunării 
d-nii Ganea și Cancicov. Studentul 
Cancicov ținu apoi un discurs, în 
care arătă fasele, prin cari a trecut 
Liga dela ultimul congres încOce. 
Accentuă, că secțiunea Ligei din 
Bucurescl, nevoind se recunoscă 
comitetul nou ales, cum au făcut 
cele mai multe secțiuni din țâră, 
urma, ca să fiă de drept desființată. 
Scopul adunării este de-a alege un 
nou comitet al secției Bucurescl, 
care se între în legătură cu comi
tetul central esecutiv. — Procedân- 
du-se apoi la alegerea comitetului 
se aleg cu unanimitate următorii 
d-nl: Anghel Demetriescu profesor; 
Vasile Cogălniceanu, deputat; Nicolae 
Cosăcescu. profesor; Nic. Ganea, pro
fesor ; Marius Mureșiamt, profesor; 
Vasile T. Cancicov, student; Al. Bo- 
zoceanu farmacist.

Mâne, Sâmbătă, va apăre pri
mul numer al fbiei septămânale, ce-a 
hotărît comitetul central a-o eda.

Berlin, 26 Iunie „Vossische Zei- 
tung*  anunță, că în fața insulei Creta 
au sosit mai multe pancerate englese 
și un mare număr de soldați en- 
glesl au debarcat pe insulă. Faptul 
acesta, care dovedesce o acțiune in
dependentă a Angliei a produs forte 
mare consternare și agitare în Constan- 
tinopol.

ZZZO-ZZjZT-^-

Câte va cuvinte despre beuturî.

„Decă poftele nu le cruți, înzadar 
cauți fericire, înzadar gândescl la 
dulceța vieții".

Lucrețiu.
Beutura are de scop de a în

locui umezelele, ce es din corp, prin 
suddre, evaporațiune și escremente 
(udu și altele); și a face unele mân
cări mai apte de preschimbat în părți 
nutritore, a ținea sângele în stare 
destul de curgătore, a excita (a în

tărită) încât-va nervii spre lucrare, 
atât în ce privesce digestiunea (mis
tuirea) bucatelor, cât și în ce pri
vesce unele arătări sufletescl.

Beuturile cele mai obicinuite 
sunt: apa, vinul, berea și rachiul 
(vinarsul).

Apa este fbrte necesară pentru 
susținerea în stare sănetdsă a cor
pului nostru. Apa în corpul nostru 
face bucatele mai lichide, și înles- 
nesce schimbarea lor în sânge. Fără 
apă nu se pote efeptui nici diges
tiunea (mistuirea), nici hrana cor
pului, nici facerea de sânge, nici 
scoterea din corp a materielor ne- 
folositore.

Apa are chiămarea a da cor
pului umezelele, de care are neapă
rată trebuință, și de-bre-ce ele în 
conținu se scot din corp, este de 
lipsă ca prin apă se fiă înlocuite. 
La respirațiune (resuflare), la asu
dare și la urinare (eșirea udului) noi 
pierdem multă apă din corp; așa 
der trebue să introducem în conținu 
altă apă în corp.

Apa mai are apoi chiămarea 
de-a Introduce în corpul nostru să
ruri și alte materii diaolvate într’ensa, 
de care noi avem lipsă la formarea 
diferitelor părți ale corpului. De aceea 
der nu trebue să bem apă de plbiă 
seu distilată, căci este lipsită de tote 
părțile metalice. Apa cea mai bună 
este de isvor seu de fântână, care 
conține materii în stare topită (di- 
solvată). Apa mai are și proprietatea 
aceea, că nu este vătămâtbre omului 
ori cât de multă ar bea. Apa ajunsă 
în stomac, îndată se absbrbe de 
părțile stomacului și trece apoi în 
sânge. Ea ne recoresce, der numai 
momentan, și numai atunci ne pote 
fi nefolositbre, când o bem fiind prea 
asudați și înfierbântați.

Berea este o beutură spirtbsă; 
luată în mică cantitate înlesnesce 
mistuirea prin hemeiul ce-1 conține; 
și pentru bmenii sănătoși și munci
tori este o beutură nutritore și în- 
tăritbre. Ea este foloaitbre și pentru 
cei ce sufer de constipație (încuere 
de stomac) și pentru cei ce au un 
stomac slab. Berea este o beutură 
răcorităre, mai cu osebire în timpu
rile căldurose. Ea este una din beu
turile cele mai vechi, și era cunos
cută Egiptenilor, Germanilor și Ro
manilor.

Berea pe lângă că face servi- 
ciele apoi, ca beutură recoritbre, in
troduce în corpul nostru și materii 
hrănitore, cari fiind fluide, forte ușor 
trec în sângele nostru. Berea, care 
are o față mai închisă, este mai bo

gată în materii hrănitor®, de aceea 
se recomândă bmenilor mai slabi și 
acelora, cari nu pot mânca mâncări 
mai grele, asemenea se recomandă 
mamelor, ce alăpteză pruncii. Berea 
de o colbre deschisă conține mai 
mult zahăr și acid carbonic, este 
fbrte plăcută la beut, este recoritbre 
și tot de odată și purgativă.

Vinul este o beutură spirtbsă și 
se deosebesce de bere prin aceea, 
că conține fbrte puține materii nu- 
tritore și nu conține materii amare, 
narcotice, ca hemeiul ce este în bere. 
Vinul în general conține mai mult 
alcool de cât berea. Afară de al
cool (spirt), se mai află în vin acri- 
mele numite ale vinului, materii mi
nerale ca: var, sare, magnesie, fier, 
tanin și altele. Din causa acrimelbr 
și a materialelor aromatice vinul es- 
cită (ațîță) cu deosebire nervii sto
macului și ai intestinelor (mațelor).

Beutura vinului este cârja be- 
trânețelor; bătrânii se baseză pe pu
terea calității lui.

Vinul luat moderat (cumpătat) 
după masă este pentru sănătatea 
omului un medicament. El nu con
vine la cei cu temperament sangui- 
nic, și vinul alb este vătămător per- 
sbnelor nervbse, seu acelor, cari su
fere de petră. Personelor palide (care 
au fața galbenă, slabe, seu scrofu- 
lose) trebue se bea vin. Platon în 
anticitate oprea pe copii până la 
etatea puberităței; de a bea vin. 
Huffeland, Zice că, vinul luat în tbte 
Zilele scurtăză vieța și consumă re
pede puterile. El recomandă de a 
bea fbrte puțin vin, mai ales în ti
nerețe, și recomandă asemenea nu
mai în cașuri de bălă și bătrânilor 
der în mică cantitate.

Vinul întrebuințat prea des și 
în mare cantitate consumă repede 
vieța; 6r luat mai rar și puțin, este 
folositor, căci înlesnesce mistuirea. 
Să nu se bea nici-odată vin după 
mâncări calde.

Vinul veselesce inima omului, 
el face pe om mai voios și mai în- 
drăsneț, și atunci omul îșl spune 
cele mai multe adevăruri ale inimei 
sale; de aceea der cu drept se Zice: 
„In vino veritas11, și „Post vinum 
verba, post imbrem nascitur herba“, 
(adecă: Din omul, ce din vin prea 
mult să mbiă, es vorbele ca ierba 
după plbiă).

Vinul nou nefiert (mustul) este 
vătămător organelor mistuire!.

In fine sciindu-se, că întrebuin
țarea vinului la masă a ajuns ca o 
regulă, de aceea nu vom mai Zice 
nimic contra; de aceea der trebue 
a se lua în cantități moderate, căci

sănii și la tbtă sania numai câte-un 
cal. Ci că ’n vârful Marmorelui li-au 
ținut calea vre-o 8 feciori cu pusei 
și li-au eps, că ori îi pușcă și iau 
tot ce i la ei, ori se le dea șerpa- 
rele și pieptarele și dela fiă-care sa- 
niă un cal. Bieții creștini, vec|i bine, 
decât se moră, mai bine dădură tot 
ce cerură hoții.“

— „Dbmne mulțam !“ Zise Pe- 
trea galbin ca căra, făcendu-șl cruce; 
Domne mulțam, că nu voiră a-mi 
ajuta se merg tot la olaltă cu ei, 
că de eiam cu ei, aveam sbrtea lor.

Miercuri pe la prânejișor era 
Petrea acasă. Muierea îi plângea, 
copiii plângeau, neamurile îi mân
gâi au.

— „Der voi ce ve bociți?* 1 în
trebă Petrea, vec|endu-i cu ochii roși 
de plâns.

— „Der cum n’om plânge, că 
am gândit, că te-au omorît hoții, că 
uite ceia fură cinci și veniră despo- 
iați de bani și de haine și numai 
câte cu un cal, d’apoi tu, cum erai 
singur, te puteau omorî și îngropa 

în omăt, de nime se nu te afle veci 
purure vecinică!“

— „Așa-i, dăr tot nu-i așa! Eu 
nu avui ortaci de cale, ce-i drept 
îi drept, dăr avui pe Dumnezeu cu 
mine.

Pe mine m’a apărat Dumne
zeu tocmai fiind-că eram singur, 
și-mi era totă nădejdia numai în aju
torul dumnecjeesc, pe ceia îi pedepsi 
Dumnezeu tocmai, că ce mă pără
siră când eram în primejdiă. Că 
dără sfântă-i Zicala: Cine sapă gropa 
altuia, cade el îi ea. Pe ei i-a pe
depsit DumneZeu pentru inima lor 
cea rea, pe mine m’a scăpat, nu 
pentru bunătatea inimei mele, că 
dără și eu sunt om păcătos, — ci 
mai mult m’a scutit, ca se văd, că-i 
dreptă Zicala popii: „Nu ve răZi- 
mațl în boerl, în fiii bmenilor, ci vă 
răZimațl în Domnul, cel ce a făcut 
cerul și pămentul“.

Ioan Pop Reteganul.

O R Ă C U L
Novelă de V. R. Buticescu.

(F i n e.) 

III.

Cam la mijlocul satului, într’o casă 
mare de bârne, era ședătore. Feciorii stau 
în mijlocul casei, ic! doi, colo trei, mai în
colo dece; fetele ședeau împrejur pe laiță 
și torceau și glumiau și rîdeau și cântau și 
povesteau. Pe vatra focului pocnesc cucoș!, 
eră în cuptor frige o gâscă. In fundul ca
sei șede țiganul scripcar cu părul creț și-și 
unge arcușul; abia se vede, de negru ce-i. 
In gură ține o pipă cu țevea scurtă, ce 
de adl dimineță arde golă. Alăturea cu 
densul șede băiatul țiganului cu o cobză 
crepată și unsă la crepătură cu rășină de 
brad și numai cu două strune de ață de 
fuior. Ocheșul și negrul țigănaș ai jura, că-i 
feciorul tătâni-său, și numai de pe dinți se 
vede, că și el îi acolo. El strică în totă 
sera câte dece strune, dăr fetele bucurose 
îi fac altele din fire de fuior, numai să 
scârțăăscă.

— Colo într’un ungher al casei o 
droiă de fecior! făceau o larmă, de să te 
ferescă sfântul. Unul dicea, că el a vădut 

pe dracul cu ochi și cu sprâncene, în haine 
roșii, cu codă lungă, cu copite de cal și 
pe cap cu fes roșu. Altul dicea, că drac 
nu este, numai în povești; altul spune, că 
este, der nu umblă printre omeni, ci șede 
numai în bolohanl și pe sub păment, și 
așa toți făceau gură mare, întăriau, ade
vereau și se prindeau în vorbă. Atunci un 
voinic păși în mijlocul casei și dise: Măi 
feciori, hai să facem un rămășag! cine 
dintre voi e vitez, acela să mergă acuma 
pe la miedul nopții la „curtea Domnei“, 
să între pe borta cea mare sub zîdurl, și 
apoi să vie înapoi să ne spue de este drac 
ori ba. No, acuma să vădț, cum vă umblă 
gura!

— La vorba asta baba-stăpână a ca
sei îșl făcu cruce și aruncă trei fire de tă- 
mâiă pe foc, fetele asemenea îșl făcură 
cruce, âră feciorii tăceau cu toții ca peș
tele. Numai Petrea Morarul se sculă și dise 
scurt: eu mă duc la „curtea Domnei“, și 
așișl îșl luă cușma și se porni la drum.

IV.
Cam la o parte de sat pe un deluț 

erau nisce dărîmăturl de ziduri mar! și 
grose, acolo era „curtea Domnei“. In cur
tea aceea ședea odată un boer și o boeriță 
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în urmă în loc să tacă un efect fo
lositor, ruineză sănătatea, chiar și 
averea, căci etă ce cjice și Cartea 
proverbelor lui Solomon: „Celui ce 
„îi place a-și petrece cu vinul, în 
„curțele sale lasă ocară11. (Prov. So- 
lom. 12, 12.) „Bucuria inimei și ve 
„selia sufletului este vinul când se 
„bea la vreme cu măsură'1. (Isus Si- 
rac 40, 22).

Vinul luat în cantități mari gră- 
besce consumația vieței, căci s’a vă- 
4ut, că nicl-odată bGutorii de vin 
nu au ajuns la adânci bătrânețe.

(Va urma).
Prof. Or. Elefterescu.

Hainele femeeî țărance.
(Fine.)

Rochia este haina care acopere 
corpul dela gât și pănă la piciore; 
ea are două părți principale: ciupa- 
gul, care acopere trunchiul și brațele 
și polele, cari se întind dela mijloc 
pănă la partea inferioră a membre
lor inferiore- Ciupagul e forma trun
chiului: este simplu, adecă părțile 
lui încheiate, sunt numai cusute unele 
de altele; în alte cașuri însă, unele 
din aceste părți încheindu-se cu al
tele, fac multe încrețituri, tocmai 
așa cum am vecjut, că sunt croite 
unele cămăși ale flăcăilor, ale femei
lor tinere și ale fetelor mari. Gura 
rochiei, care este în ciupag' în par
tea lui dinainte, se închide în modul 
obișnuit la scurteicuță, la jiletcă, la 
minten, etc. Pdlele rochiei, sunt un 
sac fără fund, a cărui gură de sus 
se încrețesce, pănă se potrivesce cu 
grosimea mijlocului, și în modul 
acesta se încheia cu ciupagul. Gura 
d9 jos a pdlelor seu a fustei rochiei 
este deschisă în tdtă lărgimea, îm
prejurul piciorelor. Stofa din care se 
face rochia, este în genere stambă 
de bumbac, une-orl de lână, der mai 
tot deuna importată.

Rochia este haina femeilor dela 
del mai cu sâmă și dela câmp. Ea 
este o haină care ar acoperi bine 
corpul, decă partea ei de jos numită 
pdle, seu fustă, ar ave altă disposi- 
-țiune, care se o strângă împrejurul pi- 
ciorelor. Croiala rochiei este a unei 
haine destinate pentru o persână, 
care nu se espune timpurilor frigu- 
rose și care nu este chiămată ca se 
desfâșure multă energie, pentru-că 
ea acopere corpul Incomplet și pen
tru-că încurcă membrele inferiâre, 
în tot cașul, in care ele ar trebui se 
desfășure salturi, etc. Cine n’a vecjut 
o femeie sărind un pîrlez, nu-șl face 
idee despre pedecile ce rochia pote 
pune activității membrelor inferiâre.

Acele pedecl ce rochia opune acti
vității membrelor inferiâre au făcut 
de sigur ca pâlele rochiei, seu rochia 
însăși, în locurile strimte și cu multe 
pîrlâzurl, ca se $ic așa, se fîă înlo
cuită cu fotă, seu cu doue fote, cari 
în sine nu sunt decât părți din fusta 
rochiei.

Pe lângă defectele ce spuseiu 
mai sus și cari se pot imputa ro
chiei, ea mai are încă următârele: 
se îmbracă cu dificultate și cere timp 
pentru acesta. Ori-cât de mici ar fi 
acele perderi, ele se socotesc în suma 
perderilor de fiă-care cp, ce 0 haină 
defectuosă pote causa activității fe- 
meei.

Fusta și hondrocul. In cât privesce 
croiala acestor haine, n’avem mult 
de adaos, peste cele ce am vorbit 
despre fusta rochiei, cu care se ase
mănă în totul. Avem însă a însemna 
acestă deosebire mică: numele de 
fustă se dă mai cu semă în părțile 
de câmp, er numele de hondroc, în 
părțile unde, decă se păstrâză și nu
mele de fustă, însă acesta numai 
pentru cea făcută din madepolon, 
cum este în părțile delului. Hon
drocul, în genere, este de lână țe
sută în casă, cu tore acestea se cpce 
și hondroc de stambă. Fusta de lână 
țesută în casă este o haină de iarnă, 
fusta de stambă este cea de vară, 
cu tâte acestea simțul pentru po- 
dobă face ca multe femei, seu cele 
mai multe, pot cțice» s® părte pe 
timp friguros și fusta de stambă și 
hondroc de lână; pe primul îl pun 
pe de-asupra, pe al doilea pe dede- 
supt, căci așa le dicteză influența 
industriei străine. In chipul acesta 
industria străină este tot-deuna re- 
presentată în față.

In cât privesce defectele de cro
ială, ele sunt aceleași ce am văcjut 
la rochie seu mai bine la fusta ei, 
și cari se pot resuma în aceste pro- 
posițiunl: acopere fârte incomplet 
jumătatea de jos a corpului, căci 
în ori ce posițiune ar sta femeia, tâtă 
căldura jumătății inferiore a cor
pului se duce pe o deschidere fdrte 
mare, în care se fac chiar curențl 
de aer; împedecă activitatea mem
brelor inferiâre, căci ori de câte-orl 
trebue a face pasul mare, acesta se 
împedecă în fustă; împedecarea în 
fustă se vede mai cu sâmă, când 
femeia va trebui să mergă prin lo
curi strimte să mergă contra unui 
vent, să umble printre lucruri, pe 
cari cea mai mică atingere le pot 
răsturna. Norocul e, că temeea este 
ministrul de interne al familiei, și 
ca atare rolul activității membrelor 
ei inferiore este chiămat mai rar în 

afacerile casnice de mare activitate.
Șorțul este o bucată de stofă, 

atârnată înaintea jumătății inferiore 
a corpului. Capul de sus are băerî, 
care înconjură mijlocul și fixeză șor
țul de acesta; capul de jos este li
ber. Lungimea șorțului variază, el 
trece de genunche și la unele femei 
este atât de lung cât și rochia. Lă
țimea șorțului se întinde dela o parte 
laterală a corpului pănă la alta. 
Stofa din care este format este stambă 
importată, în genere înse în multe 
părți se face și din stofă de casă, 
țesută mai tot-deuna din lână în 
bumbac seu în cânepă, mai rare-orl 
din lână în lână. Stofa șorțului din 
casă, este împodobită cu lânuri co
lorate dispuse în vărgulițe, în flori 
de diferite eoloil în chiar țesătura 
lui. Marginea lui inferioră este cea 
mai împodobită, unde mai adesea 
sunt atârnați ciucuri, volane, etc. 
Șorțul nu este o haină propriu cțisă, 
ci este mai mult un apendice cu 
scop de a împodobi partea anteridră 
a corpului și mai cu semă pentru 
a se servi de el în loc de batistă, 
buzunar, etc. In adevăr, femeile ade
sea șterg fața copiilor și pe a lor 
însăși cu șorțul; adesea ridicându-’l 
în brâu, fac din el un fel de buzu
nar, seu de traistă, în care apără 
manile în contra frigului, în care 
pârtă diferite lucruri, ca obiecte de 
mâncare și de alt soiu.

Fota. Este o bucată de stofă de 
lână, lungă aprope cât partea cor
pului dela mijloc în jos, lată cât în- 
cunjură bine mijlocul. Colârea este 
negră, având pe margini une-orl una 
său mai multe vărgulițe seu alesă- 
turi roșcate, albastruri, etc. Fota 
prin Muscel, Argeș, Vîlcea, Dolj și 
Gorj etc., se mai numesce și vâlnic. 
Acestă bucată de stofă strângendu-se 
și fîxându-se prin ajutorul brăcelelor 
seu al brîului cu unul din capetele 
ei împrejurul mijlocului, se întinde 
în jos, învăluind jumătatea inferioră 
a corpului pănă la glesne.

Fota lasă mult mai multă liber
tate pasului decât rochia, însă alte 
mișcări ale corpului devin mai de- 
fectubse decât purtând rochia. O fe- 
meiă îmbrăcată numai cu fotă pe 
timpuri reci are expusă frigului tătă 
jumătatea inferiără a corpului, er 
acesta e o condițiune care amor- 
țesce, deodată cu corpul, și energia 
activității lui, fota este îmbrăcămin
tea cea mai incompletă, cea mai su- 
perătbre și cea mai puțin protectore 
a simțului de rușine.

Purecii sunt un sac larg cât gro
simea membrului inferior, în care 
acesta intră; ei sunt de dimie și se 

întind pe membrele inferidre dela 
dosul piciorului pănă sub genunchi. 
Dela genunchi în sus, membrul in
ferior nu mai este acoperit decât de 
eămașe seu de fote, atât cât acestea 
pot. Inse în unele localități muntdse 
acești tureci se întind pe copsă în 
sus pănă spre rădăcina acesteia.

Anteriul seu zăbunul (zeghe, haină, 
dulamă, etc.) Asemenea haine pdrtă 
femeile din diferite ținuturi cu deo
sebire, că unele o pdrtă în genere 
lungă pănă peste genunchi. Zăbunul 
este haină ușdră, câldurdsă, der pu
țin durabilă, și din țeră n’are decât 
croiala și cusătura.

Incingătorea femeiei. Femeia se 
încinge cu brăcele, cu baerile hon- 
drocului și cu brâu. Cu brăcele se 
încing mai ales fetele mari. Acestea- 
au brăcele late de 3—5 centimetri, 
țesute în lână colorată și împodo
bite cu mărgele. Mai ales fetele la 
munte și cele de pe malul Dunării 
au cele mai frumose brăcele. Cu băe- 
rile hondrocului seu ale fustei se în
cing femeile, cari portă acestă haină, 
prin urmare femeile din regiunea de* * 
lului și a câmpului. Sunt însă femei 
și în aceste regiuni, cari în cțilele de 
lucru se încing cu brâu. Multe din 
ele ridică crețurile deschiderei de 
sus a hondrocului peste brâu, așa 
că acesta nu se vede. Cu brâu, în 
general, se încing femeile, cari pdrtă 
fotă (opreg, zăvelcă, vâlnic). Partea 
de sus a fotei este cuprinsă sub brâu. 
Unele femei peste brâu se mai în
cing cu brăcele, cari fixeză bine în- 
cingătore a mijlocului.

-cu suflet de păgân, der a murit întâii! el, 
apoi ea, curtea a rămas pustiă, s’a risipit 
.și pp risipiturile ei, printre bolohanl, au 
■crescut tufe de soc, boz și buruiene, și 
■omenii din sat grăiau, că în bolohanii curții 
șede dracul, țipă și plânge ca un copil, și 
șchiaună ca cânii, și miaună ca mâțele, și 
dice din cimpoi și scapără scântei. Și unii 
■săteni diceau, că chiar l’au vădut și l’au 
■auclit.

Acolo, la locul acela de spaimă, tre- 
buiă să mergă Petrea Morarul pe la mie-

• dul nopții, și de asta se temeau toți. Der 
(Petrea a dis una, și ce a dis a și făcut. 
Mai era un ceas pănă la miedul nopții, 
când Petrea a ajuns la „curtea Domnei“. 
Afară ningea o ninsoră lină fără vent și 
fără frig. Petrea era un fecior curajos, și 
•el mai avea un gjiimp la inimă, care-1 îm
pingea, ca și cum i-ar fi cțis: mergi, Petre, 
aruncă-te în tdtă primejdia să-ți afli și tu 
o gropă unde să pici, că la ce să mai tră- 
escl, decă n’ai la ce trăi?

Petrea păși îndrăsneț pănă ce ajunse 
la ușa curții și întră înlăuntru. Aici stătu 
pe loc și privi împrejur. Nici un sunet, nici 
un semn de viâță nu se audia. Petrea păși 
;mai departe. Nu se temea el, der cu cât

-**

Cultura legumelor.
VII.

Pepenele (Cucumis melo) se cul
tivă în tocmai ca și crastaveții, în 
pământ fraged, gras și gunoit; el 
se mănâncă mai cu semă după alte 
mâncări grase, de sete și în cffle de 
post cu pâne.

La semănat se pun în cuiburi 
câte 4—6 simburl, se presară cu gu- 
noiu putred, apoi se astupă cu pă
mânt. După ce răsar simburii, se 
sapă pentru prima-dată, er la doue- 
trei săptămâni de-a doua-dră și, pe 
unde e de lipsă, și de a treia-dră. 
La săpatul din urmă, se pot pune 
tufe pe sub vițe, ca să nu se putre- 
fldscă de pământ. Când vitele au fă
cut câte patru fruneje, cea din mij
loc se taiă, ca să se pdtă desvolta 
mai bine și mai cu putere cele ră
mase. Pe timp de secetă e bine a 
se uda cât de des. Udatul se face 
în deobște spre seră.

ajungea mai afund, cu atâta mai tare sim
țea apăsându-1 ceva pe inimă. Ișl aduse 
aminte de tote poveștile copilăriei, ce le 
audise dela ucenicul Ciupea la foc. Petrea 
păși mai departe din o despărțitură a ca
sei curții în a doua și de aici în a treia. 
De-asupra acestei despărțituri din urmă 
într’un unghier sta încă o parte din aco
perișul curții, și în unghier era întune- 
rec. Lângă întunecimea aceea de amân
două părțile erau tufe de soc, și înaintea 
tufelor erau petrii căcjute de pe zîd și ros
togolite una peste alta. Petrea privi lung 
timp în negrâța aceea urîtă dâr nu putea 
desleganimic. In urmă se puse între nisce 
bozl pe o petră și aștepta miedul nopții.

Odată îi se păru, că golătatea și în
tunecimea din acel loc se face și mai în- 
tunecosă, Petrea tresări și îșl ridica capul. 
Și la o ferâstră înaltă vădu un chip înspăi
mântător, în adevăr chipul pocit al dracu
lui, care avea trup de om, cioc de pasăre, 
barbă și corne de țap. Petrea se sfii, der 
stătu neclintit ca pâtra. Dracul sări repede 
pe feresțră și, fără a sta un minut, merse 
de-a dreptul spre întunecimea, ce se vedea 
între soci. Cum mergea, trăgea după sine 
o codă lungă și sburlită. Cum dracul ajunse 

între soci, de-odată peri, ca și cum l’ar fi 
înghițit pământul.

Petrea, mergând spre soci, a dat de 
urma dracului. El s’a plecat și a vădut, că 
dracul umblă încălțat în ciobote și asta 
i-a dat curaj. Țme-te, Petre, gândi el, se 
întorse iute înapoi și se puse eră pe petra 
de mai înainte. Cucoșii cântase de mult 
de miedul nopții, și Petrea se uita cu ochii 
țîntă spre întunerecul tainic, unde se bă
gase dracul. De-odată el vede, acolo o dare 
de lumină. Petrea îșl înholbă ochii cât pote 
der pe loc lumina aceea se stinge, dracul 
iese, se urcă pe nisce pietrii și sare afară 
pe ferestra, pe care a venit. Petrea voia 
să mergă pe urma dracului, der îșl gândi 
așa: Stăi, Petre, mai mult cu mintea, de
cât cu puterea! El se duse deci acasă și 
nu spuse nimărui nici o vorbă.

A doua di diminâța Petrea îșl luâ o 
luminiță de ceră, și pe ascuns, ca să nu-1 
scie nime, se duse eră la „curtea Domnei“, 
unde într’un ungher de pe locul dintre 
soci află o bortă adâncă și întunecosă. Pe
trea aprinse lumina și întră pe borta aceea 
într’o pivniță cu atâtea despărțituri, încât 
se hotărî să nu caute nimic, ci să iâsă 
afară și noptea să viă âră. A și venit două 

nopți și a stat pănă după miedul nopții, 
der dracul nu s’a ivit. Petrea n’a perdut 
nădejdea, s’a dus și a treia nopte, și acuma 
âtă, că vine și dracul, întră în pivniță, îșl 
aprinde lumina și trece pe strîmtore înainte. 
Petrea după dânsul... El vedea pe dracul, 
care ținea lumina în mână, dâr dracul nu-I 
vedea pe Petrea. într’un loc dracul a stat 
pe loc, și-a băgat mâna într’o bortă de zîd 
și a scociorît ceva, apoi a stîns lumina și 
a eșit. După cât-va timp Petrea a aprins 
luminița lui, s’a dus la borta unde a sco
ciorît dracul, și-a băgat mâna într’ensa și 
de acolo a scos o căldărușă cu puțini bani 
de argint, mucedl și vercjl, și cu o salbă de 
12 bani mari de argint pe fund.

Când Petrea vădu salba, îșl perdu 
puterile. El îșl aduse aminte de povestea 
mamei sale, și par’ că lumea se învertia 
cu dânsul rotă. într’un târdiu, venindu-șî 
în fire, puse banii și salba la loc și merse 
acasă. Dâră cum sosi noptea, Petrea se 
înarma cu pistole ca un hoț, se duse âră 
la „curtea Domnei“ și așa pândi sâpte 
nopți după olaltă. A șâptea nopte la mie
dul nopții, pe o vreme rea și ploiosă, sosi 
âră dracul. Petrea, stând tupilat după un 
stâlp, tremura ca varga, nu de frică, ci de



Când pepenele a ajuns la mă
rimea pumnului, se pune sub el un 
hârb de olă seu sticlă, ca să nu pu- 
trecjescă de pământ. Pepenii sunt 
copțl atunci, când li-s’a îngălbenit 
câda și fața și au un miros plăcut; 
ei se fac mai bine în țelinele rupte 
de prdspăt, unde cresc și ajung la 
mărimi însemnate, cu deosebire în 
pământurile grase și fragede.

Pepenii sunt mai de multe fe
luri : Ananas, Cantelop, Prescot de 
Paris, Prescot timpuriu, Prescot ar- 
gințiu, Gloria Carmelit, Dolo, Orange 
auriu, Italia, Ispahan, Persia, Tur- 
chestan și altele.

Lubenița, bostanul seu dovlecul. 
(Cucurbita citrulus) este de două fe
luri : sălbatică, care se cultivă prin 
cucuruze pentru porci, și domestică, 
care se cultivă prin grădini pentru 
nutrirea omului; ea încă iubesce pă
mântul fraged și gras și se cultivă 
întocmai ca și crastavele și pepenul.

Lubenițele sălbatice au formă 
cam lungăreță și colăre albă, gal
benă, negră seu tărcată, er cele do
mestice au formă rotundă, cam tur
tită la capete și colăre verde-gal- 
benă.

Lubenițele de mâncare încă sunt 
de mai multe feluri: de Bordo, Cen
tenar de Etampes, Basilian zăhăros, 
Maron, Neapolitan, Mexican ș. a.

Pătlăgelele roșii și vinete seu me 
rele de paradis (Solanum licopersi- 
cum) se cultivă întocmai ca și cras- 
taveții; ele încă sunt mai de multe 
feluri: General, Grant timpuriu, Cri
terion, Excelsior și altele.

6. Cultura legumilor păstăiose. Fa
solea (Phaseolus vulgaris) e de două 
feluri: olăgă și de pocii; ea iubesce 
pământul mai ușor, gras și sfărîmi- 
cios. Pământul e bine a se săpa încă 
de cu tomnă, bine și afund, și apoi 
să se gunoescă cu gunoiu putred 
și mărunt de cal: primăvara se sapă 
de a doua-âră și după ce trec înghe
țurile, cam prin Maiâ, se începe pu
sul, care se păte continua pănă prin 
Iulie, așa ca să putem ave pănă 
tomna târcjiu fasolea verde de lipsă 
tot tînără și crudă.

Fasolea grasă, ce se cultivă prin 
grădini pentru păstările ei cele vercți 
cresce mai cu sâmă pe pocii, pe când 
între cea cultivată la câmp, printre 
cucuruz se mai află și de cea olăgă.

Fasolea grasă de grădină se 
pune în cuiburi, tot câte trei-patru 
într’unul, apoi se însemnă și după 
ce începe a cresce se pociesce; cea 
de câmp însă se păte pune cu ma
șina de pus cucuruzul, de-odată cu 

acesta seu și mai târcjiu, după ce 
cucuruzul a început a resări.

Fasolea grasă e mai de multe 
feluri și păstăile ei asemenea sunt 
de mai multe colori, precum: vercjî, 
albe, galbene, roșcate și pistrițe. Păs- 
tâile se mănâncă mai cu semă peste 
vâră, gătite de post seu de dulce, 
seu se opăresc și apoi se uscă în 
cuptor seu la sdre pentru a se pes- 
tra ca legumă pentru iernă.

Fasolea de câmp se culege tomna 
cu păstaia seu cu tuta, de pe loc, 
după ce s’a copt; se îmblătesce, se 
vântură, apoi se păstreză pentru a fi 
întrebuințată în decursul anului; ea 
este una dintre legumile cele mai 
neapărat de lipsă pentru casa omu
lui sărac și e fârte nutritore și sa- 
țidsă.

fflasărea (Pisum sativum) se cul
tivă tot așa, ca și fasolea; ea încă 
este de două feluri: olâgă și de pocii. 
Atât păstăile, cât. și bânele mazerei 
sunt mai teiosă și ațâse ca ale fa
solei, de aceea economii noștri n’o 
prea cultivă.

Bobul (Vicia faba) încă este o 
legumă păstăiosă, care cresce pe un 
cotor ca degetul de gros; păstăile 
lui se pot mânca pănă sunt vercjl 
ca și cele de fasole și mazere, dâr 
pe la noi se cultivă mai cu semă 
ca nutreț pentru rîmători.

7 Cultura spinacurilor. Spinacul 
(Spinacia oleracea) iubesce un pă
mânt bun, gras și în fața sârelui; 
el se pote semăna tomna și primă
vara, acoperindu-se peste iernă cu 
paie, cari se se potă feri, când voim 
a-1 culege. Acesta legumă se între
buințeză mai cu sâmă tâmna și pri
măvara, când nu avem altele.

Macrișul domestic (Rumex scu- 
tata) încă se întrebuințeză ca legumă ; 
el se prăsesce său prin sămânță, sâu 
prin răsădire.

Mangoldul (Beta cicla vulgaris) 
este un fel de calarabă și se cultivă 
ca și acesta din sămânță.

8 Cultura sparangelului (Aspara
gus officinalis). Acesta e de două 
feluri: alb și verde; cel dintâiu iu
besce mai cu semă pământul năsi- 
pos, er cel din urmă pământul lutos. 
Pământul, în care se cultivă sparan- 
gelul, trebue bine gunoit; el se sâ- 
menă tâmna prin Septemvre și după 
ce a resârit, se acopere peste iârnă 
cu puțin pământ și gunoiu. După 
răsădit la trei ani se pot apoi între
buința lujerii lui ca legumă.

9 Cultura legumilor de dres. Iutre 
acestea se numără: ardeiul sâu paprica 
(capsicum anuum), care se semenă 
în casă în lădiță, de unde se răsă- 

desce în straturile din grădină; as- 
mățelul (antriscus cerefolium), care 
se pâte sămăna ori când peste vară, 
busuiocul (ocimum basilicum), care 
se întrebuințeză la botez, er frundele 
lui vere}! seu uscate se piseză și bagă 
în cârnați; rosmarinul (origanum ma- 
jorana) se prăsesce din sămânță și 
se semănă cu cimbrul; Tarhonul (sa- 
tureja hortensis) se prăsesce prin ră
sădire ; mărarul (anetum greveoleus) 
se semănă printre sparangel, prin 
Martie; secăreua seu chiminul (carum 
carvi), a cărui sămânță se întrebuin- 
țâză la facerea unei supe iârte să- 
nătăse și la dresul rachiului, anaso- 
nul (pimpinela anisum) se întrebuin
țeză ca și chiminul; pelinul comun 
(artemisia absinthium) se prăsesce 
prin răsădire; isma (menta) se pră
sesce asemenea prin răsădire; cim
brul (tymus vulgaris) servesce la dre
sul mâncărilor, apoi se mai bagă și 
prin verde și crastaveți ș. a.

I. Georgescu.

Grijirea vițeilor în vâra primă.
Mulțl cref, că dâcă vițelul e tî- 

năr, nu pâte fi nimic mai bun pen
tru el, decât ierba tînără. Dâr nu-i 
așa! Ba a putut ori și cine băga de 
semă, că vițeii nici nu mănâncă bu
curos erba tînără, âiba verde, cu 
deosebire pănă sug mai multișor. 
Acesta e semn, că nu le place, er 
ceea ce nu le place, nu le este bun. 
Erba verde, tînără, e tare dulce, 
mâle și bălâsă; laptele asemenea, 
deci se îngrețoșâză bieții viței. Mai 
bun e fânul bun și otava uscată, 
asemenea lucerna, ori trifoiul uscat. 
Să nu credem înse, că o asemenea 
hrănire a lor ne pote face, nu sciu 
ce pagubă. Câte va frunduțe, ori fi- 
ruțe le sunt de-ajuns, apoi merg și 
rod crenguțe subțiri din gard, semn, 
că au lipsă de ceva tare, dronțăni- 
tor. încet cu încetul prind a mânca 
tot mai bine și mai bine pănă sunt 
deprinși cum se cuvine.

In primele 6—8 săptămâni e 
bine, ba chiar neapărat de lipsă, să 
aibă vițelul lapte destul de 3-ori pe 
di: dimineța, la amedi și sâra. După 
aceea îi lipsim de laptele dela amâ- 
dădl și-i deprindem a mânca păsat 
de cucuruz, ori turte de oleu la amedi, 
âr după aceea nutreț bun uscat. Nu
mai mai târdiu le dăm ierbă verde, 
cu deosebire lucernă, ori trifoiu, de 
care vitele mari se umflă de pot și 
peri, der vițeilor sugători nu li-se 
întâmplă așa ceva.

Apă prâspetă să aibă vițeii tot 
mereu, că o și mai varsă, o și mai 

hâlbâresc, dâr și bâu când au lipsă. 
Inchisbrea strimtă și jilavă nu le 
este priinciăsă, cu atât înse le este 
mai folositore o închisdre largă și 
sbicită, o ogradă largă, unde să pâtă 
tace mișcări.

Cine vrâ să aibă vite bune și 
scumpe, trebue încă de mici să le 
grijescă cum se cade.

POVEȚE.

Contra purecilor de grădină se 
pote folosi cu bun succes următorul 
mijloc: Se pune o mână de sare în 
cana de udat plină cu apă. După ce 
sarea s’a topit, se udă cu. apă plan
tele sâra după apunerea eârelui. Fă
când de 2—3 ori așa, purecii vor 
peri. Tot astfel îi putem stârpi udând 
plantele, cu more de cuiechiu sâu 
(zamă de varcjă), — care încăi-i să
rată, — ori cu murătore (slatină);, 
numai să nu fiă prea tare.

*
Când vacile dau lapte sângeros 

este a se folosi următorul mijloc de 
casă: Luăm un ou prâspăt de găină,, 
îi facem o gaură în vârf și prin 
acestă gaură lăsăm se iâsă albușul 
afară, apoi turnăm pe găurice oleu 
de terpentin, pănă oul ârăși e plin 
și-l înfundăm vacei pe grumacjî. In 
modul acesta vaca s’a vindeca de- 
bună semă.

MjJLȚE ȘI J)E TOATE.
Pățania unui rege.

Regele Ludovic I al Bavariei (mort 
la au. 1868) era un bărbat fârte învățat și 
iubea mult natura; el petrecea în tot-de- 
una vara mai multe săptămâni prin „Te- 
gernsee“ (un ținut muntos), fiind de obi- 
eeiil îmbrăcat în portul ușor de munte al 
țăranilor de-acolo, adeă gubă scurtă, pan
taloni scurțl păn’ la genunchi, tureoE. 
luDgl, cisme grâse, o pălărioră mică și o 
bâtă de munte.

Odată Regele se preâmbla singur și- 
înaintea lui urcau mai multe dame. Oam 
pe la jumătatea drumului se întârse una 
din dame spre el și oredend că-i un țăran
ii ZIse: „Bade dragă, n’ai voi să ne duci 
lucrurile nostre pănă sus?“ — „Forte bu- 
curos“, răspunse Regele și luând bagagiul 
damelor, plecă cu el înainte.

Pe drum îl mai îutrebară damele- 
despre una și alta și se minunau multr 
oum un țăran simplu este în stare să dea 
la tâte intrebările așa răspunsuri alese, din 
oe rl se vedea multă cultură și sciință. Una- 
din dame îi cj’se: „Trebue oă dumniata ai 
stat odat mai bine?“

țipa. Era în adevăr dracul cu barbă și cu 
corne de țap, cu piele de lup și cu copite 
de cal, dracul aievea. Feciorii ridicară bo
tele, fetele prinseră a se văita, er stăpâna- 
babă a casei sări de pe vatră iute la o fe- 
râstă și dete să sară afară. Dâr feresta, 
fiind mică, baba nu' încăpu, și așa rămase 
desăgită, jumătate afară, jumătate în casă. 
Cu partea din afară făcea cruci și stupea, 
eră cu cea din casă scăpăra din piciore 
cătră cei din lăuntru.

îjî #

Sărmana mama lui Petrea mai avuse 
14 Zile din postul Maicei Domnului. In 14 
Zile se va arăta voia lui Dumnedeu, că 
Dumnedeu e drept. Și cele 14 dile a tre
cut. Era noptea cea de pe urmă, când Pe
trea ostenit de tot sosi acasă după mieZul 
nopții și o întâlni pe mumă-sa eșind din 
cămăruță galbănă ca căra. Venit’ai, puiul 
mamei ? Am venit, mamă! Atunci Petrea 
scose din curea o salbă frumosă cu 12 bani 
mari de argint și dise: Mamă dragă cu- 
noscl salba asta? Bătrâna se uită la densa, 
leșina și cădu jos.

V.
Dracul, prins de Petrea Morarul, fu 

dat în judecată. Când gendarmii traseră 
pielea de pe el, din pielea aceea eși Ion 

Ciupea bogătașul. Acuma DumneZeu avea 
mai mulțl bani, decât Ciupea. Cercetarea 
judecătorâscă a scos la ivelă, că străinul- 
venetic Ion Ciupea avuse alt nume și era 
fugit dintr’o țâră străină pentru nisce fără
delegi. Schimbându-șl numele, el s’a așe- 
Zat într’un sat românesc dela munte, unde 
omenii erau buni și nu scieau de mișeliile 
cele mari. Acolo în satul acela a întrat uce
nic la Morarul, l’a jăfuit de bani și, fiind 
tare șiret și viclen, a ascuns banii în piv
nița dela „curtea Domnei“, de unde lua 
când îi plăcea. Der ca să nu dea cine-va 
de banii ascunși, străinul-venetic Ciupea se 
prefăcea în drac, se îmbrăca adecă în haină 
drăcâscă, cum o credea poporul, se ivia 
câte-odată sâra la copii, ori la femei fri- 
cose, ce treceau pe lângă „curtea Domneiu, 
și așa spăria omenii, ca să nu cuteze a se 
apropia de locul, unde îșl ascunse banii 
jăfuițl.

Așa a înșelat el lumea multă vreme, 
pănă când voia lui DumneZeu a fost, că 
chiar feciorul morarului jăfuit a pus mâna 
pe densul acolo în petri, unde îșl ținea 
banii. Și cu cât pedepsa lui DumneZeu l’a 
ajuns mai tâiMiu, cu atâta a fost mai as
pră. Ion Ciupea fu forte aspru judecat, și 
averea lui întregă o căpăta Petrea Mora

rul ca despăgubire pentru banii jăfuițl. Așa 
Petrea se făcu omul cel mai bun din sat.

Acuma el s’a dus la Anuța și i-a Zis: 
Tu, Anuță, scii, ce ai spus tu odată cătră 
Petrea cel sărac și năcăjit: Petrece Petre 
și fii voios ca să nu rîdă lumea de du
rerea ta, și când ți-a fi voia vină, că eu- 
te aștept. Ecă, Anuță, eu am venit!

Anuța l’a îmbrățișat cu amândouă mâ
nile, ca în sera aceea la portiță, și i-a dat 
o sărutare dulce de miresă. Anuța era 
acuma singură singurică, că mama ei dor- 
mia în țînterimul de lângă biserică cu o 
cruciță de lemn la cap. Mama lui Petrea 
însă a jucat la nuntă veselă și întinerită, 
ca o nevastă. Așa renduesce DumneZeu 
parte mișeilor și omenilor celor buni și 
drepți.

*
No, este acuma drac, ori ba? Este 

Zeu! Dâr el nu-i așa de urît, slut și încor- 
nurat, pe cum îl fac babele. Dracul e un. 
om de rând, el âmblă printre noi, vine în 
casa nostră, șede cu noi la masă, noi îi 
închinăm păharul și dăm mâna cu densul. 
Ba el merge și la biserică, dă prescuri și 
pomene, ține post, plătesce sărindare și 
sufere tămâia. Așa-i dracul! Numai se-' 
cunoscl!

nădejdea isbândii. Cum întră dracul în piv
niță, Petrea se puse la gura pivniței, scose 
un pistol și stătu acolo. Dracul îșl isprăvi 
lucrul și se întorse înapoi. Atunci Petrea 
îi strigă cu glas cumplit: Stăi și mori! 
Dracul, sări îndărăpt, der Petrea se repedi 
la el ca leul, îl apucă de cap și-l trânti 
de un părete. Dracul, fricos, tremura ca 
trestia. Petrea ridică pistolul strigând: Răs
punzi la ce te-oiîi întreba? Dracul stând 
în genunchi și cu mânile cruciș ca la ru
găciune dise cu glas înădușit: Răspund!

*
La ședătore nim6 nu-1 veduse pe Pe

trea mai că de două săptămâni, și feciorii 
și fetele rîdeau, că el s’a prins de un lu
cru, la care n’are curagiîi. Trecuse miecjul 
nopții, fetele îșl umpluse fusele și erau 
gata de ducă. Atunci de-odată se aude din 
tindă o bontănire în ușă și un glas oste
nit: Deschideți, măi!

^Feciorii deschiseră ușa, și Petrea în
tră înlăuntru cu o matahală mare pe spate, 
pe care o trânti în mijlocul casei. Mata
hala se mișca câte-o lâcă. No, feciori, dise 
Petrea, âcă dracul! Toți săriră să vadă 
gluma. Fetele se urcară pe laițe, feciorii 
se înșirară împrejur, der baba-stăpână a 
casei se urcă pe vatră, și toți începură a
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— „Vorbind adevărul, mie nu mi-a
mers nicl-odată rău", răspunse el. f

— „Așa ss vede, îi mai departe 
demna, că d ta vorbesc! cu. totul altfel ca 
ceilalți țărani1*.

— Astfel povestind mai departe ajun
seră în fine la țintă, aici scose una din 
dame punga și-i dete oălăusulni 30 orucerl, 
(jicend: „Poftim, trăesce și D-ta odată 
bine1'.

— „Mulțămeso", cjise Regele Ludo
vic forte prietinos, „dâr nu-m! este ertat 
-să primesc bacșișuri".

— „Pentru ce nu?" întrebară damele 
mirându-se.

— „Adecă nu mi-a poruncit nimenea 
să nu primesc bacșișuri" — 413e atunoi regele 
retjend, — „dâr în cele din urmă acesta 
nu s’ar potrivi cu starea și cu mândria 
mea".

— Damele începură cu hohot să rîdă. 
„Cu mândria d-tale ai 41S?— Der cine 
«ști d-ta?“

— „Eu sunt — regele Bavariei!'1
Damele rămaseră îcmărmărite. înce

pură apoi a borborosi câte-va cuvinte, 
vrând a-și cere iertare. Regele însă le 
mângâia rîc].end și își luă în modul cel mai 
prietinos cjiua bună dela ele.

*
Cât timp este de lipsă pentru de-a în

conjura pământul ?
Omul, pentru de-a înconjura pămân

tul pe jos, pe unde taie equatotul, are 
lipsă, de 428 de dile. Un tren aocelerat ar 
ave lipsă de 40 nn resunet la o tem
peratură mijlocie, 32 și J/2 bre, 0 lumină, 
oam peste */ 10 secundă, și un curent elec
tric, condus pe o sîrmă de aramă, ceva 
mai puțm de ’/{0 seouudă.

*
Ce pași fac soldații diferitelor teri?

In armata Germaniei ‘lungimea pașu- 
lui la soldați este de 80 cm, în armata 
Franoiei. Belgiei. Austriei și Svediei este 
de 75 cm. Soldații ruși abia fac un pas de 
69 cm. Germanii, de esemplu, dăcă fac 
100 de pași pe minută, atunci în 4 ore 
percurg o distanță de l/3 ohilometri mai 
mult, decât Rușii. *

Venătorea după miere.

„Tntr’o sorie un oorespondent din 
Australia, „mă duseiu afară la câmp fără 
nici un scop. Aoi am întâlnit vre’o 4 pănă 
în 5 Negri din Australia, cari, după cum 
mi-au spus, voi să vâneze dună miere. Eu 
curios fiind, cum vor afla cuibul albinelor, 
m’am alăturat și eu la ei. Odată observa 
unul dintre Negri o’ albină, care se lăsa 
jos în apropiere pe-o fldre. Numai decât 
alergă Negrul după albină, luâ un fulgiu 
de până, de oare avea la sine, la un cap 
îl muia într’un fel de oleiu și cu o deste- 
-ritate admirabilă lipi fulgiul de spatele 
albinei. Albina se înțelege simți, că este 
ceva lipit de corpul ei, și se silea să soape 
■de el. Numai decât se ridică sus și sburâ 
cătră oasa ei.

Acum am înțeles eu, pentru-ce Ne- 
.grul purta la sine fulgi de pene și cleiu. 
Albina se ridică în sborul ei în sus pănă 
de-asupra crengilor. La înălțimea aoesta 
albina ar fi fost forte cu greu de observat, 
deoum-va nu avea pe spate lipită peana. 
Negrul acum sări, în fuga mare peste 
lemne, așa încât adeseori și pică peste 
cap, dâr pe albina totuși nu o lăsă din 
vedere.

Deodată observa Negrul, că albina 
-sboră mai încet și se așetjă pe un arbore 
scorburos. Aci albina dispăru într’o mică 

■ orepătură. Negrii deja văcjură destul. Fără 
a să mai socoti mult, tăiară în trunchiul 
arborelui crestături adânci, se urcară unul 
după altul în arbore și astfel luară fagurii 
plini de miere."

«

Din țera Chinezilor.

Chinezii în tolă țâra lor nu au nici 
drumuri, nici ziduri âble, pentru-că ei 
cugetă, că, dâcă drumurile și zidurile sunt 
strîmbe prin aceea ei împiedecă ca să 
între dracul în țâra lor, deorece dracul, 
mumai pe cale oblă pote merge.

*

Eclipsa solară din luna August.

Forte multe societăți rusesol se pre
pară pentru a se duce să observe eclipsa 
solară, oare va avea loc în fliua de 9 
August viitor. Acâstă eclipsă va fi vizibilă 
loouitorilor de pe tot teritorul ruseso. O 
expedițiune organisată de cătră Aoademia 
de soiințe din St. Petersburg și dirigiată 
de d. Backlund de observatorul din Pul- 
kova, se va așefla la Noua-Zembla. O alta, 
organisată de cătră sooietatea astronomică, 
se va așefla pe bordul Lenei, la o sută 
șâse-<jeel ohilometri depărtare de orașul 
Olekminsk. In fine, expedițiunea organi
sată de cătră sooietatea geografioă se va 
așetja în veoinătate de Murman.

In Finlanda va fi așezată, probabil, 
o a patra expedițiune, organisată de vre-o 
altă societate rusâsaă. Capii acestor expe
diții aștâptă ou nerăbdare (jiu» eclipsei, 
când speră să facă observațiunl astrono
mice excelente și preoise.

*
Orduri seu bani.

• Generalul Seydlitz raporta într’o ch 
regelui Friderio II desore o ciocnire ce-o 
avuse în resbelul de 7 ani, și aminti tot
odată și de un subloootenente, care în 
luptă s’a purtat fârte brav și astfel se fă
cuse vrednio de-a fi decorat. Regele chemă 
la sine pe tinărul ofioer și îi cj’se am'_ 
cal:

— „Precum am aucjit, d-ta te-ai purtat 
voinioesce în bătăliă. Pentru aoeea eu vo- 
esc aoum să te remunerez. Aoi sunt 100 
de galbeni, âr dincoce cruoea pentru me
rite ; alege".

Sublocotenentul fără a-se mai cugeta 
mult puse mâna pe bani.

— „Mi-se pare că nu ai mult simț de 
onore", dise regele indignat,

— „Mă iârtă, Maj estate", dise ofioe- 
rul fără sfială „eu am datorii, și onârea 
pretinde ca eu să mi-le plăteso cât mai 
în grabă, âr ordurl îmi voiu câștiga eu în 
câte-va cjil©“.

— „Bravo", <jise regele oficerului, 
bătându-1 pe umăr, „ia deci și banii și 
medaliap, entru-că ești vrednio de tâte."

Călen.dar’,J.l septemânei.
IUNIE. are 30 dile. CIREȘAR.

Qilele

Dam. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi 
Vin.
Sâm.

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

16
17
18
19
20
21
22

S. Tihoniu
S. m. Manuele
S. m. Leontin 
f Ap. Iuda fr. D.
S. m. Metodiu. 
S. mart. Iulian
S. mart. Eusebiu

28 Leo papa
29 Petru si Pavel
30 Pom. S. Pavel

1 Iulie. Teodor.
2 Cerc. Măriei
3 Corneliu
4 Udalrich.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 26 Iunie st. n. 1696.

Tergul de rîmătorf din Steinbrueh.

Măsura 
seu 

greutatea

1
Calitatea.

Valuta 
austr.

fl. | or.

1H. L. Grâul cel mai frumos 5 70’
Grâu mijlooiu . . 5 60
Grâu mai slab . . 5 50

JJ Grâu mestecat . . 3 60
1J Săoară frumâsă . . 3 70

Săcară mijlooiă . . 3 50
11 Orz frumos . • 3 —
H Orz mijlociu . . . 2 70
n Ovăs frumos . . . 2 40
H Ovăs mijlociu . . 2 30
n Cucuruz ... . . 3 40
îi Mălaiu.................... 4 80
î î Mazăre.................... 7 —
H Linte.................... 7 —
n Fasole.................... 7 —
h Sămânță de in . . 8 —
» Sămânță de oânepă 6 —
! J Cartofi .... — 80
M Măzăriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 40
u Carnea de poro . . — 48
♦ • Carnea de berbece . — 36

100 kil. Său de vită prospăt 21 —
11 Său de vită topit 32 —

Starea rîmătorilor a fost la 
22 Iunie de 8699 capete, la 23 Iunie au 
intrat —.— capete și au eșit 53 capete rămâe 
nend la 24 Iunie un număr de 8646 capet-

Se noteză marfa: unguresc?» veche.

grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfă ungurâsoă tineră grea dela 
—.— or.pănă la—.— cr., demijloo dela 
46.— or. pănă la 47.— or. ușâră dela 
46.— or. pănă la 47.— cr.

Marfă țerănâscă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloc dela —.— or. 
pănă la —.— or. ușâră dela —.— or. 
pănă la —.— or.

Imprum. ung. cu premii .... 150.25
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 138.25
Renta de hârtie austr........................ 101.25
Renta de argint austr.........................101.40
Renta de aur austr............................. 122.90
NapoleondorI................... 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista........................ ..... 119.95
Paris vista................... 47.65
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene................... 44.458 ursa de Bucurase!

din 2-1 Iunie n. 1896,

"V alorl Q.-S 
-O

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 187b 5”/o Aer.- oct. 101 ’/,
Renta amortisabilă .... 5°/o 99?/2

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.-iul. 100.*/,
„ „ din 1893 57» 100.’/,
„ „ 1894 int. 6 mii. 57o Apr.-Oct. 96 ’/t
„ „ (Impr. de 32. '/2 mii. 47o lan.-lulie 87”.,
„ „ (Impr. de 50 mii. n n n 87.74
„ „ (Imp. de274 m. 1890 47o » 17 88.-
„ „ (Imp. de45m. 1891 <7o 11 >1 87.7.
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 47o 87.=/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 67o Mai- Nov 101 -
Oblig. Casei Pensiunilor fr. BOU 10 D 11 290.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5»/" lan.—lui. 97.—

„ „ ,. din 1884 5°/o Mai-Nov. —
„ „ „ din 1888 5% lua,-Dac. — -
., „ „ din 1890 67o Mai-Nov. 95 »/„

Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lulie 93 ’/9
„ „ urbane BucurescI 6“/o
77 11 15 D 57o « w 90 '/,
j, n ,, Iași E>7o 11 n 84 7.

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o
V.N.

n n

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v —.Ț—
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 1615.
Banca agricolă........................... 500 150 v. 201-
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 409.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 77 Ft 424.-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 300 --
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 250 182. -
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 100.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ „ 2 em. u. d. 0 100. îi r. —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 30C —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 „/' 10vC D J7 —.
Societ. p. const, de Tramways 20<
20 franci aur | 1) »

20.12

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Iunie 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vând. 9.50
Argint român. Cump. 9.40 Vând. 9.45
JNapoleon-d’ori Uump. 9.51 Vând. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vând. —.—
Ruble rusescl Cump. 126.50 Vând. —.—
Mărci germane Gump. 58.50 Vând.
Lire turnesol Cump. 10.70 Vând. —.—
Soris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Cursul 1 0 s u r i 1 0 r private
din 24 Iunie 1896

comp, vrndc.

Basilica . . . 6.50 6.80
Credit .... 199.- 200.—
Clary 40 fl. m. c. 5o,50 59 50
Navig. pe Dunăre . 137.— 140.—
Insbruck .... 27.50 28.50
Krakau .... 25.50 26.25
Laibach .... 22.75 23.75
Buda .... 60.— 63.-
Palfiy .... 59.25 60.25
Crucea roșie austr. 18- 18.60

dto ung. , 10.— 10.50
dto ital. 11.75 12.25

Rudolf .... 23 — 24.—
Salm .... 69.— 70.50
Salzburg .... 25.75 26.75
St. Genois 69.— 71.—
Stanislau . 43.— 45.—
Trieitine 4’/2°/0 100 m. e. 145.— 160.—

dto 4% 50 69.— 73.—
Waldstein 61.— 63—
Serbescl 370 34 30 34.90

dto de 10 franc! _ 4_ _
Banca h. ung. 47, 122 25 122.75

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5°/o Paris .... 27o
Avansuri pe efecte 67n Petersburg , . 47A
Casa de Depuneri 5‘h Berlin .... 3“/«
Londra .... 27n Belgia .... 7o8
Viena...................... 57o Elveția .... 7o7. 3

Bursa de mărfuri din Budapesta.

din 24 Iunie n. 1896,

S 6 m i n ț e
® 0

5 -

Prețul peî
100 GhilogT-

dela | uănă

Grâu Bănățenesc 81 6.75 6.85
Grâu dela Tisa 81 b.80 6.90
Grâu de Pesta 81 6.75 6 85
Grâu de Alba-regala 81 6.75 685
Grâu de Bâcska 81 6.85 6.95
Grâu ung. de nord 81 »

d <d 0 Prețul pel
Semințe veohî HO iul

100 ohilgr.
ori nouă « •*

0 g, dela până

Săcară 70-72
Orz nutreț 60-62 4.40 4.70
Orz de vinars 62.64 -—.— 5 -
Orz de bere 64.66 —
Ovăs 39.41 6 20 6.50
Cucuruz bănăț. 75
Cucuruz altă soiu 73 .— .—
Cucuruz n — .—
Hirișcă n — —.— —

Ouraul

Wiena

Produotediv,
dela până

Sem. de trif. Luțernă ungur. —t___ —
— transilvană —

bănățână —r—
71 roșiă —,—

Oleu de rap. rafinat duplu — .--
Oleu de in ---. - —. —

<D Uns. de porc dela Pesta 47.50 48.—
1! dela țâră — —

bC Slănină sventată 44.- 45.—
ii afumată 49.- 50-

43 
O Seu — —.—
s Prune din Bosnia în buțl 11.- 11.25
0 rH din Serbia în saci 10.75 11.—
O Lictar slavon nou 14.- 14.50
P<

71 bănățenesc 12.— 12 50
3 Nuci din Ungaria

Gogoși ungurescl
cu serbescl

Miere brută _ —.—
D galbină strecurată _ _ _ —.—

Ceară de Rosenau
Spirt brut _ —

77 Drojdiuțe de spirt —. -

Cursul ta bursa din
Din 26 Iunie 1896.

Renta ung. de aur 4% . . .
Renta de oorâne ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .

122.85
98.90

124.-
101.10
121.80
97.-
97.25

Proprietar : Dr, Aufc! Eftureșianuu
Redactor responsabil G^agoiriu Gains’.

«cxxxxxxxxxxxxx*  
Se caută un învățăcel 
român, pentru negoțul de băcăniă 
și de bumbacurî a subsemnatei firmă.

Se pretinde, că afară de limba 
maternă se vorbescă și limbile ger
mană și maghiară.

loan Dușoiti și fiu.
2—3 Brașov.

^XXXXXXXXXXXXXX^

Publicația de licitare.
ISoiie mori, cu trei petri una, 

învârtită de puterea apei, înlăuntru 
comunei Teiușiîi — proprietatea 
a 26 familii, fost grănițerl—pre
cum și d66 intravilane se vend 
(la olaltă, ori separate una de una), 
pe calea licitațiu'nei libere în 6 Iulie 
st. n. a. C. 10 ore a. m. în cancelaria 
comunală a Teiușului.

Condițiunile de licitare se pot 
vedea în Orele de oficiu în cancela
ria opidană. 1005,5-6.

costă aparatul 

.. K «I i s o 11 •’ 
complet, care se pote 
desface, cu casetă ele
gantă, plate pentru us
cat, hârtie de copiat, 
cameră obscură, ma
șină de copiat și tote 
utensiile fotografiei.

Complet numai 6 fl. 
1010,1-6.

Nou inventatul aparat 
de fotografîă

este cel mai sigur și ief
tin din sistemele pănă 

acum inventate.
„ EDISON" funcționezi 
escelent. Ori și cine pote 
fotografa cu acest apa
rat fără a avea cunos- 

cințe fotografice.
Cu ,,Edison“ se pote lua 
fotografii la moment', 
portrete, peisajurl. 
indispensabil pentru Tu
riști, Pictori, amici ai 
naturei etc. Complect cu 
esplicații lesne de în

țeles 6 fl.
Magazin special de 

aparate phot.
ALFRED FISCHER, 

Viena I. Adlergasse 12. 
Se trimite cu rambursă.



'& GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 133—1896.

Nrul 214—1896.

Publicațîune de licitațiâ.
In 5 luliu a. c. la 10 ore a. m. se 

va ținea în cancelaria subscrisului 
Comitet (strada urezului Nr. 6) lici- 
tațîune minuendă pentru repararea și 
adaptarea școleî din Vaidarecea, co
mitatul Făgărașului.

Acesta se aduce la cunoscință 
publică cu adausul, că fiă-care lici
tant e obligat a depune 5°/0 în bani 
gata seu în hărții de valore garan-

rantate de stat dela suma de escla- 
mare 3434 fi. v. a.

Oferte în scris provecjute cu va- 
diu se primesc pana la începerea li- 
citațiunei.

Planul, preliminariul și condi- 
țiunile speciale de clădire se pot ve
dea în amintita cancelarie dela 8—12 
ore a. m. și dela 3—6 ore p. m. 

Sibiiu, în 23 Iuniu 1896. 
Comitetul administrativ de fon- 
școlar al foștilor grănițeri din 

1007,2—2.
dul 
regimentul român I.

că

t

c
fi

la fi. 1000 se res- 
ab 4i cer e.

s5
Friafizbr,asiBBtwem și sare a lui

Vorifo hi Iii rin moi decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
»CI IlaLHIU IlUllldl, plumbul iui A. Moli.

Franzbranntwein-ui și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

/— Marea Descoperire a Veacului \ 
ELIXIRUL GODINEÂU este singurul leac | 

(fără nici o primejdie) în contra Neputinței. Vindecarea anemicilor, a Sleitilor, etc. I

ÎNTINERIREA si prelungirea vietei 
___________________________ _________ J 9_____________
Administrația EJL.12SCmULUI GOUIWEAU 1» PARIS, 7, r. Saint-Lazare. 

BROȘURĂ GRATUITĂ TRIMEASĂ FRANCO DUPĂ CERERE

\
l< litept ELIXIRUL GODINEAU fi la BUCUREȘTI, la Die IAMFI2ESCU, droghist; X

la JAȘÎ, la D.D. Frați ILOTTTA, farmaciști. X

la Galați: STALSKI, farmacist; la Ploiești! la D-nil J. & T. CHRISTESCU, drugoiștl; la 
Roman: la D-nulfr D. J. WERNER, farmacist; la Tulcea, farmacia la ,.MINERVA.“

Direcțiunea institutului.

+

WJW,’

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

1) Sticla sigilată. 2) Numele: „Zacherlin.“
• în Brașov» : La Domnii 1. L. et A. Hesshaimer,
■ Heinrich Zinz, Dimitrie Eremias nepoții, Emil Por,

---------------------- ------------------------------- ----------------------------- ----------------

• Nonăjmtrepisă de pompe funebre.»
Am onore a aduce la cunoscință on. public, 

am arangiat sub firma 

„TRANSILVANIA 
după recerințele timpului present o 

Antreprisă de pompe funebre.
Magazinul meu conține fote obiectele ce aparține la 

pompe funebre, precum: ciumm pentru gropi și si
crie, diferite sicrie de metaS și lemn, cară 
funebre adjustate fdrte frumos.

îngrijesc decorațiile odăilor și a entreurilor și t6te 
cele necesare pentru conduct.

Recomand la cas de trebuință serviciile mele on. 
public, asigurându-l de un serviciu solid.

Cu distinsă stimă:

fi. MĂJ AY.

e 
w
“S s>Si

"0

are efect miraculos! Nu există alt mijloc de a prăpădi 
ori si ce i nsecte, de aceea îl laudă milione de cumperători: și e forte

’ ' VT 1 r/ 1 _ 1 • rr
cautat. Semnele sunt:

râijfflSe
Karl Irk, Franz Kelemen farmacist, Jw&’wsJ'/wîZer, Carol Schuster farmacist, Teutsch 
et Tartler. N. Grădinar. Eduard Kugler farm., Succesorul Anton Zcriff, Julius 
Hornung ferma-ist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farmacist, Pictor Roth 
farmacist. Heinrich Wagner, Karl Harth, loan Dușoiu et Fiu, Fritz Geisberger, 
Fritz (Eckely, K. Zerbes. Lazar <£■ Verzar. — în Făgăraș: La Domnii: Richard 
Glein farm., M. A. Grdser, I. larosch, Heinrich Schul, Alexander Kehr er, Jacob 
Fleisiq, — în Coital in : La Domnii: Ernst Wolff, Eduard Victor Melas.

SI „VICTORIA",
-A

Institut de credit și economii, societate pe acții.
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Archiducelui losif Nr. 2.

Capital de acții fi. 300.000. Fond de reservă fi. @0.000.
Depuneri fi. 300.000. Circulația anuală fi. 52,000.000.

Primesce depuneri spre fructificare, după care sol
vesce 5°/0 interese fără privire la terminul de abdicere.

Dare de venit după interese încă o 
tutui separat.

După starea cassei, depuneri pănă 
tituesc îndată la presentarea libelului fără

Depuneri se pot face și prin postă și se efectuesc mo
mentan după sosirea comandei.
912,9-*

-J întemeiată )►
J la 1887. f

solvesce insti- M

Prafurile-Seîdlitz aie m loll
Veritabile numai, deeă fiăcare cutia este provedută eu marca de 

aperare a Iui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorlioidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Apa de g&ai’ă-Saiic^l a Em ^loiL
(Pe basa de natron Acid-salicilici)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză cestă apă de gură conservarea sănătosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provejlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin

FarmacâstaS A. OUL,
c, și r. taisor al curții imperiale Viena, Tuclilauben 9

Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.
La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 

de apărare a lui A. MOLL.
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 

Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartler, Fritz 
Geisberger. 0-52.

Antreprise de pompe funebre
T-mtselE.

Brașov, Strada Port i Bir. £2.

(Lipit de depoul de ghete al D-milui I. Sâbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mOrte, aședămentul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tdte obiectele, 
atât sortele mai de rend, cât și cele mai 
păta cu prețuri îefime.

fine, se pot că-
« 

Comisiune și (lepoil «ie SKCriwi de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriiariloi’ de Eeuma, de 
metal și imitaîium de metal și de lemei de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii CU 2 Și CU 4 cai, precum și un cas*  ftmehr&g venet, 
pentru copiîj precum și cioclii.

Comande întregi se esecută gWfljmjpt SÎ îeftSll, i a u 
asupră-mi și transfiortwa de m<wța m ’strâmătate.

In fine recomand și biroul meu mijlocitor procedând cu 
cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
9 _*  E. T u ise k»


