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Scrisori nelninciue eu ne pri- 
mescu. Miinufi-np unu fie re- 

tnuii u!
Rircnrile de aDnacinu: 

Brapvil, piața mare Nr. 22, 
Ins crete mai primescîl în Vlena: 
fiudolf '■ HaasniAtftn Vogler 
(Ottn Muhm), /hnirtch Schakk, Slots 
Htmdl. .VJhikex. A.Oppelik,J. Dan- 
nebirg; în Budapesta:.!. V.Gotd- 
berger. Anion Mftfi. Hckstetn Demal; 
în Frankfurt: G.L.Daubc; în Ham

burg : .A. Steuur.
Prețulu inserțiuniloru: o serin, 
garmondu pe o ooldna 6 c».

30 cr. timbru pentru o pu
blicare Publicări mai dese 

după tarifa și învoiâlâ.
Reclame pe pagina Ill-a o se

ria 10 cr. v. a. s6u 30 bani.
-A.XTTTL’Cr ZLI_

„Gazeta- iese in fi< ■ ate <ji
AtonaiREnie penirn Ancsrzb'agaria 
Pe unii ană 12 fi., pe ș^se luni 

6 11., po trei luni 3 fi.
Feuiru România și sirâinătaie:

Pc unu anu 40 franci, pe sâae 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumeră la t6te ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

AOonamsniDln penlrn Brașovtt: 
la administrațiunc, piața mare 
Nr. 22, c țapi ulii I.: po unu anu 
10 fi., pe șese luni 5 fi., po trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
casă: Pe unu anii 12 fi., pe 
șise luni 6 fl.. pe trei luni 3 fi. 
Unu esemplaru o cr. v. a. seu 

15 bani.
Ațâță abonamentele câtu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

Nr. 138. Brașovu, Joi 23 Iunie (5 Iulie) 1888.
Ncu ateonamentij.

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:>
Pentru Austro-Ungarin: 

pe trei luni 3 ti. 
pe șese luni 6 ti. 
pe unii and 12 ti.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe umf anu 40 franci.

Abonarea se pote tace mai ușoră și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a serie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Âdministrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovu, 22 Iunie st. v. 1888.

llinistrulă de culte și de in
strucțiune ungurescă, d-lă Augustă 
Trefort, adreseză în fiecare ană pe 
timpul u acesta câte ună manifestă 
cătră alegătorii săi, în care îșl des- 
voltă ideile și programa sa.

Foile unguresc! se grăbescă de 
a reproduce aceste manitesturJ, căci 
d-lă Trefort se bucură inaintea loră 
de mare veiță, tiindu elă spiritulă 
conducători ală șoviniștiloră un
gur! fără deosebire de partidă.

Ministrulu Trefort se și feresce 
de a face în enunciațiunile sale 
politică de partidă, și atinge mereu 
corda, ce pune în vibrare senti
mentele aceloră conaționali ai 
sei', caii suferă de boia șovinis
mului și a fanatismului națională. 
Și numerulă acestora este gro
zavă de mare. Elă cresce pe <ji 
ce merge sub îngrijirea ministrului 
de culte și de instrucțiune.

De astădată d-lă Trefort adre
seză o scrisore deschisă alegetori- 
loră sei din cerculă ală patrulea 
ală Pestei.

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

Tema O'asmioi
<le Ivau Turjrenjeff.

„Din memoriile unui venătoru.'i
Intro seră întoreendu-mă dela ve- 

nată veneam în trabulu celt! mare, căci 
pănă acasă mai aveam se facă încă vreo 
optă verste.*)  Calnlu meu se arunca pe 
calea prăfosă, sforăia și-și ținea urechile 
spre înainte, er cânele meu obosita ve
nea sub căruță între rotele din dărăptă. 
O furtună avea să ne apuce; în fața 
năstră unu noră groșii, ce bătea în ve- 
nătfl, se ridica peste pădure, er cerulu 
se închisese din tote părțile. Plopii se 
mișcau furioșii și zădufulă de pănă acum 
se schimbă repede într'o răceală. Um
bre se ridicau din totă locuită. Lăsai 
frenele în voia calului, trecui printr’o 
văgăună, trecui albia unui părătt secată, 
plinu de viță sălbatică, urcaiu ună dealt! 
și am intrată în pădure. Drumulă se 
cotea prin nisce tnfișă forte desă și a- 
murgulă era aprdpe. Dădui bice calului, 
vrendă să ajungă mai degrabă. Căruța 
sdruncina trecând peste rădăcinile steja- 
riloră bătrâni și a teiloru groși, și se 
da dintr'o parte într’alta, căci într'una a- 
veamă să trecemu peste părae și peste

*) ună bățu de bradu cioplită cu țăndări 
și unsă cu rășină.versta=1066 metri.

Îndată la începută elă carac- 
teriseză situațiunea cu puține cu
vinte și atinge apoi câteva puncte 
ale programului său.

„Posițiunea nostră în afară — 
dice d-lă Tretort — și cestiunea 
financiară predomină situațiunea. 
Totă Europa se armeză, de aceea 
nici noi nu putemu rămâne ne
pregătiți ; acesta este ună lucru 
fatală apesătoră pentru țer! bo
gate, cu atâtă mai apesătoră înse 
pentru țer! sărace. “

Are dreptate ministrulă de 
instrucțiune. Ne afiămă sub pre
siunea situațiunei din afară și a 
deficiteloră financiare, ceea ce este 
cu atâtă mai fatală, cu câtă sun- 
temă și așa destulă de săraci.

Pe d-lă Trefort înse pare că 
nu’lă supără atâtă lipsele popo- 
rațiunii, câtă mai multă împreju
rarea, că banii din visteriă se dau 
pentru confecționarea de puse! cu 
repetiția și ministrului de instruc
țiune nu-i rămâne mai nimică 
pentru realisarea planuriloră sale 
șoviniste. De unde se se mai în
ființeze școle de stată unguresc! 
în comunele nemaghiare, decă ar
mamentele înghită totă ce întră 
în visteriă statului ?

„Pentru mine ca ministru de 
instrucțiune — adauge d-lă Tre
foil — este întristătoră că totă 
se cheltuiesce pe pregătirile mili
tare și eu trebue se rămână ună 
ană de Zile neactivă. Der credă 
că acesta nu va dura mai multă 
ca ună ană, căci avemă încă 
multe de făcută pe teremală in- 
tereseloră culturale, pc acesta te- 
remu se mișca și se afirmă și Inimicii 
noștri interni și noi trebue să apărămfi 
patria nostră nu numai în contra ini- 
miciloru din afară, ci și în contra, ini- 
miciloru din întru.“

D-lă Trefort vorbesce numai
x 

glodurile rdteloră. Calulă începu a se 
poticni. Ună ventă puternică vejia pe 
deasupra nostră, arborii se clătinau straș
nică, și stropi grei cădeau ici colea ples- 
nindă frundele pomiloră. Ună fulgeră 
se ivi și începu să tune. Ploia vărsa 
ca cu ciubărele. Mai mersei câțl-va pași, 
der mă oprii și-mi legai calulă. Era în- 
tunerecă de nu-mi vedeamă degetele în- 
naintea ochiloră și mă pitulai într’ună 
tufișă din apropiere. Stăm pitită, îmi 
învelii capulă și așteptamă cu răbdare 
să înceteze ploia, și cum stăm astfelă, 
la lumina unui fulgeră, zării pe drumă 
o figură înaltă ca de omă. Mă uitamă 
ațintită în acea direcțiune și chipulă 
ce-lă vădusemu crescea ca din păment.ă 
și se apropia de căruța mea.

„Cine este aicl?“ se atidi o voce 
puternică.

„Cine ești tu?u
„Eu sunt pădurarulă din locurile 

acestea. “
Atunci îi spuseiu și eu numele.
„Te cunoscă; vrei să mergi acasă?“ 
„Da, ași vre, da nu vedl furtuna.u 
Ună fulgeră orbitoră brăzda norii 

și atunci văcjui pe pădurarulă din creș- 
tetu pănă ’n tălpi; curendă după fulgeră 
urma ună tunetă duruitoră, trăsni în a- 
propiere, er ploia curgea potopu. 

de interesele de cultură ale Ungu
riloră. Las’că acesta este o ma
nieră destulă de strania dela ună 
ministru de instrucțiune ală unui 
stată, în care maioritatea cover- 
șitore a poporațiunei este nema
ghiară și unde prin urmare inte
resele de cultură ale Româniloru, 
Slaviloră și Germaniloră ară tre
bui se fiă celă puțină totă așa de 
îngrijite, ca interesele de cultură 
ale Unguriloră. Der d-lă Trefort 
merge ună pasă mai departe și 
declară, că pe teremulă culturei 
Ungurii au se lupte și cu inimicii 
din întru, ceea ce presupune, că 
cultura maghiară se află în luptă, 
că este amenințată în desvoltarea ei.

Cine suntă inimicii din întru, 
cari pună pedec! Unguriloră pe 
tăremulă culturei?

De doisprezece ani și mai bine, 
de când d-lă Trefort conduce re- 
sortulă culteloră și ală instrucțiu- 
nei, tote se facă pe voia lui, căci 
Ungurii suntă stăpân! absoluți în 
stată, ei facă legile și voteză cre
ditele, și d-lă Trefort totdeuna s’a 
bucurată de sprijinulă loră. Cine 
suntă der dușmanii contra cărora 
trebue se lupte spre a apăra patria?

Nu cumva este amenințata cul
tura maghiară, pentru că Românii 
de pildă nu voră se se lapede de 
cultura loră propriă națională ? 
Nu cumva scolele române amenință 
esistența scoleloră unguresc! în
ființate de d-lă Trefort?

Una din foile sale se plângea 
că munca profesoriloră dela scâ- 
lele de stată este zadarnică, pen
tru că copii de „ valahi“ după ce 
esă din scolă uită erăș! ce-au în
vățată acolo unguresc.e. Nu cum
va comunele și ținuturile române, 
cari îșl vorbescă limba strămo- 
șescă și facă se uite pe cei întorși 
în sînulă loră altă limbă străină, 
suntă inimicii culturei unguresc!?

„Nu are să înceteze curendă," dise 
pădurarulă.

„Și ce-i de fâcută?“
„Să vii în coliba mea“, adause elă 

grabnică.
„Decă tocmai vreai să-mi faci ună 

bine...“
„Suie-te în căruță."
Pădurarulă merse la cală și luă fre

nele în mână; eramă plecați. Mă ți
neam de perinile căruței, cari se clăti
nau ca o barcă pe mare, și strigam 
după câne. Calulă meu d’abia se tîra 
prin mocirle, luneca mereu și se potic- 
nia. Pădurarulă potrivea oiștea când 
la drepta când la stânga, după cum cerea 
trebuința.

Merserămă multă vreme, când deo
dată tovarășulă meu opri calulă.

„Suntemă acasă, domnule, dise elă 
de totă domolă. Se aucli scârțăitulă u- 
nei uși și lătratulă unoră căței tineri, 
îmi ridicaiu capulă și la lumina fulge
rului zării o colibă mică și sărăcăciosă 
în mijloculă unei curți mari, care era 
îngrădită jură împrejură. Pe o feres
truică a colibei se zăria puțină lumină. 
Pădurarulă se apropia cu calulă meu 
pănă lângă prispa colibei și ciocăni în 
ușe.

„îndată, îndată!" dise cineva din 
lăuntru cu o voce delicată; se audi ună

GuvernulO germanii și Alsația.
La granița germano-francesă încor

darea cresce pe rli ce merge. Diarulă 
lui Bismark vorbesce în numărulă său dela 
2 Iulie de-o vătămare a fruntariei din 
partea Francesiloră. Doi oficerl din gar- 
nisona Parisului au trecută peste granița 
germană la Viller-aux-Bois și chiămândfl 
la sine patru locuitori din Rezonville i-au 
întrebată despre localitățile dimprejură, 
er’ în urmă ll-au disă : „Dela 1871 în- 
coce sunteți forte apăsați de guvernulă 
germană, der acesta nu va mai dura multă, 
căci vomă veni în curendă spre a recu
ceri Alsația-Loteringia".

De-a fi adevărată seu nu acestă scire 
se va vede; destulă că foile bismarkiane 
îșl dau tote silințele spre a justifica prin 
asemeni scirl măsurile aspre ce le-a luată 
acărmuirea germană la graniță.

Corespondența germană „națională- 
liberală" a criticată dilele aceste măsu
rile în privința pașaporteloră, dicendă 
că ele totuși potă fi încunjurate pe când 
somerciulă internațională sufere și dis- 
posițiunea Alsațianiloră prăși a devenită 
dușmănoși față cu Germanii.

„Norddeutsche allg. Ztg.“ răspunde 
în modă bruscă, că nu din causa eo- 
merciului seu din iubire cătră AlsațianI 
a cucerită Germania Alsația-Lotaringia 
la 1871, ci numai spre a satisface unui 
calculă militară, pentru ca să ne putemă 
apăra mai bine contra invasiuniloră fran- 
cese. Nl-ară place decă Alsațianii aru 
redobândi consciința că suntă Germani. 
Curendă nu va fi acesta. Trebue mai 
întâiu să faeemă pe țeră să cunoscă, că 
granița nu mai e la Rină ci în Voyesl. 
De aceea comerciulă Alsației cu Franci a 
trebue să înceteze. In acestă direcțiune 
contribue disposițiunile în privința pa
șaporteloră, deși nu suntă de ajunsă.

Alte, măsuri, voră trebui se fiă luate, 
adauge foia bismarkiană, decă Francia 
va continua a nisui sistematică la redo
bândire Alsației. In tirapă de 18 ani 

umbletă de picidre desculțe, scârțăii re
teza și pe pragă se ivi o fetică așa ca de 
doispredece ani, îmbrăcată într’o căme- 
șuță și cu ună felin ară în mână.

„Lumineză boerului1', dise pădura- 
rulă, „pănă una alta mă ducă să vă 
pună căruța la adăpostă.“

Fetița se uită la mine, se întorse 
apoi în colibă, er eu mersei după ea.

Locuința pădurarului era o odae a- 
fumată, strimtă și josă și nu mai era 
lângă ea nici o altă încăpere ; ună co- 
jocă ruptă era acățată la părete. Pe o 
laviță se afla o pușcă cu o țavă, er în 
unghiu era o grămadă de haine vechi. 
Două ole mari se aflau la cuptoră. Pe 
masă ardea o lumină, mai multă stinsă, 
și fumega. In mijloculă odăii era o 
trocă cu ună copilă mică, legată de ca- 
pulă unui pară. Fetița sufla în felinară, 
se puse pe ună scăunelă și începu să 
legine cu drepta, pe când cu stânga în
drepta muculă faclei*)  care licăria în 
odaie. Mă uitamă jură împrejură; îmi 
era greu la inimă. E lucru nemulțăini- 
toră să te afli sera în coliba vr’unui ță
rână. Copilulă din legănă răsufla greu 
și repede de totă.

„Cum vădă eu, tu ești singură a- 
casă?u întrebai pe fetița.
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Alsațianii nu s'au apropiata de noi Ger
manii) ți au alesă în parlamentă cu pu
ține escepțiunl numai contrari declarați. 
Germania se apără așa cum îi dictezi 
interesele, ea nu pute să alerge după 
favdrea Alsațiauiloră. Decă aceștia voră 
deveni mai amicabill, voră fi îmbrățișați. 
Până atunci însă imperiulă germană este 
îndreptățită și datoră de-a nu ave altă 
considerații decâtă aceea ce i-o dicteză 
igoismulă susținerii proprie.

SCÎIULE DILEI.
Scimă că ministrulă ung. de justiții! 

ordonase ca dela 1 Aprilie a anului cu
rentă tdte înregistrările în cărțile fun- 
duare se se facă numai pe basa docu- 
menteloră compuse în limba maghiară 
seu traduse fidelă cu autentificare. In 
urina acestui ordină trebuiau se se tra
ducă în unguresce estrasele matriculare 
scrise în altă limbă. Ministerială de jus
tiții însă cu data de 6 Iunie a. c. a 
schimbată ordinală de mai nainte, con- 
cedendă, ca estrasele matriculare scrise 
în altă limbă se nu se traducă în ungu
resce, dâudu-se astfelă în limba ma
ternă documentele despre nascere, etate, 
căsătorii și morte.

$ * •*)

*) Biberontt.
•*) Ună vasâ in care se ferbe ceaiulu.

Gimnasiulu reformată ungurescă din 
Orăștiă a primită din partea guvernului 
ună ajutori de 16,000 ti. pentru a face 
unele clădiri. — Și d-lă Trefort n’a dată 
încă nici până adi voiă Româniloru din 
Carausebeșă se-șl redice ună gimnasiu 
cu banii loră proprii. Ce contraste!

3*  A
P. S. S. Dlu Episc-opă loami Popasu 

a plecată la Karlsbad pentru o cură de 
4 săptămâni. Pe timpulu absentarii sale 
va resolva afacerile curente părintele 
protosincelă Filaretă Musta.

Cercetarea din causa tumultului din 
Bcldiora încă nu s'a terminată. Sâmbătă 
s au întorsu de acolo sub-procurorulă din 
Brașovă F. Plileps și judele instructori 
Arzt. A fost trimisă la Feldiora și căpita- 
nulu auditor Miskolczy din Clușiu spre a 
cerceta decă atitudinea gendarmiloru și 
a husarilora, cari au formată escorta 
comisiei judecătorescl în clina tumultului, 
a fostă corectă. Se asigură că d-lă că
pitani a aflată că miliția s’a purtată 
forte corectă și cu sânge rece și a pro
pusă să fiă lăudați în publică cei doi 
gendarml.

Camera advocațială din Alba-lulia 
anunță, că d. 1 'asilie Bașiota a fostă in

trodusă în lista advocațiloră ca advocat 
cu locuința în Abrudu.

Au ajunsă acum și forestierii reg. 
visitatori di seule. Ministrulă de culte și 
instrucțiune ung. a numită pe lorestie- 
rulă reg. Caroli Hidvegi provisoriu vi
sitatori de scble ministeriali pentru 
scolele poporale din cerculă Sebeșului.

S’au numiți capelam castrensl cl. II 
în reservă d-nii Floriană llusanit și Ibnu 
Muntcanii. ambii preoți ai archidiecesei 
gr. or. din Ardeii, și d-lă Ștefani Popă 
preoți alu archidiecesei gr. cat. de 
Alba-lulia și Făgărașu. Căpitanulă cl. I 
dlă E. Slărgincanu dela reg. de inf. nr. 
56 este prenotatu pentru funcțiuni locale 
de majori.

Din 20 tineri dela gimnasiuli un
gurescă din Aiudil, cari s’au supusă la 
esamenulă orală de maturitate, numai 
unulă. dice „Kolozsvar,“ nu a reușită. 
Studenții dela acelă gimnasiu au fostă 
peste totu strictă clasificați, așa că 25—30 
la sută sunt constrânși să repețesc-ă anulă I 
de școlă.

Timpulă căldurosă de veră e forte 
priinciosu pentru economii din Secuime. 
Simtă speranțe de fenu multă și buca
tele promită a fi forte roditore.

■ *
In săptămâna trecută unu ciobanu 

a avută pe muntele OueștI o fatală în
tâlnire cu-o ursoică, care atacându-lu i-a 
ruptă carnea de pe ună picioru. Bie- 
tulă ciobanu fu transportată în spita- 
lulă din Sibiiu.

fț &
Corpurile legiuitorii române nu voră fi 

convocate, precum s'a disu, la 10 Iuliu, 
ci pela începutulă liuiei Augustă, dice 
„România." Disolvarea va urma îndată 
convocării, și în acești casă, alegerile 
pentru Cameră se voră face în Octomvre.

*
D. baronu de SeJiieffen, ambasado- 

rulu extraordinară ală Germaniei a so
sită Duminecă în BucurescI primită fiind 
de d. ministru plenipotențiari aii Ger
maniei la BucurescI. încunjurati de în- 
tregulă personali aii legațiunei, de câți
va miniștri, de d. prefecții alu poliției 
Capitalei și de mai mulțl ofițeri superiori 
din garnisonă. D. baroni a visitată, 
însoțită de d. ministru de resboiu, arse- 
nalulă armatei, scola militară, scola de 
aplicațiune și casărmile. După amiedl, 
d. baronu a visitatu și grădina „Oppler“ 
unde societatea „Eintracht11 avea ser
bare. Luni d. baroni de Scliieffen a

plecată la Sinaia spre a notifica Măjes- 
tății Sale Regelui Caroli I urcarea pe 
tronulă Germaniei a lui Wilhelm ÎL

*
Sub-locotenentulă ('hinc-u, prietenă 

ală socialiștiloru din Iași și implicată în 
afacerea rcscoleloră din jmlețulii Durolioi, 
a fostă condamnată de eonsilinlă de res
boiu alu corpului IV de armată din Iași 
la unii ană închisori.

* w
Se comunică „Democratului1' din 

Ploescl că, pe moșiile Trestienl și Ză- 
noga din plasa Câmpu-Tergșoră, din 
România, s’au ivită nisce nouți insecte în 
formă de omidl mari, negre părose, care 
mănâncă ciulini, pălămidă și erba după 
suhatulu viteloru în câtă acestea nu mai 
au ce mânca.

4 *
O fdiă cuotidiană antisemită va apăre 

în Vicna dela I Oc-tomvre. Deputății 
Vergani și Schonerer au contribuită pen
tru scopuli acesta suma de 100,000 
florini.

Esamenulii de maturitate
la gimnasiulu român» <lin Brașov».

Luni în 20 și Marți în 21 Iuniu v. 
s’a ținută esamenulH orală de maturitate 
la gimnasiulu română de aici. La acești 
esamenă au fostă admiși 15 școlari: u- 
nulu însă bolnavă Hindu, s'a retrasă îna
inte de începerea esamenului. Ca comi
sari consistorială și ca președinte ală 
comisiunei esaminătore a funcționată Prea 
Cuvioșia Sa părintele Archimandrită și 
asesori consistorială I)r. Tlarionu Pușca- 
riu, eră ca representantă ală Regimului 
d-lu directoru alu ’gimnasiuliu de stătu 
din Sibiiu Veres Ignăez.

Esamenulă a decursă în cea mai 
bună ordine și răspunsurile școlariloră în 
cea mai mare parte au făcută o favora
bilă impresiune asupra tuturoru celori 
de față. Răspunsurile din limba și lite
ratura maghiară, date conformă legii din 
1883 în limba ungurescă. de asemenea 
au fostă destulă de bune, așa încâtă de 
bună semă au trebuită să satisfacă aș- 
teptăriloră d-lui comisară ministerială. 
Cu tdte acestea clasificarea se vede a fi 
fostă în adevără rigurosă, de ore-ce re- 
sultatulă ultimă ală esamenului de ma
turitate a fostă următorulu : 1 școlară s’a 
declarată matură cu „forte bine", 5 ma
turi cu „bine", 6 maturi cu „suficientă", 
eră 2 s’au respinsă dintrună studiu pe 
două luni (unulă a fostă respinsă cu to- 
tulu dela esamenulă orală în urma lu- 
crăriloră scripturistiee).

La împărtășirea resultatului, Prea 
Cuvioșia Sa părintele Archimandrită Dr. 

II. Ptișcariu, carele, deși acum a funcționat 
pentru prima oră ca comisară la esa
menulă de maturitate, totuși a condusă 
esamenulă cu o vădită cunoștință de 
causă, a adresată — după cum ni se 
spune — câteva căldurose cuvinte șco
lariloră abiturienți, cărora ll-a recoman
dată activitate continuă și iubire cătră 
patria, națiune și biserică. — Doriină și 
noi tineriloră maturisauțl celă mai de
plină succesă în carierele, ce le voră 
îmbrățișa !

Corespondența,,Gazetei Transilvaniei."
Ighiu. în 15 Iunie 1888.

Stimate D-le Redactorii! Cunoscen- 
du-se neîucungiurata lipsă de cele nece
sari în școlă, tinerimea română din opi- 
dulă Ighiu și jură în înțelegere cu unii 
proprietari din locă au arangiată o pe
trecere din ală căreia venită se se ajuto
reze școlă română din locă.

Petrecerea se și ținu, în curtea și 
sala școlei, a doua di de SS. Rosale.

Mulțămită lui Dumnedău, poporulă a 
alergată cu mică cu mare în urma inte- 
ligenții la loculă destinată, fără escep- 
țiune de avută și seracă, și neuitându-se 
la gravele necasuii ce dilnică le indură 
în părțile acestea, — venindă cu toții ca 
s6 coutribue la ajutorarea școlei.

Când musica a dată semnalulă de 
începere să fi vedută cum alergau tineri 
și bătrâni din tote părțile spre a audi 
cântecele frumose ale musicei și vocile 
inelodiose ale micuților;! școlari, cari în- 
cungiurau școlă toți în haine de serbă- 
tore.

Curendă după aceea se înfățișară o 
mulțime de dspețl din comunele vecine 
și din depărtare, însă laudă Șardului’că 
de aici inteligința s'a presentatu în cor- 
pore avendă în frunte pe bravulă pre- 
otă Gedeonă Radeșiu dimpreună cu Sti
mata familia și energiculă teologii Tra- 
iană Popă, care între pause a ținută ună 
discursă, arătândă că ună poporu numai 
în unire și concordia pOte fi tare și so
lidă, și numai astfelă îșl pote împlini tote 
datorințele sale.

Inteligința Șardului a împlinită disa 
poetului: „Unitive în cugetă, Unitive’n 
simțiri!" Șerdenii prin acesta au arătată 
iubirea ce o păstreză pentru consolidarea 
neamului românescă. Primescă espre- 
siunea deosebitei nbstre stime.

Atâtă inteligința câtă și poporulă 
de rendă .și-au petrecută veselă și în 
iubire frățescă pănă în dorile dilei, când 
s’au despărțită luându-șl adio.

înainte de petrecere a incursă dela 
P. T. Domni și Domne: Grigoriu

„Da," dise ea încetă, așa că abia 
s’a auditu.

„Ești tu făta pădurarului ?“
Ea făcu cu eapulă în semnă că așa 

este.
Scârț.ăii ușa și păduramlă trecu pra- 

gulii cu eapulă plecată.
Ridică felinarulă de josu, merse la 

masă și aprinse lumina.
„D-ta nu ești obicinuită cu astfelă 

de lumină?" dise gazda mea scuturân- 
du-șl părulu său lungă și crețu.

Mă uitamă la elă; rară am mai vă- 
vedută ună omă atâtă de frumosă.

Era înaltă, cu umerii lăți și bine le
gată. Sub cămașa lui udă se vedeau 
venjoșii săi mușchi. O barbă negră, 
stufosă, îi acoperea fața lui bărbătescă 
și seriosă pănă la umerii obrazului, avea 
sprâncene mari, sub cari se iveau ochii 
lui mici și albaștri. Acum era cu mâ- 
nile în șolduri și sta țapănă înaintea mea.

Ii mulțămii pentru bunătatea ară
tată și Î10 întrebai de nume.

„Mă chiamă Toma," răspunse elă, 
„cu porecla Cărtilă."

_ A, tu escl Cărtilă ?“ 4iseii Ș» ui
tam la elă cu o curiositate și mai mare 
ca pănă acum; dela Iermolay ală meu, 
precum și dela alții, am audită multe 
lucruri spunendu-se despre pădurarulă 
Cărtilă, de care se temeau toți țăranii

din împrejurime ca de para focului. 
După cum spună țăranii, nu s'ar fi a- 
flândă unu ală doilea în lume, care să’șl 
pricepă meșteșugulă ca și elă, dedrece 
Cărtilă nu da nimeriți răgază să-’șl ducă 
din pădure vr'o crosnie de uscături seu 
vrescurl, și când nu’lă cauți, atunci te 
întelnescl cu elă, în mijloculă nopței 
apare ca o nălucă, și nu i te poți îm
potrivi de loculă locului, căci e mare 
meșteră și țapănu ca unu ursă. Pe elă 
nu’lu poți mitui cu nimică, nici cu ra
chiu nici cu bani, totdeuna e neînduple
cată și îșl face datoria. De multeorl 
dmenii cari aveau pricini cu elă i-au do
rită viața vecinică, deră.... elă era ună
omă cu care nu puteai face nimică ca 
să’lă câștigi pe partea ta.

Din pricina acesta elă căpătase nu
mele de „Cărtilă." „Tu ești așader Căr
tilă," adăogai eu, „am audită despre 
tine, dragulu meu, și pretutiudenea treci 
de ună omă hotărîtă, ună omă care nu 
te abați dela ceea ce țl-ai pusă în gând 
odată."

„Eu îmi facă datoria," răspunse elă 
posomorită, „căci nu vreu să mănâncă 
de giaba pănea stăpâniloru mei." Scose 
ună toporă de după încingătore, se puse 
în ghenunchl pe o scândură și începu să 
cioplescă o faclă.*)

S» face din lenuiu de bradli.

„N’ai nevastă?" îlă întrebai eu mai 
târdioră.

„N'am," dise elă apăsată, tăindă ța- 
penă cu toporulu.

„A murită?"
„Nu... ba da... e mortă," adause elă 

și se întorse în altă parte. Eu tăcui, er 
elă întorcendu-se mă privi cu ochi mari. 
„Ea a plecată cu ună călătorit," cjise pă- 
durarulă zîmbindu rece. Copila lui când 
audi aceste vorbe pleca eapulă, băiatulă 
din legănă se deștepta și începu să țipe, 
er copila se apropia de miculă ei fră- 
țioră.

„Na, dă’i odată," grăi pădurarulă 
dându-i în mână o sticlă pentru suptă.*)

„A părăsită și pe acestă copilă,“ 
continuă elă încetinelă, arătândă cu 
mâna cătră băiatulă celă mică. Făcu un 
pasă spre ușe, rămase puțină în locă și 
apoi se întorse cătră mine:

„Nu vei pută mânca pânea nostră 
domnule," începu elă vorba, „der alta 
nu avemă...."

„Nu ml-e fome."
„Decă’i așa, asta trebue să o scii 

D-ta mai bine. Țl-așI aduce bucurosă 
ună samovară*),  der n’am ceaiu de locă. 
Pănă una alta mă ducă să vădă de ca- 
lulă D-tale.“

Elă eși și trase ușa după sine, er 
eu mă uitamă împrejurulă meu. Odaea 
mi se părea acum mai sărăcăciosa ca 
înainte. Aerulă rece și mirosulă greu mi
se puseră pe peptă.

Fetița nu se mișca din loculă ei, și 
nici nu se uita la mine, er din când în 
când împingea leagenulă seu îșl ridica 
cămășuța ei care îi cădea pe umeri. Era 
desculță și sta neclintită înaintea mea.

„Cum te chiamă?" o întrebai în cele 
din urmă.

„Ulița" răspunse, și pleca și mai 
multă fața ei tristă.

Pădurarulă întră și se așecjâ pe 
laviță.

„Furtuna e pe gătate" cjise elă după 
o pausă, „decă ai plăcere te-așă însoți 
ca să te scotă din pădure."

(Va urma).

ZE3±s-cr
poveste

de Raoul de Najac.

I.
Pe când primăvara anului 1636 a- 

copere cu flori merii de Normandia, d-nu 
Paiu, ală cărui castelă e tjidită p’aprope 
de Bayeux, șede răsturnată într'ună foto
liu și se uită la muște cum sboră.
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Mezei proprietară în Cricău 1 fl., Vero
nica Florescu 1 fl. v. a. Kohn Ignatz 50 
cr. Ana Domnia 50 cr. Suma 3 fl., (lela 
petrecere au incursă 26 fl. 20 cr. Suma 
totală 20 fl. 20 cr., din care acoperin- 
du-se spesele a rămasă unii venită cu
rată de 10 fl., care s’a predată curato
rului bisericescă.

In numele comitetului bis. .scolas
tică se aduce mulțămită publică marini- 
moșiloră domni, cari au binevoită a ajuta 
nude chiar e neapărată de lipsă.

Ionii Donișa,
învățătorii.

IntemplărT diferite.
Pentru o muscă. Locotenentulă de 

cavalerul Ilosvay Tihamer fii atacată de 
o muscă în trenă, cu ocasiunea călăto
riei sale dela Cernăuți spre Clușă, unde 
se dusese cu scopulă ca să ia parte la 
o nuntă. Musca înțepă pe locotenentă 
în mână, prin mănușă. La începută lo
cotenentulă nu băgă în semă acestă muș
cătură, der mâna începu a-lă dure și la 
urmă apărură semnele înveninărei sân
gelui. AstădI locotenentulă se află sub 
cura medicului dr. Brandt și va fi veselă, 
decă va pute scăpa fără a fi amputată 
mâna.

Focii. In comuna Assinipă (comita- 
tulă Albei de josăl a arsă până la pă
mântii cârciuma lui Klein Lipot. Se 
crede că foculă a fostă pusă de unulă 
din datorașii cârclumarului. Foculă a 
fostă amenințătorii pentru locuitorii din 
comună, mai vertosă din causă că toc
mai atunci erau trimise la Aiudu pom
pele pentru reparare. Gendarmii urmă- 
rescă pe incendiatoră.

Dela camera de comerciu. Furni
turi de provisiuni pentru armata c. r. și 
pentru konvedi. Camera de comerciu și 
industria din Bra.șovă încunosciințeză pe 
cei interesați, că c. r. intendență a cor
pului 12 de armată, respec. comisiunea 
comună pentru asigurarea provisiuniloră, 
precum: Ovăsă, fină, paie, lemne de 
arsă necesare în periodulă dela 1 Sep- 
temvre a. c. pănă la finele lui Augustă, 
eventuală Decemvre 1889 a determinată 
a doua jumătate din luna luliu pentru 
pertractările de arendare.

Publicațiunile respective se potă 
vede și în biroulă Camerei de comerciu 
și industria din Brașovu, eventuală se 
pote cere trimiterea acestora prin poștă 
pe câtă timpă se voril afla la disposițiă.

Musca de călii.
(GasfropJiilus cqui seu oestrus c<pii).

Ori cine a putută observa acesta pă
răsită a calului, care se așeilă - mai 
alesă vera — chiar pe părțile cele mai 
intime ale calului, fără sgomotă, și care 
mai tot-d'a-una pare a nu supăra calulă 
precum ar face tăunii și alte mușca în- 
țepătore.

Musca de cală are obiceiuri cu to
tală ciudate și larva sa nu e alt-ceva de
câtă ună verme ală stomacului.

Totă lumea cunoșce musca de cala 
după forma sa, care se asemănă cu musca 
de carne fiiudă multă mai părosă; der 
puțini suntă cari șciu de unde vine și 
cum t.răeșce. E der instructivă a vorbi 
despre acestă curiosă părăsită a calului.

Musca de cală în stare de desvol- 
tare complectă, e o insectă care, nea- 
vendă organe bucale, trăe.șcepuțină timpă. 
fără a se hrăni și numai pentru a se 
împarecliia și oua. Femela depune oulele 
sale pe periilu cailoră în acele părți mai 
alesă unde calulă, lingendu-se, pote a 
le ajunge cu limba și ast-felă... să se 
potă reproduce specia. Mai alesă la caii 
tineri se adună aceste mușcl, de dre-ce 
instinctulă le arată că larvele loră mai 
bine voru trăi în stomacuri mai puțină 
resistente și cu carnea mai fragedă.

Acestă muscă depune, în ună modă 
forte solidă, vr’o șepte sute de oua pe 
părulă cailoră, pe timpă de di când e 
mai caldă. Aceste oue suntă albe-cenu- 
șii și din ce în ce se mărescă și se potu 
observa de fiă-cine pe genunchi, pe comă 
etc. trosnindă când se spargă cu unghia. 
După vr’o trei săptămâni larva ese și se 
acață de piele. Calulă simțindă gădilela 
se linge și scarpină cu dinții și astfeliu 
îngliite, fără sciință, larvele acestei in
secte cu caractere așa de curiose. Aceste 
larve, cu gura și stomaculă forte bine 
conformate, pătrundă, prin înghițire, în 
stomaculă cailoră, de care se alipescă 
se înțelege, însă, ca multe pieră pănă 
să ajungă în stomaculă calului și pănă 
să se acățe bine cu dinții îuăuntrulă său.

Larvele, odată ce s’au aședată bine 
în stomacă. potu trăi astfeliu înplântate 
aprope ună ană, după care timpă, în 
care s'a desvoltată prin sugerea sucuri- 
loru din membranele, stomacului, cadă 
singure și suntă date afară din animală 
și îșl sfîrșescu prin grămedile de băli- 
gară, prin pămentu, printre grindele 
grajduriloru, transformarea loru în nimfă 
și insectă perfectă a cărei esistență — 
consacrată exclusivă numai pentru re
producere — d’abia e de câteva dile. 
Muscele, cari au eșitu din starea loră 
de nimfă pre târdiu și le-au apucată ge- 
rulă, n'au timpă a se reproduce, de ase
menea când caii suntă ținuți mai multă 
în grajduri închise.

Când larvele acestei insecte se gă- 
sescă în mare numără (chiar o miiă) în 
stomaculă cailoră, catâriloră și asiniloră 
potă pricinui nu numai slăbirea der, 
une ori, și mortea animalului, ală cărui 
stomacă se găsesce găurită de aceste 
stricătore insecte.

Cu câtă calulă va fi mai rău îngri

jită și mai prostii hrănită cu atâtu su
feră mai multă do acestă insectă pără
sită, în potriva căreia nu se pote reco
manda altă lucru decâtă ungerea păru
lui calului cu o soluțiune de as a fe
tida ce se găsesce eftiuă la spițerii și 
ală cărei mirosă pătrundătoră depărteză 
insectele de orice feliu.

*
Mai esistă o altă muscă de cală 

("Oestrus haemorrhoidalisi a cărei femelă 
îșl depune ouăle sale sub c<5da calului 
și chiar în nările și gura calului, der 
care părăsită anală nu pote aduce atâta 
rău calului ca cea descrisă mai susă. 
(„Gaz. Șatenului.11') C.C.D.

SCIRI TELEGRAFICE.
Berlinii, 4 Iulie. Imperatulu 

Wilhelm 11 va pleca la Petersburg 
în 13 Iulie dela Kiel. Pe împărații 
îlu voru acompania câteva corăbii 
de resboiu.

Sofia, 4 Iulie. Cercetarea. în 
contra oficeriloru. acusați de a ii 
încercată a face o lovitură în con
tra regimului de atji, a dovedită 
că ei n’au avută nicidecum o a- 
semenea intențiune. Oficerii au 
fostă puși pe picioră liberă.

..ALBINA" institiitu ie creiitu și ie economii.
Filial» Brașovu.

Conspectul!! operațiuniloru de cassă în luna 
Innin 1S8S.
Intrate:

Numărară în 31 Main 1888 fl. 23,454.73 
Depuneri............................. 83,216.59
Cambii rescumpărate. . . 103,721.61
Conturi curente .... 9526.43
împrumuturi pe producte . 7251.35
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 4080. —
Monetă............................. 2614.17
Interese și provisiuni . . 3599.27
ComisiunI............................. 6139.63
Diverse............................. 9096.52

fl. 252,7~0Â30
Eșite :

Depuneri spre fructificare . fl. 52,191.94 
Cambii escomptate . . . 119.897.95
Conturi curente.................. 23,455.49
împrumuturi pe producte . 3604.41
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . 12,290.—
Monetă................................. 2137.15
Interese și provisiuni «*'.  . 856.32
ComisiunI............................. 15,305.23
Diverse............................. 9531.89
Spese și salare................... 722.99
Numărării cu 30 Iuniu 1888 12,976.93

fl. 252,70030
V. Bologa, m. p. N. P. Petrescu, m. p.

dirigentu. adjunctă.
V. Gămulea, m. p.

comptabilă.

DIVERSE.
Unu copilit de 77 ani. Miss Carolina 

Cebass, care a murită la New-York mai 
acum câte-va luni, în etate de 77 de ani, 
îșl păstrase pănă la acestă etate aspec- 
tulil esterioril, fisiculă și înfățișarea unei 
copile. Ea s'a desvoltată normală pănă 
la 12 ani, apoi orl-ce crescere încetă. 
Autopsia a demonstrată că conformațiu- 
nea corpului său era în realitate con- 
formațiunea unei fete de 12 ani. De si
gură că nu pentru prima oră s’au vădută 
asemeni cașuri, der pănă acum acești 
individl n'au trecută peste 30 de ani. 
Acestă faptă escepțională demonstră că 
încetarea crescerei nu implică o morte 
prematură.

Cursulu la bursa de Viena

<JurMiiîi pieței
din 3 Iulie st.

Btrașovu
i. 1888*

Bancnote românesc! Cump. 8.48 Vend. 8.50
Argintă românescu . >1 8.44 1’ 8.46
Napoleon-d’orI . . . 11 9.88 J1 9.91
Lire turcesc! . . . >1 11.23 11.27
Imperiali................... 11 10.23 10.27
GalbinI................... n 5.82 H 5.87
Scris, fonc. „Albina146" i) n 101.— n —.—

rui n n »• u 0 r 98.— 98.50
Ruble rusesc! . . • r 117.— 118.
Discontulu 6’/2--8% pe anu.

din 8 Iulie st. n. 1888.
Renta de aurii 4%................... 102.45
Renta de hârtiă 5°/n.....................90.30
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 151.30
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostâ ungare (1-ma emisiune) . . 97.—
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare.............................104.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale BanatQ-Timisti . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare........................104.35
Bonuri rurale transilvane................... 104.—
Bonuri croato-slavone.............................100.30
Renta de hârtiă austriacă .... 81.65
Renta de argintii austriacă .... 82.80
Renta de aurii austriacă........................112.65
Losuri din 1860   138.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 879.—
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 302.55
Acțiunile băncei de creditu austr. . 309.30
Galbeni împărătesei ........................ 5.8S
Napoleon-d'orI....................................... 9.90
Mărci 100 împ. germane......................... 61.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 125.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescu.......................................... 128.50
Imprumutulu cu premiulu ungurescu 128.50
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului...........................................124.50

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 20 lume st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5”/0 .... 91— 92.—
Renta rom. amort. 5"/0 . . 92. 93.—
Renta convert. 6% .... 90.— 90.>/2
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . 37.— 42. -
Credit fonc. rural 7"Z(J . . . 106.’/, 107.' ,

n 11 r 5° o • • 92. •/, 92?/,
„ „ urban 7%. . . . 105.'/2 106-—
»’ n r u /o • • • 98.’,2 99.'/,

Editorii și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Domnu Paiu este forte greu bol
navă.

Mâncările dulci pentru elă suntă 
amari.

Poveștile încântătore îlă plictisescă.
Omenii frumoși pentru elă suntă 

urîțl.
Nu primesce pe nici ună prietină.
Lasă cânii în cotețele loră, și pe 

cai în grajdă.
Puțină îi pasă de orl-ce.
Nu mai rîde.
Starea asta a bărbatului său mâh- 

neșce forte multu pe d-na Paiu, care 
chiamă pe doctorii Onos și Anser. După 
ce vorbescă multă vreme greceșce și la- 
tineșce, amendoi spună că d-nu Paiu este 
hipohondriacă.

In corpă are o mulțime de sucuri 
negre — dise Onos.

— Ficatu ’i este prea mare — dise 
Anser.

— Câte-va hapuri de aloes au să’i 
curețe sucurile cele negre, dice Onos.

— Să ’i se ia sânge de câte-va ori 
dela ficată, și ficatulă are să’i seaejă,14 
cjice și Anser.

Vai! nici hapurile prescrise de Onos, 
nici sângele luată, după cum cjisese An
ser, nu vindecă pe d-nu Paiu.

Intr’o 4b Pe când amendoi doctorii 
se duceau la castelă, li se pune d’odată 
în cale o femeiă.

Femeia asta era așa de fragedă, așa 
de delicată, așa de ușoră încâtă adierea 
cea mai ușoră o mișca din locă.

Avea cea mai încântătore figură din 
lume, ochii mari în fața cerului, o gură 

care semăna cu ună bobocă de tranda- 
firă, în locă de dinți mărgăritare, ună 
pără de fire de aură, ună nașă mititelă... 
Ah! ce frumosă era născiorelu ei!

Unde pui și două aripi străvădătdre, 
care o făceau să semene cu calu Dra
cului.

Rochia ei, a cărei țesătură era im- 
pabilă, avea fețele curcubeului. Simi- 
zetu dela gâtă era făcută numai din 
petale de crini și profuma aerulă împre
jură. Pelea pantofiloră ei pierea subă 
o broderiă de safire, de topaze, rubinurl, 
opalurl și diamante.

Doctorii, cum o vădură, se opriră 
forte mirați.

„Eu suntă zina aerului și am ve
nită să vă întrebă decă sperați să vin
decați pe d-nu Paiu,“ le dise ea.

Onos și Anser, audindă cine era 
ea, îșl scoseră pălăriile și se închinară 
pănă la pămentă înaintea ei.

„Domnu Paiu este fărte bolnavă, 
răspunse Onos, hapurile mele nu potă 
să-i gonescă din corpă sucurile negre.

— Domnu Paiu este forte greu bol
navă, dise și Anser: cu tăte că i-am 
luată sânge, ficatulă totu așa de mare 
îi este.

— Eu, 4ise rina, sciu pe cine-va 
care are să vindece pe d-nu Paiu.

— Spune-ni-lă și nouă 1
— Bucurosă! Dați-ml mâna, ca se 

vă potă duce în palatulă meu unde are 
să viă și elă numai de câtă.“

.Și amendoi doctorii, tîrîțl de rină, 
se suiră spre cerulă albastru.

Palatulă zînei Aerului este o stea 
cădătore.

Plimbați-vă într’o seră caldă de 
vară, și priviți d’asupra capului. Din 
firmamentă are să sară o scânteiă mare, 
pe care o s’o perdețl din vedere, mai 
înainte ca s’avețl vremea să diceți:

„Esta e palatulă zînei Aerului!“
Palatulă ăsta are, după câtă se pare, 

scări făcute din lapislazuli, e așternută 
pe josă cu fildeșă, are ziduri de măr- 
geană și tavană de chihlibară.

Zîna băgă pe musafiri în odaia de 
mâncare.

Trei pagi, îmbrăcațl în mătase al
bastră cusută în aură, făceau slujbă.

Unulă aduse o plăcintă cu carne 
gustosă; altulă aduse compotă de prune; 
și celălaltă aduse vină de Cypru, mai 
vechiu de câtă Methusalem.

Sub influența vinului ăstuia, Onos 
simte trebuința să critice pe Galien, pe 
care Anser îlă admira, și Anser să des- 
prețuescă pe Hipocrat de care se molip
sise Onos.

Când nu se mai pricepură ce să 
spună, căutară argumente nouă în puterea 
pumniloră.

Pagii se silescă să stea serioși.
In sfârșită unulă din ei bufneșce de 

rîsfl. Numai decâtă zîna îi pune pe gură 
mâna ei albă, pe care o și închide nu
mai decâtă.

„Am pusă mâna pe elă!“ eh36 
densa.

Audindu-i glasulă, doctorii stau din 
bătaiă.

„Pe cine ai pusă mâna? întrebară 
doctorii.

— „Pe celă care are să vindece pe 
d-nu Paiu“.

— „Unde este?“.
Zîna deschide mâna și în palmă 

arată ună pitică înaltă de patru țoii.
Piticulă ăsta se vede veselă. Hai

nele de pe densulă semănă cu ale unui 
caraghioșii de curte.

Cum fu pusă pe masă, începu să 
miște în aeră ună buzdugană, potrivită 
pe talia lui; și totă lumea rîde nebu- 
neșce.

„Dragu meu, îi dise ursitorea, nu 
aci trebue să te slujeșcl cu buzduganulă 
tău. Porneșce cu doctorală Onos și cu 
doctorală Anser; ei au să te ducă la 
d-nu Paiu, ună gentilomă atinsă de hi- 
pohondriă.

— Domnă, răspunse piticulă, nimioil 
nu mi se pare mai dulce decâtă să te 
ascultă. Pe cinstea mea, Rîsu, să mă 
cre4l că d-nu Paiu are să fiă vindecată 
înainte de apusulă sărelui".

Piticulă acesta era der Rîsulă.
Steua că4ăt6re se apropiă de pă- 

mântă și pune josă pe Onos, pe Anser 
și pe Rîsă, chiar în loculă unde a în
tâlnită zîna pe doctori.

(Va urma.)



Nr. 138. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

ad. Nru. 1G2-18SS

CONCURSU.
Deveniudă vacante cu 1 Septemvrie a. c. st. nou la școla ci

vila de tete cu internată a ,.Associațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului română" 3 posturi de îlive- 
țiitoru, dintre cari umilă va li numită și directorii, unii postii de 
învețiitore și postulă de directorii a internatului, pentru ocupa
rea acelora se escrie prin acesta concursă.

A. Doritorii de a ocupa vre-unulu dintre posturile de învățătorii 
(învețătore) au să presinte următorele documente:

a) atestată de boteză;
l>) documentă despre cualiiieațiunea cerută prin legea statului iiț 

103 a art. de lege XXXVIII din 1868' pentru ocuparea de 
posturi de învățători la școle civile;

c) o arătare în scrisă despre studiile pregătitele și despre ocupa- 
țiunea de pănă acum ;

tl) arătarea specialității pentru care este pregătită cu deosebire, și 
e) liindă limba română limba de propunere, se dovedescă, că po

sedă perfectă limba română în vorbire și în scriere.
Pentru postulă de învățătore se cere, pe lângă cualiiieațiunea 

amintită mai susă, și cualificațiune specială pentru lucrulu de mână 
și versta de celă puțină 20 ani.

Concurenții, cari vorii dovedi aptitudine specială. în privința 
cunoscerei și a limbei germane, trancese, a gimnasticei seu a altei 
specialități de școlă, voră ave preferință între cei altfelă cu pregă
tiri egale.

Fie-care concurentă care va fi alesă învețătoră seu învățătore 
se obligă a propune pănă la maximulă de 30 ore pe săptămână.

B. Fiitorea directoră va ave să dovedescă :
a) că e femeă cultă;
1>) că e mai înaintată în etate și necăsătorită (eventuală văduvă 

fără prunci) și
c) că e versată în economia de casă.

ad yl. Cu posturile de învățători suntă împreunate următorele 
beneficii;

a) învățătoriloră salariu anuală de câte 700 11. v, a. și 150 fi. v. 
a. bani de cuartiru ;

L) învățătorei pe lângă întrega întreținere în internată fviptă, lo
cuință, încălcjită, luminată, spălată) salariu anuală de 400 fi. v. a.;

c) învățătorului numită directoră, adausă la salariu de 100 fi. v. 
a. pe ană, și adausă de 50 fi. v. a. pe ană la banii de cuartiru. 
ad. B. Cu postulă de directoră a internatului suntă împreunate 

următorele beneficii :
a) pe lângă întrega întreținere în internată iviptu, locuință, încăl

zită, luminată, spălată) salariu anuală de 400 fi. v. a.;
b) adausă la salariu de 100 fi. v. a. pe ană.

Concursele însoțite de documentele numite mai susă să se 
presente subsemnatului comitetă pănă la 31 Iulie st. 11. a. c.

Din ședința comitetului Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului română, ținută în Sibiiu la 23 
Iunie n. 1888.

In lipsă de președinte:
G. Baritiu. Dr. Ioanu Crișianu,

91,3—2 secretarii II

Dela comitetulu centralii electoralii alu. comitatului Brașovă.
Nr. îass.

PUBLICAȚIUNE.
Avendu în vedere, că conformă rescriptului prea înaltă ală 

Exelenței sale d-lui președinte ală dietei ungare cu dato 21 Iunie 
a. c. Nr. 1122—1887 92, Ioană Imrich, deputatulă cercului Ghim- 
bavă (2-ai din comitatulă Brașovă a renunțată de a representa mai 
departe acelă cercă, în urma conchisului luată de dieta amintită în 
11 Iunie a. c. Nr. 1322—1888 s’a provocată subsemnatulă comitetă 
centrală electorală din partea președintelui dietei a dispune în cer- 
culă ală 2-lea cele necesare pentru alegerea unui nou deputată.

Comitetulă centrală electorală a determinată ca (Jiua pentru 
alegerea ce este de a se îndeplini în acestă cercă electorală pe pe- 
riodulă 1888—1892 supusă acestui comitetă centrală electorală, pe 
basa 4ț-lui 57 art. de lege XXXIII din anulă 1874, cjiua de 15 Iulie a. C.

Pentru conducerea alegerei și pentru adunarea voturiloru se 
esmite în acestă cercă ală 2-a următorea comisiune cu loculu 
de alegere G li i m b a v u :

losifii Buck de președinte,
I)r. Hcrell Hernie de vice-președinte,
<Jarul u Bolescli secretară, 
George Nicolaus de secretară locțiitoru, 
Jlerthes Ioanu de secretară locțiitoru.

Pentru darea voturiloru cu referință la singuraticile comune 
s’a statorită următorulă șiră:

6. Hălchiu.
7. Nou.
8. Crizbavu.
9. Bodă.

10. Feldiora.

11. Rotbavă.
12. Măierușă
13. Apatia.

1. Ghimbavă.
2. Cârstiană.
3. Reșnovă.
4. Vulcană.
5. Codlea.
Alegerea începe la (Jiua de 15 Iulie a. c. 8 ore înainte de prându. 

Fiesce care alegătorii cercualu pote recomanda candidați dietall, 
acesta recomandațiune trebue să se dee în scrisă președintelui pen
tru alegeri, seu în (Jiua dinainte de alegere, seu la o jumătate de 
oră după începerea alegerei.

Decă președintele pentru alegeri ordoneză votarea în sensulu 
legei, atuncia aceea începe dimineța la 9 ore.

Votisarea se face publică și nominală amăsurată §-lui 75 art. 
lege XXXIII anulă 1874 și ȘW-loră ce stau în legătură cu acesta.

Ceea ce se aduce la cunoscința tuturora eu acea observațiune, 
alegerea se va efeptui în casa comunală a respectivului locă 
alegere, și că este oprită a veni la alegere cu bâte seu arme.
Din ședința comitetului centrală electorală ală comitatului Bra

șovă ținută în 28 Iunie 1888.
luliu Roll m. p.

Consil. regiu. vice-comite, președintele
comitetului centralu.

de

că 
de

Dr. Fried, lekel,
notarii.

92,8—1

PubSicațiuneE
81,8-3

Se dă în arendă
Xru 5981—1888.

PUELICAȚIUNE.
Joi în 12 Iulie a. c. după prându la 3 ore se va ținea în oficio- 

latulu economică orășenescă o nouă pertractare de oferte asupra 
arenclărei mai josu amintiteloră obiecte aparținătore comunei oră
șenesc! Brașovă.

Se provocă dec! toți oferenții ca celu multă pănă în 12 Iulie 
a. c. înainte de prâncjă, 12 ore, să ’șl așternă la administratorulu 
orășenescă Ernst Hintz ofertele scripturistice provecjutecu ună tim
bru de 50 cr., cu unii vadiu de 10°/() din chiria anuală oferată con- 
stătătoru în bani gata seu în hârtii de prețil valabile pentru cau
țiune.

Se se amintgscă în ofertă, cumcă pentru care obiectă se ofe- 
reză și se conțină totdeodată dechiarațiunea că oferentului ’i suntă 
cunoscute condițiunile contractuale și de oferte și că se supună loru.

Condițiunile aceste se potă vedea, pănă la (Jiua pertractărei de 
oferte, în decursulă oreloră oficiose în oficiolatulă economică oră- 
șenescă.

Chiriea are să fie în bani gata și se se amintescă în ofertă a- 
tâtă în cifre câtă și în litere.

Obiectele de închiriată suntă următorele ;
1. Prăvălia din târgulu dosului Nru. 17, chiria de pân’acum 820 fi. —
2. Berăria orășenescă.............................„ „ „ 3271 fi. 50

Brașovă, 27 Iunie 1888.
17 M 3_2 Magistratulu orășenescu.

Câștio lateralfl de 10 fi. pe ji 
fără capitală și fără risică prin 
vencjarea de losurl plătibile în 
rate în sensulă articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesee
Societatea de schimbă din Budapesta 

Adler & Comp., Budapest.

Numere singuratice 
din ..Gazeta Transilvani ei ••

//

â 5 cr. se potu cunipera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillicli.

MOȘIA „METELEU“
din Județulă Buzeu în România pe 9 ani, adecă dela 23 Aprile 
1889 pănă la 23 Aprile 1898 prin licitațiune, care se va ține 
în 24 Iul iu 1888 stilă vechio, deodată și la Brașovă în Casa 
Comitetului parochială ală Bisericei române ort. res. dela St. Ni
colae și la Buzeu în România în „Hotelulă Moldavia. “

Condițiunile de arendare se afiă: în Brașovă la Epitropia Bi
sericei „St. Nicolae‘‘, în Buzeu la Domnii: Frații Stoicescu, Ioane 
Jarnea comercianț! și Vasile H. Stinghe amploiată; în Bucuresc! 
la Domnii C. Steriu și C. Pascu Case de schimbă; în Ploeșt! la 
Domnii Frații Stănescu comercianț!; în Mizil la Domnii Vasilie et 
St. Pittis comercianț!; în Brăila la Domnulă Const. Molundacu 
comerciantă. —

Brașovu, 18 Maiu 1888 st. v.
Comitetulu Parochialu

alii Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae
în Brașovu.
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Sosirea si plecarea inrM și posteiora in Brașova.
I. Plecarea treiniriloru:

I. Dela Brașovă la Pesta:
Trenulii de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la București:
Trenulii accelerată Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea treiniriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresc! la Brașovu :
Trenulă mixtă Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301 : 10 ore 12 minute sera.

<i) Dela
<>) „
<■) „

D n

A. Plecarea posteloru:
Brașovă la R^novtt-Zerneset-Brantt : 12 ore 30 m. după amedl 

„ „ Zizinlt: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgărașii: 4 ore dimineța.
„ la Săce.le: 4 ore dimineța.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


