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BRAȘOVU, piața mare Hr 22. 
Scriflori netran’nte nu ae yn 
meficfl. klftnuscrip € nu ae ro- 

tr.Dii u ' 
Birourile at amcian. 

Bfafovu, plațe mare Hr. 22.
Inserate mai print escft în Viena 
Rudolf Masse. Haastnstftn <£ Voyltv 
(Oto Maa*),  Hemrich ScJialtk, Alins 
Htrndl. M.Duitfi, A.OpptUk,J. Han- 
neberg - în Budapesta : .4. V Qold- 
btrffer. AutonMeift, EckstcinBevnui: 
In Frankfurt: G. L, Daul.t,în Haru

ri urg: A. Steiner.

2) Gârbaciu, biciu cu codăriște scurtă.

Prețul inaerțiunilonl: o seria 
garinondxi pe o coldnA 6 cr. 
si 80 cr, timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

dupâ tarifă si învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
■ eriă 10 cr. v. a. său 30 bani.

„Gfteetft" iese în fie-care

(J>TTT2v£_t^_tc Cj j—j— j-j GTZszEIZxi j=_iO_â_)

Abonameuie pentru Ansli j-Ossaii3 
Pe unu anu 12 fl.. pe ș^selunl 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Penîrn România și străinătate 

Po unâ anii 40 franci, pe Jj4se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
8e prenumără la tdte ofi
ciale poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abnnameniuln pentrn Brațovn: 
la administrați un e, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pe unii anu 
10 fl., pe ș^so luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du e ulii în 

casă: Pe unii anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trej lnul3 fl- 
Unt! esemplaru 6 cr. v. »>. s6u 

16 bani.
Atâtfi abonamentele cfttiî și 
inacrțiunile suntil a se plăti 

înainte.

Nr. 64.—Anulu LII. BrașovH, Duminecă 19 (31) Martie 1889.
ZtSTou. abonamente

la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. se deschide nou 

abonamente la care învltămu pe toți amicii și spri
jinitorii folei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe ună anti 12 fl.

Pentru România și străinătate :

pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unti ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe anti 2 fl. — 
pe șese luni 1 fl. —

Pentru Roiniuia și străinătate :
pe anii 8 franci,
pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

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

Administrațlunea „Sazelei Transilvaniei".
Brașovu, 18 Martie v.

Incheiatu-s’a și lunga desbatere 
din dieta ungurescă asupra ces- 
tiunei limbei în armată. Vorbit’au 
septemânl întregi deputății unguri 
despre drepturi și libertate, despre 
limbă națională, bunulu celu mai 
scumpă altt unui poporu, limba, 
singurulU și celu mai tare razimu 
alu culturii lui, limba, temeiulu 
esistenții, ală vieții și alu viito
rului lui.

înainte de a primi garda lui 
Tisza paragrafii legei militare, în 
contra cărora erau îndreptate 
aceste vorbiri, mai sterni încă 
odată însuflețirea celoru din opo- 
sițiă deputatul,! secuescu Ugronu, 
(țicendu:

„Europa, care se închină acum 

militarimului va vede cu ochi mi
rați, că în Orientu se află o mică 
națiune, care strigă acestui rnili- 
tarismu: „am o vatră sfântă, o 
limbă, aici oprește-te, pe acesta no 
vei vătăma!“

Când cetesce omulu cu câtă 
însuflețire au vorbită deputății un
guri despre limbă și dreptulu ei, 
despre acestu sanctuaru alu pop6- 
relortî; când cetesce tânguirile loru 
pentru că au remasu învinși de 
militarismulfi nemțescu: i-ar veni 
se crecță, că acești bărbați, cari 
ținu așa de multu la limba și na
ționalitatea loră nu suntu destoi
nici de a severși nici o faptă ne- 
dreptă, nelegiuită și despotică față 
cu limba și cu naționalitatea unui 
altu poporu.

Din nenorocire însă tocmai pe 
acești 6meni îi aucțimu de altă 
parte în dietă și afară din dietă 
vorbindă cu nespusă ură și dis- 
prețu de limba și cultura Româ- 
niloru, SlovacilorQ, Sârbiloru și a 
altoru popbre chiămate de sbrte 
a trăi cu ei împreună.

Mai multu încă. Tocmai pe 
acești 6meni îi vedemu aducendu 
laude și dândă sprijină puterei bru
tale, de câte-ori acesta își redică 
brațulu spre a lovi în drepturi și 
spre a pângări sanctuarulu limbei 
celorlalte popore din patriă,

Nu scimu ce va crede lumea 
cea mare europenă despre stăruin
țele unoru bmeni ca aceștia față 
cu militarismulu nemțescu, noi 
scimu însă ce să credemu despre 
nisuințele loru față cu noi, cari 
trăimu într’unu stată cu ei, der 
ne-amă născută cu altă limbă și 
avem alte obiceiuri și aspirațiuni de 
cultură.

Și fiind-că îi vedemă acum 
tânguindu-se așa de multă, că 
limba și cultura loră națională 
este amenințată, pentru că în ar
mata comună trebue se se supună 
regimului limbei germane, ni se

înfățișeză înaintea ochiloru starea 
cea tristă în care ne-au adusă 
cei dela putere cu ajutorulu 
loră, impunendu-ne cu sila regi- 
mulu limbei maghiare pe tbte te- 
renele.

Ne aducemă aminte de lungulă 
șiră ală prigoniriloră ce le-amă su
ferită și le mai suferimă necur
mată, pentru că ne iubimă limba 
și cultura nâstră românescă; ne 
aducemă aminte de tote nedrep- 
tățirile, ce ni se1 facil din partea 
fiiloră aceleiași națiuni, care pre
tinde în gura mare se i se respec- 
teze drepturile de limbă.

Ne reamintimă t6te aceste și 
privindă la contrarii noștri, la 
stăruințele loră pentru limba și 
naționalitatea loră maghiară, le 
respundemă ca ună ecou ce resună 
puternică dintre stânci:

Avemă o vatră sfântă, o limbă, 
opriți-vă aici, pe acesta n’o veți 
vătăma!

politică,.
Din nănntrn. Parcă e unti făcuta, 

căci nimicfi din ceea ce se petrece la 
noi în țeră nu este îmbucurătora pen- 
trn noi Românii. Dinpotrivă suntemă 
condamnați a audi tota numai de rău, 
tota numai de uneltiri contra nostră, a 
limbei și a școleloră nostre, tota numai 
de certe și de neînțelegeri între noi si 
nimica ce ar pute să ne mângâie sufle- 
tula și să ne înveselescă.

Din ținutula Năsăudului ne sosiră 
scirf forte neliniștitdre. Acolo s’a desfi
ințată comisariatula regesca asupra fon- 
durilora grănițărescl și în locuia lui vora 
să pună cei dela putere volnicia și des- 
potismula fișpănesca. Au cădută Năsău- 
denii din puța în Iaca. Faimosulă 
loră pașă Banffy își dă acum silința 
să’i constitue după placulă lui și a mai 
marilora lui într’ună „comitetă de admi- 
nistrațiune ală fonduriloră școlastice", 
care să jdce după fluerulă ungurescă. A 
făcută ce a făcută fișpanulă Banffy și a 
alcătuită ună nou stătută pentru fondu
rile grănițărescl, prin care averea esclu- 

sivă a foștiloră grănițerl e declarată de 
avere comună a tuturoră locuitoriloră 
din cele 45 comune, adecă și a veneti- 
ciloră Evrei și Unguri, er școlele susți
nute din aceste fonduri suntă declarate 
de șcdle comunale și desbrăcate de ca- 
racterulă loră confesională. Scimă forte 
bine cu toții ce va să dică acesta în 
împrejurările de față, când comunele 
suntă date pe mâna fișpaniloră și a sol- 
găbirăiloră. Ajunge a mai adauge, că 
br. Banffy a maghiarisată și administra
rea fonduriloră și că noulă „stătută", 
croită de elă, are menirea de a’lă face 
stăpână absolută peste fonduri. Să nu 
mai pdtă comitetulă face nimică fără 
scirea și aprobarea fișpanului și guver
nului, și înainte de tote să se învețe în 
școle tote studiile și unguresce, să se 
cânte unguresce, să nu li-se spună co- 
piiloră români nimică despre nemulă, 
despre trecutulă loră și despre bărbații 
mari și meritați ai nației române, ci să 
li-se vorbescă totă numai de aceea, că 
deși ei au suptă lapte românescă, totuși 
nu suntă decâtă Unguri, căci aici numai 
o națiă esistă: cea maghiară.

Și aceste nu suntă vorbe numai de 
ale nostre, ci este poruncă fișpănescă, 
ce a dat’o Banffy administrației fondu
riloră centrale din Năsăudă.

In curândă se voră ține ședințele 
de constituire ale comitetului, ce este a 
se întocmi după noulă stătută. Alege
rile de membri s’au și întâmplată prin 
tote comunele, numai representanța co
munității Năsăudă a protestată și n’a 
alesă. Acâstă împrejurare dovedesce, că 
nici acum nu domnesce înțelegere în
tre grănițerl, acea înțelegere frățescă, 
care singură i-ară pute mântui de peire. 
Onore comunității Năsăudene ! Ce voră 
face însă ceilalți, cari se voră aduna la 
ședințe în Năsăudă ? Suferi-voră ei în 
tăcere noua nedreptate, suferi-voră să 
li-se impună ună stătută, care încalcă 
drepturile loră strămoșescl ?

De ar lumina Dumnezeu măcar în 
ora a unsprezecea pe fii foștiloră gră
nițerl și de i-ar însufleți la o solidară 
procedere, der nu spre peirea, ci spre 
mântuirea loră !

*

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Femeia Cazacului.
(de Sacher-Masoch.)

Era nopte pe stepa1) cea întinsă. 
Sub cerulă înstelată, în mijloculă Oce- 
nului cu unde de erbă și de flori, se afl a 
o mică colibă; unăgardă, pe jumătate 
răsturnată de furtună, încunjura curtea 
și grădina cea mică.

In odaia cea scundă, ale cărei ziduri 
înegrite erau acoperite de icone sfinte, 
Bașa durmea singură pe așternutulă ei 
celă tare, acoperită cu cojoculă său de 
oiă. Bărbatu-său, cazaculă Dorobenko, 
plecase la celă dintâiu semnală, care a- 
nunțase că Tatarii din vecinătate năvă
liseră în țeră.

Deodată tînăra femeiă se deșteptă 
spăriată și ascultă nu urechia : bătuse 
cineva la pdrtă. Acum era sigură de a- 
cesta: a doua oră bătu în părtă; ea se 
ridica și deșehise.

Afară calulă Cazacului, fără călăre- 
țulă său, ridica piciorele dinainte și bătea 
cu ele în portă. Bașa se înfiora, ea cu-

’jCâmpiă întinsă și nelucrată, pustă. 

noscea bine pe acestă dobitocă credin- 
ciosă, pe acestă roibă înfocată și iute 
de picioră, și își <hse> că Dorobenko 
trebuia să fie mortă, căci nicl-odată bra- 
vulă animală nu l’ar fi părăsită, decă 
elă ar trăi încă.

Spriginită de marginea porții, cu 
fața ascunsă în mâni, sărmana începu 
a plânge cu suspine. Roibulă își puse 
lină capulă pe umărulă ei și suspină, ca 
și cum ar plânge cu ea împreună pe 
bravulă său călăreță. Femeia Cazacului 
își petrecu brațele împrejurulă capului 
credinciosului amică și-lă îmbrățișa, apoi 
își sventâ lacrimile.

Chiar decă ar fi mortă bărbatulă 
pe care ea îlă iubise atâtă de multă, ei 
îi rămânea încă o datorință de împlinită: 
nu trebuia să fiă elă prada corbiloră; ca 
bună creștină, trebuia să se odichnescă 
în pământă binecuvântată.

Bașa intra în casă: îmbrăca co
joculă, își în văii părulă ei negru cu o 
basma roșiă, luă josă din cuiu kanciu- 
culă2) și vârî iataganulă în cingătorea 
sa. După-ce se asigură, că cele două 

pistole atârnate de oblâncă erau încă 
încărcate, că găitanulă era prinsă de o- 
blânculă șelei și că ploscuța de rachiu, în 
geanta mantalei, era încă plină, încă- 
lecă pe cală bărbatesce și plecă în di
recțiunea ce o luase Dorobenko dimi- 
neța.

*
Tăcere adâncă domnea pe șesulă 

celă întinsă, nimică nu se mișca; numai 
o adiere ușoră de vântă răcoritoră 
trecea peste copacii cei înalțl; în 
depărtare, o massă întunecată : pădurea. 
Bașa sbură ca o pasăre peste acestă 
stepă parfumată, pănă în sătulă vecină. 
Acolo i-se spuse, că Tatarii se retrăseseră, 
der că luaseră o bogată pradă și duse
seră cu ei mai mulțl prisonierl. Ea în
cepu a spera.

La orientă se arăta cea dintâiu lu
mină palidă și curată din revărsatulă 
cjoriloră. Trecândă printre clădirile unui 
cazacă arândașă, arse de inimici, Bașa 
dări în drumă cea dintâiu victimă a lup
tei : era ună musulmană.

Atunci ea slobodi frânele calului și-lă 
lăsă liberă. In adevără acesta apucă pe 
drumulă, ce-lă căuta ea, și-lă percurse 

ca o săgâtă, prin mijloculă câmpuriloră 
(țarinilorăj și șanțuriloră, pănă la loculă 
unde fusese lupta. In prejma întregă 
erba era călcată de copitele cailoră. Pă
mântul ă era acoperită cu cadavre. Bașa 
își opri roibulă, descăleca și’lă lăsa li
beră pe mintosulă animală, de care era 
sigură.

Ea întdrse pe fiecare Cazacă ucisă, 
care zăcea cu fața cătră pământă; fără 
să se obosescă, căuta mereu pe bărba
tulă său, der nu’lă găsea. „Va fi fostă 
făcută prisonieră", își dise și acestă cu
getă o mângăiâ.

In timpulă acesta se făcuse ijiuâ > 
vulturii cei mari și corbii, cari sburau 
saltândă prinprejurulă morțiloră, își 
începeau prândulă lor sinistru și salutau 
sorele cu strigătele loră pâtruncjătore.

Deodată roibulă începu sâ necheze 
în depărtare. Descoperise ore pe stăpâ- 
nu-sâu? Bașa alergă cătră lesele1) cele dese, 
lângă care sta calulă dândă din codă. 
Ea dete crengile la o parteșiscoseună țipet. 
Bărbatu-său era acolo, întinsă pe spate, 
cu ochii închiși, acoperită de sânge.

') Hățișu, desișu.
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Tărăboiula din Pesta s’a așe4ata, 
Marțla trecută dieta ungurescă a primita 
cu maioritate de 109 voturi paragrafii 
24 și 25 ai legei militare. Destula a 
strigata oposiția în contra lora și a lai 
Tisza, destula l’au batjocorita pe acesta 
strigendu i „Hoch“ și numindu-la sluga 
Nemțilorh; destula au demonstrata stu
denții cu plebea de rendO pe strade: 
der tote opintirile lora n’au folosita ni
mica, limba oficială a armatei comune va 
fi și de aci încolo cea germană și tinerii 
unguri vora trebui să învețe nemțesce, 
ca să potă depune esamenula de oficera, 
la din contră vora trebui să mai servescă 
una ana.

Piceama pe la începutula anului, că 
numai așa a putută sta Tisza atâta timpa 
la cârmă, că a sciuta totdeuna să facă 
pe voia celora diu Viena. Pe Ungurii 
dela putere îi apasă Nemții, er pe noi 
ne apasă Ungurii dela putere.

Desbaterea §§-lora 24 și 25 ne-a 
dovedit’o acesta destula de lămurită. 
Ceea ce au ceruta cei din Viena s’a 
votata, cu tote strigătele și amenin
țările oposiției maghiare. Der ca să 
arate Tisza, că și ela scie apăsa pe cei 
mai slabi, decă pe ela îla apasă cei mai 
tari, a făcuta să să primescă moțiunea 
lui Gajary, ca adecă voluntarii să se 
potă folosi îu cursulă esamenului pe ici 
pe colea și de „limba statului11. Prin 
acesta se nedreptățesca Nemaghiarii, 
cari, ca și Ungurii, ara ave dreptula șă 
se folosescă de limba lora maternă, cum 
a susținuta șiMocsary chiar pe temeiula 
legii de naționalitate.

Der nu le va folosi voluntarilorfi 
unguri nici moțiunea lui Gajary, căci e 
poruncă dela Berlina ca Ungurii să în
vețe nemțesce decă vreau să fiă pretinl 
și aliațl cu Țera nemțescă.

Cumcă nu e de glumă cu Nemții o 
dovedesce și ministrulfi de instrucțiune 
Csaky, care după ce s’a făcuta de urîta 
la Unguri cu porunca lui de-a se învăța 
nemțesce în școlelc ungurescl, a mai 
poruncită ca studenții unguri demon
stranți din Pesta și Clușiu să fiă pedep
siți și chiar dațl afară din șcdlă, și ame
nință cu închiderea universitățilora, decă 
tinerii studențl vora mai face demon
strații în contra guvernului, a legei 
militare și a Nemțilorh. Der mai e vorba 
de-a se urmări și aceia, cari au sumu- 
țata de studențl, cum e fostula deputata 
Otto Hermann, despre care se 4ice că 
a îndemnata pe studențl să facă re- 
voluțiă.

Din afară. „Corr. da l’Est“ spune, 
că e cu putință, ca în luna Maiu să fiă 
o întâlnire a celoru trei împărați: ala Aus- 
tro-Ungariei, Germaniei și Rusiei. Nu
mita „Corespondență11 află, că împăratul 

germana a împărtășită împăratului Fran
cisca losifa, că Țarulfi ourenda după 
Pascile gr. or. va sosi in Germania să 
facă visită; la acesta a răspuusd împă
ratula Francisca losifa, că diu parte’i 
încă speră să potă veni în Maiu în Ger
mania, lăsăuda să alegă împăratula Vil
helm locuia îutelnirei.

După o scire din Belgrada, orga- 
nula partidei liberale, „Srpska Nezavis- 
nostu, publică programula lucrată de 
comitetulă centrală, care cuprinde tote 
terenele vieții de stată. In partea din 
programă privitore la politica din afară 
a Serbiei se stabilesce ca țîntă a partidei 
crearea unei confederațiunl balcanice și 
pentru timpula pănă la realisarea aces
teia, stabilirea unei uniuni vamale, care 
să cuprindă t<5te statele balcanice. — 
„Corr. de l'Est11 e informată, că în co- 
naculă (palatulă) diu Kragujevac din 
Serbia se facă pregătiri pentru o ședere 
de vr’o două săptămâni a Reginei Na
talia.

ErășI se vorbesce despre mișcări de 
trupe rusesci, precum ni-a fostă comu
nicată o telegramă. Din Kiev se scrie 
cătră „Pol. Corr.“, că între trupele sta
ționate în Poryck și în împrejurime (în 
Volhinia) se observă o activitate militară 
mare. Tote despărțămintele de Cazaci ce 
se află în garnisonele de acolo se spo- 
rescă la efectivulă de răsboiu, astfelă 
că sotnia, care în împrejurări normale 
are 68 de cai, acum e ridicată la efecti- 
vulă de 150 cai, ca pe picioră de răs
boiu ; afară de acesta se așteptă să so- 
sescă îu celă mai apropiată timpă alte 
patru sotnii pe picioră de răsboiu. Din 
fiecare dintre sotniile de Cazaci de acolo 
au fostă trimiși în ținutulă Donului câte 
patru oficerl superiori și câte patru sub- 
oficerl, pentru ca, precum se admite de 
toți, să facă însemnata înrolări de Cazaci.

SOIRILE PILEI.
Comisia pentru hotare a comunei 

Brașovă, în înțelesulă statutului esistent 
s’a alesă de nou alaltăerl în 16/28 Mar
tie sub conducerea D-lui economO ală 
orașului Dr. Ernest Hintz și s’au alesă 
ca membri următorii proprietari de pă- 
menta: Georg Salmen cu 176 voturi, 
Iancu Maximiliană cu 174, Ioană Stin- 
ghe cu 173, Andreas Fink cu 165, Mar
tin Salmen cu 128, Georg Hill (nr. că- 
sei 396) cu 115, Georg Hill fnr. casei 
341) cu 109, Georg Tontsch 89, George 
Puiu cu 85 voturi.

* * * *

’) Locuința femeiloril la musulmani.
’) Căpetenii la Tătari.
’) Rovină, smârefi.
*1 Focă jucătorU, ce se arată câteodată în 

locurile niocirlose.

încă o desamăgire pentru șoviniștl. 
Mare larmă au tăcuta șoviniștii în dietă 
și afară din dietă prin 4'are cu sinuci
derea colonelului Zathureczky, pe care, 
deși polona, șoviniștii îla reclamă ca ală 

lorO, ca ungura. Au publicata și nisce 
scrisori de-ale colonelului, din care re- 
sultă, că s’a sinucisa din pricină că era 
prigonita ca Ungura în armata comună. 
Acum i-se scrie din Sibiiu oficiosei „Un- 
gariche Post“, că Zathureczky s’a sinu- 
cisă, fiindcă era îngropata în datorii pă- 
nă’n găta. De două4ecl 4® ani a jucata 
mereu la lotăria mică și a perduta sume 
mari, și așa a făcuta datorii peste datorii 
din pricina acestei pasiuni. încă în 1868 
a lăsata în urmă'i în Sibiiu nenumărate 
datorii și mulțl colegi de-ai să-i au is
pășită dărnicia lorn. In timpula din urmă 
situațiunea colonelului deveni de nesu
ferită, așa că strîmtorita de creditori își 
căută scăparea prin sinucidere. Ela era 
asigurata la institutula de asigurare 
„ Gresham11 pe 20,000 fi., der acestă sumă 
nici pe departe n’ajunge a se plăti da
toriile. Afirmarea, că peptula lui Zathu
reczky era decorata cu 7 medalii, e ne
adevărată, deorece n'avea decâtQ meda
lia de 12 ani de serviciu (medalia de 
răsboiu) și crucea de merita pentru o- 
ficerl.

* **
Societatea pentru cultura și literatura 

română in Bucovina. Duminecă în 19/31 
Martie a. c. ține Prea Cucernicia Sa 
Domuula Dr. Emilianfi Wojucki o pre
legere publică vorbindă despre „Starea 
socială-etică a femeii din păgâuismă și 
creștinisma." Prelegerea se ține în loca
litățile „Societății pentru cultura și lite
ratura româuă“ în Cernăuți.

** *
Academia Română. Vineri, 17 curent, 

ora 1 p. m. Academia a ținuta ședință 
publică. S’au făcuta următorele lecturi: 
D. G. Barița despre „Proiecte de trac
tate între împăratula Leopold I de o 
parte și între Principii Transilvaniei și 
ai Munteniei de altă parte11. D-lă V. A. 
Urechiă despre „Edilitatea Bucurescilor 
sub Ipsilante Vodău și „din istoria bi- 
sericei Române “.

« 
* *

Apele crescii. Oficiului inginerilora 
riverani din Seghedina i-s’a făcuta cu
noscuta, că lângă Gyoma a crescută 
Crișula cu 24, Someșula lângă Sătmara 
cu 92, Mureșula lângă Arada cu 75 cen
timetri ; și Tisa a crescută lângă Tokay 
și SeghediuU. Lângă Soborina a cres
cută Mureșula așa de multa, încâta se 
iau de acum măsuri de apărare.

* 
» *

Invățămentulu in comit. Murășu-Turda 
in an. 1887—88. Comitatula Murășn- 
Turda are 209 comune și 2 orașe. Cu 
totula 145,819 suflete. Copii obligați la 
școlă suuta în acesta comitata 28,351, 
adecă mai multa cu 938 ca în anula șco- 
lastică trecuta. Școla au cercetat’o în 
anula trecuta 19,381, adecă cu 443 mai 

mulțl ca în anula trecuta. După na
ționalitate copiii, cari cerceteză școla, se 
împartă astfeliu: 6131 Români, 12,384 
Unguri, 866 Germani (adecăjjidovl). Toți 
copiii eșițl din școlă au sciutti ceti și 
scrie. Scoli au fosta cu totula în acest 
comitata 264, din acestea: 7 au fosta de 
stata, 5 comunale, 28 romano-eat., 63 
greco-cat., 30 greco-orientale, 105 ev. 
ref., 6 augustine, 13 unitare, 3 mosaics, 
3 private,er ljsusținutăjde reuniune. Limba 
de învățămenta a fosta în 165 șcdle cea 
maghiară, în 5 cea germană, în 78 cea 
română, în 1 cea germană-maghiară, în 
15 română-maghiară. învățători au fost 
cu totula 319, biblioteci școlare și pen
tru învățători au fosta la 76 șcdle, er 
biblioteci poporale la 44 șcdle. La 10 
șcdle s’au aflata și mici casse de păs
trare anume pentru școlari. — Alcătui- 
torula acestei statistice este una Ungura, 
care se plânge, că în acesta comitata 
sunta prea puține șcdle de stata și co
munale, adecă șcdle de maghiarisare. Nu 
le este destula der contrariloră noștri nici 
cu uneltirile de pănă acuma.* * 

*Nenorocire pe Murășu. Dumineca 
trecută era Murășula în crescere fără 
veste, când o luntre încărcată cu petri, 
plutinda dela Lalașinta spre Arada se 
lovi în podula dintre Lipova și Radna 
cu atâta putere, încâta luntrea se sparse 
la momenta și înecă sub sine pe doi 
luntrași Români, pe când alțl trei lun
trași scăpară ca prin minune.

* * *
Păruială patrioticescă. „Sieb. Deutsch. 

Tgbltt.u a primita din Tergu-Mureșului 
o corespondență, în care se dice, că la 
17 Martie n. s’a ținuta, pe temeiula u- 
nei hârtii ministeriale, o adunare indus
trială, ca să se ’ntemeieze acolo o reu
niune industrială generală. Sala „Apollo“ 
unde se adunaseră era cam mică, așa 
că din vr’o 900 de industriași abia încă- 
peu vr’o 500. Advocatula Albert Kuti 
propuse să se amâne adunarea și să se 
țină în alta loca unde să încapă toți. 
După acesta voi să vorbescă Samuel 
Szolldsi. încă n’apucase să dică nici o 
vorbă, și isbucni adunarea îu strigăte de: 
„Josa cu ela! Josa cu eroulu de tro- 
toara !u Degeba suna președintele, de
geaba începu Kuti să liniștescă adunarea. 
Szollosi încercă încă de câteva ori să 
ajungă la cuvânta. „Afară cu ela! Să 
aruncămă pe terestră afară pe cânele 
cela rău, care odinioră a numita câni pe 
cetățeni!11 ș. a. fu răspunsula adunării. 
Cum a fugita din sală și câte ghionturl 
în coste ș. a. va fi căpătata pănă la ho- 
telula „Domokos11, nu o va spune nimărui, 
destula că de acolo s’a dusa în birje 
pănă acasă și pentru câteva 4'1® sa pusa 
îu pata. * * *

Era ore morta ? — Ea se arunca 
asupra lui, îla îmbrățișâ și, luându-la în 
brațele sale, îla ridică în susă: „Doro
benko!11 strigă ea, „uniculo meu, vitezulu 
meu, porumbelulh meu!"

Nu, ela nu era rece, respira încă.
Bașa căută ploscuța cu rachiu, îi 

turnă câteva picături în gură, apoi îi 
frecă templele. In fine, Dorobenko scăse 
una slaba suspina și deșchise ochii.

Ea îi sfâșia iute cazaca1) și cămașa: 
găsi rana — era o lovitură de lance în 
partea stânga a peptului. Ii spălă rana 
cu rachiu, îi scose cojocula și îi spin
tecă cu iataganula mânecile cămășii, ca 
să’i potă lega rana. In fine îi dete 6ă 
bea; ela înghiți o bună dușcă și răsufla 
adânca.

Bașa îla ținea în brațele sale, și-10 
privi câtva timpă — apoi își făcu cruce 
și 4i3® ® scurtă rugăciune.

♦
— „Te simți destula de tare ca să 

încalecl cuajutorula meu ?“îla întrebă ea 
pe Cazaca după câteva minute.

Dorobenko dete din capa:
— Nu; am perduta pre multa 

sânge.“

') Cercbeiscă, ună felii de haină de dramă. 1

— „Atunci trebue să rămânemă aci“, 
4ise Bașa, „pănă ce’ț.I vei fi redobândită 
puterile.11

— „Așa vrea să dorină11, murmura 
rănitula.

Bașa îlă culcă lină pe ârbă și ’i 
puse geanta mantalei sub capă. Legă 
calulă lângă elă de ună mestecănă, și se 
duse pe stepă, ca să caute puțină hrană 
și apă pentru rănita.

Sorele îi ardea capulă și ceafa cu- 
ragiosei femei, der ea nu se turbura de 
locă; chinuită ea însăși de fii ine și de 
sete, nu înceta de a căuta. Der înzadar, 
nu găsi nici cea mai mică picătură de 
apă; nici ună arbore, nici ună învălișă 
de paie. Ea începu a'șl perde orl-ce 
speranță, când deodată, la șese pași, se 
deșchise o mică rîpă, de unde pătrundea 
pănă la ea ună parfumă plăcută. Se 
scoborî în grabă și se găsi în mijloculă 
unoră tufișuri ver4l, încărcate de smeură 
mare. Ea își sumese șorțulO, îlă umplu 
cu aceste fructe și, cu tote că abia se 
mai putea ține pe piciore, alerga cătră 
loculă unde era culcată Dorobenko.

Elă durmea încă. Bașa se aședâ 
lângă elă, der nu se atinse de fructe 
înainte de ce se deșteptă elă. Atunci îi 

dete să mânce și să bea, și numai după 
ce se sătura ela, se gândi Bașa să’șl re- 
întărescă și ea la rendu’i puterile. Apoi 
se duse pe câmpă, căci rachiulă era pe 
sfârșite și trebuia să aibă cu orl-ce prețO 
apă. Era nOpte când se întorse cu ună 
cală căzăcescă ce-lă găsise păscândă, și 
cu o mare ploscă, făcută dintr’ună bos
tană, ce-o aflase pe calulă mortă ală 
unui Tătară. Ea legă animalulă, reînoi 
legăturile dela rană, și așe4ându-se lângă 
bărbatu-său, rămase tăcută, lăsându-se în 
voia sorții.

— „Apău, ceru Cazaculă.
Bașa nu răspunse.
— „Apă, scumpa mea“ !
— „N’amu !
— „Der rîulețulă nu pote fi departe 

de aciu, 4lae Dorobenko.
— „Unde e? Arată’ml direcțiunea11.
— „Cătră me4ă-4iu.

•
Bașa se ridică, își atârnă peste u- 

mără plosca cea mare și se uită în prea- 
jmă’i. Deodată vă4u o lumină la o 
mică depatare. Ce putea fi ore ? O lo
cuință omenescă, p6te că și o tabără *)

’) Bivuacă ori și streajă. 

de Tătari? — Ce’i păsa, ei îi trebuia 
apă pentru bărbatu-său. Plecă la drumfi 
și se luă după acestă lumină, care pote 
că o va perde, o va conduce în hare- 
mula1) unui Khan 2).

Lumina se ’nalță și se scoboră, der 
o conduce sigura, prin erba cea înaltă, 
pănă la o grupă de sălcii. Acolo, ce 
sgomota straniu! — una murmura înde
părtata — o mișcare ușoră de apă 
Domuula din cerfi să fiă pre mărita, 
apă!

Der în acelașa momenta, se cufundă 
pănă în genunchi în mlaștină3). Era una 
foca amăgitora4), care o condusese; ea 
abia avu timpă să se apuce de o ra
mură și îndată simți pământula tare sub 
picidrele sale. Ișl continuă calea cu bă
gare de semă; focula amăgitora o in
vită, jucânda, ca să-lă umeze spre stânga, 
der ea merge mereu înainte la drepta, 
și deja oglinda apei schinteiază în ochii 
ei ; inima'i bate, e atâtă de fericită, în-
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Ovrei hoți. „Deutsches Volksblattu 
din Viena spune, că în una din nopțile 
trecute poliția din Lipsea a arangiată 
o venătore pentru prinderea unui „evreu 
română“, care a intrată cu alțl doi „o- 
vrei români11 în edificiul! băncii Hammer 
și Schmidt. Dânșii bodogăneau pe la 
uși, poliția a prinsă de veste și a aler
gată după ei. Doi au fugită, unulă s’a 
suită pe coperișulă casei, de unde nu 
l’au putută scoborî pănă ce n'au venită 
pompierii cu scări și cu făclii de rășină. 
Ovreul! avea ună cort! sburătoră (Fall- 
schirm), și era aprope să fugă cu acestă 
cort! peste coperișă ca să ajungă în 
stradă. Poliția a prinsă și pe ceilalți 
ovrei, care erau nisce șarlatani cu tre
cută istorică în arta lor! d’a fura. Nu 
stimă cum înțelege „Deutsches Volks- 
blattu vorba „ovrei români11, căci ovreul 
numai ovreu pote fi, lupul! îșl schimbă 
pârul!, der năravul! nu, eră decă înțe
lege. că ei sunt! din România, atunci 
așa să o spună. *

Păgubiți. Focul! dela 14 Martie ce 
a fostă în Șelimberă a pricinuită o pa
gubă de 1908 fl. locuitorilor! de acolo 
Niculae Feleșca, Niculae Clain, Simion 
Raica, văduva Maria Theil, Petru Roșea, 
Micliailă Knep și Nistoră Iosifă.

s>«• +
Reuniunea higienică din Sibiiu. In șe

dința comitetului, ținută la 21 Martie n. 
s’au luat între altele și următorele deci- 
siunl : 1) Tipărirea lucrărei întitulate: 
„Beția și urmările ei“ ; o lămurire pen
tru popor! prin întrebări și răspunsuri. 
2) Comitelui! face cunoscută, că reuniu
nea împărtășesce lămuriri în cestiunl hi- 
gienice. întrebările în scrisă au să se 
îndrepteze la secretariatul! reuniunei 
(Sibiiu, cassa comitatului). 3) Comite
tul! a hotărîtă ca pentru promovarea 
îngrijirei de sănătatea copiilor! să aran- 
geze la vară în o di anumită o concu
rență cu premii pentru copii. Suma tu
turor! premiilor!, ce se vor! distribui, 
s’a fixată pănă la 100 fl. Pentru ese- 
cutarea acestei concurențe va fi încre
dințată ună comitet! araugiatoră, con- 
stătătoră din d-nii: loanu Billes, Dr. 
Konradă, Dr. Moga și Dr. Sussman. 4) 
Secretariatul! se însărcinez! a face pre
parativele corăspundătore și necesare 
spre a se ușura ținerea de prelegeri po
pulare higienice și respective a se ese- 
cuta. 5) Pentru a veni în ajutoră prin 
tratament! medicală copiilor!, ai căror! 
părinți sunt! lipsiți de mijloce, s’a vo
tată deocamdată suma de 250 fl. Pen
tru combaterea lățirei boleloră sifilitice 
s’au votată 100 fl. Cu esecutareamesu- 
riloră acomodate se însărcineză secreta- 
riatulă. 6) Să se adreseze e rugare că- 
tră înaltulățministeru, ca să se concedă, 
ca banii de pedepse, ce intră la comune 

pe basa ordinațiuniloră esistente sani
tare, s! se potă întrebuința din partea 
reuniunei de higienă.

* * «
Cultura vermilorti. de mătase in Ro

mânia. Cetim! în „Curierul! Financ.u: 
Primim! îmbucurătorea scire, că pe do
meniul! coronei Gherghița din Prahova 
și Dobrovăță din Văslui s’au făcută 
mari plantațiunl de dudl. Prin acesta 
administrația domeniului coronei voesce 
să dea o impulsiune pentru crescerea 
gândacilor! de mătase și pentru a ridica 
acestă industriă erășl la trepta de înflo
rire, în care se afla odinidră. Pentru a 
popularisa și mai bine lucrarea, d-lă 
Ioană Kalindern va publica o broșură 
scrisă într’o limbă și formă populară, 
care va fi răspândită în tote cercurile 
din țeră. In acestă privință d-lă Kalin- 
deru nu face decâtă să esecute voința 
suveranului, care e forte dispusă a vede 
cultura gândaciloră de mătase recă- 
pătându’șl în România vechia repu- 
tațiune.

Reuniunea româna de gimnastică și de cântări.
Se aduce la cunoștință domniloră 

membrii, că Adunarea generală pro 1888 
nu s’a putută ține în 12 (24 Martie), 
fiindcă lipsea numărul! membrilor! pres
crisă de Statute.

Se invită deci domnii membrii de 
nou la adunare pe Duminecă în 7 Aprilie 
(26 Martie) a. c. cu acelă adausă, că de 
astădată totă în înțelesul! Statuteloră 
conclusele se vor! lua cu ațâți membrii, 
câți vor fi present!.
Tuonîi Lengeru Dr. loanu Bozoceanu 

președinte notariu

Uneltiri și agitațiuni ungnresci.
In f<5ia „Egyetertes11 din 19 

Martie 1889 cetimu următdrele din 
cuvântă în cuvântă:

Este în Seini (comitatul! Sătmarului) 
un! olâh pap (popă valahă) cu numele 
Ferinde, căruia îi împunge ochii totă 
lucrul! ce este maghiară. Acestă domn! 
mai dilele trecute a visitată școla din 
Mediașă și, după părerea sa, a dată de 
grosnice vătămări. învățătorul! poporală 
a instruată în limba maghiară, în șcălă 
a fostă aninată pe părete icona minis
trului Trefcrt; a cercetată diarele învă
țătorului, aceste sunt! redactate în limba 
maghiară; a luată la întrebări doi copii 
maghiari rom. cath. și aceștia n’au știută 
răspunde olăhul (valahesce) etc. A dăscălită 
fără milă pe învățătorul! și i-a promisă 
ertare numai în speranța, că în viitor! 
va găsi școla de totului totă schimbată. 
A poruncită, ca icona lui Trefort și 
diarele maghiare să se scoță din școlă; 

a declarată că în șcdla olâhă (valahă) nu 
va suferi altă limbă decâtă cea olâhă, 
căci nici în școlele statului nu se ins- 
trueză olâhesce. Invățătorulă se apără 
că comuna pretinde dela elă instruirea 
ilimbei maghiare și legea încă poruncesce 
nstruirea limbei maghiare, eră inspec
torul! școlară regesc! îl! controlezi. 
Icona ministrului Trefort a cinstit’o șc6- 
lei proprietarul! Boszormenyi Zsigmond, 
care ca președinte al! comitetului pro
vincială al! societății „Szechenyiu în- 
grijesce cu deosebită revnă de crescerea 
poporului și susține în locuitori bunul! 
spirit! patriotică. Ar fi timpulă supremă 
deră a se îngriji, ca astfelă de nisuințe 
bune să nu fie împedecate de nisce 
Omeni de felulă lui Berinde.

Vredniculu preotu și adm. 
protop. din Seini, deca așa a fă
cută cum spune fâia kossuthistă, 
șl-a făcută numai datorința ca 
Română harnică și neprihănită, a- 
deverată părinte sufletescă ală 
credincioșiloră sfii, cărora le voesce 
înaintarea și binele în biserică ca 
și în școlă. Ce are sS caute por
trete unguesci în școle românescă ? 
Ce au să caute cjiare unguresc! 
în școle românesc!? Ce are înve- 
țătorulă să instrueze în limba un- 
gurescă în șcdlă românesc!? Ce 
are se se amestece Kulturegv- 
letiștii szechenyianî în învețămân- 
tulă nostru românescă ? Poporulă 
să bage bine de semă, ca nu cumva 
unii învățător! și chiar și preot! 
slab! de ângeră și reuvoitnri se-lă 
dea ploconă îu mânile contrariloră 
lui, car! urăscă limba și naționa
litatea românescă și cărora nu le 
place, ca Românulă se se cultive 
românesce.

Proclamarea regatului românii.

Marți, 14 Martie, aniversarea 
proclamărei Regatului, la orele 11 
dimineța, ună Te-Deum s’a ofici
ată în sfânta Metropoliă din Bucu- 
resci de I. P. S. S. Mitropolitulu 
Primată ală României, încunjurată 
de înaltulu cleră.

La acestă serviciu divină se 
aflau față I. P. S. S. Mitropolitulă 
Moldovei și Sucevei împreună cu 
P. P. S. L. Episcop!, d. generală 
Florescu președintele Senatului, 
d-nii miniștri, d. primară ală ca
pitalei BucurescI, mai mulț! d-ni 
senator! și deputațl, d. adminis- 
tratoră ală domeniiloră coronei, 
Casa Regală, funcționarii superi
or! ai autoritățiloră publice, oficerii 
general! și superiori aflați în ca

pitală, precum și mai multe alte 
persâne de distincțiune.

O gardă de onăre din regi- 
mentulă 2 linia se afla înșiruită 
în curtea Mitropoliei.

La orele 12 MM. LL. Regele 
și Regina au primită consiliulă 
de miniștri, care a adusă Suvera- 
niloră felicitări pentru aniversarea 
proclamărei regatului prin urmă- 
tdrele cuvinte:

Sire! Rog! pe Majestatea Vostră 
să’ml permită a’i aduce căldurosele feli
citări ale consiliului de miniștri, cu o- 
casiunea aniversariului proclamărei rega
tului. Acestă di care a realisată dorințele 
cele mai scumpe ale țârei, este o di de 
serbare națională, în care gândurile tu
turor! sunt! îndreptate cătră acela, sub 
a cărui conducere vitejesc! și înțeleptă 
s’au putută realisa acele dorințe,

Să trăeștl Majestate ani muiți și fe
riciți !

Să trăiască M. S. Regina!
Să trăiască Dinastia !
Maiestățile loră au bine-voită 

a exprima viele loră mulțămiri 
pentru căldurdsele felicitări ce li se 
aduceau.

Cu acestă ocasiune, Auguștii 
suverani ai României au primită 
nenumărate telegrame de felicitări 
din tote unghiurile țărei și din 
străinătate.

In BucurescI ună mare nu
mără de persone s’au grăbită a 
exprima felicitările loră prin îns
crieri la Paiață.

Capitala României a fostă 
împodobită cu steaguri naționale 
Acestă cji s’a serbată în tdtă țera.

Moștenitorulu tronului României.

In ședința dela 14 Martie a 
senatului s’a înscrisă în apelulă 
nominală principele Ferdinandzi, moș
tenitorului Tronului românii, conformă 
articulului 76 din constituțiune.

In cuvântulă prin care primulă 
ministru, d-lă T. Rosetti, anunță 
țerei acestă mare și multă aștep
tată bucurie, d-sa promite, că chiar 
în primăvera acesta principele Fer
dinand va veni în țeră, spre a lua 
locă în maturulă corpă legiuitoră, 
pentru ca astfelă se se stabilescă 
în Dinastia română continuitatea, 
pe care o dorescă toți Românii, 
cei cu inima în adeveră închinată 
dragostei de neamă și de patriă. 
Apoi „Democrația11 continuă:

Noi din parte-ne nu putem! decâtă 
să felicităm! atât! pe acei, cari au așe-

câtă voia să rîdă și să plângă totodată, 
și în bucuria ei începe să cânte cu voce 
plină:

Cazaculu dă calului seu se bea apă.

Rîulețulă apărea acum, încunjurată 
de trestiă. Bașa se puse în genunchi, îșl 
apleca căpulă în jos! și bău lacomă 
chiar din riuleță, ca ună animală, care 
îșl stinge setea ; apoi umplu iute plosca 
și se întorse în grabă la rănitul! său 
bărbat!. Pentru ca să regăsescă drumul 
prin întunerecu, din timp! în timp! îșl 
aședa mânile formând! o trâmbiță și 
striga: „Dorobenko!11

Multă vreme nu primi răspunsă ; der 
deodată răsuna lămurită prin nopte: 
„Bașa!11 Ea îlu strigă a doua oră. „Aci!“ 
răspunse Cazacul!, și ea audi și pe roi- 
bulă nechezând!.

— „Am apău, strigă ea și începu 
a cânta:

Cazaculu dă calului său să bea apă, 
La puțulă3) vecinu, fata scote apă, 
Pe cănd el! îșl cântă cântecul!, 
Ea începe să’.șl plângă plânsul!.

3) Fântână.

’) Ună dobitoc!, a căruia pele scumpă se 
întrebuințezi la cojocăiii.

2) Imperătesă musulmană.

Dorobenko răspunse:
Nu plânge, amica mea iubită,
Nu fii tu așa de mâhnită, 
Căci te iubescu din totă inima 
Si te voiu iubi întotdeuna.

Deja sosi cu apa și, punendu-se în 
genunchi, îi dete să bea. Când isprăvi, 
elă o privi lungă, îșl trecu mâna prin 
frumosul! său păr! negru, în vreme ce 
două mari labrime i-se rostogoliră încet 
în lungul! obrajilor! săi, arși de sore, 
pănă pe mustață.

*
In diua a cincea, dise Dorobenko:
— „Acum mă simță destulă de 

tare“.
Bașa îi ajută să încalece pe calul! 

ce’lă găsise ea și’lă legă pe șea, și ea 
însăși încălecă pe roibă. O luară încetă 
la drum!, în pasă; ea conducea de der- 
logl calul! bărbatu-său și se uita în tote 
părțile, de frică să nu fiă surprinsă de 
vr ună periculă. Când se apropiară de 
casa căzăcescă arsă de inimici, trei călă
reți eșiră din erba cea înaltă și înaintau 
în galopă.

— „Tătarii !u murmură Dorobenko.
— „Nu te mișca11, cjise Bașa, „te 

voiu mântui ori voiu muri împreună cu 
tineu.

Cei doi călăreți dintâiu erau deja 
de totă aprăpe. Femeia Cazacului scose 
pistolele dela oblâncă și trase cocoșul!; 
— o pocnitură răsună: unulă dintre ini

mici cădit din șea și dispăru îngliițită 
de erbă, în timp! ce calul! său o luă 
la fugă; o a doua pocnitură, calul! celă 
negru ală celuilată Tătară se ridică în 
două piciore, apoi cădit. Bașa îșl lovi 
roibulă cu gârbaciuîă și scose iataganul!, 
care licări ună moment! ca fulgerul!. 
Apucă în trecătă pe musulmană de stu
ful! părului, care i-se făcuse măciucă de 
frică pe scăfârlia lui cea rasă, și ’i tăia 
capul!; apoi îl! ridică în aeră cu o miș
care mândră.

Ală treilea sosi; îșl opri calul! său 
plină de spume și examină pe frumosa 
și robusta femeiă cu o privire îndestulită.

— „Vino cu mine, roșă sălbatică a 
stepei11, strigă elă, „tu vei fi cea mai 
frumăsă podobă a unui harem! princi
ară. încunjurată de luxă, îmbrăcată în 
cacomu1) și mătase, te vei odihni, ca o 
Sultanină'2), pe perinl moi, și numeroși 
sclavi îți voră asculta la celă mai mică 
semnă11.

Femeea cazacului îi răspunse prin- 
tr’unu hohot! de rîsă și desfăcendă găi
tanul! oblâncului șelei, îl! aruncă cu 

atâtă dibăciă peste capul! musulmanului, 
încât! îlă tîrî de pe șea.

— „Predă-teu, îi dise ea, „ori te 
omoră“.

Tătarul! se aruncă în ghenunchl 
înaintea ei și îșl încrucișa brațele pe 
peptă.

— „Nu te mișca11, continuă Bașa, 
„la cea mai mică mișcare te voiu scurta 
cu ună capă.11

Descăleca apoi și se apropia de pri
soner!, îi legă mânile la spate și’i po
runci să se ridice.

După-ce a legată găitanul! de șea, 
jăfui calul! tătăresc!, pe care-lă omorîse, 
de lucrurile de pe elă. Bașa găsi mai 
multe cbiecte prețiăse: o stofă (materii) 
turcescă cusută cu flori de aură, argin
tării, o cruce de aură și o păreche de 
inele cu petri scumpe; tote acestea le 
arătă bărbatului său cu ună gestă (semnă) 
triumfătorii. După ce aședâ prada s’a în 
genta mantalei, îșl încăleca roibulă.

— „Etău, dise ea Tătarului, „acum 
ești tu sclavulă meu; vei lucra țerina 
mea câtă timp! bărbatu-meu nu va putea 
lucra. înainte!11 și pocni din canciucă. 
„înainte !11.
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și întemeiata din capultt locului 
Dinastia română, câta și pe acei cari au 
făcuta încă una pasa înainte spre întă
rirea ei, în dilele acestea.

Este drepta și bine ca viitorula 
Rege ala României, viitorula purtători 
ala destinelora Patriei-Române, să tră- 
iescă în mij locuia nostru ala tuturora, 
spre a ne cunosce nevoile și pornirile, 
spre a ne cunosce păsurile și aspira- 
țiunile.

Este drepta și bine ca viitorula 
Rege ala României să viă și să rămână 
în mijlocula poporului....

Este drepta și bine ca viitorula 
Rege ală României să cundscă și să în
țelegi, câtă mai din vreme, țera și su- 
fletulâ țărei, spre a fi pusa în stare de 
a munci cu dreptă și luminată pricepere 
la îndeplinirea vrerilora ei.

Toți Românii adevărațl, cari înțe- 
lega, că dinastia ce s’a întemeiata la noi 
este pârghia cea mai puternică a pro- 
pășirei și fortificărei statului nostru ro- 
mânesca, care are menirea de a fi una 
înainte mergătora ala civilisației euro- 
pene-occidentale în întâr^iatula Orienta, 
— toți Românii drepta înțelegători de 
marea însemnătate a dinastiei s’au bu
curată din fundula inimei de apropiata 
venire în mijlocula lora a Principelui 
Perdinandu, a moștenitorului tronului 
nostru.

Toți, pănă la unuia, Românii ade
vărațl s’au bucurată cu multă dreptate 
de afirmarea și reîntărirea Dinastiei-Ro- 
mâne, fiindcă prețuesca mărimea acestei 
fapte și prevăda folosula ce va decurge 
din ea pentru nație și stata...

FelicitămO încă odată pe înțelepții 
bărbați ai partidului naționala-liberalO, 
cari au aședata și întemeiata din capula 
locului Dinastia strălucită ce se află pe 
tronula Regatului Româna, și felicităma 
și pe acei cari, prin aducerea în țeră a 
viitorului Rege ala României, au mai 
întărită încă iubita și respectata nostră 
Dinastiă....

Princesa binefecătore Alina Știrbei.
Vineri la 10/22 Martie 1889, 

delegațiunea Academiei române, 
în frunte cu președintele seu d-lu 
M. Kogălniceanu, a făcută o visită 
princesei Alina Știrbei, spre a-i 
esprima recunoscința Academiei 
pentru donațiunea de 200,000 lei, 
pe care a iăcut’o. D. Kogălniceanu 
a rostită generosei princese ur- 
mătorele cuvinte:

„Luminată domniță, Academia Ro
mână vine in corpora a vă aduce la cu- 
noscință votula ce a data în ședința dela 
24 Februarie (8 Martie), privitoru la ge- 
nerosa donațiune ce ați făcuta institu- 
țiunei nostre.

„Noi, princesă, avemu de plăcere 
și de onore de a vă repeți și yerbala 
sentimentele nostre de recunoscință 
pentru sprijinula ce acestă donațiune va 
da desvoltărei sciinței și istoriei nostre 
naționale.

„Cu acesta, luminată domniță, ați 
data una nou lustru numelui de Știrbei, 
nume atâta de ilustru deja prin marele 
calități administrative ale ilustrului vostru 
părinte : Domnul Țărei RomânescI Barbu 
Știrbei.

„încă odată, ilustră domna, primiți 
espresiunea recunoscinței Academiei și 
credeți, că în analele națiunei numele 
vostru va dura mai multa chiar decâta 
Academia Română.“

Princesa Alina Știrbei a răs
punsă.

D-lorh, ac}I sunt mândră și fericită 
că, cu acestă ocasiune, facă cunoștință 
bărbațilora de șciință cei mai însemnați 
din țera mea. Vă mulțămesca din inimă, 
d-lorO, de elogiosele cuvinte ce mi-ațl 
adresata, der eu creda, că nu le merita, 
căci, ca Româncă, nu ml-am făcuta de
câta datoria, și nădăjduescă, că și alții 
îmi vora urma esemplula.

„Vă mulțumesca, domnilora, de bo
gata, interesanta colecțiă de cărți, ce 

ați binevoita a-ml oferi. Cu dragoste le 
voiu citi și în suvenirula Academiei le 
voiu lăsa iubitului meu fiu ca o prețiosă 
moștenire.u

Armata Română.
EnglesulO Pinos a propusa guver

nului româna, să transforme pușca ar
matei române Henri-Martini în pușcă 
cu repetiția, după o invențiune a sa 
forte interesantă. Acum a sosita în Bu- 
curescl și îmi delegata speciala ala lui 
din Londra, anume Charles Pembo. Apa- 
ratula, care transformă pușca română în 
pușcă cu repetiția, e una magazina greu 
de 200 grame, ce-la portă soldatula în 
cartușiera (patrontașula) sa și-la pote a- 
ședa în orl-ce momenta la pușca sa după 
trebuință, fără nici o altă pregătire, și 
erășl îl pote lua dela pușcă. Der și cu apara- 
tula încărcata și așecjata la pușcă se 
pote folosi acesta ca pușcă simplă Mar- 
tini-Henri. Avantagiula celu fărte mare 
ce resultă de aci, bate la ochi. Cele 
mai multe state, care adl introducă pușca 
cu repetiția cu cheltuieli enorme (repe- 
titorula costă 76—80 franci) au însă nu
mai pușcl cu repetițiă cu tote avanta- 
giele ei, der și cu desavantagiele ei, pe 
când în cașul de față armata română va 
avea o pușcă duplă, adecă o va pute 
folosi și ca pușcă cu repetiția și ca pușcă 
simplă Martini-Henri. Precum se spune, 
aparatulu costă numai câțiva franci. Es- 
perimentele cu cartușe (patrone) orbe, 
ce le-a demonstrata d-la Pembo cu re- 
petitorula înaintea ministrului de răsboiu 
și a mai multora autorități militare su- 
periăre, au provocata în aceste cercuri, 
Zice „Rum. Lloyd“. cela mai mare in
teresa și le-au mulțămita pe deplina 
simplitatea și precisiunea aparatului. In 
urma acesta, ministrula de răsboiu a or
donata să se facă încercări de împușcare 
în cele mai apropiate dile sub conducerea 
generalului Arion, Aceste încercări se 
fac deocamdată cu pușca englezescă Mar- 
tini-H., care are una calibru ceva mai 
mare decâta cea română, și apoi se vora 
continua în mai mare măsură peste trei 
săptămâni, după-ce vortt sosi aparatele 
ce s’au comandata în Londra, anume 
pentru calibrula cela mica ala puscei 
române, care e mai bună.

In 14 ori 15 Aprilie se va lăsa în 
apă noula vapora de răsboiu altt flo
tilei române, anume încrucișătorula „E- 
lisabeta", în presența Regelui și Reginei 
României. Cu acestă ocasiune corpula 
flotilei va esecuta diferite esercițiurl pe 
noula încrucișătora, care apoi va face 
o călătoriă mai lungă pe mare, pote că 
și pe marea Mediterană. Pentru înar
marea unei corăbii de răsboiu cuirasate 
(îmbrăcate în oțela) a flotilei române 
au sosita cinspredece tunuri din fabrica 
Nordenfeld.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din marginea Secuimei, Martie 1889.

Domnule Redactora! Mă miramă 
multa, ce feiă de preoți „românescl" 
pota să fiă aceia, cari portă la casa lora 
foi ungurescl, nisce foi cari câta e lumea 
și pămentulâ nu sciu să scrie altceva, 
decâta să se laude pe ei, er pe noi, cari 
nu suntema Unguri, să ne înegrescă și 
batjocurescă. Mai cu seină mă năcă- 
jiama pe preoții aceia românescl, cari 
pentru slujbe, cum se cjice, prenumără 
aceea răutăciosă și șovinistă foiă ungu- 
rescă clericală, numită „Magyar Allam", 
despre ai căreia redactori eu nici nu 
creda, că ara fi creștini, ci mai multa 
îmi pare că aru 6 jidovi, deorece nu’ml 
pota închipui, cum arO pute nisce creș
tini să facă „geșefta" cu sfintele slujbe, 
cum facă cei dela „Magyar Allam".

Der scopulă lui „Magyar Allam" 
nu este numai ca să facă „geșetti" cu 
sfintele slujbe, ci scopula lui este mai 
vîrtosO ca să ne maghiarise.2e. Despre 
acesta m’am convinsa nu numai din mo
dula cum scrie, ci și din împrejurarea 

că foia acesta mi-se trimite acum și mie 
în cinste, macar’că nici nu am cerut’o, 
nici n’am prenumărat’o cu bani și nici 
slujbe pentru ea nu m’am obligata c’oiu 
face, Domne foresee. Se vede treba deră, 
că foia acesta ori este plătită din partea 
„Kulturegylet“-ului, ori pote din alta 
fonda destinata pentru maghiarisare, 
căci altmintrelea cum ara pute redac
torii ei să trimită foia în cinste mai tu
turora preoțilora românescl. Nu-i vorbă, 
atâta folosi îmi aduce și mie foia acesta, 
căci din ea aflu în fiecare <ji caP Un
guri s’au împușcata, câți s’au spânzurata, 
ce hoții s’au mai făcuta și câte defrau- 
dări s’au mai întâmplata. Mai multa 
decâta atâta nu cetesca din ea, pentru 
că am la casa mea gazete de ale nostre 
românescl, pe cari să le cetesca.

Ce vora face însă preoții și învă 
țătorii aceia, în ale cărora comune nu 
se află nici o gazetă românescă ? Aceștia 
chiar și numai pentru trecere de timpa 
vora trebui să cetescă pe „Magyar 
Allam" și apoi alte foi ungurescl, cum 
e d. e. „A neptanitok lapja", care ase
menea este impusă în părțile acestea fiă- 
cărei scole românescl.

Spuneți-ml acum, ce feliu de păstori 
sufletescl, ce feliu de crescători pota să 
fiă pentru poporala nostru nisce ase
meni cărturari, cari îșl nutresca sufletula 
lora românescă numai cu povățuirl un
gurescl? Cum vora pute cârmui popo
rală nisce conducători ca aceștia, cari 
fiindă că nu cetescă gazete românescl, 
nu potă cunosce nici primejdia de care 
este amenințată poporală, nici mijlocele 
prin care ară pute să-i îmbunetățescă 
sortea și nici calea dreptă și adevărată 
pe care ar trebui să-lă conducă?!

Și trebue să vă spună cu mare du
rere, că aici prin părțile de cătră Ter- 
gulă-Murășului, unde fiindă că trăimă 
cam printre Săcui și nu avemă nici bi
blioteci, nici societăți românescl, ar tre
bui ca în fiecare comună să se afle celă 
puțină o gazetă românescă, tocmai aici, 
Zică, nu se află gazete românescl mai 
de locă, așa că e o raritate când dai 
ici colea de câte ună preotă, la a că
ruia casă să poți afla o gazetă româ
nescă.

Acesta este tristă de totă. Tatălă 
meu, fiă ertatO, era preotă română în 
mijlocula Câmpiei. Eli încărca câte ună 
cară de bucate și cu patru boi mergea 
cale de o Zi Ș*  n nopte prin tină pănă 
în genunchi pănă ajungea la Reghina, 
unde pe bucatele duse la tergi abia 
putea câștiga ațâța husoșl, cu câta să-și 
prenumere „Gazeta11, și cu tote acestea 
o prenumăra. Ună Ziară românescă era 
sfântă înaintea lui și nu Z’cea nicl-odată 
că n’are cu ce’lă prenumăra, macarcă 
avea o familiă forte grea, parochiă slabă 
și avere prea puțină.

Cum trebue se fie crescerea, 
ce părinții o dau copiiloru, pentru ca acdla 
sâ-și ajungă mai cu înlesnire înaltuld ei scopti?

Motto : Copii buni suutiî bucuria 
pârințiloriî, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului lorii.

Cu multe daruri a încastrată 
bunulă Dumnezeu ființa nbstră 
omeneșcă.

Cu câtă măestriă a întocmită 
elă trupulă nostru!

Câtă de înțelepțesce a făcută 
elă brațulă nostru, care se mișcă 
cu atâta putere; piciorulă nostru, 
care calcă atâtă de sigură ; ochiulă 
nostru, care pdte vede frumsețile 
cerului și podobele pământului; 
urechea nostră, lucrată cu atâta 
măestriă, care ne race se ascul- 
tămă desfătătorulă cântecă ală pa- 
seriloră, murmurulă apeloră, fre- 
metulă frunZeloră și, mai pre susă 
de tote, cuvintele dulci și duidse 
ale mamei nostre, ale soțului și 
soției nostre și ale dragiloră noș
tri copilași!

Der încă, când ne vomă gândi 
la scumpele daruri, cu care bu
nulă nostru tată cerescă a împo
dobită sufletulă nostru înțelegătoră 
și nemuritoră, rădicându-ne preste 
tote celelalte făpturi de pe pă- 
mentă!

Cum a împodobită elă sufle
tulă omului cu puteri, cari îlă 
facă se fiă domnulă tuturoră fiin- 
țeloră din lume!

Când ne vomă gândi la tăte 
bunătățile, ce le-a răvărsată Dum- 
neZeirea cu îmbelșugare în lumea 
întregă, în trupulă și sufletulă nos
tru, ar crede cineva, că este cu 
neputință, ca omulă se nu caute 
a Zuce o vieță adevărată, sfântă, 
spre binele și fericirea sa vremel
nică și vecinică.

Se vede dâră, că vrednicii noștri 
părinți aveau alte simțăminte, erau Ro
mâni mai de inimă ca noi. Atunci „Ga
zeta era mai mică și apărea numai o- 
dată," ori de 2 ori pe săptămână; era 
multă mai scumpă ca acum în compa- 
rațiă căci și banii se făceau mai greu, 
și cu tote acestea atunci mai că 
mai mulțl preoți românescl se aflau, 
cari ceteau „Gazeta11, ca acum. Ce-i 
drepta, gazetele românescl s’au mai în
mulțită și preoții românescl s’au tăcută 
mai luminați și mai învățațl. Ce ne fo 
losesce însă învățătura și luminarea loră, 
decă nu mai au inima aceea aprinsă ro
mânescă, care o aveau evlavioșii noștri 
părinți și moși ? Ce folosesce, că s’au 
sporită gazetele românescl, decă cetitorii 
se totă împuțineză ? ț)ică omenii, că 
suntă săraci și nu potă da câte 8, 12 
și 14 fi. pe o gazetă. Ei bine. Acum 
li s’a făcută și înlesnirea, ca să potă avea 
gazetă cu 2 fl. pentru ceea ce părinții 
noștri plăteau întreită mai multă. Cine 
mai pâte astăZl să cjică, că e peste pu
tință a prenumăra o foiă românescă?

Bine ați Z1S(1 D-V6stră în nume
rals 40 ală Gazetei de Dumineca, că 
„contrarii noștri nu dorescă nimică mai 
fierbinte, decâtă ca să scadă numărată 

aceloră Români, cari cetesca foi române 
și se interesezi de afaoerile naționale 
române."

Acâsta ar trebui să șl-o însemne 
bine fiăcare Română, der mai vârtoși 
aceia, cari ca conducători suntă puși în 
fruntea poporului românescă. Decă preoții 
noștri — cu rușine fiă Zisă — nu sunta 
în stare ca s’o pr. epă acesta, eu așă 
crede ca celă puțină domnii protopopi 
să-și împlinescă datoria națională indem- 
nându-i necurmată a ține câte-o foiă ro
mânescă, er foile ungurescl, cari li se 
trimită „pe intențiunl" cu intențiune, 
der nu cu intențiune bună, să le res
pingă.

Nu trebue să uite, că făcândă a- 
cesta, voră face ună mare serviciu cau- 
sei nostre românescl, er celă ce servesce 
causei românescl și bisericei românescl 
servesce! Al. M.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS"
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 30 Martie n. Se anunță 
din isvoră autenticii, câ contra-vi- 
sita monarchului Austro-Ungariei 
la Berlină se va face numai după 
încetarea doliului de șese luni ală 
curții austriace.

Berlinu, 30 Martie. Se Zice că 
va fi numită Huene ca viitoru 
ministru de finance.

Parisu, 30 Martie. Senatulu a 
primită proiectulă de lege, prin 
care se reguleză procedura pentru 
constituirea senatului ca tribunals 
judecătorescă estraordinară în ca
șurile când se ivesce vr’ună com- 
plotă în contra siguranței statului. 
Proiectulă de lege se va presența 
afli camerei. Se crede că guver- 
nulă are de cugetă de a trage pe 
Boulanger și pe alțî deputațî în- 
naintea acestui tribunală estraor
dinară.

EDUC AȚIUNE.
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Și, în adeverii, și suntă unii 
dmenî atâtă de luminați cu duhulu, 
atâtă de multă pătrunși de sfin
țenia chemărei loră omenesc!, în- 
câtu vieța loru nu e decâtă o 
adevărată cinstire și mărire a Celui 
Prea înaltă: Omeni, ală cărora 
sufletă e plină de o sfântă bucuriă 
și de o cerescă binecuvântare; 
6menî, cari au cerulu pe pămentu, 
căci ei îlă pârtă în sufletulă loru.

Der câți nu trăescu ca vitele, 
fără nici o cunoscință, fără nici 
o temere de DumneZeu și fără 
pică de rușine de 6menl! Câți 
nu’șî pângărescu sufletulu loru cu 
gândiri, cu cuvinte și fapte ne
vrednice de ființa loră înaltă, tă- 
vălindu-se în noroiulă pecateloră 
și fărădelegiloră de totă felulă ! 
Și încă o parte mare din acești 
nefericiți suntă 6 meni trecuți prin 
școlă; suntă ămenl, cari s’au îm
părtășită de luminile, ce șcăla 
le-a revărsată asupra sufletului 
loră, așa că se putea face din ei 
ămeni cu inima la locă, cu mintea 
luminată și împodobiți cu fapte 
vrednice de cinstire.

Căci așa ni-se spune: că școla 
face pe omulă omă.

Că școla e pârta, prin care 
intră omulă în împărăția luminei, 
adevărului și fericirei adevărate.

Der cum se păte acesta?
Cum se p6te, ca omulă, cu 

totă șcdla și cu totă învățătura 
primită în școlă, să nu se alegă 
cu nimică bună?

Cum se pote să esă din elă 
ună netrebnică ca toți netrebnicii, 
cu creerii scrintițl și cu trupulă 
și sufletulă stricată ? Se pâte, să 
prea pote.

Căci nu este destulă să ne 
dămă numai copiii la școlă, ci se 
cere, să și scimă a ni’i cresce 
bine acasă.

Se cere să priveghiămă, fără în
cetare, asupra curățeniei inimei lor.

Căci cu anevoiă, seu p6te chiar 
preste putință este învățătorului 
să plivescă buruenile apucăturiloră 
rele, ce s’au înrădăcinată în sufle
tulă loră din lipsa de îngrijire, 
de priveghere și de înțelepte po
vețe părintesc!.

Cuvintele învățătorului le voră 
intra pe o ureche și voră eși pe 
alta, și în sufletulă loră nu va 
rămâne nimică bună.

Pentru-că țarina sufletului loră 
a rămasă înțelenită, nefiindă lu
crată și pregătită, cum s’ar fi cu
venită, pentru primirea semențeloru, 
pe cari învețătorulă în școlă avea 
să le arunce într’ensa.

Pentru aceea ele nu potă prinde 
rădăcină. Pentru aceea vedemă la 
atâțî băețl numai rodurl pădurețe, 
amari și otrăvicibse. Căci sărele 
adevărului învățăturei n’a putută 
străbate în inima loră, se o fi pu
tută încălzi și pătrunde de lu
mină. Și în chipulă acesta băeții 
iesă adeseori din șc61ă cu capulă 
golă de lumină și cu inima secă 
de simțiri înalte, er facendu-se 
mari, se alegă din ei nisce âmeni 
netrebnici, cu mintea zăpăcită, 
copleșiți de patimi urîte, care’i 
facă nefericiți.

Decă e, ca șcăla să’șl ajungă 
înaltulă ei scopă în privirea în- 
(jestrărei eleviloră ei cu o adevă
rată cultură; decă e, ca ea să 
potă face din ei ămenî harnici 
pentru vieță, atunci părinții îna
intea tuturoră au să-șî facă acasă 
datoria cu copii loră : să dea co- 
piiloră loru o astfelă de crescere, 
care să înlesnescă șcălei ajungerea 
scopuriloră ei înalte.

Ce felă de crescere are să fie 
acesta, ne vomă strădui a arăta 
cu altă ocasiă. (Va urma.)

In contra anghinei (difteritei).

In „Biserica și Școla“ scrie părin
tele parochă și asesorii consistorialii Io- 
sifă Grădinariu următorele :

Ca părinte de familiă mi-a 
fostă dată și mie să îndură acestă 
lovitură a sorții. O fetiță a mea 
de 7 ani a căzută jertfa acestui 
înfricoșată morbă (difterită, an
ghina.) Am recursă la ajutorulă 
mediciloră, der tăte înzadară, căci 
fetița a trebuită să moră. In a- 
nulă trecută, totă în acestă morbă, 
mi-a căzută altă fetiță de doi ani, 
și perdusemă tătă speranța, pentru- 
că fetița abia mai putea respira, 
când îmi veni în minte să probeză 
ună leacă deja usitată la bătrânii 
noștri.

Este cunoscută, că vitele, când 
pătimescă de durere de gură, le 
frecămu gura cu Jale, și apoi se 
vindecă. (Jalea este o plantă, care 
se află în grădinile țăraniloră.) 
Am pusă deră să ferbă o jumătate 
de litră de vină albă, și când vi- 
nulă a fostă în ferbere, am arun
cată în olă o mână de Jale, cam 
a patra parte din cantitatea vinului, 
și o bucată de alaună (petră acră) 
câtu o alună. Cu vinulă astfelă 
preparată, după-ce în câtva s’a 
răcită, și-a clătită fetița gura și 
grumacjulă, și mulțămită lui Dum
nezeu, că și astăc}! trăiesce.

Der vină la ună casă mai re
centă. In săptămâna trecută ună 
copilă ală unui parocliiauă de ai 
mei, trecută de 4 ani, a murită 
de difteritis. De locă sera după 
înmormântare i-a picată la pată 
și ală doilea copilă de 3 ani. A 
doua nopte la 1 6ră după miecjulă 
nopții vine omulă năcăjită la mine 
și strigă la terestră: Părinte, 
dă’mi ceva lecă, că’ml măre 
și celalaltă copilă de grumadă, 
nu mai pote răsufla, se înădușesce, 
dimineța n’o mai ajunge cu vi- 
eță“. Eu i-am spusă, ce are de 
făcută. Omulă s’a dusă și a fă
cută, precum i-am spusă, și astăzi 
co pilulă e deplină restaurată și 
sănătosă.

Atragă deră atențiune părin- 
țiloră și desclinită a d-loră medici, 
ca ămeni de specialitate, asupra 
puterii vindecătbrea acestei plante.

Stârpirea buruieneloru.

Plugarii leneși și destrămațl lasă 
pământurile să se părăginescă și să se 
umple atâta de tare cu buruiene, încâtă 
acestea copleșescă cu totulti plantele să- 
mânate. Pe astfelă de locuri firele de 
bucate suntă rari, și ți-se pare, că nu 
bucatele, ci buruienele suntă sămănate. 
Din fericire împrejurarea amintită aici o 
putemă observa, ce e dreptă, numai arare
ori, der cu tote acestea nu putemă cjice 
că plugarii noștri ară curăț! pământu
rile de buruiene, așa după cum ar tre
bui s’o facă și după cum ar putea-o 
face. Pricina este, că ei lucră pământu
rile fără multă socotelă așa precum au 
învățată dela moși și strămoși, și nu îșl 
bată capulă, cum și în ce modă ară 
pute stârpi mai bine buruienele. Ba de 
multe-orl îi vedemă, că lucră pământu
rile atâtă de stângaciu și de-a îndăratele 
încâtă ți-se pare, că din adiusă voiescă 
să păstreze buruienele.

Nu tote buruienele suntă de-opotrivă 
de stricăcidse pentru bucate. Pe locu
rile golașe dintre bucate crescă o mul
țime de plante micuțe (ierburi mici), 
care dau pășiune bună pentru oi și din 
pricina acesta de cele mai multe ori a- 
ducă mai multă folosă decâtă pagubă. 
Der dămă și de o mulțime de buruiene, 
care pentru sămănăturl suntă forte stri- 
căcidse, și din pricina acesta trebue să 
ne dămă t<5tă silința ca să-le stîrpimă.

Dintre buruiene mai stricăciose suntă 

acelea, care se facă mari și înalte și au 
multe frunde; ele împiedecă aerulă și 
lumina de a pătrunde la plantele tinere 
si crude și le copleșescă cu totulă. Ast
felă de buruiene suntă: ridichora sălba
tică seu bărbușora, muștarulă de câmpă, 
horicica seu troscățelulă cu frunzele ca 
măcrișulă, ovăsica seu oschiga, erba câ- 
nescă ș. a.

Suntă apoi multe buruiene, a cărora 
sămănță numai cu greu o putemă alege 
din sămănța de bucate precum : neghina, 
ovesica (oschiga), odosulă, asprișora 
și altele, oare pe lângă acestea ne îm
piedecă și la secerișulă bucateloră precum 
scăieții, măzărichea sălbatica și rochița 
domnei, etc.

Buruienele se îmulțescă și se răs- 
pândescă mai cu semă prin sămințe, er 
unele prin rădăcini; ele îșl întindă ră
dăcinile în tote părțile prin pămentă și 
din acestea răsară o mulțime de plante 
nouă.

Am fostă amintită în unulă din nu- 
merii de mai nainte (vecjl Nr. 6), că 
cele mai multe dintre buruienele care 
crescă pe locurile nostre de arătură, nu 
suntă plante pământene de ale nostre 
și ele într’adevără nici nu crescă pe la 
noi sălbatice, ci au fostă aduse de 
strămoșii noștri dimpreună cu sămânța 
de bucate. Decă strămoșii noștri ară fi 
fostă atunci cu mai multă băgare de 
semă, noi astăcll nu amă ave să ne nă- 
căjimă și să ne trudimă cu stîrpirea bu- 
ruieneloră!

Decă vremă însă să ne mai micșo- 
rămă truda și năcazulă și să stârpimă 
buruienele, înainte de tote trebue să 
fimă cu luare aminte, ca să nu le săme- 
nămă din nou. Sămințele de buruiene 
potă fi sămănate în două feluri și anume: 
dimpreună cu sămința de bucate seu 
dimpreună cu gunoiulă. Decă cineva 
este atâtă de nepăsătoră și de leneșă, 
și semână sămință de bucate amestecată 
cu sămânță de buruiene, să nu se mire 
decă mai târdiu nu mai pote fi stăpână 
preste buruiene.

Decă vremă să ne încredințămă de 
este sămânța de bucate curată seu nu, 
nu este de ajunsă să luămă numai o mână 
plină de sămânță și să-o privimă, ci tre
bue s’o tindemă, s’o împrăștiămă pe o 
colă de hârtiă albă, și s’o alegemă, ca 
și fasolea, mazărea și lintea, când 
vremă s’o fierbemă. Cine purcede astfelă 
se va încredința, că sămânța de bucate 
nu este tocmai așa de curată precum 
i-se părea la începută, ci se află în eiț 
încă destule, ba pote pre multe sămințe 
de buruiene.

Ca să ne câștigămă sămânță de 
bucate pe deplină curată, înainte de 
tote este de lipsă să alegemă și să des- 
tinămă de sămânță, încă pe locă la se- 
cerișă, bucatele seu rodele cele mai cu
rate și mai frumose. Acestea le așecjămă 
deosebită de celelalte bucate și snopii 
îi îmblătimă lovindă eu îmblăciu numai 
vârfurile loră, adecă numai spicele. Multe 
din buruiene suntă mai scurte decâtă 
bucatele și purcecjendă în modulă amin
tită mai susă, buruienele nu le îmblă
timă, și astfelă căpătămă încă la îmblă- 
tită nisce grăunțe, care suntă destulă de 
curate.

Grăunțele acestea le curățimă în 
totă casulă de două ori, și anume odată 
pentru-ca să depărtămă din ele pleva, 
er a doua-oră pentru-ca să depărtămă 
tote sămânțele de buruiene și bonele 
mai ușore și seci. Curățitu îlă facemă 
mai bine cu morișca de vânturată seu 
vânturătorea. La curățitulă de ală doilea 
delăturămă scuturătorele și vânturătorea 
o îngustămă, pentru-ca să vină grăunțele 
mai puține, er morișca o învârtimă forte 
repede. Cu câtă ajungă mai multe gră
unțe sub morișcă, cu atâtă este mai bine 
pentru-că atunci esă din morișcă numai 
bonele cele mai grele și mai frumdse, 
care suntă cele mai bune și mai potri
vite pentru sămânată.

Decă pe lângă tote acestea nu sun- 
temă în stare nici chiar prin oemută să 
delăturămă tdte sămânțele de buruiene 

și cu deosebire sămânțele mai mari și 
mai grele, precum suntă sămânțele de 
ovăsică și de neghină, atunci plugarii cu 
stare facă mai bine, decă îșl cumpără 
sămânță de bucate curată și neameste
cată cu sămânțe de buruiene, âr econo
mii mai mici îșl potă ajuta și îșl potă 
câștiga sămânță curată în altă modă. 
Aședă snopii de bucate cu spicele dreptă 
în susă în aria șurii și pună copii ca 
să smulgă din snopi firele mai lungi și 
cu spice mai mari, er în cjilele când nu 
suntă ocupați cu lucrulă câmpului le 
potă da ajutoră și cei mari. Spicele 
alese astfelă le îmblătescă apoiu cu îm
blăciu. Se înțelege de sine că aria șurei 
trebue curățită bine. Grăunțele le ven- 
turămă și le curățimă apoi de două-orl, ca 
să nu mai rămâie între ele nici ună gră
unte de buruiană. In modulă acesta ne 
putemă câștiga sămânță curată și pu
temă întrebuința la sămânată numai gră
unțele cele mai grele și frumose, care 
împrejurare este de forte mare folosă 
pentru secerișulă următoră.

Mașina de treierată treieră și scu
tură din paie tote grăunțele copte de 
buruiene, de aceea ajungă din paie în 
gunoiu mai puține grăunțe de buruiene, 
decâtă atunci, când îmblătimă cu îmblă
ciu. Ca să curățimă paiele câtă se pote 
de bine de sămințele de buruiene, și 
atunci, când îmblătimă cu îmblăciii este 
de lipsă, ca bucatele buruenose să le îm
blătimă bine nu numai la capătulă cu spi
cele și pe la mijlocă ci chiar și la ca
pătulă celalaltă, și paele să le scuturămă 
bine. Se înțelege de sine, că rămășițele 
și curățiturile din șură, între care se află 
totdâuna și grăunțe de buruiene, să nu-le 
aruncămă nicl-odată pe grămadă de gu
noiu, ci să le aruncămă pe grămada de 
compostă (gunoiu măruntă bine putre
zită), care îlă întrebuințămă mai târdiu, 
ca să gunoimă cu elă livecțile.

Greșela cea mai mare, care o facă 
țăranii noștri cu privire la stârpirea bu- 
ruieneloră este aceea, că nu smulgă și 
și nu nimicescă buruienele singuratice, 
ce se ivescă ici colea pe locurile cu să- 
mânăturl. Adese-orI îi audimă (flcendă, 
că pentru o buruiană nu o să pâră și 
să sărăcescă lumea. Nepăsarea acesta 
însemnedă a nu stinge și a nu înăduși 
foculu, când este în naștere, ci numai 
după-ce a cuprinsă casa întregă și nu 
se mai pote scăpa nimica din ghiarăle 
lui. 0 singură buruiană care cresce 
nejenată de nimeni, și a căreia 
'sămânță se coce și cade pe locurile de 
arătură, în vreo câțl-va ani pote umple 
câmpulă întregă cu buruiene. Decă stîr
pimă buruienele, când să ivescă singu
ratice pe locurile cu bucate, o putemă 
face fără multă trudă și lucru, smulgen- 
du-le numai cu mâna. La lucrarea acesta 
putemă întrebuința copii, cari și așa 
petrecă timpulă de cele mai multe ori 
în nelucrare, seu în locă de a petrece 
dilele de sărbători în birturi și a ne ru
ina sănătatea și agonisela, putemă eși la 
câmpă afară printre bucate, la aeră cu
rată, și cu prilegiulă acesta putemă cu
răț! sămânăturile de buruiene. Altă gre- 
șelă mare, pe care o facă țăranii noștri 
este, că la secerată lasă scăeții neatinși, 
sămânța loră se cdce, și fiindă forte u- 
șbră, ventulă o împrăștie preste hota- 
rulă întregă.

Când secerămă bucatele cu secerea 
miriștea rămâne de obiceiu înaltă, și 
printre ea rămână o mulțime de buru
iene mici neatinse de secere; decă pe 
hotară nu pască oi, buruienele crescă și 
se cocă păuă tomna, sămânța loră cade 
pe locă, și buruienele se înmulțescă. De 
aceea pentru a stîrpi buruienele, este 
mai bine ca să cosîmă bucatele, decâtă 
să le secerămă cu secerea; miriștea în 
amândouă cașurile trebue s’o tăiemă câtă 
se pote de aprope de pământă.

Urmândă regulele amintite mai susă, 
putemă sterpi, ce e dreptă, buruienele 
de pe locurile de arătură, der decă vo- 
imă să ne păstrămă locurile curate, a- 
câsta nu este încă de ajunsă; se mai 
recere, ca să lucrămă pământurile în-
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țelepțesce și cu luare aminte cu plugulă, 
cu estirpatorulă, cu grapa cu feră late, 
cu grapa de rendă și cu tăvălugulă.

Buruienele, care se prăsescă din să- 
mențe, le putemă stîrpi mai ușoră, decâtă 
pe acelea care se prăsescă prin rădăcini. 
Semințele încolțite le putemă face pentru 
totădeuna nestricăciose. decă prin o lu
crare potrivită a pământului nimicimă 
plantele înainte de a li-se coce sămânța. 
De aci putemtl scote următorea regulă, 
care avemă s’o urmărimă la stârpirea 
buruienelor:

Decă vrei se-il cureți pământurile 
de buruienele ce se născu din să- 
mânțe, ingrijesce, ca semența loră din pă- 
mcnttl să incolțescă, se răsară și să umple 
pămcntulu cu verdeță intr'unu timpii, când 
poți nimici buruienele înainte de a face 
sămcnță, Acela, care ia semă totdeuna 
la regula acesta și îșl întocmesce lucră
rile sale după ea, fie încredințată, că 
îșl va pute păstra locurile totdeuna 
curate de buruiene.

Alai multe buruene copte aflămă de 
obiceiu între cereale; sămânța loră se 
scutură și cade pe pămentă încă înainte 
de secerișă seu pe timpulă secerișului și 
fiindă vreme uscată, rămâne neschimbată 
la suprafața pământului. Arându-se apoi 
pămentulă adâncă, sămânțele buruieni- 
loră ajungă dimpreună cu miriștea la o 
adâncime atâtă de mare și se acoperă 
cu atâta pământă încâtă nu potă încolți. 
In primăvera următore pământulă se 
ară din nou și totă la aceeași adâncime și 
sămănțelede buruiene ajung erășl la supra
față. Acum se semenă în locurile acestea 
ovăsă, grâu seu săcară de primăveră și 
pământulă se grăpeză. Decă după acesta 
semănăturile suntă copleșite de ridichiore 
sălbatice, de muștară de câmpă și de 
odosă, plugarulă se întrebă uimită : „De 
unde păcatele vine atâta amară de bu- 
ruenă?“

Der en stăi puțintelă prietine și 
te cugetă, tu însu-țl porțl vina, că au 
răsărită atâtea buruiene, ai făcută tote 
cele de lipsă, ca buruienele să potă ră
sări și să-ți copleșescă bucatele. îndată 
după secerișulă planteloră iernatice ai 
acoperitu sămențele buruieneloră cu atâta 
pământă, încâtă acestea n’au putută în
colți și răsări pănă tomna și prin acesta 
te-ai îngrijită, ca nu cumva pasările ce
rului să prăpădescă vre-unu grăunte 
de sămânță, seu ca să peră vre-ună gră
unte din pricina timpului vitregă. In pri
măvera următore ai scosă sămânțele erășl 
la suprafață și pământulă l’ai lucrată 
tocmai așa, precum ceră buruienele. Acum 
pentru-ce să nu crescă buruienele totă 
atâtă de bine ca și ovăsulă, orzulă, grâulă 
seu săcara ta? Alai bine nu te puteai 
îngriji de buruiene, decum te-ai îngri
jită ! „Vădă și eu acum că am greșită și 
am făcută rău, der cum să facă mai 
bine?“ Lucrulă este ușoră: După-ce am 
secerata semănăturile de iernă, arămii mi
riștea mimai puțină afundă așa ca sămen- 
țelc de buruiene, care au căâutii pe loca, 
să potă răsări în curendă, er tomna târqiu 
aramă adencu. Acela, care lucră pămân
turile astfelă, fie încredințată, că nu se 
va mai plânge asupra buruieniloră.

Decă avemă pământuri năsipose seu 
alte soiuri de pământuri puhave, în care 
grapa prinde destulă de bine, e de 
ajunsă, ca pământurile să-le grăpămă 
rum se cade și decă pământulă este 
destulă de umedă, mai multă nici nu este 
de lipsă ca să facem, er decă pământul este 
uscată, trebue să-lă și tăvălăgimă. Fiindă 
pământulă pentru grapă prea îndesată 
seu prea tare, îlă putemă lucra cu grapa 
cu feră late seu cu estirpatorulă, er 
decă nici cu acestea nu-lă putemă lucra 
atunci nu ne rămâne alta decâtă să-lă 
arămă der numai puțină afundă; după 
aceea îlă grăpămă și fiindă vremea sece- 
tosă îlă și tăvălăgimă; tomna târdiu în 
totă casulă trebue să-lă arămu apoi 
adâncă.

Rentabilitatea oviculturei In eeploatațiunea mare. 

II.
0 a treia rassă este oia stogoșă seu 

stogomană. Ea nu este o rassă aparte 
și constantă și nici nu formeză turme 
întregi de ceva importanță, ci se nu- 
mescă stogoșe seu stogomane numai bas
tarzii dintre oia țurcană și berbecii țigăi, 
și se găsescă numai câteva individe iso
late în turmele de țigăi ori de țurcane, 
cari îșl datorescă originea loră întemplă- 
rei și negligenței ciobaniloră, er în proc- 
sima generațiuue se transformă cu totală 
în oi țurcane ori țigăi. Stogoșele au o 
lână mai lungă și mai grosă decâtă cele 
țigăi, der mai scurtă și mai mole decâtă 
a celoră țurcane. In turmele ordinare de 
țigăi seu țurcane, arareori se găsescă 
5 — 6 stogomane, ci numai câte 2— 3 
capete. Iu privința colorei ele se îndreptă 
totd»una după progenitorii loră, și în 
generațiile următore devină țigăi seu 
țurcane curate.

Alte tipuri și varietăți suntă, fără 
însă a forma rasse deosebite : Polspangca 
au fostă numite numai oile mocaniloră, 
cari au fostă împărechiate într’ună ană 
seu doi cu berbecii merinoșl din Basa
rabia, er acum de când s’au întorsă în 
Dobrogea, ne mai avândă berbeci meri
noșl, au devenită erășl țigăi curate. Tonca, 
ună altă cuvântă și nume rusescă, însem- 
neză nisce oi țigăi cu lâna mai bine în
grijită și mai fină d’alungulă Basarabiei.

Fumurie seu pe bulg. Cerno Cervena 
se numesce tipulă roșcată, ce se află cu 
deosebire în Dobrogea ca locală.

Oi sălbatice, despre cari amintesce 
Cantemir în descrierea Moldovei, nu se 
găsescă în țeră, și cu greu să fi existată 
vre-odată, căci descrierea ei nu se po- 
trivesce cu nici ună felă de oie sălba
tică seu domestică pănă adl cunoscută, 
pe lângă aceea pănă acum nu ’i s’a pu
tută da nici de urmă și nici de scheletă, 
fie elă întregă, fie elă numai ose singu
ratice, din care amă pute deduce exis
tența ei. Din contră, buza proeminentă 
și atârnată în josă s’ar potrivi multă mai 
ușoră pentru specia Alces decâtă pentru 
specia ovis. Probabilă că nici elă nu a 
văcjut’o cu ochii, ci a descris’o după po
veștile și basmele audite dela vânătorii 
țeranl, astfelă a putută descrie ună ani
mală ce nu există cu gâtulă otovă și 
fără articulațiune. Regimulă oiloră nostre 
este unulă din cele mai estensive, încâtă 
doră numai Australienii ne voră întrece 
în neîngrijirea și negligerea loră. Ține
rea loră e de totă primitivă, îngrijirea 
defectuosă. Cea mai mare parte din ele 
anulă întregă nu vină sub acoperișă, ci 
vera și ierna rămână la pășune sub ce- 
rulă liberă, și trebue să 'șl caute și 
scoță hrana ele singure de sub zăpada, 
pe care o dau în lături cu piciorele. Ună 
mică gardă de stub seu de coceni de 
porumbă, ce-li se aședă în partea de 
unde vine vântulă, este totă adăpostulă 
ce li-se dă. Numai când zăpada este de 
totă mare seu când suntă viscole grele, 
suflă cumplitulă Crivâță, li se dă puțină 
hrană uscată constândă din fenă, paie și 
ceva grăunțe. In colo suntă totdeuna pe 
drumu și în călătoria: primăvera din 
Delta și dela bălțile Dunărei spre Bă- 
răgană, Dobrogea și munți, er d’aci după 
S-ta Alărie în josă la șesă în pășiunile 
din miriști și porumbiștl și d’aci erășl 
la baltă și ostrove. De altcum acestă 
pelerinagiu veclnică le folosesce, căci le 
desvoltă musculatura, le întăresce și face 
mai puțină sensibile contra accidenteloră 
climaterice pe timpulă de iernă, seu 
când dă peste ele zăpadă la munte fi
indă încă și de curendă tunse, ceea ce 
le prinde forte bine. Inse cu totă răb- 
durea și tenacitatea loră față de atari 
schimbări de climă, ună adăpostă și 
hrană suficientă și uscată pe timpulă de 
iernă și ferirea de vânturi și viscole reci 
pe timpulă fătatului ar fi de cea mai 
mare valore și cela mai mare beneficiu 
posibilă ce li-ar pute face cineva. Tote 
efectele și resultatele dobândite în lână 
etc. prin încrucișare censciențiosă de ani 
întregi și prin o pășiune abundentă și 
substanțiosă de munte, suntă perdute 
pentru anulă întregă seu pentru totdeuna 
în decursă de câteva dile, precum vomă 
ave ocasiunea să vedemă îndată.

Folosele oiei în străinătate suntă 
principale numai două : lâna seu carnea, 
de aci streinii îșl și împartă oile lor în oi 
de lână și oi de carne, după folosulă 
principalii ce’lă dau ele. Noi din contră 
luămă dela die deodată mai multe fo- 
lose, ca mielă, lapte, lână, carne, dim
preună cu seulă și pielea. Se pote însă 
ca să împreunl mai multe folose și cali
tăți într’ună animală, însă nicl-odată nu 
vei obține în acelă animală resultate 
considerabile, și căutândă a le desvoltă 
deodată pe tote, mai curendă seu mai 
târdiu o să le perdl și pe acelea, cari le- 
ai avută. Etă ce dice în privința acesta

H. de Nathusius, unulă dintre fundatorii 
sciinței zootechnice : Din punctă de ve
dere economică se pote să fiă bine, ca 
să întrunescl și combini mai multe însu
șiri într’ună animală, der resultatulă este 
totdeuna limitată prin condițiunile fisio- 
logice ale însușiriloră, atâtă în calitate, 
câtă și în cantitate; între anumite îm- 
prej urări din punctă de vedere econo
mică pote fi bine, ca să ții oi, dela cari 
lâna și carnea dimpreună să ’ți dea o 
rentă suficientă, pe când venitulă din 
lână seu din carne singură să nu fie 
mare; der a tinde deodată la renta cea 
mai mare posibilă din lână și din carne, 
aceea duce la o problemă ce nu pote 
fi deslegată. Vomă lua deci și noi fo- 
losele cele principale : lâna, laptele și 
carnea.

Lâna dela țigaie se asemănă cu a 
merinosului și în deosebi cu așa numita 
lână de piepteni Kammwolen, de care în 
lungime și fineță nu diferă multă. Ea se 
compune numai dintr’o specie de fire 
fără de măduvă, este prin urmare și ea 
lână curată. Der mai ’nainte de a vorbi 
despre lână și calitățile ei, să vorbimă 
despre anatomia și histologia ei. Lâna, 
ca și părulă, este unu productă ală pielei 
întocmai ca și unghiile, cornele etc. La 
pără deosebimă firulă seu fusulă părului, 
partea care ese desupra pelei, și rădă
cina seu basa lui, care e aședată într'o 
cufundătură seu îndoitură a pelei. Ră
dăcina se compune din papila, care e o 
formațiune în forma cepei și plină de 
vase capilare și e înconjurată de îndoitu- 
turile pelei, atâtă ale epidermiei, câtă și 
ale stratului mucos a lui Malpighi și a 
dermei. In vagina părului, care se se
pară în vagina internă și esternă, se re
varsă cele două glande sudipare, cari 
au o funcțiune fisiologică din cele mai 
importante. Prin ajutorulă vaseloră ca
pilare din papilă, părulă se nutresce și 
cresce în conținu, pe când secretulă pro
dusă de glandele sudipare i dă flexibi
litatea și elasticitatea necesară spre a-lă 
feri de accidentele externe.

Funcționarea pielei și prin urmare 
și desvoltarea părului stă într’ună ra
portă intimă cu funcționarea întregului 
organismă, așa că lâna trebuesce 
în continuu nutrită, și când animalulă 
nu găsesce hrană în de ajunsă, atunci 
lâna totă cresce însă pe basa materiiloră 
de reservă depuse în corpulă animalică 
— pe basa seului, depuse în stratulă sub- 
cucaneu și în jurulă intestineloră, er 
când și aceste se epuiseză, atunci trep
tată ea se totă mai subțieză, pănă ce 
în fine se rupe cu totulă, ceea-ce în co- 
merciu se numesce lână leșinată — hun- 
gerfeine Wolle și absătzige Wolle. Firele 
de lână la țigae esu totă în fascicole din 
piele și prin perl legături și sucă, se 
împreună în șuvițe, lațe și lână. Lâna 
întregă deși suculă la umblarea continuă 
prin ploiă și zăpadă totă anulă se duce 
mare parte, totuși e bine încheiată. înăl
țimea lânei e de 4—5 cm. er lungimea 
fireloră întinse de 7—8 cm.

In grosime și moliciune nu e infe- 
rioră lânei de peptenl merinose, celu 
multă ai crede, că din causa neîngriji- 
rei ei, e lână colonială.

Increțirea ei încă e suficientă și la 
unele individe se distinge prin o mare 
regularitate. Tandreța și supleța ei, fiind 
că suculă nu e în cantitate prea mare 
și pe lângă aceea ușoră solubilă, e satis- 
făcătore. In tărie, nervă și elasticitate e 
egală cu lâna merinose de peptenl. Forța 
ei de răsucire este escelentă. Sub micros- 
copă însă odată putemă distinge de 
lâna merinosă prin aceea, că solzii epi
dermei nu suntă de o formă și mărime 
egală și nu se vîră unulă într’altulu ca 
gurile de pâlnii seu trichteră cum e la 
lâna merinosă, ci celulele suntă de formă 
variabilă, și câte 2—3 celule formeză 
substanța corticală din jurulă firului, 
er transiția loră e mai puțină pronun
țată decâtă la aceea. In privința grosi- 
mci erășl nu diferă de lânile merinâse 
mijlocii, încâtă se pote prea bine între
buința cu lâna de peptenl. Alăsurarea 
sub microscopă a 16 probe diferite de 
lână țigaie ml-a dată o grosime medie 
de 30 micra, ca grosime minimă 18 
micra, și grosime maximă 44 micra pre
cum vă rogu să bine-voițl a vede de 
pe alăturata listă din studiulă meu asu
pra rassei țigaie pag. 21 unde veți găsi 
cam totă aceeași grosime și la lâna de 
rassa englesă Southdown și lâna Ram
bouillet de peptenl din provincia Sac- 
souia Nr. 21 și 22.

De învăpsită se învăpsesce lesne și 
ea, și conservă ori și care colore minu
nată precum ne arată acesta straiele și 
țesăturile colorate ale țăranceloră nostre 
și care resistă mai bine decâtă tote atâtă 
la sore câtă și la ploiă. Pe lângă aceea 
în tipulă fumuriu avemă o lână învăp
sită de însăși natura, fără spese și muncă,

care o face să fie unică în felulă ei. 
Suculă de sudore e frumosă de colore 
galbenă, ușoră de disolvată, se topesce 
în deajunsă în apă rece, care ne pune 
în posibilitate, întrebuințândă numai o 
apă mole, și fără nici ună felă de spese 
să oferim ă negustoriloră o marfă curată 
și substanțiosă cu 90— 95%, substanță 
de lână curată. Precum se păte constata 
din aceste spălări ale mele de pe pagina 
24, lâna nostră se spală în apă rece na
turală așa de bine, încâtă la spălarea 
artificială de fabrică și estragere cu eter 
dă o scădere numai de 4—5%, pe când 
lâna rasseloră străine merinose cu deo
sebire Negretti conține 80% sucă și 
numai 20% lână curată, și suculă loră 
fiindă negru și de o natură reșinosă se 
spală forte anevoie și recere multe spese. 
Lânurile nostre spălate în țeră și nu 
pre îngrijite dădură ună scă<j<5m<jntă 
numai de 13 — 15%. (Va urma.)

Din traista cu minciunile.

Țiganulă la câsă.
„Șeii cosi, măi Țigane?“ întrebă 

odată ună Română pe ună Țigană.
— Da cum să nu, bade Todere, că 

doră cu cosa’n spate-am crescută! răs
punse Faraonulă.

„Ei bine, decă șeii, vino mâne la 
mine la cosă, c’o să-ți plătescă ome- 
nesce !“.

— 0 să viu, bade Todere!
Țiganulă se ținu de vorbă, și a doua 

di des-de-dimineță si intră în curte la 
badea Toderă cu cosa pe umără.

Imbucat-ai ceva înainte de a veni 
încoce, prietine ?“ îlă întrebă Românulă, 
după ce adună tăte cele trebuinciose 
pentru câmpă.

Țiganulă necum să’mbuce înainte 
de plecare ceva, der nici de cu seră nu 
cinase nimicu, cu gândă că o să trăiască 
destulă de bine a doua di la badea To
deră. Cu tote acestea, fiindu-i rușine să 
spună că este flămândă așa de dimineță 
și credendă, că o pute răbda pănă la 
amedl, răspunse așa cam cu gura ju
mătate :

— Apoi de, bade Todere, totă am 
mai îmbucată câte ceva. Nu’ml e mie toc
mai așa de foine !

Badea Toderă, cu gândulă la lucru 
cum era, nu-lu mai întrebă pe Țigană 
încă odată, ci aternândă fedeleșulă cu 
apă de toporîștea cosei și punendu cosa 
pe’umără, porni cu pași repedl spre câmpă 
cu lucrătorulă după elă.

Cum ajunseră la holdă, se și apu
cară de cosă.

Românulă, care mâncase bine 
înainte de a veni Țiganulă la elă, 
trăgea cosa scii colea cu totă nădejdea, 
bietulă Haramină însă trăgea și nu pre, 
ca omulă care nu se pre simte cu vlagă 
la inimă. Mai da elă cu cosa, câtă da ; 
se mai opria din când în când și se uita 
spre satu să vadă, nu cum-va vine cine-va 
cu merinde; mai înghiția câte-o gură de 
apă din fedeleșă, cu gândă să’șl înșele 
stomachulă, der giaba, căci fomea crescea 
din ce în ce, și mațele îi chiorăiau, de-țl 
era mai mare mila de densulă.

Așa cu chiu cu vai o duse cosa- 
ciulă nostru pănă cătră amedl. Când colo 
la amedl, ce-i trăsnesce prin minte ho
țului de Română?.... „Măi Pralo, vădă
eu că ție nu ți-e foine, căci altfelă n’ai 
totă da rotă fedeleșului cu apă. Scii ce 
am gândită eu ?.... Am ceva de lucru
acasă și te-aș lăsa pe tine să isprăvesel, 
ce mai e de cosită, căci și așa nu e cine 
scie câtă. Acum de amedl n’am pe cine’tl 
trimete de mâncare, der de seră de vei 
isprăvi holda până’n capătă, să scii c’o 
să’țl dau o cină, cum n’ai mai văcjută 
de când eștl!“

„Devia, devia, da rău te mai saturi 
și cu cosa!d gândi bietulă Țigană în 
gândulă său; cu tote acestea însă, fiin
du-i rușine să spună, că n’a mâncată 
nimică de a doua di dela prândă, se 
învoi cu vorbele Românului [și făgădui, 
că pănă sera va isprăvi holda de bună 
sămă“.

Și horșo, horșo, și mai iute și mai 
încetă, și mai pe zorite și mai pe odih
nite, destulă că cosaciulă nostru făcu
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ce făcu, și colea pe’nsârate, când începu 
prepelițele și cârsteii a cânta de culcare, 
holda era tunsă și rasă.

„Hei, acum de muncită am fi mun
cită; să mai vedemil și de hărânita!“ 
dise Praia, oftânda odată din greu, și 
luându-șl cosa și fedeleșului Românului 
porni c&trâ satd. Și pâș, pâș, pâș, pâș 
colea pe’noptate cum se cade, când îșl 
slobodă omenii cânii din lanță, ajunse 
flămândă ca vai de capulă lui la casa 
lui badea Toderă.

„Bună găsită! Bade Todere!“, grăi 
bietul Țigană, lăsându-șl pe prispă lucru
rile din spate.

„Bună sosită, prietine! Der mai poți, 
mai poți?.... Ian poftește’n lăuntru să
mai vedl și de-ale gurei, că dor’o fi 
vremea!“

„Vremea, 4Su!“ răspunse Țiganulă 
scărpinându-se după urechiă. „Numai 
vedl de’ml tă, ce mi-iface, bade Todere, 
și dă ml ceva de-ale gurii, că de-abea 
te mai zărescă de flămândă ce suntu.

„Acum o să ne punemă și la masă 
numai să se încălijescă nițelă bucatele, 
că nevasta le trăsese mai adiniorea dela 
focă. Der, decă ești așa de flămândă, ecă 
prietine prunele celea și mămăliga, care 
a rămasă dela amecjl. Mai îmbucă din 
ele, pănă se voră încăldi celelalte bu
cate11.

Ce era să facă bietulă Țigană?......
Se așecjă cu totă nădejdea pe prunele nu
mai de jumătate copte și pe mămăliga dela 
amedă, și dăi, dăi, pănă le hăpăi pe 
bote. Cina totu nu era încă gata.

„Scii ce, prietine?11 începu erășl ho- 
țulă de Română. En vedl și de ola ceea 
de lapte acru și de coja asta de pane 
mai uscată, că pote totă ți-i mai etem- 
păra fomea pănă ce voră veni celelalte 
bucate ?“

Țiganulă nu aștepta să mai fiă îm
biată încă odată, ci ghiolc, ghiolc, în
cepu să înghiță la lapte acru, de gân
diși, că tornă pe șipotă și nu în gură 
de omă. Și înghite, înghite, pănă-ce is
prăvi întrega ulcică, care nu era mai 
mare ca așa de vre-o trei patru cofșore. 
Acum puteai bate dobă pe burta lui. 
Țiganulă nostru sufla din greu, când etă 
ușa se deschise și lelea Maria intră în 
casă roșiă la obradă ca para focului 
și adncendă într’o tavă ună purcelă 
friptă. Da ce purcelă!..... Rumenă și
grăsuliu, de’țl venea să’țl lingi buzele 
numai uitându-te la elă. Țiganulă se 
puse la masă cu badea Toderă, îsl tăia 
o bucată sdravăuă de purcelă, der acum 
mănâncă, decă mai poți! Abia gusta dedo- 
uă-trei ori, și pace bună. Să-lă fi puș- 
cată și n’ar fi mai putută băga în gură 
nici o bucățică. Bietulă Haramină începu 
sâ fluere a pagubă și se uita cu năcază 
la blidulă, în care fusese prunele, și la 
ola, din care se oblise cu lapte 
acru. Și numai etă că se deschide ușa 
a doua oră și unde nu intra eră lelea 
Maria cu ună blidoi câtă pe colo de 
plăcinte și cu o sticloe de vină. Da ce 
vină!....

Acum Țiganulă nu se mai putu stă
pâni, ci trebui sâ ’șl dea la ivelă foculă 
dela inimă:

„Vai ce bucate bune! 
Da nu le-ați sciutu pune. 
Iutâiu plăcintatele, 
Apoi purcelatele, 
Ș’apoi sâ fi zăruită, 
Cui ar fi mai trebuită !u

MULTE SI DE TOATE.
9 ____________

Minte secuiască.

Ună Sâcuiu venindă din pădure, 
flămândă cum era dumica jimblă 
într’ună blidă și turna lapte fierbinte 
peste ea. Pănă sâ se mai răcescă lap
tele mai eși p’afară s& vadă de vite. 
Când se întorse în casă nu mai găsi 
lapte în blidă. jimbla îlă înghițise totu. 
Sâcuiula crecjendă că copii i-au mâncată 
laptele începu a și’i bate strigândă pe 
unguresce. „En te uită, copii blăstămațl, 
că mi-au mâncată laptele pănă am fostă 
u af ară“ ! — Ună altă Sâcuiu se râmăși

odată, că va mânca 20 de cornurl (chifle). 
Elă maucâ cu mare greu nouă-spre-dece; 
când ajunse la ală două-decilea nu mai 
putu înghiți de locă și aruncându-lă din 
mână strigă: „Ha! de te mâucamă pe 
tine întâiu, nu perdeamă rămășagulă. — 
Martin.

Lanțuri seriose.

Cei vechi aveau danțulă morțiloră. 
Vienesii danțeză spre a fi mai bine în- 
gropațl. Acesta e ună progresă. Lu- 
crulă stă așa: Cea mai mare parte a 
Vienesiloră facă parte dintr’o asociațiune, 
care pentru o primă (taxă) anuală forte 
mică seu pentru o sumă rotundă dată 
odată pentru totdeuna. le garanteză o 
îngropăciune convenabilă. Se întâmplă 
însă uneori că morții mergă mai iute ca 
de obiceiu seu că cei ce trăescă sunta 
cuprinși înainte de grija unui comforta 
mai mare: de aci vine obiceiulă de a 
mări fondulă societății prin conferențe și 
baluri date în favorea lui. La aceste 
baluri, cari suntă de regulă bine cerce
tate, se danțeză der seriosă.

Pregtirile pentru espcsiția universali din Parish.

Din Parisă se comuuică următorele: 
încă numai câteva săptămâni ne des
partă de deschiderea esposiției univer
sale. Francesii așteptă cu atâta însufle
țire acestă di, încâtă începe să înceteze 
și politisarea; foile francese s’au înțe- 
lesă ca pe timpulă esposiției să se ocupe 
câtă să pote mai puțină de luptele de 
pattidă Au mai hotărîtă, cc în timpă 
de o jumătate de ană doue părți din 
colonele fie-cării foi să fiă ocupate numai 
cu raporturi și scrieri despre esposițiă. 
Pose că tăcetea acesta în ale politicei 
în intervală acesta va face să fiă uitată 
și Boulanger. Festivitățile se voră în
cepe în Versailles cu aniversarea intro
ducerii statului ală treilea (tiersetat). Se 
facă pregătiri ue mai pomenite pentru 
acestă c|>- Parisulă întregă va fi ilumi
nată. Deja se lucreză la luminarea bu- 
levardeloră cu lumină electrică. Pe tote 
înălțimele și pe zidurile forturiloră voră 
arde focuri de sărbătore. Pe stradele dele 
Versailles, cari voră fi scăldate în lumină 
se va plimba poporă îmbrăcată în cos- 
tumulă ce se purta la 1789. Dela Ver
sailles pă ă la Vincenues, va se dică pe 
o lungime de 35 chilometri va fi o lu- 
minațiă grandiosă, ce nu s a mai vădută.

A doua sărbătore va fi însăși des
chiderea esposiției, acestă grandiosă săr
bătore, la care în adevără va fi de față 
lumea întregă. Piața lui Marte, unde 
este esposițiă nu are intrare deosebită. 
Portalulă principală formeză ună mare 
cercă ală turnului Eiffel c’ună diametru 
de 400 metri, față cu care se află cupola 
colosală a palatului de industriă, care e 
mai înaltă decâtă aceea a bisericei sf. 
Petru din Roma. O cale lată legă de 
olaltă aceste uriașe clădiri. Pe acestă 
cale va merge conductulă festivă între 
bubuitulă tunuriloră. Și voră răspunde 
în acelă momenta tunurile pe totă în
tinderea Franciei și încă și în colonii. 
Prin telegrafă se va face cunoscută ma
rele momenta dela Bordeaux pănă la 
Tonking. Fie-care corabiă francesă va 
arbora drapelulfl republicei. Sera va fi 
mare serbare pe teritoriulă esposiției. 
Serbările aceste se voră repeți mai în 
fiecare 4>- Arabii, Chinezii, Iaponezii, 
Epiptenii, Cafierii, cart se voră afla la 
fața locului, voră serba după obiceiulă 
lora. Voră fi mereu concerte ale rnusi- 
ciloră militare și ale reuniuniloră de 
cântări. E proiectată ună banchetă cu 
<|ece mii tacâmuri, adecă să prâncjescă 
deodată 10 mii de omeni. Acestă ban
chetă va costa ună jumătate miliardă de 
franci.

Rectificare — In nr. 58 la rubrica 
„Educațiune“ pe 3 rendulă 3 și 4 de 
josă în susă este a se ceti: nu numai 
să le „privescă“, ci sâ le și apuce seu 
rpipăiău. — In nr. 52 totă la rubrica 
„Educațiune11 este a se adauge la finea 
tractatului înaintea subscrierii: „după 
mai multe iscare^.

Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.80
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 145.50 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) - - 99.40
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) - - 120.—
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostil ungare (3-a emisiune) - - 115.= 
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescil ------- 99.85
Imprumutulil cu premiulă ungurescil 142,75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - -- -- -- - 129.— 
Bonuri rurale ungare - ... - 104.95
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.95
Bonuri rurale BanatU-Timișil - - - 104.95
Bonuri cu cl. de sortare ... - 104.95
Bonuri rurale transilvane - - - - 104 95
Bonuri croato-slavone ----- 104.50
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.85
Renta de argintă austriacă ... - 84.50
Renta de aură austriacă ----- 111,70 
LosurI din 1860 ------- 142.75
Acțiunile băncei austro-ungare - - 891.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 811.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d'orI - -- -- -- - 9.58
Mărci 100 imp. germane ... - 59.15
Londra 10 Livres sterlings - - - - 121.15

Tergulu de rîmători din Stelnbruch. La 25 
Mart.n. starea rîmătoriloru a fostă de 124.813 
capete, la 26 Mart, au intrată 1752 capete și au 
eșită 772, râmânendă la 26 Martie ună nu
mără de 135.792 capete. — Se noteză: marfă un- 
gurdscă veche, grea dela 54 pănă la 55 cr.— 
marfă unyurescă tineră grea dela 57 cr. pănă la 
57'/, cr., de mijlocă dela 55'/, cr. pănă la 56'/, cr. 
—uf ord dela 53'/, cr. pănă la 54'/, cr.—marfă 
țlrănescă grea dela------ pănă la------ cr. — de
mijlocii dela 54 pănă la 55 cr. — ujord dela 
53 cr. pănă la 54 cr. — Marfă de România, 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbiscă grea dela 53—4 cr. tran
sito mijlociă grea dela 53—54 cr. transito 
ușoră dela 51—52'/, cr.— Porci ingrășațl de unu 
tnu dela — cr. pănă la — cr., ingrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., ingrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4'/,.

Bnrsa de mărimi din Budapesta dela 27 Mart. 1889.

Cursulu losuriloru private din 27 Martie.
cump. vinde

Basilica 8.85 9.15
Credită .... 187.— 188.-
Clary 40 fl. m. c. 62.25 63.25
Navig. pe Dunăre . 145.— —.—
Insbruck .... 27.50 28.25
Keglevich .... 40.— 41 —
Krakau .... 26.— 26.60
Laibach .... 26.— 27.—
Buda .... 63.59 64.50
Pallfiy .... 62.50 63.-
Crucea roșie austr. . 20.— 20.40

dto ung. . 12.80 13.20
dt.o ital. 14.75 15.25

Rudolf .... 21.30 22.50
Salm .... 65.50 66.50
Salzburg .... 27.70 28.20
St. Genois 66.— 67.—
Stanislau .... 40.50 41.50
Trieitiue 4'/,% 100 m. e. —.— 160.—

dto 4% 50 77.- 79.—
Waldstein 44.— 45 —
Windischgrătz .
Serbescl d°/8

58.
34.5o

59.—
34 50

dto de 10 franci
Banca h. ung. 4°/0 .

6.20
109.—

6.20 
110.—

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

aoiulu

Semințe

d .O
ce £ 
•- a 
n

Prețul per
100 chilgr.

dela pănă

Bănățenesc^ — — —
dela Tisa 79 7 40 7 45
de Pesta 79 7 35 7 40
de Alba-regală 79 7 40 7.55
de Bâcska 79 . 7.40 7.45
ung. de nordti 79 7 35 7.40

CalitateA 
per Hect.

Prețul per
100 chilgr.
dela pănă

Semințe 
vechi ori nene

Sficară
Orzu

jj

OvesH
Cucuruzii

Nutreții 
de vinars 
de bere

----TO-72
60.62
62.64
64.66
39.41

75
73

5 6o
5.80
6 50
7.35
5.25

5 90
6 20
7.10
8.50
5.70

4 70

5.755 40|

<D

i*
u

3
CD
U

Oh

bănăț. 
alt soiu

s
A

_o

o

8

>1
It

Hirișcă

4,50

Producto div. Soiulă ‘ Cursulu
1 dela pana

Sein, de trif. Luțernă ungur. 54.— 64.-
— francesă —-— —•—

roșiă 48.— 58.—
Oleu de rap. rahnatu duplu 86.— 36 50
Oleu de in 6.75 7.—
Uns. de porc dela Posta

1 ” dela țeră — —
(Slănină sventată 52.50 53.50
1 „ afumată 59 50 60 50
S6u 32 50 33 —
Prune

•lin Serbia in ca<?I _ •__ —.—
Lictarii slavonă nou

n bănățenescă
Nuci din Ungaria
Gogoși un gureșei

Miere
serbescl
brută
g-albină strecurată ___ —.—

Ceară de Rosenau 116. 117
Spirtfi brută 14.25 14.50

jj Drojdiuțe spirtda 18.— 19.50

Bursa din Bucurescî din 27. Martie
Valori o;

0 se mmD.
Rentă română perpetuă 1875 57. 99.—
Renta română amortisabilă . 97’/.
Renta rom (rurale convertite) «7o 100'/,
Oblig, de stată C. F. Române 6»,

idem idem . . 5”/t
Imprumutulă Stern 1864 . . . 77.
Imprumutulil Openheim 1666 87o

87’/.Imprumutulti Oraș BucurescI . &7o
idem idem din 1884 57. —

Tmpr. or B cu prime Loz. fr. 20 59—
Credit fondară rurală . . . . 77. 101-7.

idem idem . . . 5» 97.
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7%

6°,«
104.

idem idem ... 102.'/,
idem idem . . . . 57o 94-7,

Credit Fonc. Urban din Iași. 5’ 82.'/,
240.—Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr

V. N.
Banca Națion. uit. div. 78.15 500 947.—
Dacia-România uit. div. 24 lei 200 274.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 255.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250
Soc. Bazalt.Artif. uit.div. lei 27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100
Soc. de Reas. uit. div. 10 1. aur 200
Liceulă Sf. George lei . . . —
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 —
Societ. de Constr. uit. div. . - —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . —

0.45Agio în Bursă............................... —
Rubla de hârtie.......................... — 25 —

Banca Națion. a României
Scompt............................................... 67.
Avansuri pe efecte .... 77»
Avansuri pe Lingouri . . . . 77.

Editorii și Redactorii responsabilii : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Cursulii la bursa de Viena
din 29 Martie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/0 -............................103.15

Cursulu pieței Brașovii
din 26 Martie st. n. 1889.

Bancnote rotnânesci Cump. 9.50 Vend. 9.52
Argintă românescă - „ 9.44 9.48
Napoleon-d'orI - - - „ 9.61 0 9.63
Lire turcescl - - - „ 10.84 a 10.88
Imperiali - - - - „ 9.84 M 9.88
GalbinI „ 5.62 n 5.65
Scris, fonc. „Albina“6"/0 „ 101- n —.-

„ , „ 57» „ 98.50 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 127.— If 128.-
Discontulă - - - - 6'/,-87. pe ană.

Tuse nu mai este!
Efectula surprinclătora ala sucu

lui de ceapă, raționala disolvata și 
preparata pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de pepta și de gâta se con
stată în modula cela mai strălucita 
după întrebuințarea bonboneloru de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă
torele deposite :

In Brașovă la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă“; H. G. 
Obert, farm, la „Crucearoșiă“; DepoulA 
principal în Kremsier la farm. F. Krizan.

Uenzioue.
AutoritA, Necozianti, — qualunque rlceve subito • 
graiuitamente: Pro?petti ecc. delle maccbine da 
Kcrivere e da copiare, le piu nuove, piu solide ed 
a iniglior mercato.
flttn xiOîlop Fabbricadimacehine da acrivere e da 
Uliu uluUul | copiare.OerlInoSW.FriedrichatrasseSlS»
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Rohseidene Bastkleider 11. 10.50 per Robe unb 
befferc Qualitiitcn.

Ganzseidene bedruckte Foulards fi. 1.20 £
450 Derfd). Pcfiins) — vcrfcnbct roben=unb ftiirfivcifc porto= nnt> jollyrct in’s Bans bas Sciticii 
fabrif-Depot G. Ilennebers (K- u. K. Boflicferant), Zii rit*  11. IHuftcr unujcljeub. ihicfc 
f often țO fr. porto.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER, I
care lucră escelentu în contra tuturora boleloru de stomachu.

I

Sdiutzin&rke.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachil. acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbioare, greață și vomare, durere de capu (d£că provine 
dela stomachil), cârcei la stomacnă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și beuturl, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețulu unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistul^
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachil Mariazeller nu suntu uni remediu secreta. 
Părțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se ană la fie-care sticlă.

I
"VeritaToile se află, mai în t6te farmaciile. I

Avertismente! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, servesce învelitorea roșiă provăifută cu 
marca de protecțiune de mai susă, .și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașoyă, farmacia Frans Kdlemen, farmacia la ,,Biserica Albă11, 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. A'. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea11; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadă: farmacia .4lex. Dobay. Cohalină: farm. Ed. Melas, farmacia E- 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wtl. Sdineider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm- 
Hermann Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, farm Barabăs Fer. 13,52—1

I

W \Tj_STT- -w
Subsemnatulu măestru, FAURI ROMÂNU, 

onore a aduce la cunoscința onoratului publică, 
nn-am deschisă

ATELIEBUW MEU DE FĂUEIÂ. 
în Ulița lungă No. 648 (Brașovulă-vechiu) și 
începere de Luni, 1 Aprilie st. n.. voiu primi orî-ce 
comandă, ce se ține de acestă meseriă, precum:

Trăsuri, cabriolete, căruțe, ferecatulu 
roteloru, potcovăritulu finu, etc. etc.

Asemenea primescă ori-ce felă de reparatură 
din sfera făuriei.

Fiindă atelierulă meu bine întocmită și provădută 
cu tote cele de lipsă măestriei făuriei, mă voiu sili a 
lucra în modulă colă mai solidă și repede, și cu 
prețurile cele mai moderate.

Nutrescă firma speranță, că onor, publică mă va 
încuraja, silindu-mă din parte'mî a-lă mulțămi pe de
plină.

am
că

cu

I
I
I

Domnii, ce se aboneză din non, să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Cu stimă
Komulms Ha.lrrxag'txi, 

faurii românii. I
Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulă manda

tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primită diarulii nostru până acuma.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

MersulH trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888.

Budapesta—Tredealfi Predealu —Budapesta B.-Pesta-Aradft-TeiușdTeiuș-Aradii-B.-Pesta!l Copșa-mlcă—Siliiiu

Tren de Trenu 
per- 
sone

accele
rata

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per
sona

Trenu 
accele
rată

Trenâ 
mixt

Trenă 
omni
bus

I Trenâ I Trenu 
omni- de 
bus pers.

Trenă 
de 

pers.
i!

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

I
I

Vărad-Velencze
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădfișel

Oradea-mare

|11.10| 8.—
2.-
4.05
5.47
Toî
7.114.18

7.41
8.10

9.04
9.34

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Uiora
Vințulil de susil 
Ai ud
Telnșii 
Crăciunelil
Blașiu 
MicAsasa
Copșa mică
Mediașil 
Elisabetopole
Sighișdra
HașfalJu 
Homorodti 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidră

Brașovu

Ti miști
Predealu

BucurescI

11.15
11.34
12.45

1.30
1.37
1.45
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.21
5.11
5.45

7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

10.34

3.10
7.38
6.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

i

BucurescI 
g Predealu

Timișil9.38
12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5,31
5.40
6.12

Brașovu

Feldidră 
Ap ața 
Agostonfalva 
HomorodU 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașil

Copșa mici

Micăsasa

6.24 lBla->iu 
6 3«[C răciunelil
6.56
7.151
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19 Apahida
10.481
11.55
12.34 Nădășelil
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32 Bratca

Rdv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V As Arheli 
V arad-V eleneze 

I 
i

Telușii
Aiudil
Vințuld de sush 
Uiora
Cucerdea
Ghirișu

Clușiu

Gîhrb&u 
Aghireșil 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
iBucia

6.53
7.21
8.23
9.02
9.52 Oradea-mare

P. I.adâny 
' Szolnok
Budapewta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.61
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37'
6.68
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47 
12.02 
12.09
12.25 
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Viena
BudapeMa
Szolnok

AradQ

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipi 
Conop 
Berzava
Soborșină
Zamă
Gu răsădi
Ilia
Branicica
Deva
Sinieria (Piski)
Or ăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-lulla
Teiușă_________

iova

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

(('oni.a-ml<’â 
mixt • .

_ l'Șeica mare
1 4.2^0mne^
2.32 Ocua

»Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13 

"6.Î5 1121
6.35,
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33'
9.531____ _

10.271 5.501 Begliinulu sftsescu
10.42 ~6.i3i
1^.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05

11.24
12.09
12.3(1

1.01
1.32
2.32
2.62
3.23
3.65
4.08
4.44
5.30

2. — (Tei ușă
Alba-Iulla
Vințulă de joși
Șibotă
Orăștia
Sinieria (Piski)
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

9.05
12.-11
5.45

6.< 19
6.28
7.25
N.ol
8.34
8.55
9.19
9.51

1< • 35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

6.—
6.13
6.38
6.51
7.10i
7.37,
7.55.
8.42
9.13
9.41
9.581

10.17:
10.42
11.07
11.37
12.-
12.29

Aradii

Szolnok

6.47
7.2H
7.43
7.69
8.2H
H.42
9.17
2.32
6.—
3.—

11.- , Sibilu-Copșa-inicA

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Eomnești 9.45 10.60
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-micA 10.49 11.45

Cucerdea -Oșorlieiu

"19 Cncerdea
7 8^'Cheța
6:20^U<LO?Q

12.46l|uudapesta
1.26 Viena

lSlmeria(Piski)-I>eiroseiii!Petroseni-Simeria(Piski)
_________________________ y________________ __  _

8.-
8.36
9.021
9.32 j

10.11
10.511
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.031
4,47
7.30i |O rc zifal va
3 Merczifalva 

■țjț—. Tiniișdra

Sinieria 
Streiu 
iHațegii 
iPui 
Crivadia
IBanița 
IPetroșeni

6.47
5

2.42'l’etroșeni 9.36
7.40 3.253anița 10.17
8.51 4.16Crivadia 10.58

10.02 5.11!,Pui 11.42
11.02 BB&Hațegu 12.23
11.50 6.40 Streiu 1.12
12.30 7.12 Sinieria 1.51

Aradii—Timișora

Aradii
Aradulfi nou
Nemeth-Săgh
Vinga

Murfsu-Ijudoșii-Bistrița Bistrița-VIuresu-Iaidosu '• , ’ , i .
Murășă-Ludoșă 
Țagn-Budatelecă 
Bistrița

Bistrița
Țagu-Budatelecu 
Murfeșă-Ludoșă

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

'M.-Bogata 
Iernută 
Sânpaulă 
Mir aș teu

4.26 Reghinul-sis.

5.12
6.66
IuTi
7.26 
s 14 
S.5( •

Tini isora—Ara du

6.05 5.48 Tiniișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.65 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulti nou 9.11
9.12 9.02 Arailu 9.27

GliirisA—Turda

Ghirlșd
Turda

H-------------

9 42 Sigliisora —Odorlieiu 
1’11

Sighișdra
Odorheiu

Turda—GIiIi'Inu

l] 4.19 Turda 1 8.29
' 4.40 Ghirișu i 8.50!

3.19
3.40

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Odorlieiu—Sighisora
I 6.05loddrheiu

9.45£ighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Oșorheiu j

3.05 10.20 3.25
3.35 10.60 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 |11.57 5.11
4.58 12.12 5.28
5.21 12.36 5.53
5.40 12.55 6.13
6.— 4.58
7.56 7.—

Beglilnulu săseseu 
Osorlieiu-Cuccrdea

Simeria (Piski)-l’nied

Reghlnul-s&s. 8.35 8.-
n L , 1 10.20 9.49' Oșorheiu <

1 6.56 12.1b 10.20
'Mirașteu 7.16 12.36 10.39
[Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernutb 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
iLudoșîl 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Simerin (Piski)
Cerna
Uniedăra

2. t
2.39
3. C8

Lnied.-Sinieria (Piski)

Unieddra 
Cerna
Sinieria

9.36
9.50

10.15


