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vertire. tliiirulu nu va apare pAnâ Luni sera.

HSTcvl atcnamentu
la

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

abonamentu la care învitămii pe toți amicii ii spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul» abonamentului:
Pentru Austro-Ungarin: pe trei luni 3 fl.. 

po șese luni (5 fl.. pe unu ana 12 fl.
Pentrn România și strâiiuUate.: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe una 
aud 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

Pentru România și străinătate : pe ana 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

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

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

Administrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovii, 24 Martie v.
Pilele ele mâne și de poimâne 

voru fi de mare însemnătate în 
vieța foștiloru noștri grănițerî din 
Ardelulfi de me4ă-nopte și Bă- 
natfi.

In Năseudii și în Caransebeșă 
se voru ține de astădată sfătuirl, 
cari potu aduce nemijlocită seu 
mijlocită multă bine, der și multă 
reu poporului grănițeră.

Aici în Ardelă, e vorba de a- 
verea grănițeriloră, ce și-au câș- 
tigat’o cu multe și mari jertfe de 
sânge pe câmpulă de bătaia, apâ- 
rendă monarchia și tronulă; e 
vorba cum, prin cine și în ce 
modu se se cliivernisescă acesta 
avere, ca ea sS fiă unu sprijină 
puternică ală desvoltării și ală 
culturii poporului română năsfiu- 
denă.

Dincolo, în Bănată, grănițerii 
preoți și mireni se adună poimâne 
spre a severși ună actu mare bi- 
sericescă, adecă spre a’și alege 
ună nou episcopu, care sS fiă 
vrednică urmașă ală răposatului 
archiereu. Și aici se tracteză de 
ună bună mare, de puterea mo
rală și intelectuală, cu care se fiă 
condusă diecesa Caransebeșului în 
viitoră, așa ca să înflorescă și cu 
ea se se fericescă și credincioșii 
ei. Și cine nu va recunosce, că 
o bună conducere și o adevărată 
părintescă și înțeleptă păstorire 

i cumpănesce mai multă ca o a- 
vere câtă de mare?

Și fiind-că e vorba și într’o 
parte și într’alta de viitorulă po
porului grănițeră și de interesele 
lui cele mai mari de cultură, cu- 
vine-se se arătămu ce dorimu noi 
și ce credemă a fi în dreptă să 
așteptămă dela fruntașii noștri | 
grănițerî în aceste clipite, când 
dela purtarea și hotărîrea loră 
atârnă în mare parte bunăstarea, 
liniștea sufietescă și mnlțămirea 
poporului grănițeră.

Istoria neamului nostru româ- 
nescu ne arată, că ori de câte 
ori Românii noștri s’au aflată în 
vre-o strîmtore seu înaintea unei 
hotărîrl de mare cumpănă pentru 
viitorulă loră, și ori de câte ori 
s’a verîtă în sînulă loră desbi- 
narea, patima orbă și invidia, ni- 
mică nu s’a alesă din ceea ce au 
voită și au nădăjduită să doben- 
descă.

Ori de câte-orl însă fii mai 
luminați ai poporului s’au desbră- 
cată de tâte patimele rele și și-au 
dată mâna cu toții, ca în fră- 
țescă înțelegere să lucreze numai 
pentru binele tuturoru; ori de 
câte ori părinții noștri au sciută 
să se înfrâneze, gândindu-se nu
mai și numai la fericirea obștescă, 
ei au scăpată de primejdiă și, 
decă și nu au dobândită totă, der

au dobândită multă, er faptele 
loru au fostă binecuvântate de 
urmașii loră.

Avându înaintea ochiului nos
tru sufietescă icona pățăniilorn 
nbstre din trecută, ce le-am ă pute 
(jice alta, în ajunulă liotărîtdreloră 
sfătuirl, braviloră noștri grănițerî 
de odinioră, decâtă ca se fiă pă
trunși de spiritulu celă bună ală 
părințiloră loru și înainte de a 
face ună pasă seu de a lua o ho- 
tărîre să se gândescă la poporă, 
la sortea și viitorulă lui, căci fă- 
cândă acesta ei voru uita de orl-ce 
certă și neînțelegere și se voră 
uni în acestă gându bună, care 
îi va mântui.

Pe grănițerii Năsăudenl buna 
înțelegere în apărarea averei loră 
strămoșesc!, îi va mântui de pri
mejdia, ce-i amenință din partea 
ariciului, care vrea să se vâre în 
casa loră și deocamdată strîngân- 
du-șl țepușele și sgulindu-se le 
cere numai unu colțișoră ca adă- 
postă.

Pe grănițerii din Caransebeșă 
buna înțelegere la săvârșirea ale- 
gerei viitorului loră episcopă, îi 
va mântui de multe rele și nea
junsuri, ce s’ar nasce pentru die
cesa loră, decă alegătorii sinodu
lui diecesană s’ar desbina în par
tide, făcându astfelă ca certele 
între ei să dureze lungă timpă și 
după alegere, spre cea mai mare 
pagubă a obștei credinciose.

Decă prin urmare se cere să 
le adresămă în aceste momente 
și noi frațiloră noștri grănițerî ună 
cuvântă sinceră și frățescă eșitu 
din inimă, le vomă tțice :

LăsațI focului ori ce certe și ne
înțelegeri păcătose, cari vă desbină 
și vă slăbescă tote puterile și totă 
vecța spre bucuria dușmaniloră 
voștri și rămâneți credincioși po
porului și bisericei sale, lucrândă 
cu însuflețire și în unire după con- 
sciința vostră curată!

Acosta e dorința nostră, acesta 
o așteptămă noi dela bărbații lu
minați ai poporului română gră
nițeră în (țilele grele de acjl și 
fiindcă tjiua de mâne e închinată 
serbării Bunei vestiri, ne nutresce 
speranța, că bună veste vomă primi 
și dela Năseudă și Caransebeșă, 
despre înțelegerea ce a domnită 
între fruntașii români preoți și 
mireni de acolo.

S’aucțimă der de bine!

ZESe-srista, politică.
Din nănntrn. îndată ce s’a votata 

§ 25 din legea militară, desbat.erile în 
dietă au mersă repede, așa că s’a des- 
bătută legea întregă. In cursulă desba- 
teriloră, Thaly îșl arătă neplăcerea, că 
honvedii depună același jurămentă ca 
armata comună. Ministrulu de lionvecjl 
Fejervary dise, ce la distribuirea recru- 
țiloră, cei dela honvedl depună și acolo 
jurămentulu prescrisă, der trebue la re
crutare să depună recruții honvedl ju
rămentă împreună cu cei din armata co
mună, dedrece nu se potă chema de re- 
pețite ori recruții ca să depună jură
mentă. Iranyi propuse, ca deputății în 
timpulă sesiunii parlamentare să nu fiă 
chemați la eserciții de arme. Propune
rea s’a retrasă după ce ministrulă Tisza 
promise, că încă în acestă sesiune va 
veni cu ună proiectă de lege în acestă 
privință. Se primi apoi, ca în anulă cu
rentă cei născuțl în 1865 să nu fiă che
mați la recrutare. Ministrulă Fejervary 
propuse să se respingă propunerea lui 
Nagy d’a se primi în lege ca paragrafă 
nou disposițiUnea ca: Voluntarii cari 
voră trebui să servescă și ală doilea an, 
să potă cerceta și în acelă ană cursurile 
de oficeră, precum și să pătă urma stu
diile civile la universitate ori la alte 
școle înalte. Propunerea s’a și respinsă, 
după ce ministrulă a disu, că și în annl 
ală doilea de serviciu se păstrâză carac- 
terulă de voluntară; der ce privesce ur
marea cursuriloră de oficeră, acesta a- 
ternă de profesorii și comisiunea dela
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Și-a frântu piciorulfi.
Nu era de nemă prostă nenea Vladă 

ală Ilenei.
Tată-seu, Dumnedeu să’lă ierte, fu

sese curatoră la biserică și moșu-său biră- 
ulă satului.

Și ceva avere încă moștenise, hară 
Domnului.

Răposatulă său părinte îlă lăsase pe 
lângă casa, în care locuia, o livadă 
dintre cele mai frumose și câte-va locuri 
așeejate în partea cea mai roditore a 
hotarului.

Lelea Ilena încă nu venise la casa 
lui cu mâna golă. Pe lângă holdele de 
pe delă, dânsa avusese de destre gră
dina cea mare de lângă grădinuța pă
rintescă a bărbatu-său și afară de acesta 
încă o păreche de boi, colea bine făcutl, 
eră în bani nu mai puțină de patru sute 
de zloțl bani răi, cum erau p’atuncl.

Si la începută le mersese destulă de 
bine dmeniloră noștri. Nenea Vladă de 
felulă lui era omă harnică, nu se spă- 
ria de lucru și avea sporă la trebile, de 
care se apuca. De altă parte lelea Ilena 

era femeiă păstrătore și nu se gândia 
numai, cum să ușureze chimirulă bărba
tului său, ci căuta să ajute și ea cu câte 
ceva la purtarea cheltuieliloră.

Copilași încă le dăruise Dumnedeu. 
Mai întâiu avură ună băețașă, care acuma 
era de vre-o doi-spre-4ece, trei-spre-cjece 
ani și apoi una după alta patru băețele 
drăgălașe și sănătose, ca nisce ulcelușe.

Așa merseră lucrurile mai mulțl ani de-a 
rendulă. Casa lui nenea Vladă era una 
din cele mai de frunte din sată și vieța 
omeniloră noștri putea să slujescă de 
pildă și altoru omeni.

Der tote pănă la o vreme.
Ucigă’lă-toca n’are alt-ceva de lucru, 

decâtă să între prin casele omeniloră, 
să-i ațîțe, să-i învrăjbescă, să-i îndemne 
la rele; c’ună cuventă, să le strice mul- 
țămirea și fericirea, și să-i facă numai 
buni pentru împărăția întunerecului.

Și Sarsailă trebue că’șl vărîse codița 
și în casa omeniloră noștri, căci dela o 
vreme vieța loră se schimba cu totulă ; 
în loculă mulțămirii și a traiului bună 
de mai 'nainte se încuibâ între ei năca- 
zulă, lipsa și traiulă rău, de pare-că 
nu mai erau omenii de pănă acum, ci cu 
totului totă alțl omeni.

Și care era pricina acestei schim
bări atâtă de neașteptate?-...

Sărmana lelea Ilena! Ea de bună 
semă ne-ară pute lămuri pe deplină, ce 
a fostă și cum a fostă; der, biata, nu 
pre vorbesce bucurosă de lucrulă acesta, 
deși multă a avută să sufere din pricina 
schimbărei soțului său. —

Era pe la începutulă ernei. Nenea 
Vladă isprăvise cu îmblătitulă, îșl pu
sese bine uneltele de plugăriă, îșl pre
gătise grajdulă, ca vitele să nu sufere 
din pricina gerului, venduse ceva bucate 
și acum mai că nu scia, ce să mai facă.

„Tu nevastă, mai esă și eu puțină 
între omeni, că ș’așa n’am ce face acasă. 
Prea mă mucecjescă de totă, decă n’oiu 
eși să mai dau și eu ochi cu lumea!“ 
grăi întruna dindile nenea Vladă, arun- 
cându-șl cojoculă în spate și luându-șl că
ciula din cuiu. Nu sciu ce sărbătore mai 
mititică era în diua aceea, că mulțl 
dintre omeni ședeau de vorbă pe la porțl, 
ori umblau fără trebă de colo pănă colo.

„Bine, bărbate, du-te și’țl petrece 
și tu ună pică, că doră nu ești robău, 
răspunse lelea Ilena.

Unde să se ducă nenea Vladă ală 
nostru, să-’șl petrecă și elă ună cesă, 

două cu ceilalți omeni, decâtă la Vogel, 
la jupânulă Vogel la crâșmă!

„Măi, da ce minune o mai fi și asta, 
să’lă vedemă pe Vladă aici la crâșmă 
între 6menl!“ grăi cu mirare Niculae ală 
Catrinei, când îlă vădu pe creștinulă 
nostru intrândă pe ușă și pregătindu-se 
să se așede și elă la una din lungile 
mese văpsite cu roșu ale jupanului Vogel.

„Trebue, că s’a certată cu nevasta ș’a 
căpătată bătaiă !u răspunse rîdendă Mi- 
tru ală Florei de lângă vale, care toc
mai întindea lui Vogel sticluța de rachiu 
ca să i-o mai umple încă odată.

In crâșmă erau mulțl omeni. Unii 
beau, alții vorbiau, alții se certau.... scițl 
ca în crâșmă. Cei mai mulțl însă erau 
adunați împrejurulă mesei de lângă ză
brelele jupânului Vogel, unde se afla 
pădurarulă și scriitorulă notarului. A- 
mendoi erau buni de gură și spuneau 
câte verdl și uscate, de rîdeau cu ho- 
hotă toți cei dimprejurulă loră. După 
câtăva vreme se a.ședâ și nenea Vladă ală 
nostru la masa lofă. Elă îșl petrecu 
de minune, așa încâtă nici nu simți 
cum trece vremea, și în locă de ună 
cesă, două, rămase la jupânulă Vogel 
pănă sera târdiu. Cătră seră scriitorulă 
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esamenă la sfârșitulă anului âutăiu. Decă 
voluntarulă, deși a cădută la esamenă, 
e declarata cu tote astea destoinica de 
a pute ajunge oficera, atunci urmeză 
cursurile, er de nu, rămâne la trupă cu 
rangula de suboficera ce l’a obținută 
ori fără ranga. Studiile civile !nu le 
pota urma voluntarii, fiindă acesta chiar 
în contra § 25 din lege, care dice, că 
voluntarii numai cu studiile militare au 
să se ocupe. De transferata nu se 
voră transfera voluntarii, cari trebue 
să servescă și anula ala doilea, din trupa 
și locuia în care se află în serviciu, de 
câta numai casula, când trupa îșl schimbă 
garnisona.

Demonstrații nu s’au mai întâmplat. 
Măsurile cele severe polițienescl și mili
tare ce s au luatu, ordinula ministrului 
Csaky d’a se trage în cercetare discipli
nară studenții demonstranți și chiar a’i 
elimina din școlă, apoi amenințarea cu 
închiderea universitățiloră, în casă de 
continuare a demostrațiiloră, tote aces
tea au potolită pe demonstranți. Și așa, 
armata comună va fi cum a fostă, esa- 
menele de oficeră ale voluntariloră pe 
ună ană se voră face în limba germană, 
er cei cari nu voră sci nemțesce, voră 
servi încă ună ană.

Din afară. „Epoca“ din BucurescI 
află dintr’ună isvoră sigură , că ună 
atentată a foștii comisii la Belgradu in 
contra Regelui Alexandru I. OrI-ce co
municare a acestei noutăți a fostă o- 
prită. Tote măsurile au fostă luate pen
tru a se ține pentru câtva timpă secretă 
acestă criminală încercare.

GuvermM francesu nu numai pe 
capii ligei patriotice îi urmăresce, ci și 
pe generalul^ Boulanger, sub pretextă că 
au complotată contra republicei. Pen
tru judecarea lui s’a constituită o juris- 
dicțiune escepțională dintre senatori. 
Generalulă Boulanger, vădendă acesta, 
s’a refugiată la Bruxela, de unde a pu
blicată o proclamațiune, în care dice că, 
în fața persecuțiuniloră îndreptate în- 
contra lui, se va întorce în diua în care 
va fi chemată înaintea judecătoriloru săi 
naturali, magistrațl ori jurați. Elă va 
aștepta în Belgia, ca alegerile generale 
să constitue o republică onestă și liberă, 
în care să potă locui cetățenulă. Pro- 
curorulă generală a și refusată a acusa 
pe Boulanger, nefiindă destulă de te
meinice faptele invocate de guvernă 
pentru a urmări pe Boulanger.

Consilierulă de stată serbescă Vasil- 
jevic't, care a fostă trimisă \a. Regina Na
talia după abdicarea lui Milană și după 
proclamarea regenței pentru timpulă mi- 
norenității Regelui Alexandru I, s’a în- 
torsu din misiunea sa și a adusă regenței 
o scrisore de cuprinsulu următoră: Re

gina îșl esprimă părerea de rău pentru 
abdicarea Regelui Milană și asigură, că’i 
va respecta drepturile de tată ce i-le 
acordă constituțiunea; apoi îșl esprimă 
bucuria, că i-se va da posibilitatea de 
a’și vede din timpă în timpă pe fiu-său. 
Regina felicită pe regenți adăogendă, 
că se bucurăpeutru nimerita alegere. Ces- 
tiunea întorcerei reginei în Serbia nu 
se amintesce în scrisore cu nici o vorbă.

Rusia continuă mereu cu reorgani- 
sarea armatei. Prin ukaz împerătescă s’au 
prefăcută 20 de batalione de reservă în 
batalione de fortăreță și ună regimeută 
de reservă de curend formată s’a prefă
cută de asemeuea în regimentă de for
tăreță. Aceste batalione se numescă după 
fortărețele ce le ocupă, dela Marea Bal
tică, în totă partea vestică și pănă în 
sudă la Sevastopolă. In casă de mobili- 
sare aceste batalidne se transformă în 
regimente. In loculă acestoră batalione 
se voră forma în curend alte 24 batalione 
de reservă. Cele 5 brigade de vânători 
dela granița vestică se voră preface în 
5 divisii. Deocamdată s’a formată deja 
din fiecare batalionă de vânători două 
batalione. Cele 40 batalione ale celoră 5 
brigade se voră forma 5 divisii de câte 
16 batalione. De asemenea brigada de 
4 batalione de venătorl caucasiaul se va 
transforma într’o divisă cu 16 batalione. 
Deci armata rusescă pe picioru de pace 
va număra în curendă cu 77 batalione 
mai multă ca pănă acum. Transformân- 
du-se cele 96 batalione de reservă deja 
esistene în regimente de câte 4 bata
lione, resultă ună altă sporu ală armatei 
pe picioră de pace cu 288 batalione, cu 
totulu deci armata rusescă va fi sporită 
cu 365 batalione. Când va fi îndeplinită 
acestă sporă, nu se pote sci, pentru că 
se ceră pentru acesta 8000 oficerl, între 
cari aprope 500 oficerl de stată majoră. 
Deci numai cu încetulu se potă com
pleta aceste nouă formațiuni.

Crisa ministerială in România.
O telegramă din BucurescI ni-a co

municată erl, că ministeriulu română 
Rosetti-Carp ’șl-a dată demisiunea. A- 
cestă demisiouare au pricinuit’o nisce nu
miri în magistratură, și anume la Curtea 
de Casațiă, săvârșite de ministrulă de 
justițiă G. Vernescu. Aceste numiri au 
produsă mare turburare, fiind-că se 
trecuseră cu vederea destui bărbați 
probați in magistratuă și cu ani mulțl 
de serviciu. Ministrulă Vernescu n'a 
voită să revoce numirile, nici la cererea 
întregului cabinetă, de aceea întregă mi- 
nisterulă s’a vădută silită a demisiona, 
pentru ca în modulă acesta să facă im
posibilă publicarea decreteloră eșindă din 
ministeră d-lă Vernescu.

Noulă ministeră încă nu s’a con

stituită, se crede însă că cu formarea 
lui va fi însărcinată totă d-lă Teodoră 
Rosetti.

scările dilei.
Reuniunea femeiloru române din Să- 

lagiu, înființată la 1882, face frumose 
progrese. In 1 Septemvre anulă trecută 
s’a deschisă în Șimleu scola de fete a 
reuniune!. și adl are scola 23 eleve sub 
conducerea unei învățătorese escelente, 
cu tote că reuniunea are abia 3000 fi. 
capitală, er cheltuielile cu școla se urcă 
la 700 fl. Prin colecte și contribuirl 
benevole însă, prin ajutoră dela insti- 
tutulă „Silvania“ și dela bărbați însu
flețit! pentru îuvățământulă nostru ro- 
mânescă, viitorulă școlei e asigurată pe 
ani înainte. Onore braveloră Românce 
și vredniciloră Români din Sălagiu.

** *
In beneficiulii studenților^ săraci bol

navi dela școlele române din locă — în 
contulă producțiunei dela 24 III — s’a 
trimisă din partea minei „Concordia“ 
5 fl. și din partea d-lui Alexandru Danciu 
din Buciumă 2 fl. Mulțămindu-se din 
inimă pentru aceste contribuirl, se aduce 
la cuuoscință, că și acestă sumă s’a ală
turată fondului pentru ajutorarea stu- 
dențiloră săraci bolnavi.

* A *
Conviotu românu in Baia-mare. Di

recțiunea societății pe acrii „Aurora“, în
ființată pentru ridicarea unui internată 
română în Baia-mare, în ședința sa ți
nută la 21 1. c. în Șomcuta-mare — după 
ce a constatată, că prin sumele intrate 
dela acționarii societății suntă acoperite 
deplină cele 30% pretinse de lege — 
a decisă, ca în timpă câtă de scurtă 
să se sușternă statutele la tribunalulă 
competentă spre înregistrarea ’’firmei so
cietății. — Suma intrateloră de pănă a- 
cum este 2784 fl. și ună cambiu de 50 
fl. v. a. Banii suntă depuși spre fructi ■ 
ficare în casa de păstrare din Șomcuta- 
mare.

* . * *
Conscripțiunea supușiloru grecesc!. 

Consulatulă regală grecescă în Buda
pesta a primită ordină dela ministeriulă 
grecescă ală afaceriloru esterne, a cons- 
crie pe toți supușii grecesc!, cari locu- 
escă îu Ungaria atâtă stabila cât și tem
porară. După cum suntemă informați, 
conduce acestă conscripțiune în Brașovă 
primăria nostră comunală, care va în
cheia conscripțiunea îu 25 Aprilie a. c. 
Așaderă ară ave a se presenta toți su
pușii grecescl între terminulă fixată la 
oficiulă primarului. Pe câtă scimă noi 
însă în Brașovă supuși greci nu suntă, 
căci Grecii (?) de aci suntă supuși 
ungari.

Eliseulii din Maramurășii. Cetimă în 
„Gutinulă“ : In primăvera acesta se voră 
găta edificiile frumose zidite de II. D-nă 
Episcopă dela Oradea - mare Michailă 
Pavelă în valea romantică de cătră Apșa 
de josă din Maramurășă, în loculă nu
mită Elisau. Situațiunea încâutătore, ae- 
rulă curată, pădurea frumosă, apa bună 
și scăldile ce s’au zidită acolo voră pre
face loculă acela într’ună adevărată Eli- 
seu pământescă. Scăldile se voră des
chide în luna lui Maiu și voră fi îm
preunate cu cură de apă, lapte și zără ; 
mai târdiu se voră face și scăldl de apă 
sărată. Eliseulă e aprope de Sighetă, 
de unde va comunica în totă diua mai 
de multe ori ună omnibus. Maramureșenii 
pot fi mulțămitorl II. Sale, că se îngrijesce 
ca să le facă ună loc plăcută de petrecere 
și sănătosă pentru cei cari cercă nu nu
mai petrecere, ci și însănătoșare. In sătulă 
Slatina cu ajutorulă Uustrissimului D-nă 
Michailă Pavelă se va zidi o biserică 
trumOsă de petră.

£* *
Manipulare necinstită. Comitatulă 

Făgărașă a pornită cercetare discipli
nară în contra inginerului superioră de 
mai nainte ală comitatului Iosef Sompek 
și în contra întrepri.ndătorului Kebhoffer 
pentru diferite delicte și abusurl comise 
la construirea casei comitatului. Pa
guba constatată pănă acum trece peste 
14.000 fl.

** *
A inceputu bine praxa. Juristulă 

absolută Istvan Banyasz (Bachnichî, 
care era urmărită de poliția, a fostă 
prinsă în Lipova și escortată la Aradă. 
Pricina e că juristulă furase cesorniculă 
și lanțulă medicinistului Alex. Marton, 
dreptă mulțămită, că acesta i-a dată 
cvartiră peste ndpte.

♦*
Unu scandalu cu cele religiose. Din 

Sătmară i se scrie „GutinuluU, că este 
acolo ună anumită Fenczik Janos, mem
bru ală scaunului școlară dela scola ro
mână. Acesta și pănă acuma a fostă 
vestită că-i plăcea să facă câte-o gâl- 
ceavă în cele scolastice și în cele bise- 
ricescl. Voindă însă a se face și mai 
vestită, a mersă la cassarulă bisericei și 
a dispusă, să clopotescă, diefindă, că a 
murită o nepotă ce-o are. S’au trasă 
tote clopotele — la biserica românescă 
— șl-apoi a eșită la ivelă, că nepdta, ce 
o vestise de mortă, este deplină sănătosă. 
Comuna bisericescă are de gândă să facă 
pașii de lipsă contra acestei fapte vi 
ezescl.

** *
Tergulu de primăvera din Feldiora a 

fostă forte bine cercetată. Mai cu semă 
vitele cornute, deși nu pre s’au distinsă 
în calitate, s’au vândută cu bune prețuri.

și încă trei, patru omeni cerură și bu- 
covnele, și îșl încercară noroculă la câ
teva jocuri pe câte-o dutcă. Nenea 
Vladă nu se amesteca la joculă de cărți, 
pentru-că nici nu’lă sci a, ci se uită nu
mai cum se jucau ceilalți.

Intorcendu-se acasă așa cam cu voiă 
bună, elă nu scia cum să laude mai tare 
cătră lelea Ilena petrecerea dela Vogel.

„Bine c’ai avută și tu o di bună!“ 
grăi cu veseliă harnica femeiă, pregă- 
tindu-se să-i aducă de mâncare soțului 
său.

Der crâșma-i cu dracul
Nu trecură două, trei dile și nenea 

Vladă er mai dete pe la jupânulă Vogel, 
ca să mai audă, ce mai spune comedi- 
osulă de scriitoră. Adl așa, mâne așa, 
pănă când dela o vreme omulă nostru 
era mai multă în crâșmă decâtă acasă.

Lelea Ilena, văcjândă cum stau lu
crurile, începu să-i spună bărbatului său 
s’o mai lase la foculă crâșmă, să-și vadă 
și de trebă, că singură nu pote să birue 
cu tote lucrurile. Nenea Vladă la înce
pută răspunse cu glume, după aceea îi 
spuse nevestei, că nu pote’să stea totă nu
mai de lucru, ci trebue să mai și răsufle 
din când în când, și în sfârșită se răsti 

la ea, să’lă lase în pace, că scie elă 
ce face și doră nu cheltuesce din ave
rea ei.

Cum am disă la începută, Ucigă’lă- 
tdca răsbise și în casa omeniloră noștri.

„Să eșimă din ernă, că pote totă 
s’o îndrepta și omulă meu!u grăia cu
prinsă de gânduri sărmana lelea Ilena.

Der de unde !..
Erna trecu, veni primăvera, și decă 

lelea Ilena ar fi fostă o femeiă mai lă- 
sătore și nu ar fi pusă siugură mâna 
pe cornele plugului, holdele ară fi ră
masă nelucrate și omenii noștri ară fi 
avută o pagubă din cele mai mari.

Nenea Vladă se făcuse ună bețivă 
de frunte.

Câtă e diua nu mai eșia din crâș
mă și în veci era cu ochii turburi. 
Rachiulă îi punea capulă. Pe lângă a- 
ceea, când simția ună zlotă, doi în bu- 
sunară, îndată se apuca, cu scriitorulă și 
cu alțl perde-veră, la bucovne, pe care 
acuma le cunoscea mai bine ca pe copiii 
lui, și de obiceiu totă cam elă purta 
cheltuiala. Nasulă începuse a i-se în
roși, și mustățile, pe care mai înainte le 
răsucia cu mândriă, acum se blegoșa- 
seră cu totulă. „Trăgeau a olă!“ după 

cum diceau, făcendu’șl cu ochii de bu
curie, dușmanii omeniloră noștri.

Grozavă se schimbase Vladă ală 
nostru de când cu blăstămata de crâșmă!

Elă, care mai’nainte era omulă celă 
mai paclnică din lume, acuma se făcuse 
de totă superăciosă și dârză. Cum ve- 
nia acasă așa mai afumată, îndată înce
pea să strige, se se certe cu lelea Ilena, 
se-i bată pe băețl, și nu era mulțămită 
cu mmica. Veselia și buua învoire fu
giseră departe de locuința omeniloră 
noștri.

Der și averea loră scădea vădendă 
cu ochii. Nenea Vladă în tărbăcela lui 
zălogise mai multe din pământurile moș
tenite dela părinți și două din vacile 
sale erau acuma în grajdă la jupânulă 
Vogel.

Ce era să facă sârmana lelea Ilena?... 
Ea îlă ruga pe bărbatulă său cu lacri
mile îu ochi, să se lase de urîtulă său 
năravă; îi arăta, că casa loră a ajunsă 
de rîsulă lumei ; îi spuse, ca celă pu
țină să-și aducă aminte de nevinovății 
copilași și să nu-i nenorocâscă; îlă ame
nință chiar, că se va despărți de elă. 
decă va urma mai departe cu vieța 
lui din timpulă din urmă.... Tote aces

tea rămaseră zadarnice. Vladă se tică
loșia din di în di totă mai multă, așa 
încâtă în cele din urmă îșl zălogia și 
hainele de pe elă pentru băutură, și nu 
odată s’a întâmplată, că a pornită din 
crâșmă așa de bâtă, încâtă a cădută 
în noroiu în mijloculă uliței și a trebuită 
să’lă aducă alții acasă.

Sârmena lelea Ilena!.. Câtă jale și 
câtă supărare era pe capulă ei din pri
cina acestei ticăloșiri atâtă de mari a 
soțului ei. Adese-orI ea îngenunchia 
înaintea iconei împreună cu copilașii ei 
și cu toții rugau din adânculă sufletului 
pe celă Atotputernică să mai delăture 
din povara ce-i apăsa atâtă de greu de 
o vreme înedee.

Și câte n’a încercată biata femeiă, 
ca să desbere pe nenorocitulă de Vladă 
de patima, ce’lă încleștase cu atâta pu
tere !

Ea dete slujbe pe Ia biserici, puse 
să se citescă Paraclise și Acaftiste pen
tru bărbatulă ei, să’lă pomenescă la Li- 
turgiă,... der totă de geba. Audindă, că 
ar fi bine, decă ar duce o cămașe a băr
batului ei să stea în biserică patru-cjeol 
de dile și după aceea să i-o dea s’o 
îmbrace, o făcu și acesta. Der cum o 
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Cu totulă s'au venduttt 1010 vite cor- 
nute și 356 cai.

*
Omora din răsbunare. In Sân-Paulă, 

lângă Clușiu, fu aflată mortă în casa sa 
locuitorul^ de acolo Salamon Hersch. 
Din împrejurările în care s’a găsită să 
conchide la ună omoră prin împușcare. 
Ună cesornică aflată la loculă crimei 
de cătră gendarml va duce, cum se 
crede, pe urma criminalului. Câsorniculă 
a tostă adecă recunoscută de temnice- 
rulă procuraturei din Clușiu ca proprie
tate a unui fostă arestantă, auume Jănos 
Pinter, care fusese închisă 4ece luni 
în Clușiu pentru ună furtă comisă în 
paguba lui Salamon Hersch și încă atunc 
se dice, că i-a jurată răsbunare, fiindcă 
l'a arătată. Pinter a mai fostă închisă 
în temniță patru ani, fiindcă a luată 
parte la turburările antisemite din Zala- 
egerszeg. Când a eșită acuma in urmă din 
temnița din Clușiu și supraveghiatorulă 
șl-a esprimat părerea de rău, că pierde ună 
lucrătoră atâtă de dibaciu (Pinter era 
cismară), dise: „Nu fii îngrijată, în cu- 
rendă mă voiu întorce.“ Cesorniculă îlă 
cumpărase tocmai dela temnicerulu. Cri- 
minalulă, care trebue, că a comisă omo- 
rulă cu ună tovarășă, e urmărită.*

Concertulii Waldner-Cesek. Duminecă 
în 7 Aprile c. n. 5 ore d. a. în sala dela 
N-rulă I se va da ună concertă din par
tea baritonistului Waldner și a pianistului 
Cesek. D-lă Waldner, care se bucură 
în Germania și Austria de ună frumosă 
renume, este ună bună cântăreță, modulă 
cum cântă elă balade și cântece clasice 
va interesa fără îndoială pe amatorii 
de musică mai bună, de aceea atragemă 
atențiunea publicului asupra acestui con
certă.

* , ♦ ♦
Biserica greco-română din Budapesta. 

In cele'din urmă ministru ungurescă de 
culte Albin Csaky, a numită parochă la 
biserica greco-română din Budapesta, pe 
Ionu Georgides, resevându-șl însă minis- 
trulă dreptulă de ală numi definitivă 
în acestă oficiu numai după ce îșl va 
însușită bine în vorbire și în scrisă limba 
ungurescă. Suntemu curioși a sci dâcă 
acestă preotă scie românesce, căci ai 
cere se scie unguresce când el pote că 
nu scie nici românesce e ridicloă.

* * *Logodnă. D-ltt Ionii A. Ciuli ey și 
D-șora Aneta Blebea, logodiți. Brașovă— 
Giurgiu, Martie 1889. — Felicitările nostre 
căldurose tineriloră logodiți!

Procesă pentru colorile ardelenesc!
Din Cănipiă, la 18 Martie 1889.

In 11 Martie st. n. a c. se pertractâ 
procesulă intentată On. D. Romulă S. 
Orbeanu, preotulă Iclămjelului, pentru 
miculă stindardă, aternată de st. D-ră 
Olivia Iacobescu cu ocasiunea botezului 
întâmplată la casa susă numitului preotă, 
despre care întâmplare a-țl publicată în 
Nr. 52 cu data de Duminecă amărunte

Fasiunile au decursă în următorulă 
modă :

II Judele singulară din Murășă- 
Ludoșă întreba pe On. D-nă Romulă S. 
Orbeanu, că cu ce scopă și intențiune 
a aternată acelă stindardă la casa s’a și 
ce colori și inscripțiunl a avută ?

On. D-nă Romulă S. Orbeanu răs
punse : In diua de 5 Augustă st. n. 
anulă 1888, ml-am serbată încreștinarea 
unicului pruncă ală meu, la care ser
bare între alții multi, încă cu o di mai 
nainte, mi-a sosită și o rudeniă, anume 
On. D-nă Petru Iacobescu dimpreună cu 
stimata’i familiă. Fiica acestuiu preotă, 
D-șora Olivia Iacobescu, în diua de 5 
Augustă înaiute de sosirea ospețiloră 
între 8—9 ore a. m. atârnă ună stin
dardă în ferestra galeriei, tricoloră roșu- 
galbenă-venătă, cu inscripțiunea: „Să 
trăiescă noulă născută Horea.“ Se în
țelege, că stindardulă nu s’a luată josă 
ca să nu facă neplăcere tinerei copile, 
decă ea cu acestă mică stindardă voesce 
a gratula pe miculă născută, care s’a și 
botezată cu numele Horea; der în urmă 
după sosirea Prea On. D-nă Protopopă 
Nicolau Solomonă și a propretorului 
cercului M.-Ludoșă, Vasiliu Moga, stin
dardulă îndată s’a și luată josă și acesta 
s’a întâmplată cam la 12 ore a. m. A- 
fară de aceea nici eu, nici Olivia Iaco
bescu nu amă avută nici o intențiune 
de demonstrațiune, cu atâtă mai vârtosă, 
că comuna e curată românâscă și cei 
presențl au fostă curată români.

D-lă Vasiliu Turcu, subnotară, ca mar
toră : Eu în diua de 5 Augustă am 
vădută stindardulă tricoloră roșu-gal- 
benă-vânătă și voindă a tace atentă pe 
D-nă R. S. Orbeanu la urmări, într’aceea 
sosise propretorele Vasiliu Moga. Atunci 
nu am mai cjisf1 nimică sciindă cumcă 
acela va face disposițiunile.

D-lă Vasiliu Suciu, preotă în Căpu- 
șulă de Câmpiă. ca martoră: Eu în diua 
de 5 Augustă 1888 trecândă pe drumulă 
țârii prin comuna Iclăndelă, am vădută 
ună stindardă aternată în ferestra gale
riei, der ce colori și ce inscripțiune a 
avută nu sciu, neputându-le deosebi din 
depărtare.

D-lă Alexandru Nagy, ingineră, ca 
martoră: Eu în 5 Augustă 1888 am vă- 
dută stindardulă tricoloră la locuința 
On. D. Romulă S. Orbeanu, der după 
ce l’am văijută nu a stată acolo mai 
multă decâtă de 10 —15 minute.

D-lă Vasiliu Moga, propretorele cercu
lui M.-Ludoșă ca martoră : Eu sosindă 
la locuința On. D-nă R. Orbeanu cam la 
12 ore a. m. am rugată pe Prea On. 
D-nă protopopă N. Solomonă ca să pro- 
voce pe D-nulă preotă ală locului pen
tru luarea josă a stindardului, care deși 

are colorile Ardeiului, der legea (???) le 
opresce. Eu arătare n’am făcută, pentru 
că n’am aflată consultă după ce am vă
dută că nu s’a făcută nici o demon
strațiune contra nimănui și nu a fostă 
nici intențiune de a demonstra, ci sco- 
pulă a fostă gratularea micului născută 
și surprinderea publicului.

D-lă Kabos Kalman, proprietară în 
Iclandulă mare ca martoră (de față n’a 
fostă la procesă): Prin scrisore s’a es- 
cusată că pănă la altă ocasiune nu pote 
a se presenta fiindă bolnavă.

Acestea au fostă fasiunile luate la 
protocolă în 11 Martie st. n. a. c. la 
judecătoria din Murășă-Ludoșă. Rămâne 
de a se mai lua fasiunea St. D-re Olivia 
Iacobescu.

Cu acestea s’a încheiată protoco- 
lulă fasiuniloră la care pe lângă martorii 
citați în fața judecătoriei s’au mai vă
dută și vr’o câțiva preoți și teologi.

Unde va eși lucrulă, vomă vede. 
Protocolulă pote că se va transpune la 
tribunalulă din Turda. Atâta am mai au- 
dită vorbindu-se, că pe propretorele V. 
Moga, fiindă-că e Română, șoviniștii 
dușmani Româniloră încă voescă a-lă 
învinovăți, pentru-că nu a denunțată.

X.

Lucrările de ajerare in România.
Alaltăerl camera română a ținută 

ședință secretă. în care ministrulă de 
răsboiu d-lă generală Mânu a arătată 
cum stă treba cu fortificațiile. Mai în- 
tâiu a făcută ună istorică ală loră, care 
îlă schițeză „La Liberte11 astfelă : „Idea 
de a întări țâra nu e nouă. In 1873 s’a 
ocupată de ea generalulă Florescu. După 
1877 prințulă Gr. M. Sturdza a scrisă 
ună memoriu asupra apărării țării. In 
1882 o comisiune compusă din patru 
generali români, între cari și gen. Mânu, 
a făcută ună proiectă pentru apărarea 
țării, părtinindu sistemulă regională ca 
celă mai puțină costisitoră și mai ușoră 
de esecutată. în același ană d. Ionă 
Brătianu se adresa la generalulă Brial- 
mont din Belgia ca să facă ună studiu 
completă asupra mijloceloră de a apăra 
România.

Strategulă belgiană a arătată ună 
punctă principală, Bueurescii, ună alții 
punctă între Focșani și Galați și apărarea 
liniei Cernavoda-Constanța. în munți elă 
n’a propusă nici o întărire, pentru-că 
fiindă munții tăiațl de passurl prea nu- 
mărose acestea ară face de lipsă ună nu
mără prea mare de forturi, cari ară 
costa prea multă și ar recere spre a fi 
apărate prea multe trupe.

Celă dintâiu memoriu ală genera
lului Brialmont e dela 15 Decemvre 
1882, ală doilea e dela 28 Iunie 1883 

și tracteză numai despre fortificarea Bu 
curesciloru. Generalulă a prețuită lucră
rile la 86,900,000 franci așa împărțițl: 
BucurescI 62 milidne, Cernavoda 2 mii., 
Constanța 4 milione, Galați 4 mii., Foc
șani 12 mii., Câmpina 1 mii. 400,000 ; 
Slatina 1 mii. 500,000. Aceste lucrări 
de apărare aveau să primeseă 1300 tunuri.

Primulă credită de 15 milione a 
fostă votată în 1883. Parlamentulă ro
mână a votată apoi în 1886 și 1887 trei 
alte credite în totală de 22 milidne.

In 1887 d. I. Brătianu, după o sfătuire 
cu căpeteniile militare, s’a adresată la 
specialistulă germană Schumann, care 
i-a presentată unu memoriu asupra apă
rării Focșaniloră și a Galațiloră. Elă sus
ținea, căvoră fi de lipsă 40 milione pentru 
întărirea acestui punctă. In 18«8 d. Bră
tianu a contractată o liferațiă de 7 mili- 
6ne destinată pentru lucrările din Focșani.

Pănă adl s’au cheltuită 32 milione 
pentru fortificațiunl. Așa a fostă starea 
lucruriloră, când în Noemvre 1888 a 
venită la minister^ generalulă Mânu. 
Densulă a constituită îndată o comisiune 
din domnii generali: Arion, Berendeiu, 
Barozzi, Fălcoianu și din colonelii La- 
hovari și Carp, cari studiândă din nou 
cestiunea au conchisă ca să se sfer.șescă 
lucrările cari suntă neapărate de lipsă 
pentru apărarea țării.

După planulă generalului Boulanger, 
ce l’a adoptată comisia acesta, Bueurescii 
voră forma o tabără întărită, avendă 18 
forturi la 4 chilometri depărtare unulă 
de altulă și legate deolaltă printr’o liniă 
ferată. Intre forturi suntă aședate baterii. 
Armarea va fi de 125 tunuri de mare 
calibru.

Situația geografică a României îi es- 
pune invasiuniloră și neputendu-se rădima 
pe o armată numărosă trebuie să ia mă
suri de apărare. Și ore Belgia nu aduce 
jertfele cele mai grozave pentru a-.șl asi
gura neutralitatea?

Comisiunea admite o zonă centrală 
limitată de Focșani, Galați, Dunăre și 
Oltă, cu Bueurescii, ca punctă principală. 
Din punctă de vedere strategic capitala ro- 
mânăe forte avantagiăsă, unăcorpă de ar
mată e de ajunsă spre a-o apăra pe când 
inimi culă trebue să dăsfășure forte 
considerabile spre a-lă asedia.

Zona Carpațiloră va fi ușoră de a 
se apăra ; dâr'pericululă e din partea Șire
tului. Și acestă periculă va dipăre însă 
decă se va fortifica linia Focșanl-Nămă- 
lbsa-Galațl.

Comisiunea a aflată și mijloculă de 
a reduce spesele la 68 milione în totală.

Ministrulă a terminată espunerea sa 
rugândă camera de a admite creditulă 
de 15 milione, ce i’ Fa propusă. Camera 
studieză acuma cestiunea în secțiuni.

fi fostă de rândă, tocmai în diua, în care 
îmbrăcă cămașa sfințită, nenea Vladă se 
chefui așa de strașnică, încâtă luându-se 
la bătaie cu nisce omeni din crâșmă, 
se întorse acasă cu cămașa totă sdrențe. 

încercă bieta femeiă si altfelă. Se 
duse pe la muerl meștere, le întrebă de 
sfată și făcu totă ceea ce o învățară 
ele. Una îi spuse, să torne în băutura 
soțului său apă sfințită, adunată dela 
nouă biserici. Ea urmă astfelă, der 
pare-că dela amesteculă apei sfințite cu 
rachiulă nenea Vladă căpătase și mai 
mare sete..... nu de apă sfințită, ci de
apă dela jupânulă Vogel. Alta o învăța 
să-i dea lui Vladu de băută dintr’ună 
ulcioră de pămentă și în ulcioră să bage 
mai ’nainte ună mormolocă (broscă mică), 
ca astfelă Vladă să se îngrețoșeze a mai 
bea de aici înainte.

Și de astă-dată însă lucrulă eși cu 
totulă dimpotrivă.

După-ce simți mormoloculă, Vladă 
ală nostru, în locu să se lase de băutură, 
plecă îndată la Vogel, ca să-și ia greța 
cu câteva păhărele de rachiu ceva mai 
tărișoră.

Vladă era perdută și pace bună! 
Lelea Ilâna și începuse a se uita la elă 

ca la ună omă de jumătate plecată pe 
urnea ceealaltă, când o întâmplare no- 

rocosă întorse lucrurile cu totului totă 
altfelă. —

Intr’o seră veni la casa omeniloră 
noștri ună călătoră bătrână și se ruga 
de găzduire. Acasă era numai lelea Ilena 
și băieții. Nenea Vladă scițl unde era. 
Tocmai dusese lui Vogel zăbuuulă celă 
nou, ce i-lă făcuse nevasta de Crăciună, 
ca să i-lă pună la păstrare. Cu totă 
năcazulă ei, Ilena nu-lă alunga pe bă- 
trânulă dela vatra sa, ci-i dete sălașă 
pentru nopte și-lă pofti să cineze îm
preună cu densa și cu copiii.

Betrânulu băgă de semă întristarea 
Ilenei și o întrebă, că de ce e așa mâh
nită. Părendu-i-se călătorulă omă de 
omeniă, Ilena îi povesti cu de-amăruntulă 
totă schimbarea bărbatului său, îi spuse 
câtă are să sufere din pricina acesta și 
că tote încercările sale de a-lă abate pe 
nenorocitulă soță dela calea apucată au 
rămasă zadarnice.

„E tristă, tristă de totă“ ! grăi că
lătorulă nostru, clătinândă din capă cu 
părere de rău.

Pe când vorbiau ei astfelă, etă ușa 
se deschise, și ună vecină, intrândă în 

casă, spuse Ilenei, se vadă de bărba- 
tulă ei, că eră s’a tărbăcită și a că- 
dută bâtă mortă în zăpadă nu departe 
de crâșmă.

Ilâna îșl șterse lacrimile cu șorțulă 
și se pregăti a merge cu vecinulă, ca 
să-lă aducă acasă pe Vladă.

înainte de a pleca ea, bătrânulă o 
chemă la o parte și-i vorbi astfelă:

„Mie ml-a venită ună gândă, cum 
să-lă vindecămă pe bărbatulu d-tale de 
patima, ce-lă stăpânesceu.

„Și ce gândă . . .“? întrebă cu ne
încredere biata femeiă, uitându-se lungă 
la străinulă călătoră.

„Vei vede d-ta. Dâr mai întâiu 
spune-mi, este vecinulă acesta ală d-vos- 
tră omă de încredere11 ?

„Eu așa-lă cunoscă, ca omă de în
credere11.

„Putere-ai d-ta să mai găsesc! încă 
doi omeni afară de acesta și vre-o mu
iere, două. Der, se ’nțelege, totă omeni 
de credință și nu gurl-sparte, căci n’așă 
vre să scie totă sătulă mijloculă, ce am 
de gândă a-lă încerca11 !

„Așa gândescu, că așă găsi. Ecă, 
omeni de nădejde ară fi vărulă meu 
Ilie și nenea Barbu, fratele părintelui și 

nașulă nostru; âr nevestele loră încă 
suntă femei de omeniă și țînă multă la 
casa nostră“.

„Decă-i așa“, dise streinulă, „trimite 
în grabă pe cineva să-i cheme încăce, 
că ne suntă de mare trebuință11.

Ilena făcu în tocmai, după cum îi 
spuse călătorulă, și îndată și trimise pe 
băiatulă său la Hie și la Barbu, ca să-i 
cheme împreună cu nevestele loră.

„Mai stai ună picău ! grăi din nou 
străinulă, când lelea Ilâna deschise ușa, 
ca să pornâscă după soțulă ei.

„Ce este11 ? întrebă ea.
„Ai la ’ndemână câteva șindill seu 

o bucată de scândură și ună cotă, doi 
de pânză curată11 ?

„Da, am“,
„Adu-mi-le întâiașl-dată aicea, și apoi 

te poți duce11, grăi călătorulă.
Lelea Ilâna aduse și aceste lucruri 

și apoi pleca la bărbatulă său.
Nenea Vladă zăcea în zăpadă apro

po fără simțire. Ilena și vecinulă încer
cară să-lă trezescă și să-lă ridice în pi- 
cidre, der înzadară. Vladă era înmuiată 
cu totulă, capulu și manile îi atârnau în 
josu și numai buzele ’i se mișcau din
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Podulu peste Dunărea română.
Did dUihailă Cogălniceanu a adresatei mi

nistrului de lucrări publice o interpelare 
privitore la construirea podului de peste 
Dunăre la Cernavoda, care să lege Ro
mânia cu Dobrogea. Acestă interpelare 
a fostă desvoltată în ședința Camerei 
române de Joi.

Interpelatorulă, după ce a demon
strată marile avantage ale podului pro
iectată, a cerută să ’i se răspundă cate
gorică, decă guvernulă e hotărîtă seu nu 
să construiescă acestă podă. Necesita
tea acestui podă, cjice d. Mihailă Kogăl- 
niceauu, e cu atâtă mai mare, cu câtă 
s'au cheltuită milione pentru construirea 
unei linii ferate între BucurescI și Fe- 
tescl și Făurei-Slobozia în scopula de a 
lega România cu Dobrogea și a oferi 
comerciului locală și internațională o 
cale directă și fără transbordamente 
pănă la marea Negră, adecă pănă în cu- 
noscutulă portă română Constanța. D-lă 
Kogălniceanu a mai adăogată, că fără 
acestă podă liniile române ferate, voră 
căde în categoria liniiloră de interesă 
locală.

In lipsa d-lui Al. Marghilomană, mi
nistru de lucrări publice reținută la Se- 
nată, d-lă ministru Petre Cârpă a răs
punsă d-lui Kogălniceanu, că guvernulă 
recunosce importanța podului și că 
la anulă viitoră va începe lucrările pe care 
e forte hotărîtă a le esecuta.

D. Cârpă a termiuată prin a cjice, 
că studiile suntă deja făcute, der studiile 
definitive nu suntă încă terminate, de- 
drece ele suntă strînsă legate cu acele 
ale portului Constanța.

Ori cum ar fi, scrie „Curier. Finan.", 
constatămă cu o vie mulțumire, că decă 
în guvernă Prințulă Al. Știrbei a fostă 
celu d’ânteiu, care s’a pătrunsă de noua 
și greua posițiune ce creeză Româ
niei deschiderea liniiloră balcanice, în 
Parlamentă d-lu Mihailă Kogălniceanu 
este celă dintâiu, care a dată alarmă, 
că liniile române nu trebuescă lăsate în 
categoria liniiloră de interesă locală.

Armata română.
„Românulă" e informată, că se 

lucreză cu mare activitate la înar
marea vaporului de resboiu, încru- 
cișătorulu „Elisabeta“, a șalupeloru 
și a torpiloriloru. Se crede că celu 
mai târziu pănă la 5 Aprilie vii
torii se fie tote înarmate și gata 
pentru plecare la diferite puncte. 
Incrucișătorulfi „Elisabeta“ va 
avea 14 tunuri, din care 4 tunuri 
mari, de 15 centimetri diametru, 
4 tunuri revolveru cu tragere re
pede, de o lungime de peste trei 

metri, 2 mitralieze de arboradă 
și restulu tunuri Hoskicch. Tote 
tunurile au sosită cu trenulă în 
luna Februarie trecută.

Incrucișătorulă celă mare „E- 
lisabeta“ va face în Aprilie o es- 
cursiune pe Marea Neagră. Acestă 
escursiune va fi condusă de d. 
colonelă Murgescu, comandantulă 
flotilei.

De vre-o câteva ijile a sosită 
în BucurescI ună representantă ală 
fabricei de tunuri Nordenfeldt din 
Englitera. Se vorbesce de o im
portantă comandă de tunuri re- 
volveră sistemă Maxim, care se 
va da în curendă acestei case. Re- 
presentantulă casei din vorbă a 
adusă cu sine și ună modelă din 
tunurile amintite, care au o pu
tere destructore cum nu are nici 
ună altă sistemă de tunuri din 
diua de acjl.

Pentru iluminarea lucrăriloră 
de fortificare, pentru continuarea 
cărora ministrulă de resboiu ge- 
neralulă Mânu a cerută corpuri- 
loră legiuitore și i-s’a încuviințată 
suma de 15 milione lei, s’a adop
tată în armată lampa electrică 
construită de colonelulă franceză 
Maugin. Reflexulă luminei se 
întinde într’o împrejurime de doi 
chilometri.

Uneltirile Greciloru în Macedonia.
Greciloră, celoră din Grecia, li-a 

intrată în capă o gugumăniă și nu li-o 
mai poți scote. Li-a cășunată să cuce- 
rescă Macedonia și mai multe nu, deși 
după datele statistice Grecii suntă cei 
mai puțini în Macedonia și și mai pu
țină îndreptățiți a ave astfelă de cugete. 
Nu-i vorbă, lucrulă ăsta n’are se se în
tâmple cât e liăulu și nici nu s’ar tur
bura nimenea de gugumăniă loru, decă 
s’ar mărgini numai pe lâugă ea și n’ar 
unelti în contra naționalitățiloră din 
Macedonia, der mai cu semă în contra 
Româniloră din Macedonia, cari le stau 
Greciloră în cale și nu’i lasă să’șl joce 
mendrele.

Munca Româniloră pe tăremulă șco
lară i-a scosă pe Greci din pepeni; în
ființarea continuă de școle române, re- 
fusarea Româniloră de a’șl mai trimite 
copii îu școlele grecescl, înființate în 
Macedonia cu scopuri de grecisare, sed- 
terea limbei grecescl din bisericele loră, 
i-a turbată pe Greci. Mania și furia 
acestora însă s’a descărcată cu totă pu
terea asupra Româniloră, de când aceștia 
le zădărnicescă ori ce încercare de re- 
voluțiune contra stăpânirei turcescl și 
orl-ce alte acte de trădare.

In anulă trecută Românii au des
coperită o propagandă revoluționară con
dusă chiar de consululă grecă Panurias 
din Bitolia (Monastir, capitala Macedo
niei). S’au făcută arestări , s’a pusă 
mâna pe o mulțime de hârtii revoluțio
nare grecescl de-ale unui agitatoră grecă, 
anume Pikion, der Grecii ausciută cum
păra pe judecătorii turci de au liberată 
pe cei arestați, și prin calumnii și de
făimări au făcută de s’a arestată ună 
îuvățătoră română și alții, dicendu Grecii 
că aceștia au compusă acele hârtii revo
luționare și le-au veretă pe ascunsă între 
hârtiile consulului grecă.

Der vorba ceea, cu minciuna prân- 
descl, nu însă și cinezi. Guvernulă tur- 
cescă a descoperită totă mișelia grecescă, 
a liberată pe cei arestați fără vină și a 
destituită și pe judecătorii, cari s’au lă
sată a fi cumpărați de Greci, și chiar pe 
președintele curții marțiale. Guvernulă 
grecescă din Atena, care scie de tote a- 
ceste uneltiri, fiindă săvârșite cu soirea 
lui și cu ajutore bănescl din parte’i, în 
casulă cu Pikion a căutată să’șl scape 
consululă dicândă, că „o mână dușmană 
a vîrîtă acele scrisori compromițătore în 
corespondența lui Pikion", deși inspec- 
torulă școleloră române din Macedonia, 
Apostolulă Mărgărită, într’o corespon
dență cătră „Revue de l’Orient" a afir
mată, fără temere de a fi desmințită, că 
documentele confiscate consulului grecă 
erau autentice.

Acum de curendă autoritățile tur
cescl au pusă mâna erășl pe ună agita
toră grecă, anume Magiaris, secretarulă 
episcopului grecă din Castoria. L’au a- 
restată pentru uneltiri de înaltă trădare. 
Făcendu-i-se perchisițiune domiciliară, 
s’au aflată documente forte compromi- 
țătore nu numai pentru unii demnitari 
turcescl de naționalitate grecescă, ci și 
pentru multe persoue oficiale din Atena. 
Aceștia steteau în legături chiar cu bri- 
gandii din munții Macedoniei. Din a- 
ceste hârtii confiscate mai reese, că și 
propaganda revoluționară a lui Pikion 
era adevărată și prin urmare neadevără 
a fostă și afirmarea guvernului și presei 
grecescl, „că hârtiile au fostă vîrîte de 
mână dușmană''. Se mai constată din 
acestă nouă afacere, că Magiaris sta în 
legătură și cu Patriarchulă din Cons- 
tantinopolă.

Din tote hârtiile confiscate la domi- 
ciliulă lui Magiaris răsună vecliiulă cân- 
tecă grecescă : Liberarea Macedoniei și 
alipirea ei la Grecia. Intre altele e o 
scrisore a lui Magiaris cătră comitetulă 
centrală ală „Syllogos“-ului din Atena, 
o societate pretinsă „literară" pentru lă
țirea limbei și literaturei grecescl. Cu- 
prinsulă acestei scrisori compromițătore e:

„Nicolachi Stefichis (primarulă din 
Vlacho-Clissura) a fostă mai înainte d’ai 
noștri, der mai pe urmă a trecută d’o- 
dată în partea inspectorului școlară ro
mână, Mărgărită, și de drece densulă n a 
mai putută fi înduplecată ca se se ali- 
pescă din nou pe lângă noi, ne-am ho
tărîtă să-i facemă sfârșitulă. Am însăr
cinată pe Haramia Alexe cu esecuta- 
rea, der di nenorocire, densulă a că- 
dută în mânile gendarmiloră turci, din 
care causă a trebuită să ne adresămă 
cătră Haramina Policortas. Acesta l’a 
pândită pe drumulă dela Vlaho-Clissura 
spre Castoria și a trasă asupra lui; în
tâmplarea a făcută însă ca să fiă lovită 
numai calulă și de aceea a tulit’o.

Va să dică, ună secretară ală unui 
Episcopu pune la cale săvârșirea unui 
omoră! Și o spune elă însuși în 
scrisore! Ce voră mai pretesta acum 
guvernulă și pressa din Atena? Vomă 
vedea ce va mai face guvernulă 
turcescă, care de atâtea ori a fostă amă
gită de Greci. De altmintrelea să nu 
lăsămă cu acestă ocasiune neamintită, că 
adeseori politicii unguri și foile ungu- 
rescl s’au însuflețită pentru Greci, mai 
alesă de câte ori au fostă aduși 
aceștia în combinațiune cu Românii 
ori cu „Valachii" — cum le dică — din 
Macedonia.

Cătră On. publică română.

Condusă de dorulă luminărei și îna- 
intărei poporului românescă, zelosulă în- 
vățătoră din Luna de Arieșiu, d-lă Sime
onă Nicdră, puse basă la înființarea 
unei biblioteci poporale, pe care, mul- 
țămită abnegațiunei și stăruințeloru sale 
neobosite, ’i succese a-o mări și înmulți 
cu ună numără frumușelă de opuri și 
broșuri. Noi pentru acesta nu putemă 
decâtă să ne bucurămă din inimă și să 
esprimămă recunoscința nostră atâtă 
față cu vrednicul învățătoră, câtă șifață cu 
nobilulă și inteligentulă d-nă protopopă 
Simeonă Popă, sub a căruia conducere 
și supraveghiare s’a înființată biblioteca 
din vorbă.

Venimă acuma și apelămă la spriji- 
nulă binevoitoră ală on. publică română 
cu rugarea de a contribui după putință 
la îmbogățirea acestei biblioteci, sigilân- 
du-șl astfelă fiăcarele cu fapte dorulă 
ce-’lă are pentru luminarea poporului 
său. Ajutorele de totă feliulă, ce se 
voră publica și prin diare, să se trimită la 
adresa d-lui Simeonă Nicora în Luna 
(p. u. Gyeres; comit. Turda-Arieșiu).

Incheiu acestă apelă, cu dorința ca 
fapta și esemplulă Luneniloră să-și afle 
imitatori câtă de multi și în specie 
preoții și învățătorii, cărora e concre- 
dută educarea și luminarea poporului, 
să înființeze biblioteci prin tote comu-

când în când, șoptindă nisce cuvinte 
neînțelese. Nevastă-sa și vecinulă îlă 
ridicară de sub-suorl și cu mare greutate 
îlă târîră pănă acasă, unde-lă desbrăcară 
și-lă culcară în pată.

*
Voră fi trecută mai bine de două 

cesurl pănă când Vladă ală nostru se 
mai desmeteci și deschidendă ochii, se 
uită împrejurul u său.

Fără voiă îșl duse mâna la ochi. Ii 
să părea, că viseză, seu că este pe altă 
lume.

Pe masă ardeau mai multe lumini, 
casa era plină de omeni și toți se uitau 
țîntă la elă.

„Ce e cu mine?.... Unde sunt?...." 
întrebă elă plină de mirare, ridicându’șl 
capulă de pe perină și pipăindu-se cu 
manile, să vadă, decă mai trăesce, seu 
decă a murită.

„Săraculu, săracul ă!... Vai de elă 
și de elă!... Șl-a frântă piciorulă!" stri
gară deodată toți cei din casă. Cele 
trei muieri plângeau și se boceau, de ți 
luau audulă.

„Ce comediă e asta?u... întrebă din 
nou Vladă, uitându-se de jură împrejură 
și încercându să se ridice cu totulă 
din pată.

„Să nu cumva se te ridici, că se 
mișcă piciorulă dela locă, și te-ai dusă 
pe copcă!" îi strigă în grabă ună glasă, 
pe care Vladă îlă recunoscu, că este ală 
nașu-său Barbu.

Și erășl: „Săraculă, săraculă!... Vai 
de elă și de elă!...... Șl-a frântă pi
ciorulă !“

Vladă recunoscu acum pe nevastă-sa, 
pe vecinulă, pe nașulă și pe nașă-sa, 
pe llie și pe nevasta acestuia. Der cine 
era omulă acela streină, cu părulă că
runtă și cu fața sbârcită, care ședea pe 
marginea patului și care-lă pipăia cu a- 
tâta băgare de semă lapiciorulă dreptă?..

„Cine este omulă ăsta, Ileno?" în
trebă elă pe nevastă-sa, care plângea cu 
sughiță la căpătâiulă lui.

„O, vai de păcatele mele ș’ale mele ! 
Este omulă meșteră pe care l’am che
mată din ală treilea sată, să’țl lege pi
ciorulă.... Cura ți l’ai frântă de râu, 
Domne sfinte!" grăi Ilena, tânguindu-se.

„Sâraculă, săraculă!... Vai de elă și 
de elă !... Șl-a frântă piciorulă!“ se audi 
acum pentru a treia oră.

Vladă se uită cu groză la piciorele 
sale, și în adeveră piciorulă dreptă era 
învălită în pânză și legată cu scân- 
durele.

Vedeniile acestea îlă amețiră din 
nou, și durmi dusă pănă a doua di de 
dimineță.

A doua di, când se deștepta, simți 
ună felă de durere la piciorulă legată. 
Străinulă era totă lângă densulă. Ilena 
plângea și acum. Ceilalți însă lipsiau.

„Iu mare primejdia a fostă și în 
mare primejdiă mai e încă și acum vieța 
d-tale. Piciorulă ți s’a frântă grozavă 
de rău, cum ai cădută amețită de bău
tură. Vedl de fi liniștită și nu te mișca 
prea tare, căci altfelă oscidrele se potă 
eră desface, ș’atuncl nu mai e mântuire!.. 
De va vre D-jeu și de te vei păzi în 
destulă, eu unulă credă, că în vre-o trei- 
decl de rjile, pote, pote, totă te vei în
drepta ; celă puțină într’atâta, ca să ți 
se deslege scândurelele și sâ te poți 
mișca prin casă!" Așa vorbi străinulă.

Lui Vladă îi se făcu negru înaintea 
ochiloră. Klă oftă odată din greu și 
apoi uitându-se la picioră, grăi rară și 
apăsată;

„Să fiă ală dracului rachiulă și cine 
l’a mai scornită pe lume!"

Străinulă rămasa trei cjile la nenea 
Vladă, și în timpulă acesta îi mai pipăi 
de câteva ori piciorulă, îlă mai unse 
prin prejurulă locului legată și apoi o 

învățâ pe lelea Ueua, cum să-lă îngri- 
jescă pe bolnavulă, pănă se voră împlini 
cele 30 de dile.

*

Nenea Vladă este astădl omă har
nică și de omeuiă, cum a fostă și mai 
nainte. Elă are purtările cele mai bune, 
și mai ânteiu de tote este omulă celă 
mai cumpătată în privința băuturei. Ra- 
chiulă nu’lă pote suferi, și n’ar gusta 
ună stropă din acestă „băutură dră- 
cescă", cum îi dice elă, Domne feresce. 
Traiulă celă buuă s’a întorsă din nou 
la casa lui și nespusă este Ibucuria lui, 
când vede că băeții îi se facă totă mai 
mari .și totă mai cu judecată, și averea-i 
sporesce din ce în ce totă mai multă.

Ună lucru însă îlă strică și pe elă. 
Când umblă, cam șchiopă puțină de pi- 
ciorulă dreptă ; der asta i-a rămasă de 
atunci, scițl, de când șl-a frântă pi- 
ciorulă. Lelea Ilena zîmbesce cu șire
tenia, când îlă vede schiopândă astfelă 
și mulțămesce lui D-deu, că încercarea 
făcută â avută ună sfârșită așa de 
bună.

(Subiectulă din Zschokke.)
Sandu. 
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nele, căci nu încape îndoielă, că asemeni 
biblioteci suntă ună mijlocii forte po
trivitei la luminarea poporului, care lu- 
minându-se, va alipi strînsă pe fii săi 
unii de alții, și alipindu’i, se va întări.

Nic. Mazere.

TELEGRAMELE „GAZ. TR ANS“
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta')

BucurescI, 5 Aprilie. Crisa mi
nisterială încă nu s’a aplanată. E 
forte probabilă, că d-lă T. Rosetti 
va fi însărcinată de nou cu com
punerea cabinetului. Se crede că di- 
solvarea camerei nu se ta putâ încun- 
jura.

BucurescI, 5 Aprilie. In senată 
președintele generală Florescu a 
voită se ceară astăcji părerea se
natului asupra urmăriloră situați- 
unei ce s’a creată prin crisa mi
nisterială. Senatulă a decisă se 
declare, că crisa se pote resolva 
numai cliiemându-se la guvernă 
ună cabinetiî Catargiu. Președintele 
va comunica Regelui acestă deci- 
siune a senatului.

Parisii, 5 Aprilie. Camera după 
sgomotose desbaterî a hotărîtă cu 
355 contra 203 voturi estrădarea 
generalului Boulanger. Publicațiu- 
nea sentinței în procesulă ligei 
patriotice se va face mâne.

Londra, 5 Aprilie. Camera lor- 
cjiloră a alesă cu 95 contra 77 
voturi pe candidatulă oposiției 
contele Morley. Salisbury propuse 
alegerea lordului Balfour.

EDUCAJIUHK =
Cum trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dan copiiloru, pentru ca șcdla 
se-și ajungă mai cu înlesnire înaltulu ei scopu2

Motto : Copii buni sun tu bucuria 
părinților!!, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a uemului lord.

(Urmare.)

Acasă la părinți e loculă, unde 
se pune temeiulă deprindeiiloră 
bune ale copiiloră. Aici se ur- 
zescă firele crescerei loră. Der 
cine e cu deosebire urzitorulă?

E mama.
Căci ea este, după firea ei, 

chemată a fi mai multă cu copiii. 
Ea pote priveghia mai ușoră asu
pra curățeniei inimei loră. Ea 
pote se facă din copiii săi omeni 
folositori seu nefolositori; omeni 
harnici, împodobiți cu virtuți, seu 
omeni netrebnici și primejdioși 
societății omenescl.

Tata e mai departe cu înriu- 
rirea sa. Ocupațiile și afacerile lui 
îlu facă se petrecă timpulă mai 
multă afară de sînulă familiei 
sale. Totă, ce pbte elă face, decă 
are pricepere, e, ca pe temeiulă 
pusă de soția sa se urmeze mai 
departe lucrarea crescerei înce
pută de soția sa. Der acestă te- 
meiu, pe care cjidesce mai departe 
tatălă și după aceea șcbla, atârnă 
dela mamă, ca se fiă roditoră seu 
neroditoră.

Căci mama cresce sufletulă și 
inima copilului seu, eră tata și 
școla numai înveță pe copilulă 
crescută de mamă-sa. Așavedemă 
că e astăcțî și așa cetimă în car
tea vieții nemuriloru, că a fostă 
totdeuna, de când e lumea. Tot- 
deuna s’a recunoscută binefăce- 
torea înrîurință a mamei asupra 
crescerei copiiloră săi.

De a eșită din cineva vreo
dată omu harnică, înțeleptă și 
împodobită cu fapte vrednice de 
laudă, să scițl, că elă a trebuită 
să fiă crescută de o mamă harnică.

Așa ne spună ațâți bmeni mari 
cunoscuțl în istoria nemului ome- 
nescă.

Cătră Voi așaderă, mame, ași 
vrea cu deosebire se fiă îndreptate 
cuvintele mele.

Vouă cu deosebire ași vrea se 
vă pună la inimă sfintele datorii, 
ce le aveți pentru crescerea fiiloră 
și fiiceloră Vostre.

Pe Voi, cu deosebire, ași vrea 
să vă înflăcărezi! prin cuventulă 
meu pentru totu ce este mai 
scumpă inimei Vostre de mame.

Căci ce pote ii mai scumpă 
inimei unei mame, decâtă copiii 
săi, mai scumpi decâtu argintulă 
și aurulă și decâtu tote podobele 
din lume.

Deră în adeverii scumpe odore 
voru fi ei pentru Voi, mame, nu
mai, decă prin înțeleptele Vostre 
povețe voru fi puși de Voi pe 
cărarea binelui și adevărului, de 
când suntă încă mici; când Voi 
în frageda loră verstă îi veți feri 
de totă ce pote fi stricăciosă tru
pului și sufletului loră.

Și pentru ca o se puteți face 
acesta mai cu înlesnire, Vă rogiî, 
se ascultați și povețele mele cu 
aceeași bunăvoință și cu același 
zelă, care m’a însuflețită pe mine 
atunci, când m’am hotărîtă să Vă 
vorbescă despre înalta vbstră che
mare, ca crescătbre a odrasleloră 
Vostre.

♦* *
începutulă și temeiulă înțelep- 

ciunei este frica Domnului.
Fericită casa, în care cuven

tulă adevărului dumneejeesed în- 
suilețesce pe toți cei dintr’ensa.

De se va clădi casa pe temelia 
cuvântului lui Dumnecjeu, ea va 
spori, se va mări și va înflori; er 
de se va depărta de densulu, se 
va strica și se va risipi, și prafu 
și pulbere se va alege de toți cei 
dinlăuntrulă ei.

Căci bici și focă pustiitoră este 
Domnulă pentru cei îngâmfați și 
călcători de lege; și făclia aprinsă 
făcătore de minuni pentru cei ce 
cu smerenie și cu evlaviă se temă 
de densulă.

Cu DumneZeu așaderă, iubite 
mame, începeți crescerea copiiloră 
voștri.

Spuneți-le, că DumneZeu este 
ună prea bună părinte ală tutu- 
roră omeniloră, că elă e pretu- 
tindenea și vede și scie tote.

Că noi omenii nu putemă fi 
în acelașă timpu și acasă, și în 
grădină și în câmpă. Nu putemă 
fi deodată și în sată la noi, și în 
sătulă vecină și în Brașovă.

La Dumnezeu înse suntă tote 
altfelă, elă singură e pretutindeni 
de față.

Se nu se teamă așaderă ni- 
căirl, căci pretutindeni este Dum
nezeu lângă dânșii.

De voră merge singuri în pu
terea nopții prin pădurea întune- 
cbsă, se nu se temă, căci Dum
nezeu este cu dânșii.

Se se temă înse a vorbi vr’ună 
cuventă de batjocură și de rușine, 
se se temă a se certa, a face ceva 
reu ori unde ar fi, căci DumneZeu 
e pretutindeni și în totă timpulu 
lângă ei, și vede și scie totă ce facă.

Elă cunosce perii capului, cu- 
nbsce vermii pământului, frunzele 
copaciloră și pe toți omenii, pe 
toți copiii câți suntă în lume.

Chiar și ce este ascunsă în 
inima loră, și totă ce se petrece 
în sufletulă loră este sciută de 
duhulă petrunZâtoră ală lui Dum- 
neZeu, care vede și scie tote.

Tbte gândirile, tote vorbele, 
tote faptele loră le cunosce DZeu. 
Așa se le vorbiți, dragile mele, 
despre DumneZeu.

Der cuvintele vostre despre 
DumneZeu numai atunci voru pă
trunde la inima lord și se voră 

înrădăcina într’ensa, decă voi îu- 
se-ve ve ți da dovadă că’lă iu
biți pe Doranulă și vă temeți de 
dânsulă.

Ce pildă însă veți da copiiloră 
despre cinstirea și respectulu vos
tru cătră DumneZeu, decă prin 
purtarea vbstră le dovediți, că 
nu’lă prețuiți nici ca pe ună omă 
de rândă?

Căci de omulă celă mai de 
rândă ne sfii mă să’i spunemă în 
față, fără nici o pricină, batjocuri 
grosolane, pe DumneZeu însă, care 
este atotputernică și ne dă în tote 
Zilele doveZi de iubirea sa ne
mărginită, îlă înjură unii omeni 
în totă cesulă, fără nici o pricină, 
înaintea copiiloră loră, cum le 
vine la gură, cu cuvintele cele 
mai murdare.

De câte-orl nu auZimă cuvin
tele cele mai spurcate eșindă din 
gura multoră mame, cari își dau 
pe copiii loră necuratului, adeseori 
pentru lucrurile cele mai de ni
mica. De câte-orl nu auZimă pe 
astfelă de sălbatice marne cerândă 
dela tatălă cerescă se le trăsnescă 
copiii!

Der se scie astfelă de părinți, 
că cine semenă blăstemu, blăstemă 
va și secera.

Și blăstemă mai mare nu pote 
fi pentru ei, decâtă când copiii 
loră, cari și-au perdută respectulă 
cătră DumneZeu, voră ridica mâna 
loră blăstemată asupra capului 
loră părintescă.

Deră pe DumneZeu nu’lă potă 
iubi și nu potă ave de dânsulă 
nici ună respectă, decă băiatulă 
nu’șl va iubi și nu’și va respecta 
mai înteiu pe părinții săi.

Deprinde i deci, ca ei se iu- 
bescă mai înteiu pe mama și pe 
tatălă loru.

De ai reușită se le câștigi 
inima loră, ai câștigată totă!

Ai câștigată aceea, că ei voru 
ascultă de cuvintele și învățăturile 
tale, se voră supune cu plăcere 
porunciloră tale și voră căuta să 
împlinescă nesiliți dorințele tale.

Voră fi așa, cum dorescl tu să 
fiă: o oglindă a ta.

Te voră imita în tote: în ges
turi, în mișcările tale trupeșei, în 
obiceiurile tale felurite, în gustu
rile tale, în aplecările și poftele 
tale, și, ce este mai de prețu, în 
caracterul^ teu, în trăsătuarileportretului 
teu sufletescu.

Tu vei fi luceferulă, spre 
care neclintită voru fi îndreptați 
ochii loră.

Vei fi magnetulu, care trage 
la sine iresistibilă inimile tuturoru 
copiiloră tăi.

Deră acesta vei pute fi numai 
așa, decă vei ave plăcere să pe
treci câtă de desu cu copiii tăi.

Și așa să cauți să și fii!
(Va irma.)

K: O O2ST OZszTT-â.

Ceva despre pomăritu.
Iubite cetitorule ! Sfâuta Scriptură 

a testamentului vechiu ne înveță, că 
Dumnedeu, după ce a creată pe omă, 
l’a pusă într’o grădină tare frumosă — 
în raiu. Acolo, precum ne înveță sfânta 
Scriptură și precum credemă noi, erau 
totă feliulu de pomi roditori; de aci ve- 
demă, că Dumnedeu a destinată dreptă 
nutrementu pentru omă — fructele po- 
miloră.

Istoria desvoltărei popăreloră ne în
veță cumcă genulă omenescă, în etatea 
copilăriei sale, a și trăită cu fructe crude. 
După aceea înmulțindu-se genulă ome
nești tare și neaflându fructe de ajunsă 
pentru numărulă, populațiunei, a înce
pută a mânca și carne, pe lângă fruc
tele crude, a începută a se îndeletnici 

cu venatulă și pescuitulă, din cari ocu- 
pațiunl mai trăescă pănă în diua de adl 
unele popdre primitive, d. e. Hotentoții, 
Zulii ș. a. In urmă omenimea șl-a chiar 
îmblânzită unele animale și adecă pe 
unele pentru părulă și pielea loră, din 
cari îșl lUeură îmbrăcăminte, ca se potă 
răsbate gerulă climei iernatice, pe altele 
pentru laptele și carnea loră, cari le 
Servian de nutrementă. Astfelă s’a in
trodusă cultura viteloră, păstoritulă, cu 
care s’a ocupată ună mare numără de 
ani omenimea, ducendă vieță nomadă, 
adecă mutându-se cu turme cu totă din- 
tr’ună locă în altulă, unde turmele aflau 
nutrementulu și apa trebuinciosă. Der 
bmenii s’au înmulțită totă mai tare și 
mai tare, pănă când nu se mai puteau 
susține numai din fructele arboriloru ce 
cresceau de sine și nici numai din ceea 
ce le da turmele loră, s’au vâdutu deci 
siliți a pune osulă la muncă mai grea; 
au prinsă deci a sterpi plantele și ani
malele nefolositore ori dăunăciăse și în 
loculă loră a cultiva plantele și anima
lele cele mai folositore, cari ajută pe 
omă la susținerea vieței. Astfelă s’a în
cepută lucrarea pământului.

Totă cam atunci a începută omulă 
a cultiva și măestriile, împinsă fiindă de 
lipsele cari se înmulțiau în aceea pro- 
porțiune, în care se măria numerulă 
omeniloră.

Adl vedemu, că fiecare omu se ni- 
suesce, după putință, a’șl însăma casă 
pentru locuință, grădină pentru verde
țuri, holde pentru semenăturl, locuri 
pentru pășunarea viteloru, vite pentru 
purtarea economiei, locuri pentru vii, 
pomi, păduri ș. a. Și tăte acestea, din- 
preună cu hainele, sculele folositore și 
banii ce i-o fi avSndă, formeză averea 
lui. Ună omu (agronomă, țărână, că 
despre elă e vorba) în dilele năstre se 
numesce avută, dâcă posede:

1) Animale domestice, și adecă boi, 
vaci, oi, capre, cai, găini, gâșce, rațe ș. a.

2) Holde, cari îi producă grâu, să- 
cară, cucuruză, ovăsă, orză, baraboi, 
fasole, mazere, cânepă, inu, ierbă, tri- 
foiu, lucernă, măzăriche, ș. a.

3) Casă pentru sine și edificii la
terale pentru animalele sale. Decă tote 
acestea le are, numai sănătate mai do- 
resce dela Dumnedeu, că cu animalele 
îșl lucră, îngra.șe holdele, vinde din ele 
de’șl acopere năcazurile și lipsele, tră- 
esce, îșl măresce averea ori celă puțină 
o păstrezi pentru următori. Der pe lân
gă acestea, ună omă cu bună stare și 
socotelă mai cultiveză și pomi, și adecă: 
meri, perl, pruni, cireși, vișini, piersecl, 
frăgarl, viță de viie (pe unde priesce) ș. a.

Din mai multe considerațiunl, cari 
se voră vede la sferșitulă acestui trac
tată, m’am hotărîtă să scriu adl ceva 
despre cultura pomiloră, care o voiu 
numi pomărită, după cum se numesce 
ea în generală, er loculă unde cultivămă 
pomii — pomăriă.

Loculă de pomăriă.
Loculă de pomăriă celă mai po

trivită e celă ridicată, pre care nu stă 
apa baltă nici când, ci, chiar de suntă 
ploi multe, se scurge în josă. Mai bune 
suntă delmele, dealurile, costele dealuri- 
loră cele înclinate cătră răsărită și miedă 
Zi. Ridicăturile pre mari încă suntă pu
țină priinciose pomiloră, der apoi locu
rile băltose și morășcindse nu suntă bu
ne nici decâtă pentru pomi, ba și din 
arborii sălbatici numai salcia și plopulă 
potă trăi în astfelă de locuri.

In privința calității pământului ob- 
servămă, că pomii nucuroșl: nucii, cireșii, 
vișinii, prunii, priescă bine în loculă 
prundosă, numai să aibă putere produc
tivă, cum lesne se pote vede în așa 
numita țera Oltului, valea Hațegului țși 
pe aiurea. Ceilalți pomi însă priescă 
mai puțină în loculă prundosă și priescă 
mai bine în locurile unde priescă cere
alele năstre, grâulă și cucuruzulă, și ar 
prii tare bine pe costele cele multe ce 
rămână gole în totă anulă și cari mai 
numai de pășunată le folosescă omenii 
noștri.
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Gardulu.
I>e sine se înțelege, că pomăria tre

bue să fiă bine îngrădită, ca să nu potă 
intra animale, cari strică pomii frecen- 
du-se de ei, rodendu-le cdja, fruncja si 
crenguțele cu mugurii. Aci încă, fiindă 
vorba despre îngrădirea pomăriiloră, tre- 
bue să amintimă, că mai bune suntă 
gardurile vii. Și nu este celă lucru 
mare a face gardulu viu ; rugi sălbatici, 
spini, măceși, porumbei, sunttt mai la 
fiecare comună. Astfelă de tufe le 
scotemă cu rădăcină, le ciuntămă ca să 
nu rămână mai înalte de o palmă și le 
sădimti desti pe marginea locului ce 
voimil a’lă îngrădi cu ele. Tufele acestea 
apoi prindă rădăcini, facă crengi și se în
desă așa de tare, de nu păte străbate 
nici ună animală prin ele, apoi e și 
frumosă ună astfelă de gardă. Planta
rea tufeloră acestora e mai bine să se 
facă tomna, după ce ni-amă gătată alte 
lucruri ale câmpului.

Eată cum se face: giură împreju- 
rulă locului, ce voimă a-lă planta cu 
tufe pentru gardă viu, facemă ună șanță 
ca de ’/., metru de afundă și */2 metru 
de largă: după ce l’amă gătată, aducemă 
tufele cu rădăcină, firesce totă care suntă 
mai tinere, numai ca degetulu de grose. 
Tufele le ciontămă câtă numai ca de-o 
palmă să rămână deasupra pământului. 
Acum începemă plantarea, și adecă în 
două rendurl, pe lângă amendoi păreții 
șanțului, fiecare tufă departe una de alta 
de ’/., metru. Der trebue să le potri- 
vimă așa, ca celea de lângă marginea 
stângă să aibă forma următore:

După ce le-amă așezată astfelă, a- 
poi acoperimă bine rădăcinele cu pă
mentă âmblată, ce-lă luămă din loculă 
ce fusese arată în vera trecută, după a- 
cea umplemă șanțulu bine cu pămentă, 
îlu apăsăină cu piciorulă și plantarea e 
gata.

In decursulă iernei rădăeinuțele tu
feloră prindă a lucra în pămentă, er pri
mavera vedemă numai eșindă mugurei 
din ele, și dândă lăstărei. Colea în pos
tulă Sân-Petrului, în dile ploiose, când 
nu putemu lucra altceva, mergemă la 
ele, lăstările le împletimă între olaltă 
ca să crescă frumosă împletite: pe care 
le vedemă, că nu voră să stea, le chiar 
legămă cu scorță de teiu, cu papură ori 
cu cânepă. Bine este, firesce, decă 
chiar plivimu printre tufe, că cu atâta 
le umblă mai bine. In 2—3 ani, decă 
urmămă astfeliu, mai tnndendu-le din 
verfă primăverile, ne tredimu că ave mă 
ună gardă bună, frumosă și sigură pe 
veciă. După ce-lă avemă odată gata, 
ni-e mai mare dragulă a privi la elă și 
este mai sigură ca orl-care altă gardă, 
căci prin elă, de e bine făcută, nu păte 
străbate nici unu animală stricăciosă și 
nici nu putredesce, ci din contră se în- 
tăresce și înnoesce singură, numai pri
măverile ne mai dă câte-o leacă de lu
cru, der și acela plăcută, de a reteza 
adecă vârfurile tufeloră, ca se fiă totă 
pe o formă de înalte, ca cu atâta gar
dulu să fiă mai frumosă.

Din parte-mi,, pentru scopulu gar- 
duriloră vii, ași recomanda mai tare: 
păduceii, măceșii, porumbeii și tufa de 
mure, firesce mestecate, celă mai frumosă 
și mai trainică este însă celă de pădu- 
cei. De sine se înțelege, că în cei din- 
tâiu 2 — 3 ani avemă se apărămă tufșo- 
rele de vite, cu deosebire de oi și capre, 
cari le-ar rode și ni-ar zădărnici lu
crarea.

Bine ar mai fi, decă locurile cele multe 
sterile, costele țepișe, s’ar planta cu a- 
catl, cari se prindă lesne, crescu cu 
sporă și ne dau unu lemnă forte bună 
nu numai de focă, der și de lucru. Apoi 
ei. plântațl odată, nu mai ai lipsă să-i 
plantezi, căinai departe se producă sin
guri, parte prin rădăcini, parte din să- 
mentă. Firesce că acațl se planteză 
numai unde s’ar părea nepotrivită pen
tru pomi roditori. In locurile morăsci- 
nose ar fi bine se se deprindă omenii 

noștri a planta plopi și sălci (răchițl) 
cari crescă iute și dau lemnă multă și 
bună.

'Va urma).

Rsntabilitatea oviculturei In esploatațiunea mare. 
III.

Acum, după ce amă studiată oia 
tigaie din tote punctele de vedere, să ne 
punemă întrebarea, de ce producțiunea 
de lână la noi nu se plătesce? Cu unu 
singură cuvântă dintr'o economia rău în- 
țelesă, și anume în scopă de a economisi 
nutrețulă pe câte-va dile, ne distrugemă 
și nimicimă noi înșine resultatele obținute 
în anulă întregit, lâna nostră deși este 
după natura ei forte bună, încâtă ar pute 
lua concurență cu ori și care lână streină, 
totuși ea în totală e de puțină valore 
fiind-că pe timpulă iernei ea se umple 
de subțiori și noduri, e o lână leșinată, pe 
care apoi punendu-o pe mașini se rupe 
în totă atâtea locuri, câte subțiori și no
duri suntă. Am aci esemple pe care pu- 
nendu-le sub microscopă credl a vede 
dinții unui ferăstrău, încâtă poți deter
mina cu multă probabilitate numărulă <)i- 
leloră în care oia a răbdată fonie.

Mai de parte în locă de a spăla, cu
răț! și îngriji lâna, pentru a pute oferi 
o marfă concentrată și de valore, din 
contră ciobanii noștri caută înainte de 
tundere anume locurile și drumurile cele 
mai prăvose și mai năsipose, ca să se 
depună și mai multă prafă, pămentă și 
gunoiu pe ea, pentru ca să tragă mai 
bine la cântară, neținendă semă, că ne- 
gustorulă, totă-deuna mai lesne îșl înțe
lege și îngrijesce afacerea, care se ocupă 
unică numai cu ea, decâtă o pote face 
agricultorulă, care are să se ocupe cu 
o mulțime de lucruri.

Că ce felă de marfă exportămă și 
vindemă, vă rogă să vedeți aceste mustre 
luate din magaziile mai multoră negus
tori mari de lână din Tulcea, Constanța 
etc. și a o compara apoi cu esantilionele 
d’alăturea care le-am luată eu însu-ml 
de pe oi din străinătate.

Și a treia, mocanii transilvani, căci 
este imposibilă de a vorbi de ovicultura 
României, fără de a aminti de ei, cari 
și așa acum cutnpărândă pe veci 
proprietăți rurale în Dobrogea, au deve
nită cetățeni români, ei îșl tocmescă și 
vendă lâna de pe oie, iau împrumuturi 
pe ea în decursulă iernei întregi, pentru 
ca să-și potă acoperi necesitățile dilnice, 
o vendă mai naiute chiar de ce ea s’ar fi 
desvoltată de jumătate și fără a aștepta 
conjuncturile pieței. Când Românii din 
Ardeală s’au convinsă odată, că cu func- 
ționarismulă și domniile acolo nu potă 
face nimică și în decursă de 5—6 ani 
au înființată peste 12 bănci agricole na
ționale, în tote părțile Ungariei și Tran
silvaniei locuite de Români, în scopă de 
a înlesni populațiunei rurale luarea de 
credite și de capitale rulante, și a o scote 
din ghiarăle cămătariloră ovrei și a le 
salva moșiile, mocanii, deși de altă cum 
mai toți sunt omeni cu stare și ore-care 
cultură, ei au rămasă indiferenți și totă 
în starea anterioră, tributari și cămătari 
la bancherii ovrei și greci, ba scădendă 
prețurile lânei, ei au perdută enormă în 
câtă mulțl dintre ei, din proprietari de 
turme de mii de capete s’au întorsă din 
Dobrogea numai cu bâtele acasă. Nea
părată când plătescl carnete ușurare de 
câte 15 — 30 la sută și’țl vindl productulă 
mai nainte de a fi crescută, neapărată 
că atunci nu poți prospera.

Ei au ținută contă de proverbulă, 
că alte timpuri, alte cerințe, și au voită 
să readucă cu deasila timpurile cele bune, 
când nu plăteau nici o arendă pentru pă- 
șiune, înapoi. Vedemă deci că nu închi
derea granițeloru despre Austro-Ungaria 
și împedecarea loră de a-șl duce lâna 
acasă în Transilvania, i-a împedecată și 
ruinată pe ei, căci lâna și celelalte pro
ducte și-au găsită ună altă debușeu pe 
mare, și o desfacă aprope totă așa de 
bine ca și înainte, ci că ei nu au ținută 
contă de schimbarea raporturiloră eco
nomice universale, și că trimetă lână 
nespălată și încărcată intenționată cu 
felă de felă de murdării pănă la Marsilia, 
plătindă taxe de transportă îndoite și 
întreite, pentru ca apoi să o spele și cu
rețe acolo.

Lâna, care o tundă pe munte din 
partea Transilvaniei așa numita lână de 
pășune Pascuations-wolle și adl li-se 
plătesce destulă de bine.

Lapte. Lapte de țigaiă. Tigaia dă 
ună lapte grasă, cu 9—10% grăsime. Am 
arătată în conferința trecută, că la lapte 
și producțiunea laptieră este absolută 
indispensabilă curățenia și conservarea 
separată a producteloră, amăsuratu gradu
lui loră de fermentare. Se privimă odată în 
stâna și lăptăria unui baciu de ai noștri, 
și vomă vedea o murdărie nedescriptibilă; 

stâna e făcută mai totdeuna pe verfulă 
deluriloră, câtă se pote departe de apă, 
pe care și-o aducă cu o găletă seu două. 
Încolo pe ună spațiu de 3 — 4 m. pătrațl 
se află focală cu căldarea pentru înche- 
gatulă laptelui, alăturea crinta cu cașulă 
dulce și zărulO. 'ângă elă seu de-asupra 
lui cașulă în fermentația, brânza gata, 
laptele acru, urdă, untă, mămăligă uscată 
și mucedită, borșă, fasole, hainele cio- 
baniloră, lână murdară, piei de oile 
morte etc. etc. Că păstrarea atâtoră lu
cruri atâtă de diverse într’nnă spațiu așa 
de limitată nu pote ave o influință favo
rabilă asupra fermentațiunei producteloră, 
aceea este sigură. Laptele de oie îlă 
face untă topită, care deși e bună ca 
grăsime, nicl-odată însă nu se potrivesce 
pentru untă, căci mirosulă a oie îi ro
mâne totdeuna inherentă, er prin lu
crarea pripită a laptelui închegată, face 
ca cea mai mare parte de untă să trecă 
din brândă în urdă și jintiță. Că ce felă 
de producte ne pregătescă denșii se vede 
din analisele alăturate, er prețurile loră 
suntă cunoscute.

Analisa producteloră lactice:
1) lapte acra (grosă) de die, de 1 ană

apă.............................67,4° (>
Albuminate (caseina) . 11,8 „
untă.............................14,8 „
subst. org. fără Azot . . 3,0 „
subst. minerale . . . 3,0 „

100,0%

2) Urdă săiată circa de 1 ană
apă ...... . 28.0%
Albuminate icaseină; . . 5,7 „ 
untă................................57,5 „
subst. org. fără Azot. . 2,7 n
subst. minerale .... 6,1 „

100,0%

3) Brânza de burdufu nouă de 3 sfpti’mânl
apă........................49,2“ 0
Caseină și albă . . . 23,1 „
untă........................22,3 „
subst. org. fără Azot . . . 1,0 n
substanțe minerale . . 4,4 „

100,0'%

4) Brânză veche de burdufu de 1 ană 
apă ..................................37,7%
Caseină și alb. . . . 2o,2 n
untă............................32,6 „
subst. org. fără Azot . 2,7 „
substanțe minerale . . 5,8 „

100,0» „
■r>) Cașcavală nou de 3 septeinânî

apă . ........................ 50,5%
Caseină și alb. . . . 28,1 „
untă.........................14,1 n
subst. org, fără Azot . 2,5 n
substanțe minerale . . 4,8 „

100,0» „

6) Cașcavală vechili de 1 ană
apă.............................39,1%
Caseină și alb. . . . 28,0 r
untă.......................25,5 „
subst. org. fără. Azot. 1,4 „
substanțe minerale . . 6,0 _

100.0%

Carne. Iu privința producțiunei de 
carne, Ungurii au studiată mai bine rassa 
nostră țigaie decâtă noi înșine. In pri
vința acesta să ascultămă părerile loră. 
D. Szentkirâlyi, profesoră la școla de 
agricultură dela Clușă-măuăstire se ex
primă astfelă : După modesta mea părere, 
care o împărtășesce și doctorulă Oskar 
Herzog, avemă în 6ia țigaie ună mate
rială, care ar fi chemată în timpulă celă 
mai de aprope se joce ună rolă impor
tantă pe tăremulu producțiunei moderne 
de carne, decă numai va găsi deoparte 
orecare o aprețiare și sprijinire sufici
entă. După ce spune esperiențele d-sale 
de îngrășare făcute cu ea, continuă: 
Prin urmare miei de 11 luni au sporită 
în greutate, în termină mediu, cu câte 
28, 90 klgr, er miorele cu câte 23,76 
kgr. și de presentă au miei și midre la 
olaltă o greutate medie de câte 29.45 
kgr. Acesta însă, în raportă cu greutatea 
rasseloră de carne e puțină, der în totală de 
ajunsă și ună resultată, care promite 
multă, mai cu semă decă ținemă contă 
de împrejurarea, că miei de 11 luni din 
1885, cari numai ceva au fostă mai bine 
ținuți decâtu cei din 1884, cari aveau 
23 luni în urma nutrirei mai bune a mu- 
meloru și meiloră erau numai cu 2,55 
kgr. mai ușori în greutate. Și mai de
parte, vorbindă despre îngrășarea unoră 
berbeci făcută în Gilău, adaugă : In 105 
dile au câștigată în greutate de păreche 
câte 21 kgr., din care se vine pe di și 
capetă 100 grame. In Babolna însă au 

sporită berbecii de rassa Southdown- 
Merino și oile de rassa Oxfordshiredown 
puse la îngrășată in 80 de dile de pă
reche dela 80 kgr. la 100 kgr. cu o spo
rire dilnică în greutate de 120 grame. 
Prin urmare facultatea de a se îngrășala 
berbecii țigăi dău nu e de desprețuită. Ve
demă de aci valorea diei nostre țigaie, 
din care prin o îngrijire bună putemă 
face în scurtă timpă atâtă rassă de lână 
per-excelence, câtă și rassă de carne, în 
tocmai ca și cele engleze. Der decă tote 
folosele mediocre de adl nu suntă în 
stare de a ne satisface, să căutămă a da 
desvoltarea și perfecțiunea cea mai mare 
posibilă unui singurăproductă. Folosescă 
țăranii și mocanii oile loră multiplu, pro
prietatea mare să se pună pe producți
unea de lână fină. Der spre a o putea 
face să schimbe regimu-i, căci altă cum 
e de prisosă și zadarnică orl-ce încercare 
și schimbarea nu ar costa spese enorme, 
ci numai nisce stâlpi de lemnă și de 
nuiele și ună acoperi.șu de paie pentru 
a construi o poiată ușoră. Acesta ar 
fi totă, er ca nutreță pe lângă șirile cele 
multe de paie, cultura de sfecle pe câteva 
hectare întindere.

In privința regimului viteloră usi- 
tatălanoi, Kuers ne dă ună esperimentă 
ală său forte instructivă, care merită să 
fie cunoscută de agricultorii noștri: Câte 
5 oi de aceeași rassă și mărime au fostă 
în decursulă iernei ținute și nutrite în 
modă egală cu fenă și napi: 11 pe câmpulă 
deschisă fără nici o apărare, ele au perdută 
12 libre din greutatea corpului, 2) sub 
unu șoprouă deschisă, sub care se puteau 
adăposti, — ele au câștigată 4 libre în 
greutate, 3) altele care au fostă ținute 
într’o poiată mai caldă au câștigată câte 
43 libre în greutate. Vedemă d’aci că 
nu este totă una decă le ținemă în 
grajdă seu sub cerulă liberă — corpulă 
nu numai că trebuesce bine și egală nu
trită, ci trebue să’șl conserve și aceleași 
căldură normală de 37» C. Cu câtă me
dială, temperatura, în care se află vita, 
e mai rece, cu atâtă combustiunea din 
corpă și prin urmare consumarea de ali
mente trebue să fie mai mare — cu alte 
cuvinte: vita mănâncă nutrețulă de giaba. 
Deci încă odată să schimbămă cu toții 
regimulă, și esploatațiunea mare să mergă 
cu esemplulă înainte precum face în 
străinătate pretutindiuea. Să luămă d. 
es. pe vecinii noștrii unguri și ruși. In 
privința celoru d’ântâiu e interesantă 
cașulă unde ună magnată ungară, prin
cipele Esterhazy, față de laudele unui 
lordă englesă despre turmele sale, se 
prinse cu elu a posede mai mulțl cio
bani decâtă acela oi — și câștigă prinsorea. 
Ceea-ce producă Ungurii avemă înaintea 
ochiloră, și adl ună principe d, Coburg, 
ună archiduce Iosif etc. pela tote esposi- 
țiunile trimetă lânurile moșiiloră loru și 
obțină cu ele premi și laudă. Acolo, ca 
și în Rusia, pe fiecare moșie mare se 
află câte 10—12 mii de oi și alte cirezi 
de vite cornute.

Să'i imitămă der și noi pe ei, și 
anume nu numai pentru a ne crea nouă 
venite, ci și a ne asigura pentru durată 
producțiunea de cereale.

G. Maiorii,
Profesorii la șc61a <le agricultură dela Hcrestreu.

Din traista cu minciunile.
H ■ ■ ........................ . -- - -

Rea ti mai pricepi la glumă!
Ună Țigană mergea într’o di de 

veră dintr'ună sată în altulă. Pe la mij- 
loculă drumului îlă apucă o vreme tare. 
Plăia curgea șiroie și totodată tuna și 
fulgera, de gândeai, că Dumnedeu vo
iește se prăpădescă lumea, și nu alt-ceva. 
Ce să facă bietulă Țigană'?.... Fiindu-i 
frică de fulgerele cele multe și de tune 
tele cele. înfricoșate, îșl veri capulă în
tr’o căpiță de fenă, ce se afla la mar
ginea drumului. Când se simți la ună 
pică de adăpostă, elă striga cu mândriă, 
câtă îlă luă gura:

„Acum tune și trăsnescă,
Numa’n capu nu niiner6scă!“
Din întâmplare în căpiță, la care 

trăsese Țiganulă, se adăpostise și ună 
Română, care se întorcea dela lucrulă 
câmpului. Cum aud! vorbele cioroiului, 
hoțulu de Română îndată îșl și luă furca, 
și jap! îlu croi pe Ciurilă peste spate, 
de facii hîc ! — Tocmai atunci se aud! 
și durduitura unui tunettt. Bietulă Țigană, 
credendă, că de bună semă a trăsnită 
în spatele lui, începu a clătina din capă 
și dise așa cam cu gura de jumătate: 
„O Domne, Domne, da rău te mai pri
cepi la gluma țigănescă!“
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Blăsti’multi Dadei.
Pe la sfâutulă Blagovește 
Toți Țiganii mâneau pesce, 
Numai dada celă b&trână, 
Albă ca fundulă de cernii, 
Numai elă nu prea mânca, 
Nu mânca, că nu avea.
Dada mi-se socotesce,

, Că nu pdte fără pesce
Chiar acum la Blagovește.
Se lua pe lângă mare 
Cu barosulă pe spinare, 
Cu pila îucomănată, 
Cuțitu'u tecă băgată.
Elă se duse, câtă se duse, 
La pând’apoi mi-se puse, 
Și iată mama pesciloră 
La trupă în felulă șorpiloră!
Elă cu barosu-o lovi,
Cu pila o pili,
De pele-o jupui.
Ș’apoi o duse-acasă
Ș’o aruncă pe masă.
Și sfeții dadei,
Podoba casii,
O puseră’n ole de aramă
Și făcură cu ea zamă.
Ș'apoi câtă cu linguri, câtă cu palma
Se puseră la masă de a valma.
Care cum sorbia, 
Din ochi înholba, 
Din dinți că erâșca, 
Spume la gură făcea, 
Din piciore răștelia, 
Frigurile’lă scutura.
Atunci dada înțelepți,
Că:i cu barba pană ’n peptă,
Astfelu că grăia,
Pe sfețl îi mângâia:
„Să ne rugămă frumoși
„La Domnulă Hiristosă,
„Să ne dea mâncări mai dulci, 
„Care’si bune pentru prunci!
Apoi îșl făcură o scară
De ceră,
Să se suie la Christosi
După-unu toci de lapte groși...
Sorele lucia,
Scara se topia,
Sfeții joși cădea.
Er bietuli dada,
Smulgendu-șl barba,
Striga vertosă
Sfețiloră de joși
Să-i așternă ceva mole, 
Ca să nu-li doră la fole.
Ei se grăbeau
Și-i așterneau
Sub fole o grapă, 
La capi o greblă.
Și dada cum a picată
Osele și le-a sfărmată.
Și pe sfețl i-a blăstămati:
„Fire-ațI voi afurisiți,
„De Dumnedeu părăsiți,
„De omeni batjocurițl!
„Să n’avețl pe astă lume
„Nici o cinste, nici uni nume;
„Să umblațl din țeră ’n țeră, 
„Să trăițl totă cu ocară;
„S’avețI odichna cânelui 
„Și fața cărbunelui!“__

MULTE SI RE TOATE.5 
Celu mai mare turnu din lume.

Celă mai mare turnă din lume, a. că
ruia zidire, după cum vestescă telegramele 
în tbte părțile pământului, este isprăvită, 
e turnulu Eiffel din Purist’. De Lunea 
trecută încependă fâlfăe în verfulă lui 
tricolorulă francesă. înălțimea este de 
300 metri. N’a fostă pănă acum mână o- 
menescă, ca să fi săverșitu o zidire atâtă 
de înaltă.

Piarele din Parisă, cari timpă de 
doi ani de dile luptară cu t6tă puterea 
în potriva planului de a se ridica acestă 
turnă, sub cuventă, că prin elă s’ar în- 
întuneca tbte podobele architectonice ale 
Parisului și că și cele mai pompbse clă
diri au se rămână nebăgate în semă 
față cu elă etc, astărjl nu află cuvinte 
de ajunsă pentru a-lă admira și lăuda. 
E și vrednică de a fi admirată, căci elă 
este o adevărată minune a timpului. Ga
leria catului înteiu este la o înălțime de 
38 metri. Urcarea pănă aci se face pe 
scări de lemnă. Ajunși la acestă înălțime, 
aflărnu deosebite birturi, berării și altele, 
așa că’țl pare a fi în mijloculă unui 
tergă. Pivnițele suntă clădite în picibrele 
uriașe de feră ale turnului. Ca să încun- 
jurl turnulă la înălțimea acesta îți trebue 
să faci o cale de-o jumătate de kilometru. 
Aci ne aflămă la înălțimea celoră mai 
înalte clădiri ale Parisului.

De aci se trece mai susă la galeria 

catului de ală doilea. Privirea omului se 
perde aici în marea depărtare, unde se 
vădă satele dimprejură ca nisce mușinoie 
de furnici. Priveliștea este răpitdre. Gara 
cea mare a 8-1 ui Lazară și palatulă in
dustrială, ale cărora coperișe suntă de 
sticlă, se vădă, ca și cum ară fi numai 
nisce mici căsuțe de sticlă. Priveliștea 
spre Montmartre te face să înțelegi marea 
înălțime la care te afli. Casele la pola 
acestui delă se vădă ca nisce mici petri- 
cele albe cuadrate. Ici, colo apară um
brele noriloră ce trecil pe de-asupra Pa
risului.

Galeria catului ală treilea se află la 
o înălțime de 207 metri. Aci se împre
ună cele patru picibre pe cari este clă
dită turnulu. Priveliștea este variată la 
urcarea fiăcărei scări. Din când în când 
se vădă în înălțime muncitori, cari lucreză 
încă și cari printre grindile de fieră apară 
ca și nisce rendunele, cari îșl facă cui- 
bulă loră. Din susă în josă nici nu se 
mai potă vede muncitorii. Pământulă se 
vede de aici încovăiată și aprope de totă 
netedă. Muntele Valeriană apare cu totulă 
turtită și departe peste elă se vădă 
mulțl alțl munți.

Galeria catului ală patrulea este la 
o înălțime de 273 metri. Acesta este 
ultima galeriă unde ne putemă opri și 
și de unde putemă privi în josă. De
asupra se ridică o cupolă, care cuprinde 
4 odăi destinate pentru observațiunl me
teorologice pe sema învățațiloră natura- 
liștl. De-asupra cupolei se află unu fără 
luminată prin electricitate. Farulă are 
în periferia 8 metri, cu tote acestea de 
josă se vede ca și cum ar fi numai ună 
mică bumbă (nasture). Lumina acestui 
fără se va răspândi într’ună cercă, a 
cărui radă este de 70 chilometri. De-a
supra cupolei farului este o mică terasă, 
care se află la o înălțime tocmai de 300 
metri dela suprafața pământului. De
asupra acestei terase fâlfâie tricolorulă 
franțuzescă.

In partea acesta a turnului lucreză 
încă 15 muncitori. Ei suntă îmbrăcat! în 
haine grose și căldurose de piele. La 
față suntă roșii de frigă; vorbescă cu 
anevoiă și de aceea lucrarea șl-o facă 
în tăcere. Bolta cerescă se vede de
asupra. capului nostru de totului totă 
mare; din josă casele Parisului se vădă 
tote contopite laolaltă, ne mai putendu-se 
deschilini. De aici vedemă în depărtare 
de 90 chilometri. De desubtulu nostru 
totulă apare mortă și fără vieță; nici 
o mișcare nu se vede și nici ună sgo- 
motă nu se aude.

Și în acolo, vârfulă acela înaltă, de
asupra terasei memorate fâlfăe tricolorulă 
franțuzescă, vestindă lumei minunile ar
tei și puterea brațeloră omenescl.

Dela 1—15 Aprilie inclusivă. 1. Te- 
legdi-Bațonă, Blașă, Dicso-Sân-Mărtin; 2 
Borgo-Prund, Cic-Sepviz, Olpretă, Hăl- 
magiulă de susă, Oralya-Boldogfalău. 
(Verșețu, Canija, LTngvâr, Reșița). 3 
Bancfalău, Cic-Cosmașă, Chirpără, Ceta

tea de baltă, Mociu, Cohalmă, Uiora. 
(Giuri, Făgetăi. 4. Huiedină, Dobra, Al- 
ba-lulia, (Czegled, Timișă-Butină, 5. llo- 
doșă, Chereleu-Sân-Paul. (Ceacova). fi. 
Săcădate, Tășnadă, Egerhat. 8. Buza, 
Drașău, Sibiiu tergă de oi, Ghierghio- 
Săn-Miclăușă, Oralya-Boldogfalău, (Ger- 
teniș). 10. Borcut, Zomborulă mare ung. 
11. (MuncacI, Panciova). 12. Racoșulă 
inf., Sâmbăta infer., Deregneu, Archita, 
Atiud, Ațălă, Căpâlnaș-Olafalău, Macfa- 
lău, Meșendorfă, Sas-Sebeșă, Turda, Draș, 
(Chiuda mare, Debrețină, Tirnava). 13. 
Becleană-Sân-Miclăușă, Ebendorf, Le- 
chința, Codlea, Sepsi-Sâu-Georgiu, Murăș- 
Oșorheiu, 14. Saroș-Bercheș, Vinerea. 
15. Sântă-Măria de petră, Laslea, Turda, 
Zelău, Stă-Măria.

In România și Bucovina: 5. Breaza, 
fi. Iași. 15. Călugărenl.

Bursa fie mărfuri din Budapesta dela 3 Apn. 1889.

O ■ x l-x X Prețul porSemințe soiulu Calitatea 100 chilgr.
vechi on neue , per Hect.

_____________________I dela I pănă

că <u . Prețul per
100 chile?.

Semințe ■ - KTe mp O) dela pânăQ A
Grâu Bănățenescu — — —
Grâu dela Tisa 79 7 46 7 50
Grâu de Pesta 79 7 40 7 45
Grâu de Alb a-regală 79 7 45 7.50
Grâu de Bâcska 79 7.45 7.50
Grâu ung. de nor dă 79 7 30 7.45

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 1 
Apr. n. starea rîinătoriloru a fostă de 139.262 
capete, la 2 Apr. au intrată 2230 capete și au 
eșitU 940, remânendă la 2 Apr. unu nu- 
meni de 140.552 capete. — Se notezi: marfă un- 
ffurcscă veche, grea dela 56 pănă la 55 cr.— 
marfă ungurescâ tineri grea dela 57 cr. pănă la 
571/2 cr., de mijlocii dela 54 cr. pănă la 56 cr. 
—wdrddela 531/, cr. pănă la 54’/2 cr.—marfă 
țerănescă grea dela-------pănă la------cr. — de
mijlocii dela 52 pănă la 54 cr. — t/fdrd dela

Secară — 70—72 5 75 6 —
Orzu Nutrețtt 60.62 5.90,6 30

.. de vinars 62.64 6 50 7 10
de bere 64.66 7.35 8 50

Ovflsă — 39.41 5.25 5.70
Cucuruzu bănat. 75 — —

91 alt soiu 73 4.50 4 70
— —.— — —

Hinșcă — 5 40 5.75

Producte div. Soi ulă Cursulu
dela pana

Sem. de trif. Luțernă ungur. 54.— 64.—
— francesă

roșiă 48.— 58.—
Oleu de rap. ralinatu du piu 36.- 36 50
Oleu de in 6.75 7.—
Uns. de porc dpi a Pesta _ •__

£ dela țeră ______—
o Slănina sventată 52.— 52.50
.5 afumată 59 50 60 50

Său 32 50 33-
o Prune din Bosnia în buțl —.—

din Serb ia în saci _ . _ ._
® Lictaru slavonu nou

9» bănățenescu
■a Nuci din Ungaria
© Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută

galbină strecurată
Ceară de Roseuau 116. 117
Spirtu brutu 14.25 14.50

n Drojdiuțe spirtde 18.— 19 50

Subscmnatulu măestru, FAUIit BOMÂNC, am 
onore a aduce la cunoscința onoratului publică, că 
niî-aui deschisă

ATELIERUL? MEU DE FAUEIĂ 
în l lițil lungă No. 64S (Brașovulu-vechiu) și pri
mesc ori-ce comandă, ce se ține de acestă meseriă, 
precum:

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

Asemenea primescu ori-ce felii de reparatură 
din sfera făuriei.

Eiindu atelierulu meu bine întocmită și provCdutu 
cu tote cele de lipsă măestriei făuriei. mă voiu sili a 
lucra în modulă celu mai solidă și repede, și cu 
prețurile cele mai moderate.

Nutrescu firma speranță, că onor, publică mă va 
încuraja. silindu-mC din parte’mî a-lu mulțimi pe de
plină.

Cu stimă
ZSorxL-ULl-cis Halmaghi, 

faurii românu.
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51 cr. pănă la 53 cr. — Marfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran
sito mijlocia grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr pănă la — cr. 
transito dt.o țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlocii dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela----- cr. tran
sito mijlocii grea dela 52—53 cr. transito 
ușoră dela 50—51 cr.— Porci îngrășațl de ună 
«nu dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4\a.

Pentru bolnavii «le galii șl 
«le pieplu nu pote se esiste unu me
dicamenta de casă mai bună decâtă re
numitele bonbone veritabile ale lui Tietze. 
cu marca scutită de autoritate. După ce 
s’a delăturată gustulă iute și neplăcută 
ală sucului de cepă prin amestecarea lui 
cu alte sebstanțe potrivite, se arată efec- 
tulă disolvătoră și întăritorii asupra tu- 
turoră orgaueloră de respirația într’ună 
modă miraculosă. O singură încercare 
cu acestă medicamentă va constata cele 
dise pe deplină. Să se observe strictă 
numele ,,Tietze“, care pe fiă-care pa- 
chetă se repetă da mai multet-orl. Tdte 
celelalte suntă imitațiuue fără valore. 
Veritabile se capătă în pachete â 20 cr. 
și 40 cr. numai la următorele firme : In 
Brașovu la Franz Kvllemen, farm, la Bise
rica aibă ; Depositulă principală în Krem- 
sier la farm. F. Krizan.

Rectificare. In numărulu din Du
mineca trecută ală foiei nostre, pe pa
gina din urmă, fiindă vorba despre ban- 
chetulă de c|ece mii persone ce este 
proiectată a se da cu ocasiunea esposi- 
ției din Parisă, din greșelă s’a scrisă, că 
acestă banchetă ar costa o jumătate de 
miliardă, în locă de o jumătate milionu 
franci.

— Suntemă informați , că parte 
mare din tractatulă „Ceva despre cresce- 
rea copiiloră și însușirile învățătorului 
bunh“, publicată în n-rii 46 și 52 de Du
minecă, căruia i-amă dată ospitalitate, e 
împrumutată din „Amiculă Șcblei“ din 
anii 1860—1863. Nedispunendă de fas- 
ciculii acestei foi pedagogice din anii 
amintiți, amil cercetată prin amici de-ai 
foiei nostre și amh aflată că așa este. 
D-lă G. B. Nistoril, care ne-a trimisă 
acestă tractată, ne a comunicată nu-i 
vorbă mai târdiu, că l’a lucrată „după 
mai multe isvoreu, der cu cale și 
cinstită 1, cru era, decă ne arăta din ca- 
pulă locului întregă adeverulă, că adecă a 
reprodusă pasage întregi din vorbă în vorbă 
după numita foiă pedagogică. E de 
totă condamnabilă mania unoră tineri 
de a voi să trecă ca autori înțoțonân- 
du-se cu pene streine, der și mai con
damnabilă lucru este când cine-va, fă- 
cendu-se stăpână pe productulă muncei 
spirituale a altora, abuseză totodată și 
de încrederea unei foi, la ospitalitatea 
căreia apeleză. Servescă acesta d-lui 
Nistoră odată pentru totdeuna ca învă
țătură !

Editoră și Redactoră responsabilă ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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Farbige Seidenstotfe von 60 kr. bis fi. 7.65 
p. Nlefer — alatt unî' acmuftcrt (circa 2500 rerfd?. 5ai?cn nnb 
Repins).

Gestreifte und karrirte Seidenstoffe von 80 kr. 
bis fi. 6.55 p. IHet. — (ca. 650 rcrfdj. Deff.) — »crf. robcn unb ftiicfrvcifc porto» imb 30U- 
frei bas Kfabrtf Îlep6t llenneberi? (K. u. K. l}of!icfj Zurich. lUuftcr uiiujetțcnb. 
23ricfc Foțtcn 10 Fr. porto.

v. a

' ACTIILE
Reuniunei montane brașovene (Kronstădter Bet
hau und Iluttenverein) se cumpără cu înlesnire.

Ofertele a, se airesa la:
EI)UARI) GRUN

Bank <C Wechselgeschăft, JlO'en, Goldschmiedgasse 2.

Comptoir specialii pentru totu soiulu de hârtii de valore exotice.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER, 
care lucră escelentu în contra tuturoru boleloră de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiuuea cu mirosi! greu, umflare venturi), riigăelă acră, colică, ca
tarii de stomachă. acrelă, formarea de petră și năsipu, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață si vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachu). cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatu .și de liaemorhoide. Prețulu unei sticle dinprennă cu pres- 
cricreade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulu 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntu unu remediu secretă. 
schutznjariLe. Părțile conținătore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"Veritei'bile se eiflâ mai îia tote farmaciile.

Avertisment u! Picăturile de stomachti Mariazeller so falsifică și se imiteză de 
multe ori. — (’a semnă, că suntiî veritabile, servesce învelitorea roșiă provedută cu 
marca de protect in ne de mai susă, și afară do acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, cc se află la fiecare sticlă, trebue sS fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Ife?7emew, farmacia la „Biserica Albă", 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert-, farm. Ed. Kugler la „Higiea" ; fa m. G. Iekelius în Hoszuialu.

Băile Ttișnndiî: farmacia Alex. Dobay. Colialmiî: farm. Ed. Melas, farmacia E- 
Wolff, Feldioră: (MarienburgL farm. Wil. Schneider. Făgârașu: farm. v. Bildner, farm 
Hermann Sz. Szt. Gvbrgy: farm. Val. Betcg, farm Barabds Fer. 13,52—2

Cu
le plătesc? acțiile institutului de credită și eco
nomii „ALBINA? (împreună cu cuponulu plăti- 

bilu la 1 Iulie 1889)
Cancelaria Negruțu
G-lxexla. — Szamos-VJvăi.

Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u.

Ruda peM a—l’redea 1 u

valabilă din 1 Iunie 1888.

fi’redealu —Riadapewta -IS.-^eMta-Aradu-Teiuș Teiuș-Aradu-R.-B’esta Copșft-niică—Slbllu
jTren de 
i per- 

s6ne

Trenu
Iaccele

rată

Trenu 
omni
bus

Trenu |
mixt I

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

1'1.1"!

I
I

■Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Braț ca
Buci a
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nădășel

Oradea-mare 4.18

8.—I
2.__
4.1'5
5.47 
Toî
7.11

3.10
TTs
5.39

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cncerdea 
Uidra 
Vințulu de 
Aiud
Teiușu 
Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașii 
Elisabetopole 
Sighișoră 
Hașfaleu 
Homorodu 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldioră

susâ

Brașovu

Timișu
PredeaIu

BucurescI

2.53
3.28

| 9.351

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

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
0 ] s Predealu

9.38
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

Tiinișu

Brașovu

Feldioră
Apața
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu
Sighișoră
Elisabetopole 
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
6.24 iBla?iu
6 38 Crăciunelil
6.56 Teiușu
Ț 25 Aiudu
7 42 IVințulă de
9.18 Uidra

10_  Cncerdea
10.09 Gliicișu
10.19 Apahida 
l9f8; Clușiu
11.00
12.34 Nădășelu
12.52 Gîlirbău
1.34 Aghireșă
2.19 Stana
2.46 B. Huiedin
3.31 jCiucia
3.59 Bucia
4.32 Bratca

Rev 
Mezd-Telegd
Fugyi-Vâsârheli 
Vârad-V elencze

I
I

TrenăTrenă 
ftccele-

Trenu 
omni
bus

Tren de

Viena
'Budapesta
Szolnok

Aradu

sustt

6.43
7.12

I.
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

7.51
8.17

Oradea-mare

P. Ladâny
Szolnok 
lludapeHta

Viena
633
2.50

iVIurrsu-Iaidosu-Ristrifa• • •

Murăși-Ludoșu
Țagu-Budatelecd
Bistrița

;---------
I 4.4O| Bistrița

y 09 Țaga-Budatolecti
i____ Mureșu-Ludoșu

Trenu 
omni
bus

Trenu Trenu 
de de 

pers. pers.
Trenă 
mixt

Trenu 
do 

pers.
Trenu

j mixt.

8.42
8.47

Glogovață
Gvorok
Paulișu 
Radua-Lipova
Conop
Berzava 

ijSoborșinti 
•iZamîi
Gurasad^, 
llia
Branicica
Deva
Si meri a (Piski)
Orăștia
Șibotu
Vințulu de josu
Alba-ini ia
Teiușă

1.47
2.08

8.55
9.54

1.11 * 2.— Teiușu 
&.2<1 9.05 Alha-Iulia
1.20 12.41 Vințula de josd 
4.1(M 5.45 Șibotu 
4.3(1 g _  Orăștia
4.43 0 13 Sinieria (Piski) 
(■’■”7| 6.38 Deva
5.19 0 51 Braniclca 
6,41 Ț 1Q Ilia
7iT>9 7.37 Gurasada
6.28 7.55 Zamfl 
7 25 8 421 Soborșinu 
8.01 9.12:Berzava 
8.34 9.41 Conopu
8.55 9,58 Radna-Lipova
9.19 10.17 Paul>șu 
9.51 10.42' Gy°rok 
.0.35 11.07 G1°g°vat

11.24
12.09
12.3(1

1.01
1.32
2.32
2 52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13

Copșa-inica 2.29 4.35
'Șeica mare 3.02 5.05
Lomneșu 3.46 5.46
Ocna 4.18 6.17
Sihiiu 4.42 6.40

Sihiiu-Copșa-iiiică

Sihiiu 8.50 10.-
Ocna 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-inică 10.49 11.45

Aradu

Szolnok

I
1

12.46bu<Ih pesta
1.26 Viena

6.—
3-

6.27 9.33
(>.47 9.53
7.28 10.27 5.50
7.43 10.42 6.13
7.59 10.58 6.38
8.28 11.35 7.19
8.42 11.39 7.38
9.17 12.31 6.20
2.32 5.12

P.20
6.05

iicerdea -Oșorheiu
Reghiniilu sftsesefl

Cucerdea
Cheța 
Ludoșă 
AI.-Bogata 
Ternutti 
Sânpauld 
Mirașteu

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

10.20
10.50
11.11
11.20!
|11.57
12.12
12.36
12.557
4.58

“=-----

I
I
II

Sinieria Piski -Rrlroșrnt B^etroșeni-Siiueria(Piski) oșorheiu

. fleghinul-săs.' 7.56P<
4.26 ------------------------------
5.12
5.55 
■^.41
7.26
8.14
8.50

Sinieria
Streiu

! Hațegu
Pui
Crivadia

t Banița
IPetroșeni

8.36
9.02
9.33

10.11
10.51
12.16'
12.501

1.191
2.-
3.04
3.36
3.52 vradulb nou
4.03 Nemeth-Sâgh
4.47’ Vinga 

"7B0 Orczifalva

I
6.47
7.401
8.51

10.02’
11.02

2.42"Petroșeni
3.25 Banița
4.16 Crivadia
5.11 Pui
5 58 Hateg-a

11.50 6.40 Streiu
12.30 7.12 Sinieria

Aradu—Tiniisora

Aradă

10.50
10.081 1.33
11.511 3.29 ~ ~3 15 Merczifalva
T55T45'nT—

7.151 6.05

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

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

Reghi nulii săseseii' 
Osorlieiu-Cueerdea

Reghinul-săs.

I
Tiinisoo-a—Aradu

6.05
L'

5.48^ hui sora 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulă nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

Gliirișu —Turda
1

Turda— Gliirisii5

Oșorheiu

||Mirașteu
” — l'SânpaulA
5__ilernutii
6ĂÎ2F' Bogata 
a QoLudoșîîȘ;>heța

7 05 Cucerden

1
I 6.56

7.16
7.40
8.03
8.37
8.51
9.08
9.40

8.35
10.20
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

SinieriaiPiski)-Vnied.

Ghirișd 
Turda

Turda
Ghirișu

Sinieria (Piski)
Cerna
Unicdorn

9

2.
2. !9
3.0:

Sighișoră — Odorhciu9.411
1.11

Sighișoră
Odorheiu

6.05
9.45

Odorheiu—Sighișoră

(Odorlieiu 
Sighișoră

l iiicd.-Siineria (Piski)

IJnieddra
Cerna

9.16?imeria
5.38

9.36
9.50

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


