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BRAȘOVJ, piața mare Hr 22.
Bcriaori nefran «ie nu se pri 
tnescu. llanuscrio t nu bo re- 
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Brapvu, piața mare Hr. 22.
Inserate mai primescu in Vlona 
Rudolf Mosst. Jithiiciutitn <£- Vogler 
(Oto Maas), Ht inrich Sch tilth, Alois 
Hcvridl. Jf.DuUi, A.Gpptlik,.) ban- 
ntLgry : în Budapesta : .4. r Gold- 
bergev. Aut» nUtta, Eckstnnbernal- 
tn Frankfurt; 6>. L. Ztautcin Ham- 

fciirn: A. Stciiur.
Prețul inserțiuniloru : o seria 
garmondu pe o coldnA 6 or. 
si 30 or. timbru pentru o pu
blicare. PublicAri mai dese 

după tarita și învoială.
Beclame pe pagina III-a o 
■enă 10 or. v. a. său 30 bani.
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„GaReta*' iese în fio-oare cț1 
AbonamEDte pentru Ansti J-Uwi 
Pe unii anu 12 fl., pe șd sg luni 

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

Pe uni anu 40 franci, pe șăse 
luni 20 franci pe trei luni 

10 franci.
Se pronumeră la tdto ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Ahonamentnlii centra Brașorn: 
la administrat iun e. piața mare 
Nr. 22, otagiulfi I.: pe unu anu 
10 fl., pe șăso luni B fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s ulu în 

oa8.il: Pe uni anu 12 fl pe 
șăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplnru 5 cr. v. t». 0^u 

16 bani.
Ațâță abonamentele cAtu și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 75.—Anulu LII. Brașovt, Duminecă, (2) 14 Aprilie
nSToxi atcrLamentu

la

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

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

Prețulu abonamentului:
Peutru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., 

pe ș6se iun! 6 fl., pe unU anii 12 fl.
Pentru Rumania și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 1 Aprilie v.
Acum când se vedică din t6te 

părțile bălaurii, cari stau se ne 
înghiță limba și naționalitatea ro
mânescă. când n’aufiimu decâtfi 
de amenințări, prigoniri și nedrep- 
tățiri săvârșite în potriva româ
nismului, cuvine-se să ne gândimu 
la o apărare mai bărbătescă, căci 
convinsu-ne-amu prea destulă, că 
cu câtă suntemă mai nepăsători 
și mai îngăduitori în ceea ce pri- 
vesce limba și cultura nostră ro
mânescă, cu atâtă mai cutezători 
se facă dușmanii ei, cu atâtă mai 
multe născocescă ei spre a ne co
pleși cu limba și cu cultura loră 
străină.

înainte de tote trebue să ne 
lămurimu despre unu lucru. N’a- 
junge să cjicemu că suntemă Ro
mâni și voimă să remânemă Ro
mâni, ci celă care este și vreasăfiă 
Română, trebue se-o dovedescă 
necurmată prin fapte, prin iubirea 
sa de totă ce e românescă și ce 

este menită a înainta cultura ro
mânescă.

Nepăsarea în privința acesta 
este ună pecată de mbrte, de care 
se face vinovată fiecine din noi, 
care nu e omu cu inima la Încă 
și nu contribue totă ce-i stă în 
putință spre a înainta cultura ro
mânescă. Căci decă amă avută se 
suferimă atâtea rele și neajunsuri 
de veacuri, causa a fostă, că ne-a 
lipsită cultura națională și că fii 
mai luminați din sînulă poporului 
nostru s’au îndeletnicită mai multă 
cu cele străine, decâtă cu cele ro
mânesc!.

Acum nu mai putemă, cjice că 
n’avemă cultură națională, căci 
bară Domnului semența semănată 
de bătrânii noștri cei cu inima a- 
deverată de Română, a încolțită 
în t6te părțile. Der cum e îngri
jită de noi câmpulă acestei tinere 
culturi, ce facemă noi și cum lu- 
crămă noi ca plantele cele bune 
și sănătâse să nu fiă năpădite de 
buruieni, cari se împedece rodi
rea și sporirea loră?

Sciută și de obște cunoscută 
lucru este, că cultura unui poporă 
se susține și se respândesce prin 
literatura lui. De ce stă^uimu noi, 
ca se avemă scble românescl, se 
înmulțimu numerulă cărturariloră 
români, decă nu cu scopă de a 
face se înflorescă literatura ro
mână și prin ea să se lățescă și 
se se înalțe și cultura nostră na
țională, fără de care noi nu pu
temă ave nici traiu fericită, nici 
mulțumire sufletescă, nici vieță 
dăinuitbre ca poporă română ?

Așa este și așa se cuvine se fia.
Der ce trebue se aucțimă și se 

vedemă noi a<ji?
Trebue se aucjimă și se vedemă, 

că mulțime de preoți și mireni 
fruntași de ai noștri de pe la sate 
și de pe la orașe nu ținu și nu 
citescă nici o foiă românescă, ne
cum se’și mai procure și cărți ro
mânescl ; trebue să aucțimă și să 
vedemă, că parte din ei se înde- 
letnicescă numai și numai cu ce
tirea de foi și de scrieri străine, 

pe când de literatura românescă 
nici capulă nu’i dâre.

Intrebămă acum : mai merită 
ore să se număscă Români aceia, 
cari avendă prilejă prea de ajunsă, 
nu dorescă a se’mpărtăși din is- 
vorulu vieții nostre spirituale, nu 
găsescă plăcere de a se îndulci de 
frumsețile limbei și gândirei ro
mânescl?

Der nepăsarea acesta a unei 
părți destulă de mari dintre Ro
mânii noștri cu carte are, în îm
prejurările critice de ac}î, urmări 
îndoită de stricăcibse.

Pe când la noi s’aude mereu 
plângerea, că prea mare nepăsare 
arată Românii noștri față cu litera
tura națională românescă, pe atunci 
dușmanii culturei ndstre lucreză 
cu zelă pentru scopurile loră. Și 
decă conducătorii noștri nu se’n- 
grijescă destulă pentru lățirea scrie- 
riloru românesc!, au de altă parte 
destulă grije Kulturegyleturile ca 
să lățescă scrierile loră unguresc! 
și între cărturarii noștri români. 
Pentru aceea au și fostă înființate.

Nu de multă ni s’a raportată, 
că foia șovinistă și dușmană na- 
țiunei nbstre „Magyar Allam“ se 
lățesce totă mai multă printre 
preoții români uniți din unele ți
nuturi și că li-se dă și gratuită 
numai ca se o citescă.

Acum ni-se împărtășesce că 
între preoții români se respân
desce erăși o carte șovinistă un
gurescă întitulată: „Ungaria n’a 
fostă, ci va fi.1'

Autorulu acestei cărți între- 
buințeză ună mijlocii rafinată de 
a ’și vinde cartea pe la preoții 
noștri, apelândă la simțulu loră 
de umanitate, sub cuventă că ar 
fi lipsită și săracă.

Astfelă se furișeză literatura 
ungurescă între cărturarii noștri, 
aci sub masca generositității, aci 
cerșindu, aci împunendu-se prin 
amenințări, cum se’ntemplă de 
pildă cu învățătorii noștri, cărora 
li-se trimită foile pedagogice un
guresc!.

Să nu mai luămă lucrurile așa 

ușoră cum suntemă învățați, căci 
este în jocă totă ce putemă ave 
mai scumpă, cultura nostră ro
mânescă. Să ne lăpedămu odată 
de nepăsarea, care ne-a adusă a- 
tâta rău, și să ne obicinuimă a 
cerceta mai aspru vorbele acelora, 
cari în societatea nostră se laudă 
a fi Români, să le cumpănimă cu 
faptele loră, și decă ne vomă con
vinge că nu sprijinescă literatura 
nâstră românescă, se’i biciuimu 
cum se cuvine.

Căci bine să-și însemne toți 
Românii cu carte, că decă Ro
mâni voescă să fiă, trebue să iu- 
bescă înainte de tâte cartea ro
mânescă, pentru că fără carte ro
mânescă, nu pote fi vieță și viitoră 
românescă.

ZESe^rista, politică.
Din năuntrn. Legea militară s’a des- 

bătută și în camera magnațiloră. Discu- 
siunea a fostă introdusă printr’ună lungă 
discursă, ce l’a ținută contele Iuliu An- 
drassy în comisiunea pentru armată. 
Fostulă ministru, care se bucură de mare 
vedă la Unguri, a declarată, că densulă 
nu vede nici ună periculă în aceea, că 
armata e comună și că oficerii trebue se 
învețe nemțesce. Mai departe a combă
tută nisuințele celoră din stânga de a 
înființa o armată independentă maghiară, 
dicendă că ceea ce s’a hotărîtă la 1867 
nu s’a hotărîtă numai provisoră, ci de
finitivă pentru nenumărate generațiunl. 
Contele Andrassy cu discursulă său a 
venită în ajutoră cabinetului Tisza, er 
celoră din oposiția maghiară le-a pre
gătită o mare desamăgire. „Cum se 
pote", strigă ei, „națiunea ungurescă se 
nu mai cuteze în viitoră nici a spera, că 
va deveni independentă? Decă nu pu
temă merge înainte, trebue să dămă în- 
dărătă!“ Andrassy a vorbită și de res- 
boiulă apropiată și de alianța cu Ger
mania, care trebue cultivată și bine păs
trată — se înțelege că numai învețândă 
tinerii unguri bine nemțesce. In camera 
magnațiloră a mai vorbită în favorea 
legei militare și Esc. Sa Metropolitulă 
Miron Romanul și episcopulă evangelică 
săsescă Teutsch.

FOILETONULtJ „GAZ. TRANSA

FATA IOBAGIULUI.
(Povestită de Ionu Bâltagu, vendătoru de 

făclii bisericescl).
Cam sub domnia lui Matia-craiu, 

când între ămenii de atunci se vorbea 
de dreptate și umbla din sată în sată 
vestea, că atâtă de bine va fi în țeră, 
încâtă săracii voră ferbe cu apă, și când 
vor ave de unde voră be și vină, domnii 
și bogătanii voră umbla pe josă, er io
bagii și sărăntocii călare pe bâtă, avend 
însă și unii și alții dreptulă de a umbla 
pe josă în lipsă de cai: pe acelă timpă 
trăia ună bogătană de domnu, anume 
Kalapacs Pista în comuna Bate-o-Domne, 
în verstă ca de vr’o 40 de ani întorși 
pe dosă, care totodată era și solgăbirău.

Intr’o di, cum era p’atuncl iobăgia 
domnescă, Kalapacs eși pe hotară la 
câmpă să vedă cum seceră și cum pună 
clăile pe păru cei 200 de secerători io
bagi. Bireulă, care pănă să viă „măria 
sa“ măsurase la vr’o sută de inși câte 

25 de bețe, vădendă pe Kalapacs venind, 
de departe îi eși înainte și’i raportă cum 
stau trebile, cum le-a scuturată iobagi- 
loră „cojoculă“, er „măria sau frecân- 
du-șl manile de bucuriă și plăcere, lăudă 
pe birău.

Kalapacs ajunse la bieții muncitori, 
începu a’șl răsuci mustața și a încrunta 
sprîncenele, și’i amenință că, decă în 
diua următore nu se voră purta mai 
bine, va pune să le numere nu câte 25, 
ci câte 50 de bețe, pentru că elă ca 
solgăbirău și nemeșă are dreptulă și pu
terea să facă cu proștii și cu iobagii lui 
ce vrea.

Der pentru ca în totă casulă să 
aibă pricină și prilejă de a’i chinui pe 
bieții omeni a doua di, și ca nici năptea 
să nu o petrecă ei fără grije și în o- 
dihnă, îi adună împrejurulă lui și le puse 
următorea întrebare spre deslegare:

„ Cum vine și ce însemneză, că: trei 
potu hrăni pe nouc, der nouă nu potă hrăni 
pe trei?"

Pănă dimineța trebuiau bieții 6- 

menl să deslege întrebarea, că decă nu, 
mâncau strașnică bătaiă și perdeau totă 
ce aveau, adecă mai bine cjisfl, li-se lua 
totă ce aveu.

Mare groză și mâhnire cuprinse 
pe bieții omeni, căci sciau ei bine, că 
poruncile domnescl pe timpulă acela e- 
rau mai mari decâtă cum e în diua de 
adl ună blidă de lapte cu mămăligă. De 
geaba și-au bătută ei capulă totă diua și 
noptea întregă, că n’au putută să gâ- 
cescă. Destulă că, neprindendu’i som- 
nulă de îngândurați ce erau, desă de di- 
mineță se aflau toți la lucru în câmpă, 
de gândeai că așa s’au vorbită, și lucrau 
sărmanii de le curgeau sudorile cum curgă 
păraele vera când plouă, și’șl frământau 
și creerii să deslege întrebarea nendu- 
ratului loră domnă, der n’o puteau scote 
la capătă.

— „Ecă vine domnulă striga deo
dată ună moșă bătrână. „Vai, de ca
pulă nostru, ce ne vomă face?“

— „Las’ să vieu, <jise atunci ună 
secerătoră mai tînără, care’șl luase inima 

în dinți, „voiu începe să cântă cu flue- 
rulă, eră voi, Petre și Idne, începeți a 
juca, și voi, Vasile și Irimie, începeți 
a chiui:

Greu e vera a munci
La domnii cu pintenii,
Greu e vera a lucra
La domnii cari-su așa 
Ca și Kalapacs Pista. 
Der sosi-va vremea bună 
Când nu vomă umbla la slujbă.

„Apoi 4icețl ȘÎ unguresce:
Zenki mosa 
Gengi Roza 

și când va fi mai aprope de noi stri
gați tare:

Sarga rigo pillango 
Ne horditso sok ringyo

pentru că scițl voi, că trăsnitulă de elă 
de aceea nu s’a însurată pănă acuma 
fiindă-că șl-a păpată tinerețele ducendă 
vieță destrăbălată prin Clușiu, Gherla și 
Aiudă. Să nu vă temeți de nimică, am 
să vorbescă eu cu elă cum vorbeam eu 
căpitanulă meu în cătăniă, când nu ne 
da prefundă țpâne) deajunsă; că doră

tr.ua
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Când pentru prima oră d. V. A. 
Urechiă mi-a vorbită de bustulă meu, eu 
i-am răspunsă printr’ună refusă catego
rică. D-sa insă mi-a Zisă: „Fii bună de 
nu ie opune, căci eu nu facă acesta 
pentru d-ta, — trebuesce cu toți să ne 
silimă să facemă educațiunea tinereloră 
generațiunl și să le obiclnuimă a ave 
recunoscință pentru aceia, cari muucescă 
in acestă țeră, cari se devoteză unei idei 
și îi consacră totă timpulă, totă activi
tatea, totă inteligența, totă energia loră“.

In asemenea termeni generali am 
primită și primescă onorea ce mi-se face 
și exprimă mulțumirile mele d-lui V. A. 
Urecliiă, precum și tuturoră membriloră 
Ateneului, cari s'au asociată cu d-sa.

Exprimă asemenea gratitudinea mea 
domneloră române cari s’au asociată cu 
actulă d-lui V. A. Urechiă, după cum 
sa asociată cu atâta aventă cu ideea 
clădirei acestui templu ală artei și sci- 
inței care, în mare parte, este opera dom- 
nieloră-loră, și termină rugându-le de a 
veni câtă mai desă în acestă incintă spre 
a arunca o radă de ideală și a ne înălța 
în acele regiuni superiore în care senti
mentele au mai multă delicateță, cuge
tarea o mai mare vigore, pasiunile mai 
multă nobleță, amorală o mai lungă du
rată, sorele o mai mare splendore.

Sire! Domnă! Ateneulă, mândru 
de a vede pe auguștii suverani ai țârei 
asistândă astăseră la acestă solemnitate, 
viu respectuosu a depune la piciorele 
MM. VV. espresiunea devotamentului 
iubitei și recunoscinței sale, să’ml fie 
permisă, domneloră-mele și domniloră- 
mei, a vă ruga să vă asociațl cu noi, 
într’ună sentimentă de gratitudine co
mună cătră auguștii noștri suverani, căci 
fără ală loră înaltă și puternică sprijină 
noi nu amă fi isbutită în intreprinderea 
nostră și nu amu ave fericirea de a ne afla 
astă-seră cu toții în acestă splendidă in
cintă. (Aplause frenetice.)

-A-pelxi-
Subscrișii, având scopulă de a mări 

și îmbogăți biblioteca „Societății de lec
tură a femeiloru române din Turda și 
jură“, care dispune de mijloce forte mo
deste, cu opuri din literatura nostră mo
dernă, venimu în numele societății a 
ruga pe d-nii autori și editori de opuri 
române, se aibă bunătatea a dona câte 
unu esemplaru din opurile loră pentru 
biblioteca societății nostre. Prin acesta 
voră contribui multă la înaintarea sco
pului societății nostre, care este culti
varea membriloră ei și nutrirea simțului 
națională românescă, și’șl voră dobendi 
pentru totdeuna mulțămita și recunos- 
cința nostră.

Turda, 6 Aprilie 1889.
Emilia Rațin, Alesandru P. Ramonjianu,

președintă. secretarial.

Mulțămita. publică.
Subscrișii, în numele „Societății de

lectură a femeiloră române din Turda și 
jurăd, venimă prin acesta a aduce cele 
mai sincere mulțămite d -lui redactoră 
N. F. Negruță, din Gherla, pentru suma 
de fl. 18.42 și 21 de opuri în 24 de vo
lume, parte mare din editura proprie, 
donate societății nostre.

Turda, în 6 Aprilie 1889.
Emilia Rațiu, Alexandru Popd Ramonjiand

prosidentă. secretaru.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS*
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta)

Bucuresci, 13 Aprilie. Respun- 
Zendu la interpelațiunile deputa
tului Tache Ionescu, d-lu ministru- 
președinte Catargiu a declaratu, că 
România trebue se observe o po
litică de neutralitate.

Parisu, 13 Aprilie. Senatulă după 
o ședință furtunosă, care a fostă 
secretă, a decisă cu 210 contra 
55 voturi a se trage în cercetare 
criminală generalulu Boulanger, 
Rochefort și Dillon.

Roma, 13 Aprilie. Ministru-pre- 
ședinte Crispi va însoți pe regele 
Umberto în călătoria sa la Ber
lină.

Berlinu. 13 Aprilie. Se <}ice că 
Papa dela Roma a propusă înfi
ințarea unei arcliiepiscopii catolice 
în Berlinu.

EDUC AȚIUO. =

Cum trebue se fie crescerea, 
ce părinții o dau copiiloru, pentru ca școla 
se-și ajungă mai cu înlesnire înaltulu ei scopul

Motto: Copii buni suntă bucuria 
părinților^, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loră. 

(Urmare.)
Ciasurile cele mai plăcute ale 

Tale se-Țî fiă acelea, care le pe
treci în mijloculă copiiloru Tei.

Unu ciasu, doue, jertfite pentru 
odraslele Tale, voră face ca jertfa 
Ta să fie însoțită de adevărate 
binecuvântări ceresc!.

Și în adeveru, nici nu ’ml 
potă închipui o petrecere mai plă
cută, decâtă a fi cineva în mijlo- 
culu copiiloră sei: a privi la jo
curile și bucuriile loru, a vorbi cu 
ei, a fi cu băgare de semă, cum 
sufletulă loră se desvoltă, a vede 
cum mintea loră copilărescă se 
maturesce, cum inima loru se pă
trunde de simțiri pentru ce e cu
venită, pentru ce e frumosă și 
sfântă, preste totu, cum învățătu
rile și povețele părintescl, ca nisce 
bune semințe prindă rădăcini, ră
sară și înflorescă în inima loru, 
cum chipulă sufletescu ală pă- 
rințiloră se oglindesce în vieța 
copiiloră. O, este o bucurie, cu 
care nici una alta pe lume n’are 

semenu; e o petrecere, care e mai 
desfătătore decâtă ori ce altă pe
trecere: a se vede o mamă, a se 
vede unu tată, fie câtă de amă- 
rîtă vieța loru, încunjurați de bunii 
și ascultătorii loru fii și fice.

„A sci, că copiii noștri suntu o 
parte din noi, a ave convingerea, 
că în mijloculă unoră fii bine cres
cuți în frica Domnului nicl-odată 
nu poți ave cuvântă de supărare 
și îngrijire, căci slăbiciunile ce te 
apasă și grijile ce’țl albescu 
perii capului, ei ți-le depărteză cu 
delicateță și prevenire; a fi sigură 
că numele tău, cliipulă tău, firulă 
cugetăriloră tale, care tu numai 
le începuși, ei ți’lă ducă și’lă portă 
mai departe; a fi încredințată, că 
aducerea aminte de tine mai e 
vie și atunci, când obositele tale 
ose de multă deja au putrecjitu și 
s’au prefăcută în pulbere în sînulă 
mormântului tău; a sci în urmă, 
că rodele osteneleloră și sudoriloră 
tale, ce ți-au cursă pe fruntea ta 
în restimpu de 40—50 de ani, nu 
rămână în manile unoră chironoml 
streini, cari în sufletulă loră saltă 
de bucurie, pentru-că perindă tu 
de pe pămentă, le rămâne o avere 
pentru-care ei n’au asudată nici
odată, o! acestea suntă cele mai 
dulci cugetări, cari potă răsări 
vre-odată în mintea omenescă“. 
Obiceiulă de a’șl petrece mama 
Zilnică afară din casă și a’șî lăsa 
pe copiii loră în grija servitoreloră, 
boneloră și guvernanteloră, a 
coruptă inimile multoră copii, și 
totă acestă obiceiu funestă a in
trodusă în multe familii însemnate 
d’ale năstre turburarea fericirei 
casnice, amărîciune și despera- 
țiune.

Se plânge domna Despina, că 
din toți copiii săi, câți i-a avută 
la școlă, nu s’a alesă nimică alta 
decâtă nisce omeni stricați, că 
densa este cea mai nefericită mamă.

Deră cine portă vina ?
Adevărulă vorbindă, nimeni al- 

tulă decâtă Dumnea-ei. Căci pe 
copiii ei nimeni nu i-a văcjută 
vre-o dată cu densa, ci numai cu 
servitorea și în societatea servitore- 
loră.

Ei ’! era urîtu să petră,că cu 
„broscele“ de copii, cum îi numia 
adeseori, ca să le fi dată vre-o po- 
vață bună, ună bună exemplu ; 
ca să fi condusă cu înțelepciune 
crescerea acelora, pe cari dumne
zeirea i-a încredințată ei spre în
grijire și pentru cari ea va ave 
să dea odată samă înaintea lui 
D-c|eu.

Densa avea alte gusturi, îi plă
cea să petrecă săptămâna întregă 
afară din casă, stândă de taifasuri 
acțl la domna C., mâne la domna 

F. și așa mai departe în fiece Z> 
în soarele și în conversații banale.

Așa era domna Despina; era 
bărbatulu ei D. Vioreanu era 
atâtă de ocupată cu afacerile, 
încâtă socotea c’a perdutu ciasulu, 
în care trebuia să mai ședă și cu 
copiii săi. Elu îșl petrecea timpulă 
necontenită cu felă de felă de so
coteli. După-ce isprăvia cu acestea, 
lua gazeta, sbura cu ochii peste 
ea și se opria numai la sfîrșită, 
unde era însemnată cursulă bani- 
loru și feluriteloră hârtii de valore. 
Vai de copilulă care l’ar fi între
ruptă, când cetia cum stă agiulă, 
seu când cetia vre-unu anunță 
despre vre-o afacere, unde afla 
ceva chilipiru.

Mama fiindă dusă de a casă, 
bieții băețl cari nu îndrăsniau să 
vorbescă ună cuvântă cătră tatălă 
loru uriciosă, întrau sărmanii în 
bucătăriă și’șl petreceau cu servi- 
torea, care scia să umble cu ei 
de Zece ori mai bine decâtă stă- 
până-sa. Ea le aducea o cărticică 
cu chipuri și le arăta felă de felă 
de lucruri, cari deșteptau curiosi- 
tatea și interesulă loră. Le spunea 
apoi câte o istorioră despre ce a 
pățită ună lupă care căZuse într’o 
gropă unde era și ună țapă și o 
vulpe, seu le istorisia ceva despre 
iepure, cum e elu de sprintenă la 
fugă și câtă e de bună, trasă în 
frigare. Adeseori le spunea băeți- 
loră felă de felă de povești despre 
„fata bărbată și cea leneșe,“ ce au 
pățită ele la sfânta Vinere, alte
ori în sfîrșită despre feciorulă de 
împărată și despre merele de aură.

Și băeții simțiau mare plăcere 
la poveștile ei și ară fi ascultată 
ciasurl întregi cu gura căscată. 
Atâtă de multă le plăcea, când îșl 
deschidea ea gura și o numiau 
toți: „Dragă Ueană“, și’i Zic®au; 
„Spune, dragă Ileano, spune11, și’i 
încredințau, ca răsplată pentru 
spusele ei, tote tainele inimei loru. 

(Va urma).

hcoitomiA.
Sterpirea buruieneloru.

(Urmare din Nro. 64 alu „Gaz. Trans“.)

Amă arătată, că decă voimă să ne 
ținemu pământurile curate de buruiene, 
trebue sS le lucrămă în modă potrivitu și 
înțelepțesce cu grapa cu feră late, cu 
extirpatorulă, cu plugulă etc. Procedura 
amintită acolo nu are de urmare numai 
sterpirea buruieneloră, ci ne aduce și alte 
folose forte însemnate. Decă lucrăm îi 
miriștea bucatelorti iernatice vera după 
seceristi și tomna în modulă amintită, 
în primăvera următore nu mai este de 
lipsă să arămă pământurile din nou îna
inte de a-le sămăna cu bucate văratice ;

găta râsboiulă, eu m’am apucată să ur- 
Zescă tortulă. Der etă vă spună să nu 
zăboviți cu lucrulă, căci altcum nu potă 
găta pânza, șl-apoi eu mai am și alte 
celea de făcută.“

Birăulă se întorse într’ună sufletă la 
Kalapacs Pista și arătându’i fusulă, îi 
spuse ce a disă Florica. Atunci neme- 
șulă începu să 'njure de cătrănită ce era 
și să strige, că cum să potă face răsboiu 
din fusă. Mai bine îșl retrase porunca 
cu țăsutulă, der erășl ca să nu rămână 
Florica nepedepsită, pentru-că și de as- 
tădată l’a rămasă pe nemeșulă, acesta 
dete birăului ună răvară spartă (61ă) de 
mămăligă, din care lipsia ună hârbă, cu 
porunca ca să-lă ducă la Florica să-lă 
cârpescă.

Birăulă se duse repede la Florica 
și’i spuse, că „măria-sa“ șl-a retrasă po
runca cu țăsutulă vestminteloră, der i-a 
trimesă ola de mămăligă să o cârpescă.

— „’I voiu împlini porunca,“ 4’se 
Florica„, der să facă bine „măria-sa“ să 

întorcă ola pe dosă, pentru, că petecile 
pe dosu se pună și se cosă. Grăbesce, 
jupâne birău, ca să vii curendu îndărătu 
pănă ce nu aruncă aculă din mână, că 
eu pănă ce vei veni voiu căuta peteciU.

Birăulă se duse repede la Kalapacs 
Pista și’i spuse ce a disă Florica. Atunci 
nemeșulă așa se înfuria de năcăjită și 
cătrănită ce era pe Florica, încâtă trânti 
ăla de pămentă de totă fărîme se făcu. 
Apoi dete birăului aspră poruncă să 
mergă la Florica și să’i spună, că a 
doua di dimineța să fiă la elu în curte 
împreună cu tată-său.

Acuma birăulă, năcăjită de atâtea 
drumuri zadarnice, se duse furiosă la 
Florica, der nu mai întră în casă, ci 
dete cu bâta în burdufulă ferestrii, — 
așa erau p’atuncl terestrile caseloră io- 
băgescl — și’i spuse cea mai nouă po
runcă a „măriei-sale*. Fata nici că 
se turbură, ci’i răspunse, că’i va împlini 
porunca.

Florica era fată săracă, nu-i vorbă, 

ca o fată de iobagiu, der era frumosă 
ca ună ângeră din ceră, apoi cu minte 
și lucrătore, bună și cu purtare frumosă, 
de nu’i găsei soță într’ună ținută întregă. 
Asta o băgase bine de semă Kalapacs 
Pista.

Desă de dimineță Tdderă Sfăcăilă 
și Florica porniră la curtea nemeșescă; 
fata mergea fără grije, der tată-său era 
îngândurată de totă. Când sosiră acolo, 
aflară pe Kalapacs Pista plimbându-se 
prin ocolă cu pipa’n gură și cu bâta’n 
mână. Ii deteră „bună diminețau și’i 
poftiră „măriei sale“ și ani multi, scițl 
ca iobagii nemeșiloră.

Mare fii mirarea Florichii și a lui 
Tdderă, când se vădură primiți de Ka
lapacs Pista, cum nu mai fusese primită 
nici ună iobagiu Nu sciau ce să credă 
și în uimirea loră abia’i putură spune, 
că au venită să’i auZă porunca.

Kalapacs Pista nici una nici două 
le spuse, că elă vrea să ia pe Florica 
de nevastă. Când auZi Tdderă Sfăcăilă 

pe nemeșulă grăindă astfelă, credu că 
„măria sau vrea să-și bată jocă de ei; 
Florica însă zîmbea și aruncândă o pri
vire plină de mândriă asupra nemeșului, 
Zise:

— „Mă’nvoescă, der numai așa, ca 
eu să rămână Româncă și tatălă meu 
iobagiu.*

Kalapacs Pista nu se’mpotrivi de 
locă, era veselă că-lă ia o Româncă ca 
Florica cea frumosă și cu minte a ioba- 
giului Tdderă Sfăcăilă. Der puse și elă 
o condițiune, ca adecă Florica să nu se 
amestece în trebile lui și atunci tdte vor 
merge bine.u

Peste optă Zile preotulă românescă 
îi cununară, er la masă și la petrecere, 
care ținu două Zile și două nopți, s’au 
împărtășită toți iobagii de pe moșia lui 
KalapacB Pista, pentru că așa a voită 
Florica. (Va urma.) 
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din contră amil face o greșâlă forte mare 
decă le-amil ara din nou. Calea cea mai 
potrivită și singură corectă este, ca să 
sămănăma bucatele de vâră pe arătura 
de tomnă; sămența o putemă întrupa 
pământului după împrejurări: cu grapa 
cu feră late seu cu estirpatorulă.

Decă voima să arăma pământurile 
primăvera înainte de a-le sămăna cu 
bucate văratice, acesta n’o putema face 
îndată, ce se topesce neua, ci trebue să 
așteptăma cu aratula, mai cu semă la 
pământurile, care suuta multa-puțina lu- 
tose, pănă atunci, pănă când pămentula 
nu se sventă, nu se sbicesce pănă la o 
adâncime dre-care. In timpulă acesta pă
mentula dela suprafață se uscă de tota, 
și decă arăma, pământula umeda, jilava 
îla scotema la suprafață, er pe cela us
cată îla îngropămă de desubta. Urmândă 
apoi după acesta vreme secetosă, arătura 
se uscă atâta de tare, încâta sămânătu- 
rile de primăveră tânjesca forte multă.

Decă sămănăma însă bucatele de 
veră pe arătura de tomnă, putema în
cepe cu sămănatulă mai de timpuriu, și 
anume putema începe îndată ce s’au 
sventată și s’a sbicită pătura de de
asupra a arăturei la o adâncime de 6 
centimetri, și o putema lucra cu grapa 
de rând ă, cu grapa cu feră late seu cu 
estirpatorula. Purcedenda astfelă, pămân- 
tulă umeda și jilava rămâne de desubtă 
și, fiind-că pătura de de-asupra a lui 
este puhavă și forte porosă, se uscă nu
mai forte încetă și anevoiă. Pământula 
își păstreză ume4âla de peste ernă, și 
plantele potu răbda seceta timpă mai 
îndelungată fără ca din pricina acesta 
să sufere vre-o stricăciune.

Sămănândă bucatele văratice pe a- 
rătura de tomnă, putemă isprăvi cu să
mănatulă mai de timpuriu. In casulă a- 
cesta pământurile nu le mai arămă din nou 
și astfelă scăpămă de ună lucru care, după 
cum este bine sciută, ține timpă destulă 
de îndelungată; isprăvindu însă mai de 
timpuriu cu sămănatulă, bucatele văra
tice încă se cocă mai de timpuriu și 
recolta o putemă face într’ună timpă, 
când diua este mai lungă și vremea de obi- 
ceiu mai frumosă și mai bună; er de 
altă parte isprăvindă mai de timpuriu 
cu recolta câștigămă timpulă trebuin- 
ciosă, ca să putemă lucra miriștea în 
modulă arătată.

Decă lucrămă și miriștea bucateloră 
văratice de două-orl, odată mai puțină 
adânca și odată mai adâncă, cea dintâi 
lucrare, ce avemă s’o facemu primăvera 
următore, este ca să grăpămă pământu
rile. Prin acesta mijlocimă ca buruienele 
să răsară înainte de a sămăna pămân
turile cu bucate, și astfelu să le putemu 
nimici.

Mai curândă și mai bine putemu 
stârpi buruienele, decă lăsămă pămân
turile în ogoru; der spre acesta scopă 
nu este destulă, ca să le arămu numai, 
ci trebue să le și grăpămă și tăvălăgimu 
și cu deosebire trebue să le tăvălăgimă 
decă vremea este uscată secetosă; prin 
acesta țărîna vine mai aprope de să- 
mânțele buruieneloru și acestea potu 
răsări mai ușoră, de altă parte spargemă 
brușii (bulgării), în care se află sămânțe 
de buruiene. Decă pămentulă se măruu- 
țesce pre tare și se face pr< puhai, care 
împrejurare pote fi stricăciosă pentru 
bucatele iernatice, atunci arămu pămân
turile cătră finea verii seu la începutulă 
tomnei, decă se pote, pe vreme ploiosă, 
și apoi nu le mai grăpămă și tăvălăgimă. 
Facemă o mare greșelă decă arămă pă
mentula din nou, îndată ce se ivescă pe 
elă cele dintâiu buruiene; pământulu nu 
trebue arată din nou pănă atunci pănă 
când nu răsară tote sămânțele de buru
iene, care nu se află prâ afundă în pă
mântii. Cu câtă suntă pământurile mai 
înverdite, cu atâtă este mai bine, pentru 
că atunci stârpimă cu atâtă mai multe 
buruiene. Buruienele trebue să fie mă- 
rișore și unele din ele, care crescă mai 
repede, trebue se fie în flore; acesta nu 
strică nimică, ci din contră este spre 
bine și folosă, pentru-că îngropândă ier

burile în pământă, pământula se gu- 
noiesce.

Să înțelege desine că nu trebue să 
amânămă cu aratulă pănă când facă 
buruienele sămânțe și se cocă. Sămân- 
țele buruieneloră, care se află la su
prafața pământului seu aprope de su
prafață nu răsară pe vreme secetosă și 
totă astfelă nu răsară nici sămânțele bu
ruieneloră, care se află pre afundă în 
pământă; de aceea arătura mai adâncă 
trebue s’o curățimă de buruiene din pă
tură în pătură. Spre scopulă acesta a- 
rămă pământurile odată de totă în afară 
apoi ceva mai adâncă și în sfârșită la 
adâncimea obicinuită. După fie-care ară
tură avemă să grăpămă și fiindă vremea 
secetosă să și tăvălăgimă.

(Va urma.)

Ceva despre pomăritu.
(Urmare). 

P o m ăr i a.
Grădina, din care voimă să facemă 

pomăriă, trebue mai întâiu. să o culti- 
vămă câțiva ani cu plante de sapă: cu- 
curuză, crumpene, (cartofi, picioicl) napi. 
Numai cultivată astfeliu devine bună de 
pomărită ; în țelină nu priescă pomii așa 
bine. Acum se ivesce întrebarea, ce se 
facemă ca să avemă pomi ? Să-i cum- 
părămă dela pomologl? Se-i aducemă 
de pe câmpă și din păduri? Ori să-i 
prăsimă din sămânță? La aceste între
bări o să mă încercă a răspunde în ur- 
mătorele:

1) Pomi cumpărați eu nu bucurosă 
ași pune în grădina mea; de-o parte 
pentru-că suntă scumpi, de fiăcare po- 
mișoră trebue să plătimă 30—50 cr., de 
altă parte nu suntemă siguri despre so- 
iulă care-lă cumpărămă și în fine, rară 
pote fi loculă pomăriei de unde cumpă
rămă pomii întocmai ca pământulă po
măriei nostre ; decă pământulă pomăriei, 
de unde aducemă pomii, e mai bună 
decâtă a pomăriei nostre — pomii voră 
tânji, voru suferi la noi în grădină ; decă 
cumva pământulu aceleia ar fi mai slabă, 
atunci aduși la noi s’ar desvolta prea 
repede și ar fi prea fragedl, încâtă la 
fiecare adiere de vântă vomă vede daune 
în pomi, desbinărl de crengi și chiar 
pomi rupțl.

Suntă însă cașuri când trebue să 
cumpărămu pomi pentru de a-i ave de 
matce (Mutter-Baume), din cari adecă 
vomă altui mai mulțl cu timpulu. Atunci 
băgămă de semă, decă loculă de unde 
îi aducemă e mai slabă, decâtu ală gră- 
dinei nostre, atunci pomișorii cumpărați 
îi proptimă bine cu pari, ca să nu-i 
potă strica ventulă; decă însă loculă, 
de unde-i aducemă e mai bună decâtă 
ală grădinei nostre, atunci ciuntămă po
mișorii scurtu ca astfelă să nu aibă de-a 
nutri multă lemnu, pănă se dedau în 
noulă pămentu.

2) Din pădure și din câmpă ar fi 
bine să aducemă pomii ce-i aflămă, cari 
apoi puși la noi în grădină să-i altuimă; 
der cu greu aflămă atâtă de mulțl câți 
ne trebuescă, ori decă da, cu greu’i 
putemu scote, fără de a le vătăma rădă- 
cinele; și mai e ceva: cei mai mulțl 
suntă forte bătrâni deși la vedere ni-se 
pară subțirei; astfeliu nu prea mare is
pravă amu face cu astfelu de pomi aduși 
din păduri. Nu dică însă să nu se aducă, 
decă aflămu frumoși, tineri, bine cres
cuți, der să vedemu a-i scote cu tătă 
băgarea de semă ca să nu le stri- 
cămă rădăcinele, apoi să-i curățimă, 
fără a le juli din cojă și să-i lăsămă de 
unu stată de omu de lungi, cu deose- 
sebire cei cari-să de groși ca coda gre
blei și ca furcile, că aceia apoi, decă 
s’au prinsă bine în grădina nostră, apoi 
îi putemă altui acolo susă, câtă diu lăs
tarii altuițl să se formeze coronele nu
mai decâtă. Astfelă de pomi, aduși mari 
din pădure și altuițl susu sub coronă, 
pote omulă vede mulțl și frumoși în co
munele săsescl Iadă și Aldru, puși rendă 
pe lângă drumulă sateloră. Apoi ceva 
bună și este în pomii aduși din pădure, 
ei suntă de regulă tare pădureți, sălba

tici, deci și au ună lemnă forte tare; 
decă deci amă putută prinde pomi săl
batici și i-amă altuită, atunci putemă fi 
siguri că avemă pomii cei mai trainici.

3) Modulă celă mai rațională, celă 
mai practică și totodată celă mai ușoră 
de a cultiva pomii, este scmenarea. Etă 
cum se întâmplă acesta: Săpămă în gră
dina nostră o tablă de locă cam câtă 
fața casei, ori putemă și mai mare de 
vomă voi, der o săpămă afundă, cam 
de două hârlețe ('/2 metru) adecă o ri- 
golămă. Apoi tabla aceea bine săpată o 
greblămă bine, o planisămă frumosă, 
alegemă tote rădăcinuțele, rămășițele de 
plante și pietrile din ea, și facemă stra
turi cam de ună metru de late. Printre 
straturi facemă cărărușl pre unde să pu
temă umbla și unde să se scurgă apa 
n timpă de ploiă multă, er în timpă de 
secetă să avemă unde turna apa care 
să intre la rădăcinele pomișoriloră. După 
aceea, de-alungulă stratului facemă șan- 
țurele drepte, pre lângă sforă, și afunde 
ca de două degete. Totulă e acum gata, 
putemă deci sămăna, der ce ? și cum ?

Etă! Prunele, piersecile, cireșele, vi- 
șinile și cornele le punemă în șănțurele 
așa, cum cadă de pre pomă, adecă 
fructulă întregii, cu carne și cu sîmbure cu 
totu, și adecă atunci, când cade de pe 
pomă, decă straturile suntă gata și 
decă pomele au cădută de copte. Acestea 
le putemă pune cam de ună lată de 
mână de departe una de alta. Totă 
asemenea punemu și nucile și alunele 
(ori de voimu a ne prăsi ștejarl și fagi 
punemă totă astfeliu ghinda și jirulă) 
apoi le astupămă cu puțină pământă 
bună, fără de a-lă apăsa. Să băgămă 
însă de semă: cireșele și vișinele le 
punemă colea pe la Sân-Petru, când 
suntă copte bine, caisele cam pe la Ilie 
prorocă, er persecile, prunele și nucile 
colo tomna, după Riua Crucii, când suntă 
copte bine. Fructele acestea le punemă 
întregi de sămânță ca carnea loră să 
ajute putredimea sîmburelui ososu, ca 
cu atâtă mai sigură să încolțescă. Pu- 
tredirea aceea servesce totă odată și la 
gunoire.

Din meri, perl și gutui semănămă 
însă numai sămânța, adecă sîmburii loră, 
și adecă numai sîmburii din pomele bine 
copte, cari se cunoscă de pe colore, că 
suntă negri.

Când, se semenămu semințe de meru și de peră?
La acestă întrebare celă mai nime

rită răspunsă ni-lă dă natura, care face 
ca fructele copte să cadă de pe pomă. 
Cum au cădută, putemă lua semințele 
și a le sămăna în straturile pregătite 
cum spusei mai susu. Ar urma deci, că 
simburii mereloră și pereloră să-i sămănăm 
tomna, ceea ce e și forte bine, căci peste 
iernă putre4esce învălișulă sîmburiloră și 
primăvera des de timpuriu răsară frumosă 
și crescă în suculă ploiloră de primăveră și 
în suculă omătului. Der sunt cașuri de tom
na nu putemu sămăna nici decâtă: ori 
că suntemă atâtă de învăluițl cu alte 
lucrări economice de nu ne putemă rupe 
timpă pănă ne tre4imă cu ierna’n spate; 
ori că nu amă avută sămânță ori că vedem 
că suntă forte mulțl șorecl. In casulă din 
urmă apoi, chiar de amă ave totă ce 
ne trebue, e bine să nu sămânămă pănă 
primăvera, că șorecii, decă dau de se
mințele cele bune de meru și de pâră, 
tote le mănâncă, încâtă numai ici colea 
fărte rară ni-ar răsări câte ună pomișoră. 
Decă deci suntemă siliți să amânămă sămă
natulă sămințeloră de mără și de pâră 
pănă primăvera, atunci sămințele acestea 
le punemă în vase de Iută, punemă pe 
ele năsipu și le aședămă astfeliu în piv 
niță pănă pe timpulă sămănatului. Din 
pomele ce le mâncămă peste iârnă încă 
adunămă semințele și le totă punemă 
bine pănă primăvera. Atunci, îndată ce 
s’a topită neua, straturile și șănțurelele 
fiindu gata din tomnă ne punemă și să- 
mănămă și adecă le potrivimă ca să fie 
cam de două degete o sămință depărtată 
de alta, le acoperimă cu puțină pământă 

din dunga șănțurelului și-i dămă bună pace. 
Semințele semauate din tomnă, colea pela 
Sân-Georgiu suntă tote răsărite: celea 
sămănate primăvâra voră răsări mai 
târdioră, der totă voră răsări și voră 
cresce forte repede, încâtă colo tomna 
voră fi pomișorii pănă în ghenunche de 
înalțl, și de grosuțl cam ca o penă de gâscă. 
Peste veră, când cere trebuința, după 
câte o ploiță, îi plivimă de buruiene și 
săpămă printre ei cu ună cuțită de lemnă, 
să nu-i vătămămă. Totă așa facemă și 
în anulă ală doile. In tomna a doua 
adecă chiar când au plinită pomișorii 
doi ani dela sămănare, îi scotemă din 
pământă. Atunci apoi nucii, piersecii, 
caisinii și prunii îi putemă răsădi în lo
culă unde au să trăescă de veci — cum 
se 4ice—er merii, perii, cireșii și vișinii 
îi punem: sâu în celariu în năsipă, de 
unde-i luămă și altoimă peste iârnă, seu 
la primăvâra viitore și apoi altuițl gata’i 
punemă âr în străturele anume făcute 
spre acelă scopă și în depărtare cam 
de */2 metru de olaltă, seu îi punemă 
numai decâtă (atunci tomna îndată ce 
i-amă scosă din școla de sămănată) așa 
nealtuițl în străturelele prospete, de
părtați de olaltă de '/2 metru. Acesta e 
scola de altuire, că aci apoi îi altuimă 
și cultivămă mai departe.

Doi ani de dile stă pomulă în acestă 
școlă, unde după ce s’a prinsă altoia, 
griji mă ca să nu aibă prea multe crengi, 
săpămă și plivimă printre ei de câte ori 
cere trebuința și-i ciuntămă de vârfă ca 
să se îngroșe și să-și capete corone fru- 
mose. Ciuntările și curățirile se întâm
plă cu deosebire primăvera, pănă nu dă 
suculă. Când pomii suntu de doi ani al
tuițl suntă vindecate ranele la toți la 
unii se vindecă în vâra dintâiu; atunci 
suntă și destulă de groși, deci îi putemă 
muta la loculă loră de unde nu-i vomă 
mai scote altulă. (Va urma.)

Folosele turteloră de rapiță, cânepă etc. la hrana 
animaleloru.

Deși suntu forte puțini din 
agricultorii noștri, cari să în
trebuințeze turtele, ce rămână 
dela presuirea semențelorO uleiose, 
ca hrană pentru vite, cu tote a- 
cestea am crecjutu, că este în in- 
teresulu acelora, cari se ocupă cu 
agricultura, ca și în ală acelora, 
cari se ocupă cu îngrășarea ani
maleloru, de a cunosce mai bine 
folosele și neajunsurile ce au tur
tele asupra organismului animală. 
Agricultorii, cari făcu mai multă 
întrebuințare de turtele de ină, 
cânepă etc., suntu aceia de pe 
lângă orașe, și făcu usu de aceste 
turte mai cu semă primăvera, când 
nu mai au altă nutrețu seu forte 
puținu, deși aceste turte hrănescă 
fortebine vitele de muncă.

In Anglia și Belgia se între- 
buințeză mai multă turtele de inu, 
decâtă cele de rapiță; nu se potu 
însă întrebuința la hrana anima
leloru turtele de muștaru albu și 
negru și mai cu semă turtele de 
muștaru albu, cari suntu mai pe- 
riculose pentru vitele mari decâtu 
pentru oi. Turtele de ricină suntu 
veninose și s’a constatată, că tbte 
păsările de curte hrănite cu aceste 
turte au murită otrăvite. Turtele 
ce remânu dela fabricarea uleiului 
de măsline suntu de bună calitate, 
der nu se potu întrebuința cu fo- 
losă din pricina sîmburiloră ce 
cuprindă; turtele dela semențele 
Horea sorelui suntă bune pentru 
tbte animalele și mai cu semă 
pentru paserile de curte.

Turtele, pe cari agricultorii 
străini le întrebuințeză mai multă 
la hrana animaleloră, suntă acelea 
de cânepă, camelină, rapiță, ină, 
macu etc.; când întrebuințeză tur
tele de archidă, din pricină că 
suntă puținu cam grețose, le ames
tecă cu sare înainte de a le dă.
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că ouăle lungi producă cocoși și 
cele rotunde găini. „(Ga.-. Pop.)“

INDUSTRIA DE CASĂ.

Lucrulu de mână la băeți.
Cine a urmăriți! cu băgare de semă 

mișcarea, ce s’a făcută pentru crescerea 
tinerimei de sexulă bărbătescă spre lu
cru, s’a putută vede bine, că acea miș
care din ană în ană e totă mai mare și 
totă mai adânci rădăcini prinde. Nu mai 
multă ca de vr’o dece ani s’a împămân
tenită în cele mai multe state înaintate 
în cultură, e primită cu totă căldura în 
țările germane, slave și romanice de o 
potrivă. In Finia, ca și în provinciile os- 
tice ale Rusiei, în Șvedia, Norvegia și 
Danemarca, în Belgia, Holanda, Francia, 
Garmania, Austro-Ungaria, Italia, Serbia, 
Anglia și America nordică, pretutinde- 
nea lucrulă de mână este obiectulă îm- 
prejurulă căruia se învârtesce discusiunea 
și activitatea bărbațiloră de școlă. La 
acestea nicăirl, afară de Francia, nu e 
vorba, că lucrulă de mână să fiă obligat 
în școlele poporale, ci lucrul de mână să fiă 
practicată atâta în școlă, câtă și afară 
de acesta numai pentru întregirea edu- 
cațiunei tinerimei, fără vre-ună scopă de 
câștigă. Acesta este mai alesă idea con- 
ducătore a amiciloră acestei cestiunl în 
Germania. Decă cestiunea lucrului de 
mână este o parte întregitore a educa- 
țiunei, atunci e hotărîtă. că fără ajuto- 
rulă învățătorimei nu pote fi resolvită. 
Fără cunoscința și activitatea învățăto- 
riloră nu pote prospera acestă importantă 
cestiune.

Purcedendă dela acestă principiu, 
reuniunea germană pentru lucrulă de 
mână a înființată în Lipsea institutulă 
pentru cualificațiunea învățătoriloră, ca
rele a ajunsă la resultate forte favora
bile în cei doi ani ai esistenței sale. Cu 
câtă se voră pregăti mai mulțl învăță
tori sistematică prin măestri harnici și 

1 prin bărbați cu școlă pedagogică, cu a- 
tâtă suntă câștigate mai multe puteri 
pentru conducerea instrucțiunei în șed- 
îele de lucru, în asilurile pentru copii 
și în alte asemenea institute de crescere. 
Nu trebue să se perdă din vedere nici 
odată, cumcă aceste institute urmărescă 
scopuri educative prin practica lucrului 
de mână.

Seminarulă germană pentru lucrulă 
de mână se pregătesce spre nouă acti
vitate, căci în anulă de față va întocmi 
trei cursuri de instrucțiune : la Fașă, în 
Iuliu și în Augustă.

In institutulă pedagogică din Lipsea 
pote merge orl-care învățătoră poftitoră 
de învățătură pe 4 seu pe 8 săptămâni, 
cu cheltuell mici. In scurtulă timpă de 
instrucțiă va trebui, vedl-bine, să se în
cordeze totă diua mai multă decâtă ori
când altădată pe timpulă prelegeriloră, 
der pentru acesta îșl va însuși mai iute, 
ca orl-când altădată, cunoscințe în anu
mite specialități, folositore și plăcute tot
odată. In sudorea ferbinte a lucrului 
duce o fericită vieță de studentă.

Măestrii aleși și probați îi dau direc
țiune solidă pedagogică în specialitățile 
de lucru. Oratori versațl îi dau odată 
seu de două ori pe săptămână diferite 
lămuriri spirituale. Se împărtășesce de 
favoră cu prețuri reduse la participarea 
diferiteloră distracții de sera. Sute de scri
sori au arătată deja conducătorului in
stitutului, cumcă învățătorulă consciu de 
chiemarea sa și convinsă de valorea 
lucrulului de mână îșl însușesce cuuoscin- 
țele de lipsă în acestă obiectă nou în se- 
minarulu germană pentru lucrulă de 
mână.

După cum spune „Leipzig. Tgbltt“ 
Nr. 85 din anulă curentă, Impărătesa 
Germaniei, fiindă invitată a cercetat es- 
posiția lucruriloră de mână a șeolariloră 
și învățătoriloră din Berlină.

Esposiția a fostă întocmită în sala 
gimnasiului reală ală capitalei din par
tea Reuniunei principale berlinese pen
tru lucrulă de mână în școlele de băeți. 
Impărătesa a fostă primită și condusă 
prin tote daspărțămintele esposiției. Es- 
plicațiunile cerute de impărătesa au fost 
împărtășite de conducătorulă despărță
mântului lucrăriloră de sculptură, de în
vățătorulă și conducătorulă școlei a 2-a 
de lucru la despărțămentulă lucrăriloră de 
cartonagiu, —de învățătorulă și'conducăto- 
rulă școlei l-iu de lucru la despărțământul 
lucrăriloră de templărită. Pe câțiva șco
lari presențl îi ruga impărătesa a i da 
esplicațiunl despre modulă confecționării, 
fâcute de ei înșiși. I-s’au dată împără
tesei tote informațiunile cerute atâtă 
despre lucrările învețătoriloră câtă și 
despre scopurile și problemele generale, 
ce le urmăresce reuniunea. Impărătesa 
în timpă de o oră observa cu viu inte
resă tote obiectele espuse, se esprimâ

animalelorii, în acestă stare ele 
suntă forte economice mai cu sema 
la hrana rîmâtoriloru (porciloru).

Turtele de cânepă, trebue date 
cu multă băgare de semă, din pri
cină, că producă băle de pântece. 
Turtele de rapiță, de camelină și 
de napi se dau mai cu semă boi- 
loru și oiloru, rîmătorii nu le mă
nâncă. Turtele de rapiță sunt cla
sate ca nutrețu după acelea de 
inu și macu, care suntu mai nu- 
tritore, și se dau mai cu semă 
animaleloru puse la îngrășare, er 
acelea de rapiță se dau vaciloră 
de lapte; din acestă pricină în 
Normandia se amestecă turtele de 
rapiță cu apă, pe care o beau oile 
fetate, ca să p6tă da lapte mai 
multă; totă acelașu efectu îlu au 
și turtele de napi.

Turtele de inu suntu clasate 
în prima liniă ca cele mai bune 
pentru crescerea și îngrășarea ani- 
nialeloru și suntu cu multă mai 
bune decâtă cele de rapiță.

Turtele de porumbă suntă bune 
la hrana capreloră, rîmătoriloră, 
a galițeloră și a porumbeiloru. 
Turtele de macă se potă întrebu
ința la îngrășarea boiloră, a rîmă
toriloră și vaciloră, der nu suntă 
bune pentru capre.

După revistele agricole fran
ceze, în apropiere de Niort culti
vatorii îngrașe vitele în modulă ur- 
mătoră:

Fenă 10 kilograme, rădăcini 
de sfecle 15 chgr., cartofi 4 chgr., 
turte de ină 1 chgr., făină de orză 
11 litre ; făină de mazere 500 grame 
și sare de mare 863 de gram. Acesta 
este porțiunea unui animală pusă 
la îngrășată în timpă de 24 de 
bre. Eră der o bună combinațiune 
a turteloră cu alte nutrețuri, căci 
decă s’aru da turtele în cătățime 
mai mare, animalulu perde din 
calitatea cărnii, devenindă puțină 
cam uleiosă, și în casulă acesta 
ar ave ună gustă rău. De aceea 
der agricultorii străini înceteză de 
a mai da animaleloră turte 15—20 
cțile celă puțină înainte de a se 
vinde măcelariloră animalele și mai 
cu semă acestă regulă se aplică 
la rîmătorl.

Când turtele se întrebuințeză 
la îngrășarea galițeloră (paseriloru 
de curte, horeloru) trebue ca îna
inte de a le tăia cu o lună de 
fiile se nu li-se dea turte de locă 
în hrana loră cjilnică, căci în casă 
contrară carnea acestoră galițe 
capetă ună gustă neplăcută.

Este forte folositoră din partea 
agricultoriloră noștri, cari se gă- 
sescă în condițium de a’și pute 
procura turtele de ină, cânepă și 
rapiță, a-le întrebuința mai multă 
ca hrană pentru animale de muncă 
și de lapte, decâtă paiele de multe- 
ort stricate și coceni de porumbă.

Alegerea oueloru pentru clociți.

Pe la sferșitulă lunii Martie și 
începutulu lui Aprilie e timpulă 
când găinele ouă cele mai bune 
oue de clocită. Cele mai bune ouă 
de clocită se alegă în fiecare c|i 
printre cele mai rotunde, mai mari, 
prospete și ală căroră interioră 
nu se clatină când le scuturi. 
Ouăle oate de găini fără cocoși 
firesce că, nefiindă fecundate, nu 
dau pui, der se păstreză mai multă. 
Decă vrei să scoți mai mulțl pui- 
găinl, n’ai decâtă a alege pentru 
clocită din acele ouă, ală căroră 
vidă (beșicuța de aeră) o vecji - 
prin străvecjiciune la lumină — că 
e pe de laturi. Când vesicula de 
aeră e la verfă, e că oulă cuprinde 
germenulă de cocoșă. Acesta e | 
multă mai sigură decâtă credința i

forte favorabila și cu deosebită bunăvo
ință despre prestațiunile și spre înche- 
iare a poftită bună prosperare în viitorii 
reuniunei și stăruințeloră ei celorî! atâtă 
de importante și vrednice de totă recu- 
noscința.

Observămă, că înainte de venirea 
împărătesei, visitâ esposiția mai intâi Mi- 
nistrulă de răsboiu.

Din traista cu minciunile.

Fripta sare șanțulu.
LTnă cioroiu plecase cu ună purde- 

laștl ală său la pescuită. Cum o fi fostă 
de rândă, ei nu putură prinde pescl de 
cei lungărețl și acoperiți cu solcjl, ci 
totă pescl d’ei cu câte patru piciore. 
Fiindă grozavă de flămândl, grangorii 
se puseră la marginea unui drumă, ca 
să facă focă și să frigă câțl-va pescl, de 
cari prinseseră. Bătendă vântulă și fiindă 
vremea cam ploiosă, nu se putu face 
jară aprope de locă și astfelă pescii ră
maseră câtă fripțl, câtă nefripțl. Der 
fomea e domnă mare!.... Cioroiulă celă 
bătrână mânca colea cu totă nădejdea; 
purdelașulă mânca însă și nu prea.

„Ce, mo Rupică, ce’țl bați jocă de 
mâncare și nu mânci mai cu inimă ?u 
întrebă cioroiulă celă bătrână, care toc
mai înhățase ună picioră de pesce.

„D’apoi nu prea simtă fripte, dado, 
și par’că nu’ml vine să le bagă în 
gură“.

„Să nu cum-va să mai dicl una ca 
asta, că și iau ună bolovană și te facă 
turtă. Suntă fripte, mo, fripte cum tre
bue!... înțelesu-m’ai?

Tocmai atunci bietulă purdelașă 
băga de semă, că unulu dintre pescl s’a 
pusă în mișcare și se apropie de șanță. 
Cum să-i spună elă dadei lucrulă ăsta, 
fără ca să’lă supere?... Se gândesce elă, 
câtă se gândesce, și apoi îlă apucă pe 
dada de mânecă și-i dice: „So, dado, 
nu lăsa fripta, că sare șanțulă!“

Țiganul» și mălaiulă.
Ună Țigană cerșise într’ună sată 

românescă și căpătase nisce coji de mă- 
laiu. Eșindă din sătulă românescă, elă 
se îndreptă spre altulă săsescă. La ju
mătate calea se opri, se puse josă și 
îmbucă de două, trei ori din mălaiulă, 
ce’lă căpătase dela Români. Elă ar fi 
mâncată totă mălaiulă, căci de!... fome 
era destulă, slavă Domnului !... der ce se 
gândesce elă în creerii lui țigănescl ?... 
„Să nu mă satură eu de mălaiu, că la 
Sași capătă de bună semă pită de grâu!“

Țficândă acestea, aruncă mălaiulă, 
ce-i mai rămăsese, în nisce scai, și se 
îndreptă spre sătulă săsescă. Ajungendă 
aici, elă întră în mai multe case, der 
unde să-i dea Sașii ceva!

Vădândă Țiganulă, că la Sași nu 
face nici o ispravă și răsbindu’lă cinstea 
din ce în ce mai multă, se întorse în- 
dărătă, unde aruncase cojile de mălaiu 
și începu să le caute printre scai. Cău- 
tându-le, elă le descânta astfelă:

„Sai, mălaiu, din scai,
Că de tine nu mă spaiu;
Vin’, mălae, mai aprope, 
Dada’n gură să te’ngrdpe, 
Că cu pomana săsescă 
Vai de vița țigănescă!u

Ce purcelul
Țiganulă Coșcovelă furase într’o 

nopte ună purcelă din cotețulă unui 
Română. A doua di de dimineță Ro- 
mânulă se întâlni din întâmplare cu cio
roiulă și-i strigă încă, de departe: „No- 
rocă, măi Coșcovelă!“

„Ce purcelă ?“... întrebă Țiganulă, 
care se scia cu musca pe căciulă și care 
gândia, că Românulă l’a întrebată de 
purcelulă furată. Badea Mihai înțelese 
îndată cum stau lucrurile, și mergândă 
la cortulă Țiganului îșl găsi purcelulă. 
Ce-o fi urmată mai departe, nu sciu.

Sandu.

MULTE SI DE TOATE., __  M
Gâcitâre cifrată.

Ingrijesce să ai foițe de hârtiă și 
ceruse. Apoi le cji°l celoră de față: Celă 
ce e gata să facă o mică și forte ușoră 
socotelă, aceluia îi voiu spune acurată: 
ce etate are, în ce lună și în ce di s a 
născută. Dai apoi câte o foiță de hâr
tiă și câte o cerusă la cei, cari primescă 
a face socotelă. Te depărtezi apoi în- 
tr’ună unghiu ală odăii, ca să nu poți 
vede ce se scrie, și dictezi, observândă 
pausele trebuinciose pentru a socoti, ur- 
mătorea problemă:

Să scrie fiecare luna, în care s’a 
născută, după numărulă ordinei (Ianua
rie are așaderă 1, Februarie 2, Martie 3 
și așa mai departe) și să multiplice 
acestă numără cu 100; la productă să 
adune datulă dilei nascerei (15 Ianuarie 
de pildă, ori 3 Februarie și așa mai 
departe), suma să o multiplice cu 2, să 
adune la productă 5, să multiplice suma 
cu 10, la productă să adune 23, apoi 
suma să o multiplice cu 5, să adune la 
productă etatea (20, ori 25 ani de pildă și 
așa mai departe), în fine din suma acesta 
să scadă 365. După ce s’a terminată so- 
cotela, te duci la fiecare și ceri, să ’ți 
arate resultatulă din urmă. Unimile și 
4ecimile la ună locă spună etatea, su
tele și miile datulă dilei nascerei, decile 
de mii și sutele de mii arată luna. De 
pildă Cineva e de 52 de ani și e năs 
cută în 4 Noemvre.

11 (luna)
X 100

1100
4 (diua)

ÎÎ04
X___2

2208
+ 5

2213
X 10 
22130

+ 23 
22153

X___5
110765 
-j- 52 (etatea)
110,817
- 365

11,04,52
V V V

luna diua etatea
Socotelă se potrivesce pentru fie

care personă, care nu trece peste 99 
de ani.

*
Unu reu obiceiu.

Obiceiulă de a apuca copii de mâni 
și a-i învârti și balanța credândă, că 
li-se face o plăcere, are adeseori urmări 
rele, căci li-se potă scrinti mânile ori 
și alte nenorociri li-se potă întâmpla. 
Ună casă nou s’a întâmplată în Berlină. 
0 muncitore se duse cu copilulă ei la 
o clinică hirurgicală privată; copilulă 
avea brațulă dreptă legată și la cea mai 
ușoră atingere a brațului sărmanulă co
pilă țipa cumplită de durere. Mama 
istorisi medicului, că tatălă copilului se 
jucase cu elă în diua trecută învârtin- 
du-lă în cercă în modulă de mai susă 
pănă ce îi eși brațulă din încheiătura 
cotului. Totă noptea copilulă a țipată 
de durere la fiecare mișcare. Mediculă 
i-a îmbrăcată mâna copilului în ghipsă 
pentru câteva săptămâni. Feriți-vă de a 
mai face copiiloră plăcere în modulă 
acesta.

*
Măgarule Turcului.

Naserdin primesce într’o di visita 
unui vecină ală său, care Tă rogă să ’i 
împrumute măgarulă.

- „FOrte bucurosă, să ți’lă dau“, 
dice elă, „der din nenorocire nu ml-e 
măgarulă acasă“.

Der, în momentulă acela, animalulă 
începu să sbiere în grajdă.

„Der, audl, cum îți sberă măgarulă 
în grajdă“.

Atunci Naserdin, prefăcendu-se mă- 
niosă focă, îi replica:
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— „Plecă d’aicl, neobrăzatule, care 
cred! mai multă în euvtntulfi măgarului 
decâtă în vorbele mele!

Tergurile din ArflealU și Ungaria pronia.
Dela 16—30 Aprilie n. inclusive. 16. 

Copșa mică, Nadeșuld săs., Homorodă- 
Oclandă, Bierthan. 18 Sân-Iacobă, Șo- 
mărtină. (Stulilweisseuburg). 19. Ditrău, 
Ilyefalva, Casonulă mare, Bandulă de 
Câmpie (târgQ de vite și de oi), Almașulă 
mare, Ilonda mare (în comit. Solnocului), 
Sângeorgiu Jângă Bistrița), Gherla, Teaca, 
Dicso-Sân-ălJrtină, Dobra. (Satmară, Ca- 
ransebeșO). 20. Dragă, Cheța, Nagyfalâu. 
21. Cic-Sân-AIărtin, Cecău, Sibiiu, Ches- 
venieșă, Cristurulă săcuescă. 21 și 22. Cer- 
natfalău, Voila, Lupșa, Poiana, sărată ;E- 
perieșă). 22. Rodna vechie, Borșa, Murășă- 
Ludoșă. (Cașovia) 23. Agârbiciu, Salaș- 
pataculă de susă, Ghiurciună, Ormenișă, 
Terebeșă, Jubăi (Seghedină). 23 și 24. Al- 
gj’ogy (Geoagiulă de josă). (Temerin). 24 
Pozmușă. (Checichemet). 55. Cața, Rete- 
agă, Tășnadă, Reghinulă ungur. (Ungvar). 
26. Aiudă, Fărcaștelke. (PetromanI). 26 
și 27 Terg de vite în Șărcaia. 27. Chibed. 
28. Pișcolță, Șărcaia. (Lugoșă). 30. Re 
ghinulă săsescă.

In România și Bucovina: 23 Caracală, 
Iași, GăeștI, Polăvragi, Preajba, Ploeștl, 
Pitești, Slatina.

Tergulu de rîmătorî din Steinbruch. La 8 
Apr. n. starea rîmătoriloru a fostă de 141.272 
capete, la 9 Apr. au intrată 1507 capete și au 
eșită 940, remânendă la 9 Apr. ună nu
mără de 142.031 capete. — Se notâză: marfă un
gurescă veche, grea dela 54 până la 55 cr.— 
marfă ungurescă tineri grea dela 561 2 cr. pănă la

57' , cr., de mijloci dela 55 cr. până la 56 cr. 
—usord dela 53 cr. până la 54 cr. — marfă 
[trănescă grea dela------până la----- cr. — de
m\jlocă dela 52 pănă la 54 cr. — ușori dela 
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 ușori dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlocia dela — cr. până la — cr. 
Marfă serbe’scă grea dela 53—541/, cr. tran
sito mijlocia grea dela 52—53 cr. transito 
ușori dela 50—51 cr.— Porci îngrășațl de ună 
enă dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’’,.

Timbrarea losuriloru.
Abia a intrată în vigors în Austria 

legea pentru losurl și îndată s’a proiec
tată și în Ungaria o asemenea lege, 
despre care „B. Corr“. spune, că va întră 
în vigore la 16 1. c. Ea divergeză în 
câtva de cea austriacă și nu admite ne- 
gociarea decâtă a două losurl străine.

Dintre losurile ungare: Dosurile cu 
prime (1870), Regularea Tissei (1880’’ ; 
dintre cele austriace: Dosurile de stată 
dela 1854, 1860 și 1864 potă circula atâtă 
în Austria câtă și în Ungaria fără se fiă 
timbrate. In Ungaria nu se voră timbra: 
Basilica, Jo-sziv, Keglevich, Buda, 4°/0 
Banca hipot. din 1884, Crucea roșia ung. 
Acestea în Austria se timbreză fără 
competință. Ca să se potă negocia în 
Ungaria se voră timbra fără competință: 
Credită, Pâlffy, Crucea r. a., Clary, Navi
garea Dunării, Regularea Dunării, Ins- 
bruch, Daibach, Krakau, Rudolfă, Salm, 
Salzburg, Stanislaus, St. Genois, Tries- 
tine, Waldstein, Windischgrătz, Comu
nale de Viena, 3°/0 fonciare Bodencredit 
din 1880, (emisiunea ultimă dela acestea 
din 1889 nu este admisă în Ungaria.) 
Dintre losurile străine se potă negocia in 
Ungaria provedute cu timbru numai Cru
cea r. italiană și serbesci de 100 franci. 
Tote celela'te losurl străine suntă es- 
chise dela negociare- De avută e iertată 
se le ai. Suntă eschise prin urmare și 
Los'-rilc turcesci, Milană, Braunschweig, 
Hamburg și Serbesci 10 franci, de cari 
se află forte multe în Ungaria.

In publicațiunea prin care minis- 
trulă de finanțe ungară face cunoscută, 
că timbrarea losuriloră în sensulă legii 
austriaca se pote face și în Budapesta, 
se dice între altele: Netimbrarca losuri
loră n’are nici o influiniă asupra detentori- 
loru acestora. Câștigurile făcute cu ele se 
voră pub ridica fără nici o pedecă.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela lOApri. 1889.

Sâmințe

Ca
nt

ita
te

a 
pe

r H
oc

t. Prețul per
100 chilgr.

dela *iănă

Grâu Bănâțenescti — — —
Grâu dela Tisa 79 7.45 7 50
Grâu de Pesta 79 7 40 7 45
Grâu de Alba-regală 79 7 45 7.50
Grâu de Bâcska 79 7.45 7.50
Grâu ung. de nordil 79 7 30 7.35

('ursului pieței EBrașovă 
din 11 Aprilie st. n. 1889.

Sămințe soiulti Calitatea
Prețul por
100 chilijr.

«*■ hi uri tit uh
dela pănă

Secară — 70—72 5 90 H IU
Orz* Nutrețti 60.62 5.90 6.30

de vinars 62.64 6.50 7.10
de bere 64.66 7.35 8 50

Ovfisii — 39.41 5.25 5.70
Cucuruzii băuăț. 75

alt soiu 73 4.50 4.70

Hirișcă
» — 5 40 5.75

Producte div. Soi alb Curaulu

dela pănă

Sein, de trif. Luternă ungur. 58.— 68.—
— francesă

rosiă 48.— 58.—
Oleu de rap. rafinata duplu 36.— 36.50

si Oleu de in 6.75 7.—a Uns. de porc dela Pesta 64.— 64.50
Ui 
hr dela țeră — —
o Slănină sventată 52.— 52.50

afumată 59 50 60 50
o Seu 30 — 30 50
s Prune din Bosnia în buțl __ #__ —

Lictaru
r1în Sorin a în cori • —

<D 
A slavonă nou

bănățenescă
- Nuci din Ungaria
a> Gogoși ungureșei
di serbesci

Miere brută
galbină strecurată —.—

Ceară de Rosenau 118. 120.
Spirt* brută 14.50 14.75

» Drojdiuțe spirtde 18 — 18.50

Bancnote românesc! Cump. 9.44 Vend. 9.46
Argint* românesc* - „ 9.38 n 9.40
Napoleon-d’orI- - - „ 9.49 H 9.52
Lire turcesci - - - „ 10.80 ti 10.86
Imperiali - - - - M 9.80 n 9.86
GralbinI „ 5.60 n 5.63
Scris, fonc. „Albina“6'J/0 „ 101.- —.—

5°/n r n >0 n 98.50 99.—
Ruble rusescl - - „ 127.— »» 128.—
Discontul* - - - - 6‘/2 -8% pe an*.

Cursnlu la bursa da Viena
din 12 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aurii 4%...............................102.90
Renta de hârtii 5°/0 - -- -- - 96 —
Imprumutulti căiloră ferate ungare - 144.25 
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) - - 99,80
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) * -
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostu ungare (3-a emivune) - - 114.75
Bonuri rurale ungare ----- 105
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105 -

Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.—
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.—
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.—
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.85
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 147.20 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 131.40
Renta de hârtiă austriacă - - - - 85.20
Renta de argintă austriacă - - - - 85.795
Renta de aură austriacă ----- 110.70 
Losurl din 1860 ------- 143.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 306.—
Acțiunile băncei de credită austr. - 299.—
Galbeni împărătesei- ------ 5.66
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.51
Mărci 100 împ. germane ... - 58.771/
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 120.25

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Nr. 3987-1889.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru ocuparea postului primă de 

moșe orăsenescă devenită vacantă și îm
preunată cu ună salariu anuală de 150 
îl. v. a. eventualmente pentru ocuparea 
postului ală doilea de moșe orășenescă 
și împreunată totă cu acelașă salariu, să 
escrie prin acesta concursă.

Competentele pentru unulă din a- 
ceste posturi, cărora li se impune obli- 
gămentulă de a corespunde recerințeloră 
prescrise de § 275 ală statutului orășe
nescă comunală, mai departe prescripte- 
loră art. de lege XIV din 1876 și altoru 
legi și ordinațiunl, au de a’șl așterne, pe 
lângă diplomele de moșe valabile pentru 
teritoriulă țării, petițiunile timbrate în 
modă corăspundătoră celu multă pănă 
în 24 a lunei curente, după prându la 5 
ore subscrisului magistrată.

Brașovă, în 6 Aprilie 1889.

Tuse nu mai este!
Efectulu surprindătoră ală sucu

lui de ceapă, rațională disolvată și 
preparată pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de peptă și de gâtă se con
stată în modulă celă mai strălucită 
după întrebuințarea bonbonelorâ de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă- 
torele deposits :

In Brașovu la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă“; H. G. 
Obert, farm, la „Crucearoșiă“; Depoulă 
principalii Kremsier la farm. F. Krizan.

„Gazeta Transilvaniei" întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovec|I (le simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cinck]ecea a esistenței sale suutu cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatu pe încrederea publicului română și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei (țece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloru timpului și trebuințeloră cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută se apară de trei ori pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci 
er dela 1 Aprilie 1884 apare în lie-care 4b erășl cu același prețu, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștală.

De atunci înedee amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea 4iai’ului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca 4ia*'ulu se-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astă4l dela unu cjiaru, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă 4ice ca amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4l când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea cjiaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloru poporului română • 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, introduc endă noue reforme 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei'1 nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se facă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se potă pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, amă introdusă și cu începerea anului acestuia mai multe esențiale ameliorări în 4iarulă nostru
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă a4l la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene. cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unu numără însemnată de bărbați cu cunoscințe speciale cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulu ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințeloră 
poporului, nu numai pe teremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloru sale financiare și comerciale’

Afară de aceea câștigându ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru unu 4>ară cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că se semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, (lela anulă HOU 1SS9 încdce amă mărită în 
modă destulă de însemnată prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă și s6 le întocinimă și se le redactămă* astfelă 
ca se intereseze pe ori și ce cetitoră și se se potă abona și separată. ’ ’

Amă deschisă der abonamentu la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială, va costa ca și pănă acuma 12 fl v a 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă diarulu, amă deschisă abonamentu separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe îlllă numai 2 11. V. a.

Rugămu pe abonații noștri de pănă acuma, ca se stăruiască pe câtă le va sta în putință în cerculu domniiloră loră pentru lățirea Gazetei Tran
silvaniei" precum și pentru respândirca în poporă a numereloru cu data de Duminecă, ce se potă abona și separată.
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53,3-3

8 âre 30 minute „SCOALĂ DE

Schwarze Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.65
p. RIcter gkitt unt* gcnuiftcrt (ca. (80 ver]cb. Ouai). —

Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bis fi. 11.45 :' '
aemuftcrt circa J5O rcrfcb. Ouai.)—ccrfcnbct robciu u. ftîirfivcifc porto a. jollfrci Da? Fib- 
t>ri k-Depot <-• Ilenncberț (f. F. boflicfcrant), Ziiricli. Hinder uniaebenb. i^riefe 
Poftea 10 Fr. porto.

Sportu de scrimă
’Mî permită a încunosciința pe amicii artei de scrimă, 

am deschisă

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
lucră escelentu în contra tuturorti boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa <le apetit!!, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea eu mirosu greu, umflare (venturi), răgăâlă acră, colica, ca
tarii de stomacliO, acreli, formarea de petră și năsipil, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbioare, greață și vomare, durere ue capă (decă provino 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiarc, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații si de liaemorhoide. — Prețuit! unei sticle dinpreiiiiă cu pres- 
eriereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomachti Mariazeller nu «until unii remediu secretă. 
Sciiutzmarku. Părțile conținătăre suntu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"V^eritaToile se află, mai în. fote farmaciile.

s1 A
2) r

cetateiu
împărțită 
afară de
SCRIMĂ1,

ALONULU MSU D2 MMA 

strada funariloru 
orele de scrimă
Duminecă, dela

__ _ _______ —>->
Nr. 239 (casa lui Kamner) și 
în modulă următorii: în fiecare di, 
5

dela 8 ore 30 min. până la 9 ore 30 min. „ASSAUT“.
I. A. Kodesch,

îzî.-vetă.tor-i. cLe scrizxiă. cu diploxxi.5..

Avertismentul Picăturile de stomacliil Mariazeller se falsifică și se imitdză de 
multe ori. -- Ca semnă, că suntu veritabile, servesce învălitorea roșiă provfdută cu 
marca de protecțiune de mai susfi, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-luî H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă11, 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster-, 
farm. Heinrich G. Obert: farm. Fd. Kugler la „Higiea11: fă m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tusnadu: farmacia Alex. Dobay. Colialmu: farm. Fd. Melas, farmacia K. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașii: farm. v. Bildner, farm 
Hermann. Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, farm Barabăs Fer. 13,52—3 .

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

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prennmeraținnei să binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului postalu și minierii de pe fășia sub care au primita diarulu nostru până acuma.

cu 5 ani garanțiă.

Numai 3 6. 90 cr.

97 cr.
I pipă de spu
mă de mare 
cu coperișiu.

EFflNU DE MINUNE! Versanâ-t-G-escliă^t i)

..zur ungar. Krone".

EBSTE

DerfanbL(Sefd?aft
* z ; ,,zur linear, krone's

trimete în tote părțile cu NACHNAME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu unu preță câtă se pote de scădutu.

Numai 7 fi. 85 cr.
costă una orologiu cu PENDULĂ 

frumosu împodobită.

Aceste orologe cu pendulă suntă 
aședate într’unfi dulapu de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 Metru 
și de o lățime de 35 centimetri mon
tată, e provădută cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are ună 
mechanismti. aprope înruinabilu.

Spirala duplă, secundariulă bine 
regulată, așa că acesta orologiu este 
neîntrecută în mersulu său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Lădița în care se împacheteză 
este socotită cu preță de 70 cr.

Numai 2 fi. 50 cr.
costă unu frumosă orologiu de părete 

deșteptătorii cu clopotă, în prevasă 
lemnă de nucă, cu o tablă de cifre 
singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

costă ună orologiu deșteptătoră de bronză, e de aură fran- 
cesă, cu ună sunetă curatu, o podobă pentru ori și cine 
pentru casă și căletoriă cu unu mecliamsmă neruinabilă.

Numai 4. fi. 50 cr.
costă ună cesornică de buzunară cylindru 
argintă-nikel cu mașinăria regulată și cu 
vălitore guilocliată, frumosă provădută deasu

pra cu sticlă netedă.

de 
în-

toru de 
chanică

Numai 5 fi. 25 cr.
costă unu cesornicu remontoir de argint-nikel 
fără cheiă, este de trasă la scăriță, cu arătă- 

secunde regulată, sticlă netedă și cu aparată me
de arătătoră. Mai departe același remontoir (le 

argintu veritabilii (le 13 loțî fl. 8.50.

î Mașini de cusut pentru familia 
fi de construcțiunea cea mai nouă 

costă în locă de 15 fl. acum numai 
5 fl. 50 cr.

Eu garantezi! pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusutu pentru 
mână. Ea funcționeză iute, frumos 
cose orl-ce stofă grosă ori fină 
și face împunsături mai dese, ori 
mai rari, după voință, este con

struită din materială solidă și bunu și se vinde dimpreună 
cu tote rechisitele necesare.

Tote cu câte 97 cr
97 cr.

I Pălăriă de 
bărb. dinpîslă 
mole în tote 

colorile.
97 cr.

I cămașă de 
damă cu. bro
derie, de Chi

ffon.
97 cr.

I pânzăturăbu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr,
I cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

97 cr.
I Evantai! de 
damă ornați! 
cudesemnurl 
și modern.

97 cr.
12 linguri de 
cafea ar gin tu.
curat Lon- 
don-Britt.

97 cr.
I Braceletă 

bătută cu pie- 
tri.

97 cr.
I cămașă băr- 
bătescă din 
Chiffon finu, 
Cret-on seu 

Oxford.
97 cr.

3 părechi de 
ciorapi de da
rn e, calitate 

bună.
97 cr.

I corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon finu.
97 cr.

6șervete albe 
ori colorate
AIustră-Da-

mastii.
97 cr.

I covord de 
patu Stofa-

Iute frumosu 
desenată.

97 cr.
Cigaretă de 
spumă de 
mare.

I

97 cr.
1 lanțu de ces 
de auru pre

parați! cu
joujQU.
97 cr.

2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

cr.

97 cr.
I pantalonu de 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

I pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

finu.
97 cr.

I pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.
97 cr.

6 cârpe de 
vase cenușii 

vărgate.

97 cr.
I pieptărașiu 
desă cu căp- 
tușela părosă

97 cr.
12 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

1 bucată 30 coti pă- 
nură de munte 

fl 5. 50.

1 bucată 30 coți 
Chiffon 
fl 5.50.

'/2 duzină cârpe albe 
de inu

90. cr.
1 bucată 30 cotiatlas 1 bucată bunăcolo- 

rată de materie 
pentru patu fl. 6.50

6 bucăți cârpe de in
3 coți lungime 2 coți 
lărgime fl. 8.50fl. 6.50

1 bucată 30 coți 
Barchent-albd 

fl. 6-50

1 duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

1 garnitură Boureut 
din stofă fină Bou- 

ret fl. 10.
1 garnit. color, de 
cafea, 1 pânzăt.. 6 

șervete, fl. 2.25.

1 duzină de șterga
re de inii

fl. 2.50

1 restu de covoru
6 metri

2 fl.

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

620 Tovicăți

OGLINpî DE PĂRETE
cu pervasuri aurite

97 cr.
6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate.

97 cr.
3 cuțite de 

masă argintu 
London-Brit

97 cr.
I cârpă de în
velit pentru 
dame, “/4 ma
re, căldurosă 

97 cr.
I Ciubucd cu 
țevă. de vișin.

97 cr.
I inel cu Bri- 
lant imitat cu 

pietri.

97 cr.
i castronu de 
supă argintă 
curat Lon- 

don-Britt.
97 cr.

6 furculițe 
franceze ar
gintă Lon- 
don-Brit-t.

pom pose și mari, din lipsa de spa
țiu trebue a fi delăturate câtă mai 
curendu, și de aceea trebue se se 
vândă câtă timpu va dura provisi- 
unea bucata cu prețulu fabulosu 
de eftinu de

numai fl. 1.90
Aceste oglindi minunatu de fru

mose, cari arată luminosă și curat, 
suntu cu pervasuri pomposu aurite 
și cu arabescuri bogată împodobite, 
cam 55 centimetri de înalte și 40 
centimetri late, o podobă pentru 
fie-care locuință, pentru aceea se 
nu întrelase nimenea de a face co

manda câtă mai curendu. — Lada și embalagiulîî făcută 
cu îngrijire se socotesce în prețulu costului de numai 50 cr.

I cârpă 
mătase lungă 
de 1 cotu di
ferite colori

97 cr
I aparatu de 
focă mecha- 
nică,se aprin
de singură.

97 cr.
I medalionu 
fasonă nou 
cu pietri

97 cr.
6 linguri de 
prându de ar
gint London- 

Britt.
97 cr.

I pantalonu de 
lână (sistemă 
Jâger) de băr 

bați.
97 cr.

I cutioră pen
tru zaharu ar- 
gintn-Lon- 
don-Brit

fl ORO Perdele de iută
11. LliUU fine și complete pentru o terestră.

Invelitorî de masă și de patu 
din ripsu fină, lucrate în colorile cele mai frumose 
bordure (chenare) în mai multe colori și desenuri de flori, 
în adeveru modele frumose și cu prețulu fabulosu de ef
tinu de numai

le mai frumose -'cu

I fl. 65 cr.
bucata. Invelitorile suntă pe margini tivite cu ciucuri 
frumosă colorați și la cele 4 colțuri atîrna ciucuri mari 
de plusu.

ftSumaâ fl. 3.50
unu costumu gata de Dame

Din Materii (stofe) de Boston în mii
■ i mii de desemnurl dintre cele mai nouă 
și frumose întrecendb una pe alta în gin
gășia. peste totu fantasiă plăcută, seu cu 
floricele, cu hobițe, seu cu cuburi, s’au con
fecționați! costume de Dame pentru se- 
sonulu de primăvară și de vară 1889, și 
pentru a vinde curând provisiunea cea 
mare costă numai fi. 3.50 ună
Ccsti^mu pâr-tru țară 
gata și complectă gingașii adjustatu, ase- 
mănătoru desemnului d’aci, costându din- 
tr’o rochiă (pole> suficienta de mare și 
de largă, garnisită cu trei rendurl de plisse, 
și o taliă (Blusă) potrivită și frumosă

formată. La comande ajunge a arăta ca mesură statura 
personei decă este mare, mijlociii seu mică.

J Numai întâmplare!
> Luându în primire dreptă plată 

1600 bucăți 
Pantaloni bărbătesc!

eleganți, gata, durabili pentru primă
vară și vară sunt silita pe câta 
timpu va dura provisiunea a vinde 
< n bucata seu en-gros cu următo

rele prețuri fabulosu de eftine:
2 Cuahtate: I

Pentin jrimăveiă I
1 dualitate:

Penin vaiă _ _ _ _ _ _ _ _  .
numai 11. 1.90 numai 11. 3.25 j

Toți pantalonii sunta confecționați 
după jurnalulu cela mai non din 
stofele cele mai bune, eleganți și 
moderni, în tote culorile dorite. 
Asemenea se află și Costume băr
bătesc! complete în orl-ce mărime 
în 3 diferite calități, și adecă roca, 

pantaloni și giletcă.
I 1 t’ual. imit.de l2.(’nal. costum din 3. dual. cost, esee-l 
iKammg. p. vară de stofă deBriinn mo- lente d. stofă dRei- 
t spălat 11. 5,50. (Iernă fl. 7.50. chenbcrg 11.9.50.1«si»»!"__________________. __________ __________ .
Pardesiuri pentru primăvară a fl. 8,10 și 12 fl. 

ț Drepțu mesură pentru pantaloni este suficientu a a- 
răta lungimea dintre craci și grosimea hurtei, pentru roc 
și pardesiu grosimea pieptului și lungimea mâneciioru.

Fiă-care comandă, fiă câtă de mică, să se facă cu precisiune și îngrijire. Ce nu’i place cuiva se ia înapoi, să pote schimba, seu se reîntorcti paralele. Comandele suntu a se adresa la:

Wien, 5. Bezirk, Rudigergasse Nr. 1|12.Versandt-Geschâft „zur ungar. Krone44,

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

imit.de


Etiactlutea, Ainiiisuaiitiiiea si 
Tipar afla: 

BRAȘOVU, pilii mare Nr22. 
Scrisori noîran nu ae pri 
mescu. Nanuscrin c eu se re- 

tr-n-i u ' 
Birnunle se. amtcitii, 

Brațovu, plaja mare lir. 22.
Inserate mai prim eseu în Vi eu a 
Hudoif ni A- Vogler
(Oîo j/aatj, Hunrith Schirk. Aloit 
Htmdl, .Otib.r A.Oppthk.J. Ikin- 
tuberg . în Budapesta: J. V Gold- 
bertjfr, AutfttJ/tBei, EcMtmBmuii; 
In Frankfurt: G. L. Dautx în Haru

ri urg: A. Sterner.
Prețul inserțiuniloru : o serii 
garmondii pe o colină 8 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarif# si învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
■ enă 10 cr. v. a. său 90 bani.

un.

„Gazeta" iese în fie-care cfi 

Abonamente penrrn Ansli j-Ungariț 
Pe unu ană 12 fl., pe șăselunl 

6 fl.. pe trei luni 3 fi.
Pentru România și străinătate

Pe unii anu 40 franci, pe ?6ao 
luni 20 franci, pe trei Luni 

10 franci.
Sepronumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.

ADonamentulit pentrn Brașovn: 
la administra^ iune, piatamare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe ună ană 
10 fi., pe șâse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du s ul u In 

casă: Pe unu anu 12 A< Pe 
ș6ee luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 or. v. u* sân 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtă și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 76. Brașovii, Luni, Marți (4) 16 Aprilie _ _
nSTovi. aZbonaxxieiitâ.

la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Aprilie 1889 st. v. s'a deschisă nou 

abonamentu la care invitămu pe toji amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl., 

pe șese luni 6 fl., pe unu anu 12 fl.
Pentru România și strâinâtate : pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe unâ 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

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

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

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

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

Administraținnea „Gazetei Transilvaniei".
Brașoviî, 3 Aprilie v.

Cine va nega că societatea 
modernă sufere de boia, că omenii 
vreu se pară mai multă decâtu 
suntu, bolă care se lățesce totă 
mai tare între tbte stratele și 
clasele.

Totă lumea vrea să trecă de 
mai avută, de mai sciută, de mai 
bună, decâtu este în realitate. 
Magnatulu se ger^ză ca unu prin
cipe, nemeșulu mai micu ca mag
natulu, cetățenulu cu puțină stare 
ca unu nemeșă bine situată, mă- 
iestrulu meseriașă ca ună posesoră 
cu stare. Dibăcia de a arunca 
pravă în ochii lumei trece ca o 
cerință indispensabilă de a sci trăi. 
Lumea îți iertă aprope tote, decă 
sci păstra aparința, der devii im
posibilă îndată ce n’ai fostă cu 
băgare de semă în privința acesta.

Chiară și în ce privesce mo
rala jbcă aeji aparința esterioră 
ună rolă forte mare. Câți omeni 
nu suntă în cailele nostre, despre 
cari tdtă lumea scie, că și-au câș- 
gată averea seu posițiunea în- 
tr’un mod nedemnă de totă; câte 
temei și câți bărbați ducă o vieță 
imorală și destrăbălată, despre 
care are scire orașulă și sătulă, 
der societatea nu-i eschide din sî- 
nulă seu, pănă ce sciu se-șl sus
țină aparința onestității, pănă ce 
adecă nu causeză vr’unu scandală 
publică.

In 4>lele nostre acesta nisuință 
de a părea astfelu de cum ești a 
ajunsă a fi molochulă, care în
ghite pe fie-care cji, ba pe fie-care 
oră nenumărate victime. Noi aici, 
sub ocârmuirea lui Tisza, suntemu 
aprâpe de a-i căde jertfă cu stată 
cu totă. Aici tote’să numai la 
părere și nimică seu f’drte puțină 
realitate. Nu este ore acestă stată 
par excellence poliglotă și totuși la 
Pesta se decreteză, că este stătu 
națională maghiară? Nu se totă 
laudă cei dela putere cu consti
tuția și totuși de faptă suntemă 
în modulă celu mai absolutistică 
guvernați? Nu este o lege de ale

gere — ba încă suntă doue, una O . .
pentru Ungaria și alta pentru Ar- 
delu - și totuși nu se pomenescă 
la noi alegeri, fără cele mai mari 
volnicii și nelegiuiri? Nu stabi- 
lesce legea imunitatea deputa- 
țiloră și nu se atacă cu tote 
aceste deputății naționalitățiloră 
— acum nu mai suntă decâtă 
câțiva sași în dietă — chiar și în 
esistența loră privată din causa 
vorbiriloru ce le ținu în și afară 
din dietă pentru egala îndreptățire? 
Nu se redică în Pesta și prin co
mitate palaturi și alte construcțium 
luxuribse, cheltuindu-se milione în 
sarcina contribuabililoră, pre când 
într’o sută de sate de abia afli o 
scolă poporală cum se cade? Și 
tote aceste numai pentru ca se se 
pută făli cei dela putere cu bogă
ția și puterea ce nu-o au!

Nici sub ună guvernă n’a ju
cată acestă lală golă unu rolă așa 
de mare ca sub ală lui Tisza. 
Omulă însuși e mare la vorbe și 
mică în fapte; totă cu legea și 
dreptatea în gură, pe când crea- 
turele lui îșT bată jocă de ele, în
dată ce cugetă a lucra pe struna 
marelui loru dascălă. Anțerță 
Tisza debuta cu enunciațiuni asu
pra politicei esteribre a Europei, 
încâtă se îngrășau „patrioții“ de 
fală națională și’lă numiau „Bis
marck celă ungurescă“ ; acum în 
urmă deodată Tisza păru incapa
bilă de a susține autoritatea gu
vernului față cu demonstrațiile 
șoviniste-oposițiuniste și față cu 
escesele plebei de pe strade, ca- 
re’lă huiduia, așa că înșiși „pa- 
trioții“ începură a’lă lua în bătaiă 
de jocă, numindu-lă „șarlatană“ ș. a.

Intr’aceea, pe lângă polițiă și 
armată, împrejurările politice aju
tară din nou d-lui Tisza și elă ră
mase la putere. Ei der acum tre
buia se țină semă de reua opini- 
une, ce se lățise între Unguri des
pre cabinetulu său și așa Tisza se 
hotărî să și-lă reconstruiescă, adecă 
să pună codă nouă la toporă, ca 
să se pară că acuma s’a întinerită ca
binetulu și că tote s’au schimbată 
spre mai bine.

Mare svonă se face prin foile 
oficiose cu noulă ministru de jus- 
tițiă Szilagyi, ca și când dela 
acesta ar aștepta țera mântuirea 
ei. ErășI numai fală golă, căci 
ori câtă de capabilă ar fi d. Szi
lagyi, ce pbte face unu singură 
omă, când are ca șefă pe Tisza 
și ca directivă fatalulu lui sistemă 
politică ?

„Cabinetulă Tisza a eșită în- 
vingetoră, întinerită și mai puter
nică ca vreodată din lupta cu 
oposiția!“ — strigă îngâmfați gu
vernamentalii unguri.

Totulă e însă în realitate nu
mai pravă aruncată în ochii lumei, 
ca să-o amăgescă a crede, că s’au 
îndreptată lucrurile.

Și nici că se va face vr’o schim
bare spre mai bine pănă când băr
bații de stată unguri nu voru în
cepe a calcula cu factorii reali, er 
nu numai cu cei ce nu esistă de
câtă în aparență, cum e idea de 
stată națională esclusivu, care este 

și rămâne fală golăi nu se va în
drepta nimică pănă când nu se 
voru lăsa de nebuniile loră de ma- 
ghiarisare și nu voră îmbrățișa în 
modă sinceră și leală politica ade
văratei egale îndreptățiri naționale!

Afacerea Boulanger.
Președintele Senatului va convoca 

pe toți colegii săi prin scrisore indivi
duală, ca să vie la Luxemburgă, unde 
curtea de justițiă va ține ședințele sale 
publice. înalta Curte va asculta rechisi- 
toriulă procurorului generală și se va în
truni în Cameră de consiliu, adecă în 
comitetă secreta.

„Republique franșaise“, dirigiată 
actualmente de d-nulă Andrieux, enu- 
mără piesele ce ar servi de basă ri- 
chisitoriului d-nului Quesnay de Beau- 
repaire.

Dosarula cuprinde: 1. Copii de scri
sori și depeșl. 2. Raporte de polițiă, 
privitore la relațiunile generalului Bou
langer, cu prințula Jerome Napoleon și 
în cari se vede, că d. Thebaud era mij- 
locitorula; raporte venite din Londra, 
asupra relațiiloră dintre d. Deroulede 
cu contele de Parisă ; 3. Raporte poli- 
țienescl relatânda cuvântările ținute de 
generalula Boulanger, d-nii Laissant, 
Naquet și alții; 4. Copii de scrisori și de 
cărți poștale, raporte în privința acțiunei 
bulangiste în departamente; note rela
tive la personalitățile bulangiste, atâta 
din Parisă, câtă și din provincie; rela
țiunile loră cu comitetulă din strada 
Seze; diferite detalii asupra propagandei 
prin imprimate și imagini; 5. In sferșit, 
o lucrare cu acte doveditore în privința 
acțiunei electorale dela prima alegere 
din Parisă (alegere Mesureur), pănă la 
aceea din 27 Ianuarie, cu numărose a- 
mănunte în privința alegeriloră din Aisne, 
Nord, Somme, Ardeche, Cherante-Inferie- 
ure etc.

„Le Petit Journal11 afirmă, că s’au 
dată mandate de arestare contra genera
lului Boulanger și a d-loră Dillon și Ro
chefort. Aceste mandate împreună cu 
fotografiile și semnalmentele personeloră 
la cari ele se referă, au fostă transmise 
tuturoră parcheteloră și brigadeloră de 
gendarmeriă. Nu e der nici ună gen- 
darmă, care să nu aibă actele, cari să-lă 
împuternicâscă de a pune măna pe cei 
trei inculpați.

Foile ruse despre fuga lui Boulanger.
Părerea celoră mai multe dintre 

diarele rusescl este, că Boulanger prin 
fuga sa a pierdută multă din prestigiulă 
său și a făcută ună pasă greșită, recu- 
noscendu-se ca vinovată.

piarulă rNovosti'i numesce pe Bou
langer ună șarlatană politică, apoi cjice, 
că elă a probată acuma, că într’adevără 
a voită să provoce o răsturnare violentă 
a regimului domnitoră în Franța. „Graj- 
danin“ scrie, că ori cum s’ar considera 
fuga generalului, în totă casulă ea este 
o erore mare politică. — „Novoie vremja“ 
care blameză severă parlamentarismul^ 
actuală francesă, declară cu tote astea, 
că Boulanger a arătată prin fuga sa, că 
n’are consciința curată; elă a adusă lu
crurile pănă acolo, încâtă „patriotulă 
calumniată pe nedreptă în ochii multora, 
acum s’a transformată într’ună conspi- 
ratoră ordinară11, țîiarele panslaviste 

ri Wiedomosti“ din Moscva și „ Wiedomosti^ 
din Petersburg suntă de alte vederi; ele 
condamnă acțiunea guvernului francesă 
contra lui Boulanger și suntă de părere, 
că libertatea e o ilusiune în Franța. Insă 
foia din Moscva recunosce, că de astă- 
dată guvernulă francesă a manifestată 
o firmitate prea rară pănă acum. Acesta 
arată insă totodată, că situațiunea din 
Franța este forte seriosă.

Ferry și republica.
Asociația națională republicană s’a 

întrunită în 11 Aprile n. seră. D-lă Jules 
Ferry a rostită ună discursă. Oratorulă 
a constatată, că partidulă republicană e 
adl reconstituită. Escesulă răului s’a 
schimbată în bine. Alegerea dela 27 
Ianuarie (a lui Boulanger în Parisă) a 
provocată deșteptarea guvernului și a 
moderațiloră. S’a înțelesă, că guvernulă 
republicei are dreptulă de a trăi și de 
a se apăra. Republicanii nu voescă să 
se lase a fi sugrumați, nici amăgiți. Di- 
visiunea partideloră tinde a dispăre. 
Greșela principală a fostă, că s’a lăsată 
ca țera să credă, că guvernulă Republi
cei e anarchiă deghisată. Bulangismulă 
va fi învinsă în diua când guvernulă va 
fi tare și când Camera va ave majoritate 
înțeleptă și disciplinată. Republica pe- 
sede în acestă momentă tote mijlocele 
de a asigura triumfulă său.

Noulă niinisteriii română și pressa russă.
pierele rusescl esprimă unanimă 

mulțămirea loră față cu venirea la pu
tere a ministerului Catargiu, și vădă în 
acestă faptă presemnulă unei schimbări 
a atitudinei politice a României în sensă 
națională și favorabilă Rusiei. Acestă 
schimbare, dică ele, e capabilă de a fa- 
vorisa desvoltarea simpatiiloră poporului 
română pentru Rusia, care e forte firmă 
hotărîtă să observe aceeași purtare des- 
interesată față cu România, ca față cu 
Serbia, și n’are trebuință de a contribui 
la acestă schimbare nici prin celă mai 
mioă amestecă în afacerile interiore ale 
României.

„Novosti" îndemnă pe celelalte or
gane rusescl să nu mai îndrepteze în 
contra regelui Carolă atacuri, cari n . 
mai au nici ună motivă de a fi.

„Aordu, diarulă cancelariei rusescl, 
scrie: Noului ministeriu Catargiu i se 
deschidă prospecte favorabile pentru o 
lungă durată, deși cabinetulă nu s’a for
mată numai și numai din elemente li- 
berală-conservatore, cum ar fi fostă de 
dorită.

SCIRILE DILEL
Se temă de germanisare. Inspectorulă 

r. de școle ală comitatului Coj ocnei a 
raportată în adunarea comitetului admi
nistrativă a orașului Clușiu, că cu oca- 
siunea visitărei școleloră a esperiată cu 
surprindere, că abstragendă dela guver
nante și crescătore private, în tote șco- 
lele confesionale elementare de fete, ba 
chiar și în școlele mixte pentru băețl și 
copile, susținute de confesiunea romano- 
catolică — propunerea tumbei germane s’a 
luată intre obiectele ordinare de învăămentă. 
împrejurarea acesta a produsă mare tur- 
burare în diarele ungurescl, cari scapără 
focă și scântei asupra limbei germane, 
a căreia introducere în scolele ungurescl 
o consideră ca o împiedecare a învăță
mântului. — Der pentru Nemaghiari în- 
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traducerea limbei ungurescl în școlele 
lorii nu e o împedecare a învățământu
lui? Vorba e, că șoviniștii voră trebui 
să învețe nemțesce, pentru că așa e po
runca din Viena și din Berlină.

*
Poesiile Iuliei Hașdeu. Săptămâna 

trecută a apăruți! la BucurescI unii vo
lume eleganta, care conține o parte din 
poesiile regretatei Iulia Hașdău scrise ’n 
limba francesă. Volumulă portă titlul Ci: 
„Bourgeons d’ Avril11 și pe lângă două 
portrete, o scrisore autografă. în facsi
mile și o arie musicală, cuprinde 75 de 
poesii, cu o introducere de contele An
gelo de Gubernatis și se deschide prin 
niște cuvinte bine simțite ale duiosului 
părinte ală poetei. Prin aceste d-lă 
Hașdău mulțămesce tuturora, cari au lu
ată parte la doliulă său, precum și con
telui de Gubernatis, care a făcută asupra 
poetei o conferință literară, publicată și 
în fruntea volumului, care unesce astfelă 
prin originea poetei, prin limba operei 
și prin naționalitatea ilustrului întrodu- 
cătoră cele trei mari surori de sânge 
latină: Franța, Italia și România. Apoi 
încheie astfelă: „Singura nostră mân- 
găere, mângăere pământescă e, că copi- 
lulă nostru, mortă atâtă de timpuriu, a 
lăsată totuși o moștenire literară, care 
prin bogăția și varietatea sa, ar pute 
ajunge cu prisosință chiar pentru o vieță 
întregă. Ca scriitore ea a trăită celă 
puțină jumătate de veacă. A rămasă în 
urma ei materie de două volume de 
versuri, ună volumă de teatru și de le
gende, două volume de povestiri, impre- 
siunl, cugetări și studii; două volume de 
romane scurte, apoi scrisori și memorii, 
cele mai multe pline de vervă și de in
teresă. Ea ținea multă, ca celă dinteiu 
volumă ală seu, orl-care ar fi fostă elă, 
să porte titlulă „Muguri de Aprilie11. 
Acestă titlu, atâtă de candidă, l’amă păs
trată cu sfințenie, cu atâtă mai vârtosă, 
că o mare parte din acestă volumă a 
fostă scrisă în 1885, când poeta nu avea 
decâtă 15 ani, adevărată verstă de în
mugurire. Ea le-a scrisă tăte acestea, 
când se indelețnicia cu grecesca și lati- 
nesca preparândă cea dinteiu probă de 
bacalaureat. Răposata a fostă a patra 
generațiune neîntreruptă, de omeni de 
Utere Deși Români de viță veche, cam 
poligloțl de altmintrelea, printr’ună cu- 
riosă concursă de împregiurărl s’a în
tâmplată ca buniculă meu (Tadeusz 
Hyzdeu), să scrie leșeșce, tatălă meu 
(Alesandru Hașdău) ruseșce, eu româ- 
nesce și fiica-mea franțuzesce“.

* *
0 representațiune teatrală filantropică. 

Din Șomcuta-mare i-se serie „Gutinului“: 
Dămna Sommer, din Șomcuta-mare mai 
multă decâtă de două decenii ține o 
școlă privată de fetițe cu bună renume. 
Cele mai multe domne și domnișore ro
mâne din Șomcuta și jură și-au primită 
educațiunea în acestă școlă, așa că ne 
facă onăre. Intre alte obiecte se pro
pună dintre limbile moderne cea ger
mană și cea francesă, și încă cu așa suc- 
cesă, că din elevele, care au absolvată 
școla dămnei Sommer, nici una nu este 
care să nu scie perfectă vorbi mai alesă 
limba germană. Limba română și reli- 
giunea încă li-se propune eleveloră ro- 
mânesce. Pentru a-șl câștiga elevele 
desteritate în conversare, domna Som
mer în 4 Aprilie a. c. a dată cu elevele 
sale o representațiune teatrală cu scopă 
filantropică sub titlulă „Das Mădchen 
von Ennsthaiu, care representațiune a 
avută ună succesă deplină, atâtă morală, 
câtă și materială. Venitulă curată se va 
împărți bisericiloră gr. cat. și rom. cat. 
și spitalului din Șomcuta-mare. Dintre 
elevele române au jucată următărele: 
Victoria Varga, Eugenia Chișă, Elena 
Mica, Livia Nilvană, Emilia Murășană, 
Valeria Popă și Roza Pocolă, cari tote 
au dovedită multă desteritate atâtă în 
mișcare, câtă și în esprimarea cuvintelor 
streine, cu cari numai acum sub condu
cerea domnei Sommer au începută a 
se deda. ** »

Școlă jidovescă in Clușiu. Inspectorulă 
r. de școle Kozma Fereucz a denunțată 
consiliului orășenescă din Clușiu, că a- 
colo se află o școlă jidovescă clandes
tină pentru fete, a căreia proprietară este 
femea Low Sara, care nici ună cuvântă 
nu scie unguresce. Se pute închipui ce 
mare surprindere este acesta pentru „pa- 
trioții“ din Clușiu, cari credă, că Evre- 
iloră nu le trebue altă sciință, decâtă 
cea „patriotică11 maghiară. „Se pote 
presupune, dice „Erd. Hir.“, că în acea 
școlă clandestină nu se instrueză copi
lele tocmai în celă mai bună spirită un- 
gurescă11. S’au și luată disposițiunl pen
tru închiderea școlei. — O lămurire n’ar 
strica: e clandestină fiindcă Low Sara 
nu scie unguresce, cum dă „Erd. Hir.11 
a se înțelege, ori pentru că n’are con
cesiune ?

** *
Reuniunea invețătoriloru români din 

Maramureșu, la propunerea președintelui 
său d-lă T. Budu, a decisă să coadune 
și să edea într’ună opă separată poveș
tile, doinele, chiuiturile, vrăjiturile și ce
lelalte cântece populare din Maramureșă. 
Coadunarea o-a luată asupra sa d-1 presi
de. Ar fi recomandabilă, ca și celelalte re
uniuni învățătorescl să facă astfelă de 
colecțiunl, er de dorită ar fi ca aceste 
producte ale spiritului poporului să fiă 
fidelă reproduse, er nu prefăcute.

* * *
Alegerile de oficiali în Baia-mare s’a 

săvârșită în a 1. c. sub presidiulă 
vice-comitelui Alexandru Ujfalusi. Aleși 
au fostă, primară : Olivier Turmon; pro- 
tofiscală: Sandru Nyiro; protonotară: 
Andreiu Gellert; senatori Emeric Tor- 
dai și Ludovică Csudor; cassaru: Lu- 
dovică Katona; comptoară: Desideriu 
Marosfy ; controloră : Ludovică Mostiș ; 
subnotară : Valentină Besenszki; archi- 
vară: Franciscă Thurzo; eeonomă : Io- 
sifă Bânyai. „Gutinulă“ le dorește nou 
aleșiloră tăriă sufletescă, înțelepciune și 
virtute, ca se potă conduce afacerile o- 
rașului spre îndestulirea tuturora. Pen
tru ce nu s’a alesă nici ună Română, ci 
totă numai streini, precum îi arată nu
mele ?

Michailu V. Stroesco.
Din vioța neuitatului binefă

cătorii alu neamului românescu 
Michailtt V. Stroesco, „Meseriașului 
Românu11 publică următorele no
tițe biografice:

Michailă V. Stroesco, de fericită me
moria, s’a născută în anulă 1836 din pă
rinți români nobili și mari proprietari în 
județulă Hotinului, Basarabia. încă de 
timpuriu întră elă în gimnasiulă din Kis- 
chineu, unde în anulă 1852 urmă a 7-tea 
clasă liceală. La isbucnirea răsboiului 
de Crimea, animată fiindă de sentimente 
patriotice, părăsi liceulă împreună cu 
alțl câțiva tineri studențl români; după 
ce depusese esamenulă de bacalaureată 
se înrola în armata rusă.

Curagiulă și inteligința sa atrase a- 
tențiunea șefiloră lui, care ținândă semă 
de origine, conformă legiloră militare 
în vigore în acelă timpă în Rusia, îlă 
propuse imediată, la finea celui dintâiu 
ană de serviciu, pentru avansarea la 
gradulă de praportchik (sub-locotenentă.) 
Din nenorocire titlurile sale, ce i-le tri
misese familia, pierdându-se în învălmă- 
șala răsboiului șefii săi nu’lă putură pro
mova, astfelă că trebui să rămână mai 
multă timpă în gradele interiore. După 
șese ani de serviciu, părăsi armata cu 
gradulă de locotenentă, după ce avu fe
ricirea a dovedi perderea acteloră citate. 
Vârsta lui era atunci de 23 ani.

împinsă de dorința d’a întră pe 
câmpulă sciințifică, merse la Petersburg, 
unde urmă la Universitate cursurile 
sciințeloră naturale, în timpă de patru 
ani, pe cari le complectă prin ună stu
diu încă de doi ani la Parisă. Reîn- 
torsă în țeră la anulă 1868 se căsători 
cu d-na Elisa Stroesco, năs. NedelcovicI, 
mare proprietară.

Marinimosă, cu inima plină de sen
timente generase, posedâudă avere, care-i 
permitea a satisface tote rugămintele ce 
’i se adresau, ajută în totă vieța sa pe 
cei lipsiți și crea câteva fundațiuni cu 
scopuri filantropice.

In prima liniă putemă cita dona- 
țiunea sa de cincl-decl mii ruble făcută 
guvernului română în anulă 1882, cu 
scopă d’a se construi din venitulă aces
tei sume școli sătescl în România.

Durere însă, că faptulă acesta ge- 
nerosu și câtă se pote de lăudabilă în 
locă să-i aducă o satisfacțiune, i-a cau- 
sată numai nemulțămire și l’a lăsată 
adâncă mâhnită, fiindă că pe lângă tote 
reclamațiunile făcute, n’a putută să is- 
butescă, ca banii dedicați pentru ună 
scopă atâtă de sublimă să fiă folosiți în 
modulă cum dispusese d-lui. Chiar și 
pănă în diua de adl familia sa se află 
în nedumerire, căci nu scie cum și unde 
se administreză aceste parale și decă 
copiii săteniloră români se bucură într’a- 
devără de folosele acestei donațiunl. Ar 
fi chiămarea presei române de dincolo 
ca să se intereseze cum s’a administrată 
acestă fundațiune și ce disposițiunl s’au 
luată deja pănă acum.

‘ 0 altă donațiune e donațiunea de
25,000 florini, făcută în folosulă socie
tății pentru sprijinirea învățăceiloră și 
sodaliloră români meseriași din Brașovă.

Printre alte donațiunl mai mici putem 
menționa: ajutore în bani pentru asilulă 
Elena Domna, Ateneulă română, Socie
tatea Curtea de Argeșiiu etc. etc.

Ca bărbată cu ună sufletă câtă se 
pote de nobilă și o inimă, care pulsa 
pentru suferințele celcră lipsiți și neno
rociți, el nu uita asemenea pe locuitorii de 
pe moșiile sale; dorința sa de a-le cons
trui ună spitală nu-șl aștepta decâtă 
diua pentru a se îndeplini, când o morte 
crudă veni a-i bate la ușa vieții sale 
humanitare și-lă opri de a-șl esecuta 
proiectele sale humanitare. Domnulă 
Stroesco vădându-șl stîrșitulă vieții a- 
propiată, dispuse totuși prin testamentă 
d’a se construi pe moșia sa Pocimbăut 
(județulă Bălțiloră, Basarabia) ună spi
tală de 25 paturi, testândă averea sa 
pentru construirea și veclnica întreținere 
a acestui asilă de ușurare.

Aceste suntă în puține cuvinte fap
tele acestui distinsă bărbată, a cărui 
prematură încetare din vieță a ruptă 
inimile tuturoră ce avuseră fericirea a’lă 
cunosce mai de-aprape și a umplută de 
lacrimi și tristeță pe acei, cari îlă pri
veau ca ună binefăcătoră trimisă de Pro- 
vedință pentru ușurarea suferințeloră și 
miseriei celoră lipsiți.

Scene din dieta ungurescă.
In ședința dela 11 Aprilie n. s’au 

petrecută în dieta ungurescă nisce scene 
care au emoționată și au escitată în- 
trega cameră.

Era vorba de cele petrecute la 19 
Martie în vestibululă camerei.

Deputatulu Gedeonă Rohonczy avea 
să’șl esprime părerea sa de rău pentrucă 
a împușcată, într’o stare de iritațiune, 
în studentulă Samorzil, și să ceră came
rei iertare, decă prin acestă faptă a sa 
a atins’o în demnitate’i. Deputatulă <jise, 
că suspendarea imunității sale, propusă 
de comisiunea de imunitate, chiar și elă 
a dorit’o. Casulă dela 19 Martie rămâne 
o pată fără esemplu, și care pote că nu 
se va șterge în istoria parlamentului 
ungurescă. De aceea rogă camera 
să’lă erte. Der cu acâsta, pata nu 
s’a ștersă, căci rămâne călcată în 
noroiu demnitatea și imunitatea deputa- 
țiloră în cameră. Cine o va ridica din 
noroiu, căci raportulă comisiunei de 
imunitate nu spune nimică? Procesulă 
meu privată? Ori disposițiunile ce au să 
se ia mai târcjiu? E datoria parlamentu
lui să îndrepte acesta, și ca s’o potă 
face, trebue aflată adevăratulă posesoră 
alu patei. (Mișcare.) Pentru a afla pe 
adevăratulă unjitoră, trebue luată josă 
vălulă de pe desbaterea asupra legii mi
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litare votate. (Mare larmă și strigări în 
stânga estremă : N’are dreptă la acesta !) 

Președintele intervine pentru vorbi- 
toră.

Rohonczy spune, că tată-său a lup
tată în 1848 ca șefă ală unui regimentă 
de husari, a fostă rănită, prinsă și con
damnată la morte. Pedepsa s’a schim
bată în închisăre pe vieță și vorbitorulă 
a fostă născută în închisorea din Olmutz, 
unde mamă-sa îngrija de condamnatulă 
său tată. In vârstă de 25 ani a fostă 
alesă deputată în Torokbecse. In ca
meră a pășită violentă și fără cruțare 
n contra guvernului, căruia i-a impu
tată, că la regularea Tisei s’au săvârșită 
abusurl.

Pe Tisza îlă considera ea pe omulă 
celă mai lipsită de caracteră. Și într’o 
nopte plănui să-lă omora. Fiindă-că n’a 
fostă lăsată de adjutantulă M. Sale la o 
audiență, în credința că elă, vorbitorulă, 
3 smintită și deci nu l’a anunțată, Ro
honczy apăru dimineța la 8 fire la Colo- 
man Tisza cu hotărîrea firmă, ca se îm- 
pusce pe Tisza și apoi să se împusce și 
pe sine. (Nespusă mișcare în camera 
întregă.) Intrândă, află numai pe Tisza și’i 
puse pistolulă în capă: (Mare mișcare 
generală.)

Szendrey (strigă.) Der pistolulă nu 
s’a slobodită și n’a nimerită. (Ilaritate 
în stânga estremă.)

Rohonczy: întrebai pe Tisza, decă 
vrea să ordone cercetare în afacerea re
gularii Tisei. Tisza mă privi liniștită 
și’ml dise să-lă împușcă, decă credă că 
e fără caracteră. Acestă atitudine a 
ministrului făcu să-mi cadă pistolulă din 
mână (Mișcare.) Și nu m’am înșelată în 
Koloman Tisza, căci e omă de ca
racteră.

„După astfelă de pățănii și esperi- 
ințe personale vă mai mirați, decă ad- 
vocatulă celă mai de spirită și mai ves
tită din țâră, apărătorulă de odinioră ală 
procesului dela Eszlar, pentru ca să potă 
face a’i străluci darurile sale spirituale, 
a ajunsă deja așa de departe, încâtă a 
cutezată să ia apărarea lui Traiană Doda 
agitatorulă în contra națiunei ungurescl, 
pentru bani și în contra convingerei sale, 
(Mare larmă și strigăte în stânga estremă.- 
Era o datorință a lui!) care în egois- 
mulă său a ajunsă deja așa de departe 
încâtă elă... (Enormă larmă și mare miș
care. Strigăte: La ordine! La ordine!

K. Eotvos (cătră președintele): La 
ce ședl acolo ? Unde e președintele ? 
(Mare larmă).

Președintele: La observarea d-lui de
putată : „pentru bani, în contra consci- 
inței sale11, trebue să declară, că nimenea 
nu pote să dică și nici să sciă. (Larmă).

K. Eotvlis: Der a disă elă ! Este o 
calumniă! O respingă! (Mare larmă. Stri
găte : La ordine!)

Rohonczy: Ceră scuse, am înțelesă 
că elă ca advocată pote lua apărarea și 
decă nu a de acordă cu convingerea sa. 
(Mare larmă. Strigăte: Asta-i casă de 
nebuni!)

K. Edtvos: Asta-i o continuare a 
nebuniei. La ce e președintele acolo ? 
(Mare larmă și mișcare. Strigăte’n drepta : 
La ordine !)

Președintele : Comisiunea de imunitate 
l’a provocată pe d-lă deputată să-și 
desfășura punctulă său de vedere. (Larmă).

K. Etitvds: Der asta nu-i o desfășu
rare a punctului său de vedere. (Mare 
larmă. Strigări furtunose'n stânga : El- 
jen Eotvos !)

Președintele: Cum vădă, d-lă depu
tată a ajunsă tocmai acum acolo, casă-șl 
motiveze starea sa sefletescă. (Mare 
larmă. (Strigăte: Ce ne pasă nouă de 
asta!)

Rohonczy: Noi amă ascultată moji
ciile domniloră (din oposițiă), acum se 
cade să fimă și noi ascultați. (Larmă 
colosală. Mișcare. Strigări: Josă! La 
ordine! Să ceră iertare!) Am voită 
să istorisescă starea mea sufletescă de 
atunci. Decă se potă îutempla astfelă 
de lucruri, atunci să nu se mire domnii, 
decă din mine svâcnesce pasiunea înfre- 
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nată timpă de șese săptămâni, decă co
loră din cealaltă parte (oposițiă) le îm- 
proșaii în față cuventulă „mișei". 'Mare 
larmă’n stânga estremă.)

Vorbitorulă trecu apoi la afacere cu 
studentulti, care l’a lovittî peste față șț 
l’a numita nerușinata, pice că a împuș
cata cu acelașa pistola și pote cu ace- 
lașO glonță, care fusese odată destinata 
pentru Coloman Tisza (Mare și înde
lungă mișcare) și îucă în momente când 
onorea lui Tisza era atacată în modula 
cela mai înjositora, și cu acestă faptă 
pregătesce o umbră tristă asupra vieții 
parlamentarismului unguresca. [ Mare 
larmă.]

Vorbitorula numi pe deputății din 
oposițiă „rău crescuți." [Mare mișcare 
și larmă’n stânga estremă*] Ce să’nsem- 
neze erășl acesta ? La ordine! Ai și 
acum una revolvera ?] Se laudă, că e 
una deputata alesă în contra lui MileticI, 
pe când Mocsary eurmașulă lui Traiana 
Doda, contrarulă constituțiunei. [Mișcare 
în stânga estremă și eljen-url la adresa 
lui Mocsary],

K. Eiitvos-. Der unde e președintele? 
[Mare larmă].

Rohonczy dice, că n’a vruta să se ia 
în lege limba ungurescă în armată din 
causa naționalitățiloru, pe când Mocsary 
cu tote naționalitățile vrea. Elu voia 
să ridice turnula babilonică în armată. 
Decă cele 16 milione de locuitori ar fi 
de naționalitate ungurescă, atunci ar fi 
fosta una trădătora de patriă cela care ar fi 
cutezată să aducă în parlamentă acești 
paragraft. Der Tisza și partida lui au 
minte și patriotismu. [Larmă]. Con
damnă Rohonczy demonstrațiunile de 
stradă ca desonoratore pentru nația un
gurescă. Pe Polonyi, care a disă că nu 
voteză pentru trădare, vorbitorulă îlă 
face smintită, decă nu-șl cere iertare în 
fața nației ori e trădătoră. [Larmă cum
plită în stânga estremă.]

In fine vorbitorulă dice că, afară de 
Mocsary, toți deputății represintă cercuri 
curată (? ? ?) ungurescl, der nu toți cunoscă 
din destulă districtele dela graniță. (Con- 
tracjicerl în stânga estremă). „D-vostră 
nu cunoscețl din destulă raporturile na- 
ționalitățiloră patriei nostre și nicl-odată 
n’ațl precumpănită răsturnările de pe con- 
tinentă strategice, geografice și politice. 
Principiile de independență—abstrăgend 
de sigura periclitare a monarchiei unitare 
de adl—nu li-se potă impune naționali
tăților de altă limbă ce trăescO în pa
triă, fără a ne căi mai în urmă. (Larmă 
în stânga estremă). Rasa ungurescă trebue 
mai ânteiu să cucerescă pe celelalte na
ționalități, decă nu și pentru limba nds- 
tră, der celă puțină pentru inimile nos- 
tre, pentru ca și Serbulă și Românulă 
să se mărturisescă cu mândriă ca cetățen 
ungară. Pentru acăsta lucrămă alăturea 
cu Koloman Tisza. Speră că într’ună 
viitoră mai depărtată, când inimile tutu- 
roră cetățeniloni patriei voră fi conto
pite una cu alta, întrega națiune se va 
libera. Până atunci însă să avemă răb
dare".

Mai vorbiră și alțl deputațl, între 
cari Mocsary îi 4>se lui Rohonczy, că 
încă nu e nici adl în tote mințile.

Raportulă comisiunei imunității a 
fostă primită.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Selagw, 30 Mărțișoră 1889.

Adunarea filială a învățătorilor rom. 
gr. cath. din tractulă protopopescă ală 
Șamșodului (corn. Sălagiu) s’a ținută 
în ăstă ană în comuna Curiteu la 25 
Martie st. n. La acestă adunare afară 
de învățătorii tractuall în frunte cu con- 
ducătorulă loră președinte d-lă proto- 
popă tractuală Ioană Gală, — au mai 
participată d-lă Tiberiu Gaelă, preotă 
gr. cath. în Dersida mică, și Petru Os- 
tate preotă în locă.

După sânta liturgiă coadunându-ee 
corpulă învățătorescă la loculă adunărei 
în școla gr. cath. locală, d-lă președinte 
Ioană Gală, prin o vorbire forte acomo

dată, dechiarâ ședința de deschisă. După 
acesta vredniculă preotă ală Dersidei 
mici d-lă Tiberiu Gaelă sculându-se și 
cerendu-șl voia d-lui președinte: face 
cunoscută adunărei, că premiulă ce d-sa 
l’a destinată încă la adunarea filială ți
nută în comuna Bobota (Dersida mare 
în an. 1887, pentru acelă învățător, 
care va lucra mai bine disertațiunea: 
„Cu ce modalități morali va pute face in- 
vfțătorulu ca copii si cerceteze școla regulată11, 
în urma decisiunei comitetului cen
trală ală Reuniunei învățătorilor Ro
mâni SelăgienI, care a fostă rugată a 
esamina și critisa disertațiunile amintite, 
— după ce a esaminată și critisată ela
boratele concurențilorO, premiulă i-s’a 
conferită zelosului învățătoră din Supu- 
rulă de susă d-lui Michailă Bobișiu. 
Fiindă și amintitulă d-nă învățător de 
față, d-lă premiatoră, prin o vorbire în- 
suflețitore și forte instructivă și intere
santă, depune premiulă pe masa adunărei 
amintindă între altele, că d-sa primiulă 
îlă dă în două soiuri de bani, anume o 
parte în argintă, care e semnulă stator
niciei și ală perseveranței, altă parte în 
bancnote (hârtiă), care e semnulă culturei 
și ală civilisațiunei, etc. rogâudu-se de 
d-lă președinte ca să’lă predea învăță
torului premiată, d-lui Michailă Bobișiu. 
Acesta la momentă s’a și întâmplată, 
între urările adunărei de „să trăiescău ! 
atâtă d-lă premiatoră Tiberiu Gael, câtă 
și vredniculă de premiu colegulă loră 
d-lă Michailă Bobișiu.

După acesta s’a trecută la ordinea 
dilei și d-lă președinte provocă pe d-lă 
învățătoră locală Constantină Albu, să 
propună eleviloră, cari au fostă de față 
într’ună numără considerabilă, din temele 
date și anume : Din istoria naturală des
pre „Broscă", er din socotelă despre 
„Metru". Acesta și-a și satisfăcută da- 
torinții propunendă — ca omă tînără și 
începătoră — destulă de bine. După 
finirea propuneriloră, elevii s’au trimisă 
acasă, er d-nii învățători au făcută 
critica; apoi s’a trecută la alte agende 
păn’ce s’a ajunsă la propunerile diverse.

Intre altele d-lă Petru Ostate, preot 
în locă, se dechiarâ și propuse a-se 
primi din partea sa ună premiu de 3 fi. 
v. a. pentru acelă învățătoră din acestă 
tracta, care va prelucra mai bine diser
tațiunea „Folosulă poesiei poporale la noi 
la Români.11 Acestă propunere s’a pri
mită din partea adunărei cu mulțămită 
și vii urări de „să trăiescă!" Imediată 
după acesta vedemă erășl pe d-lă Tibe
riu Gaiel. preotă alu Dersidei mici, pro
punendă a se primi din partea d-sale 
ună ala doilea premiu de 2 seu 5 fi. 
v. a. și spesele retipărirei elaboratorului. 
După cum adecă va fi relativă mai bun, 
seu absolută bună disertațiunea „(7c este 
causa, că unii învățători o ducă râu și în 
ne’nțelegcre cu preoții, ort cu poporulă, siu 
chiar cu ambii, și prin ce modalități s’ar 
puți acestă reu delătura si înlocui cu sti
mă și iubire reciprocă. “ Aminti totodată 
că la acestă premiu nu potă concurge 
decâtă numai învățătorii din acestă tract. 
Mai departe ambii din premiatorl au 
decisă ca elaboratele ce se voră lu
cra să se trămită spre censurare și apre- 
țiare comitetului centrală ală Reuniunei 
învășăt. rom. selăgenl, căruia îi concede 
și dreptulă de a dejudeca premiulă unuia 
seu altuia dintre coneurențl, după me
rită. Terminulă pentru trimiterea diser- 
tațiuniloră l’au fixată pe 1 Iunie 1889. 
Acestă propunere încă s’a primită din 
partea adunărei cu mulțumită și vii urări 
de „să trăiescă". învățătorii tractuall vă- 
dendă zelulă și viulă interesă ce-lă arată 
susă menționații d-nl preoți față de 
causa învățământului cu unanimitate le- 
au votată recunoscință și mulțămită pro
tocolară inducendu-i totodată ca mem
bri onorari ai acestei reuniuni filiale. 
Ml-a săltată inima de bucuriă vădendă 
aceste fapte din partea amintițiloră d-nl 
preoți, cari fapte n’au lipsă de comen
tariu, căci înțeles vorbescă, și le p6te 
servi spre laudă, er corpului învățătoresc 
din tractulă Șamșodului spre onore.

A sosita timpula supremă ca odată 
și noi Românii să ne tredimă din letar
gia nepăsărei față de școle și învățători, 
și puuendă umără la umără, să conlu- 
crărnă la desvoltarea și edificarea cultu
rei poporului nostru. Nu numai din gură, 
ci cu fapte. Pecum cu fapte vedemă că 
lucră pre on. d-nl preoți Tiberiu Gaielă 
și Petru [Ostate, cari prin faptele loră 
de premiare producă ună curentă de e- 
mulațiune între învățătorii din acestă 
tractă, dândă prin acesta impulsă la per
fecționare fiesce căruia învățătoră prin 
propriașl diligință, și împlinirea sfintei și 
grelei loră misiuni întru deșteptarea 
multă cercatului nostru poporă. Dee ce- 
rulă ca frații învățători de prin tote 
părțile să afle mulțl preoți așa zeloși și 
interesați de causa învățământului ca și 
acești doi vrednici preoți, er d-lorO mulțl 
imitatori, — căci vieța unui poporă se 
zugrăvesce în principiile sale de educa- 
țiune, er normele de educațiune suntă 
oglinda vieții lui. Unu Oaspe.

Cbevreul Nestoruln învețațilori
In săptămâna trecută a murită în 

Parisă celă mai bătrână dintre învățațl, 
renumitulă chimică francesă Chevreul în 
etate de 103 ani. La 31 Augustă 1886 
Chevreul șl-a serbată jubileulă de 100 
de ani, etate pe care forte rari învățațl 
suntă fericiți s’o ajungă. Se dice des
pre Chevreul, că în totă vieța sa n’a 
băută vină seu alte băuturi spirtuose. 
Numai la jubileulă său de 100 de ani a 
făcută escepțiune și a gustată dintr’ună 
pahară de șampane. Atâtă la jubileulă 
său, câtă și la mortea sa totă lumea 
cultă a dată espresiune simpatieloră sale 
pentru acestă însămnată chimistă, ală 
căruia nume a fostă pronunțată cu res
pectă de mai multe generațiunl.

Chevreul s’a năcută la 31 Augustă 
1786; a fostă deci martoră la tote eve
nimentele acestui secolă, ală cărui sfâr
șită se serbeză acum. Ultimele sale vi- 
site, ultimele sale gânduri au fostă în
dreptate spre minunatele lucrări ale 
Exposițiunei universale. Vedea într’ensele 
triumfulă și ore-cum apotheosa tuturoră 
arteloră păcei, cărora închinase întrega 
sa vieță, ale căroră progrese le urmase 
pasă cu pasă.

In 1824, când fu numită la ma
nufactura Gobeliniloră, a găsită calea 
care l’a condusă la însemnatele desco
periri, care voră face amintirea sa nepe
ri tore.

Acestă cale o urma fără a se abate, 
adăogândă, metodică, descoperire la des
coperire și lungimea extraordinară a vieții 
sale îi permise să le urmeze forte departe 
decă se pote dice că se merge departe 
într'o cale infinită.

Chevreul a fostă 59 de ani profe- 
soră de chimie aplicată la Museulă de 
istoriă naturală, și 63 de ani membru ală 
Academiei de sciințe.

Chevreul ca învățată aparținea șed- 
lei analitice. Chimia organică îi dato- 
resce totă theoria corpuriloră grase, theo- 
rie așa de bogată, încâtă se pote c]ice, 
că Chevreul este părintele întregei indus
trii contimporane. Elă a dată theoria ade
vărată a saponificațiunei, demonstrândă, 
că ună corpă grasă tratată printr’ună ac- 
cidă seu printr’o bază se descompune în 
accidă grasă și în glicerină.

Prima aplicațiune industrială a u- 
cestui principiu este invențiunea lu- 
minărei de stearină, a cărui autoră 
este Chevreul, care a îmbogățită pe 
tătă lumea, afară de Chevreul însuși, 
care n’a câștigată din acesta decâtă 
ună premiu de 12.000 de franci dată de 
Academiă.

Lucrările sale asupra corpuriloră 
grase îlă conduseră la studiulă producte- 
loră destilațiunei cărbunelui și lui se da- 
toresce ună mare numără din acele vop- 
sell chimice cu colori strălucitdre; a mai 
făcută și clasificarea coloriloră și nuan- 
țeloră loră și a descoperită teoria colo
riloră complimentare.

Der ceea ce este mai curiosă e, că 

Chevreul, omulă celă mai paclnică, a 
favorisată, fără voia sa, fabricarea celoră 
mai grosuice materii de distrucțiune, di
namita și nitro-glicerină.

Din camerile române.
Camera. Ședința dela 6 Martie.
D-lă Ioană Nădejde interpeleză pe 

d. ministru de interne, decă scie că lu
crătorii dela imprimeria statului lucreză 
câte 11 ore pe di, contra regulamentului 
respectiva.

D-lă M. Kogălniccanu îșl desvoltă 
interpelarea pentru representarea legii 
de organisare a magistraturei, pentru a’i 
asigura independența prin inamovibilitate, 
er nu prin permutări capriciose.

D-lă Vemescu răspunde, că lucrarea 
este dificilă și n’a avută destulă timpă 
ca s’o facă fiindă ocupată cu Camera.

D-lă Kogălniccanu propune o mo
țiune pentru a atrage atenția ministrului 
de justiția asupra aducerei acelei legi.

Ședința dela 7 Martie.
D-10 Staniană depune petițiunea mai 

multoră cetățeni proprietari din Dâmbo- 
vița, cari protesteză contra dărei în ju
decată a ministereloră d-lui Ioană Bră- 
tianu.

D-lă Ernestu Sturdza depune ună 
proiectă de lege pentru facerea unei 
linii ferate dela Tergulă-Ocna la Moi- 
nescl.

D-lă M. Kogălniccanu interpeleză pe 
d-lă ministru ală lucrăriloră publice, decă 
are de gândă în anulă acesta să începă 
construirea podului peste Dunăre la 
Cernavoda.

Senatulu. Ședința dela 6 Martie.
D-lu Racotta dă citire proiectului de 

lege privitoră la recunoscerea calității de 
cetățenă română a d-lui Dragulină.

Se dă citire raportului și proiectului 
de lege pentru organisarea corpului te- 
legrafo-postală. Paragrafele din acestă 
proiecta se voteză aprdpe fără discuțiune 
pănă la art. 21 privitoră la femeile primite 
deja în serviciulă acestei instituțiunl.

D-lă G. Mârzescu întrebă, decă fe
meile suntă admise și de adl înainte.

D-lă Al. Lahovary dice, că legea nu 
dice, decă suntă admise seu respinse fe
meile de articolulă privitoră la fixarea 
sexului funcționariloră telegrafo-postall.

D-lă Mârzescu dice, că este pentru 
egalitatea femeiloră cu bărbații în acestă 
privință.

D-lă Al. Lahovary dice, că nu ad
mite egalitatea femeiloră și că acestă 
egalitate e bună numai în romanțele lui 
Alex. Dumas.

D-lă G. Mârzescu dice, că este pen
tru egalitatea de dreptă a femeiloră cu 
bărbații, că părerea d-sale este, cum că 
femeia numai prin forța musculară e mai 
slabă decâtă bărbatulă, der nici decum 
prin inteligință, tăriă de caracteră și 
energiă. Așa fiindă, pentru ce der i-se 
pună pedecl spre înaintare ? Nu 4ică, ca 
cu totul să nu i-se puie pedecl, mi-se 
va obiecta pote, că posturile superiore 
ceră mare discrețiune dela acela, care 
posedă cheia telegrafică. Der acesta nu 
este ună cuvântă, ca să nu căutămă re- 
solvarea cestiunei femeiloră, care este o 
cestiune mare și la ordinea dilei a4l.

Cur nu Iii pieței Brașovu
din 12 Aprilie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.46 Vend. 9.49
Argintă românescă - n 9.40 M 9.42
Napoleon-d’orI - - - H 9.50 n 9.53
Lire turcescl - - - r 10.80 ti 10.86
Imperiali - - - - n 9.80 n 9.86
GalbinI n 5.60 n 5.63
Scris, fonc. „Albina" 6% n 101.— n —.—

n n n b°/o n 98.50 n 99.—
Ruble rusescl ... n 127.— 1! 128.—
Discontulă - - - - 6*/,—8°/0 pe ană.

Cursulu la bursa de Viena 
din 13 Aprilie st. n. 1889.

Renta de aură 4%..........................102.80
Renta de hârtiă 5°/0..........................85.85
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 144.40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - _ ,_
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emis'une) - - 114.50 
LosurI din 1860 143.60
Acțiunile băncei austro-ungare - - 905._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 304.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 298.25 
Galbeni împărătesei............................... 5.66
Napoleon-d’orI 9 51>
Mărci 100 împ. germane .... 5875
Londra 10 Livres sterlings - - - . 120.15

Editorii și Redaotorfl responsabila;
Dr. Aurel Mureșianu.



Nr. 76—1889.Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI.

STABILIMENTUL DE CESORNICĂRIĂ
ce esistă de 81 ani cu celu mai bunii renume 

in Budapesta, IV. Waitznergasse No. 7.
al ii lui

JOSEPH LECHNER
r. f'urnisoră ală Curții și ală Alteței 
1. Arcliiducelui Iosif u, recomandă cu prețuri 

eftine sub garanțiă.
Cesornice Renientoir pentru Domne: 

Cesornice-Nickel 13 fl. — Cesornice-Oțelu (Stahl-Uhren) 18 fl. — 
Cesornice de argintii 16 fi. — Cesornice de auru cu sticla de 
cristalu 25 fl. - Cesornice de aurii cu capace duple 35 fl.

Gesornice llenioiitoir pentru bărbați:
Cea mai bună calitate de cesornice-Nickel adevărate de Helveția 

pentru amploiații dela căile ferate, economi, lucrători etc. 12 
Cesornice de oțelu cu mehanismu cilindrică .... 15 
Cesornice de argintii cu sticla de cristal și melianism-Anker 20 
Cesornice de argintă cu doue capace si melianism-Anker 24 
Cesornice de auru cu sticla de cristalu și melianism-Anker 40 
Cesornice de auru cu doue capace și melianism-Anker 55 

Comandele pentru provincia cu rambursa poștală.
Reparaturi de cesornice se esecută în modulă celu mai bună 

sub garanțiă.

Trenulti

TI U INI A Ww

Trenula 
Trenula

Trenula 
Trenulu

Trenula

institutului de credita și economii

Sale
împreună cu cuponulu plătibilă în 1 Maiu a. c. le cumpără

60 florîzxi "bvLoa/tsi 
CANCELARIA NEGRUȚU 

in Gherla — Sz.anio.s-ljvâr.

Avîsti d-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei“, precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Sosirea si alocarea irenurilora si posttrii îs Brașovti.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
de person© Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera, 
mixta Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
mixta Nr, 318: 1 dră 55 minute după, amec|I.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
mixta Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
mixta Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașova la Beșnovu-Zernescl-Branu : 12 ore 30 m. după amedl

n
n
r
79

b)
c)
d)
e)

Dela
,, Ziziml: 4 ore după amedl.
în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute noptea. 
la Făgărașu: 4 ore dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
Beșnovu-Zernescl-Branu la Brașova: 10 ore înainte de amedl 

„ Zizinu la Brașovu: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovu: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașova: 2 ore dimineța.

b)

I

TJ 

n 
r

Dela

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta—I*redealu Predealu—Budapesta
j

B.-Pesta-Aradu-Teius Teius-Aradu-B.-Pesta Copsa-iuică—Sibiiu
Jl____________ -ii ’____________________ il '_________________

Tren do Trenu 
per- accele- 
Bdne rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- i 
aone

Trenu I _ 
laccele- Tren“ 

ratu mixt

___ ,, Trenu
* omni- 

mlxt bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena 
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărheb 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiora 
Vințulă de : 
Aind
Teiușâ 
Crăciuneld 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașu 
Elisabetopole 
Sigliișora 
Hașfaleu 
HomorodU 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

I 
I

Brașovu

|ll-10|
7.40

11.06
2.02
4.18

I

susâ

I

7.41
8.10

9.04
9.34

10.34

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Bucuresci 
Prcdcalii 
TimișU

Brașovu

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodti 
Hașfaleu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediaș ii

Copșa mică

7.30
1.14
1.45
2.32

Viena
Budapesta
Szolnok

I

Timișii
Prrdealu

Bucuresci

11.15
11.34
12.45

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

"6T2
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.12 Micăsasa
3 oa Blașiu
g 3pț < Irăciuneltl 

' 6.56
7.15
7.41
9.18

10.-I
10.09
10.19 Metoda
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32;
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Teiușu
Aiudil
Vințulu de
Uiora 
Cucerdea
Ghirișu

Clușiu

sus ă

I 
I

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

5.32

I

Nădășelu 
Gîhrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia

’ Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsârheli 
VArad-Velencze 
Oradea-mare j 

P. Ladâny
Szolnok
Budapesta

Viena

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

jTIiiresu-Iaidosu-Bistrita•> ’ , i

Mureșă-Ludoșu 
Țagu-Budatelecfl 
Bistrița

7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

10.50
1.33
3.29

1.55 7.45
7.15 6.05

Aradu

Glogovațil 
Gyorok 
Paulișu 
Radu a-Lip 
Conop 
Berzava 
Soborșind 
Eamti 
IGurasad^ 
Ilia 
Branicica

I Deva
I Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotti
Vințulti de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușă

iova

1.47
2.08

8.55
9.54

111.1G 2.- Teiușu
I 8.20 9.05

1 1.20 12.41 Vințulti de joșii
4.K»

' 4.30/
'I 4.43
I 5.1 )7

5.19
5.41
6.119
6.28
7.25
8.01
8.34
8.65
9.19
9.61

10.35
11.09
11.39
12.12
12.2!»

1.16

Alba-Iulia

5.45 Șibotiî 
"g Orăștia 
g | 3 Simeria (Piski) 
6.38!Deva 
g - ; ‘Branicica
7 lOlHa
ț gȚ Gurasada
7.55 Zam£li Soborșinu

Berzava
ConopU 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok
Glogovaț

8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37
12.—
12.29
12.461
1.26

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

3.—
3.44
4.10
4.43
5.13
6.16
6.35
7.02
7.28
7.40

I 8.11
& 16
9.33
9 53

10.27/
10.42'
10.58
11.36
11.39
12.31
6.12.1
- -’I ,|

| 6.061

Copșa-mică
1 Șeica mare

1 ^g.Lbmnești 
2.32j°cna

|,Sibiiu_____

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
o.06
6.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-uiică

Sibiiu 8.50 10.—
Ocna 9.17 10.24
Lomneșu 9.45 10.50
'Șeica mare 10.20 11.20
Copșa-mică 10.49 11.45

5.50
“6M-== 

^Cucerdea
7 a&Chefa 

Ludoșii 
M.-Bogata 
Iernutti 
Sânpaulil

:u

7.38
6.20

Siineria(Piski)-l*e1roșeiiî Petroșeni-Simeria (Piski)

Simeria
Streiu
Hațegii 
Pui 
Crivadia
Banița
I’etroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

2.42
3.25
4.16
6.11
5.58
6.40
7.12

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegu 
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26.
5.12
5.65
6.41

“ 7.26
8.14
8.50

Aradu—Ti misbi-a*
' -------------------------------------.--------

Tiniișora—Aradu

8.—
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2._
3.04
3.36 Aradu
3-62 Aradulii nou
1.03 NTemeth-Sâgh 

_4.4 i Vinga 
7.3o|Orczifalva 

““ /Merczifalva 
■Jq-— iTiniișdra

Oșorhelu

Cucerdea - Oșorheiu - 
| Rcghinulu sUsescu

3.05 10.20 3.26
3.35 10.50 3.58
3.56 11.11 4.20
4.06 11.20 4.30
4.43 H1.57 5.11
4.68 12.12 5.28
5.21 12.36 5.63
5.40 12.55 6.13
6.- 4.58
7.56 7.—

Bistrița-Mureșii-Ludoști
i----------"
| 4.40| Bistrița
"ăoâ Țagă-Budateleca
|____ Mureșă-Ludoștl

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

6.05
i|

5.48 Timișdra 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 Aradulii nou 9.11
9.12 9.02 Aradu 9.27

5.—
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Rcghinulu sftseseu- 
Oșorheiu-Cucerdea

Reghlnul-săs. 8.35 8.-
Oșorheiu ! 10.20 9.49

I 6.56 12.15 10.20
Mir aș teu 7.16 12.B5 10.39
Sânpaulu 7.40 12.68 11.02
lernută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșii 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.60

Simeria (Piski)-A’nied.

Simoria (Piski)
Cerna
Unicdora

9.41
1.11

Gliirișu- Turda Turda—Gliiriși« t

Ghirișii 
Turda

9.26
9.47

4.19
4.40

Turda
Ghiriși

8.29
8.50

3.19
3.40

Sigliișora—Odorii •
Odorheiu—Sigliișora

6.05 Odorheiu
9.45 Sigliișdră

iSighișora 
Odorheiu

2.18
2.39
3.08

(jiiieil.-Sinieria (Piski)

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă.

Uniedora 
Cerna

■ .Simeria

9.36
9.50

10.15


