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Brașovu, 14'26 Maiu
Dieta ungurescă s’a sfătuită în 

septemâna trecută asupra buge
tului ministeriului <le culte și ins
trucțiune publică, adecă asupra 
aceloru sume, cari suntu a se în
cuviința guvernului din visteria 
statului, pentru scopuri de înveță- 
mentă.

E lucru învederată, că trebue 
să ne intereseze a sci ce facă cei 
dela putere cu banii din visteria 
statului, cari nu suntă numai banii 
partidei tiszaiste, seu a unei sin
gure naționalități, ci se adună 
dela toți contribuabilii tară deo
sebire și prin urmare, când e vorba 
de desvoltarea intelectuală și de 
cultura poporațiunei statului, de 
scole și de așezăminte de crescere 
publice, ar trebui se fiă întrebuin
țați astfelă, ca tote naționalitățile 
fără deosebire se fiă ajutorate în 
inesură egală și dreptă în nisuin- 
țele loră de progresă.

Când au venită la cârmă dea- 
kiștii unguri, în 1867, și când na
ționalitățile și în deosebi Românii 
din Transilvania pretinseră se li 
se respecteze drepturile politice 
naționale între marginile autono
miei țerii, cei dela putere le răs
pundeau că nu le potă face nici
decum acesta concesiune, că afa
cerile politice potă fi conduse nu
mai de ei, der le lasă terîmulă 
culturală, autonomia bisericescă și 
școlară, și le garanteză pănă la 
ună punctă ărecare întrebuințarea 
limbei loră în administrațiă și 
justiția, pe temeiulă legii de na
ționalitate dela 1868. Se mai le
gară atunci că voră îngriji și 
de scolele naționalitățiloră, din vis
teria statului la care contribuescă 
cu toții.

întâmplările și pățăniile nOstre 
de douec|eci și unu de ani încoce 
ne arată destulă de lămurită cum 
s’au ținută guvernele unguresc! 
de cuvântă, cum au esecutată 
legile din vorbă și cum au respec
tată autonomia bisericescă și șco- 

Iară și drepturi! de limbă garan
tată naționalitățiloră prin legea 
dela 1868.

Și de rânduri! acesta s’a dove
dită cu ocasiunea desbaterei bu
getului culteloru și instrucțiunii 
publice în dietă, cum înțelegă cei 
dela putere îndatorirea ce au lu- 
at’o asupră-ș! la 1868, de a îngriji 
din visteria statului și pentru sus
ținerea și înaintarea școleloră nos- 
tre, îndatorire ce este îutr’unu 
modă neîndoiosu cuprinsă în §. 
17 ală legei de naționalitate, în 
care se dice, că fiind scopul statului 
cultura generală și binele obștescu 
„ministrulă de instrucțiune e da
torii a îngriji câtă se pote mai multă 
pentru aceea că cetățenii fiă-că- 
rei naționalități se se pdtă cultiva 
în limba loră maternă pănă acolo, 
unde se începe cultura mai înaltă 
academică. “

Nu s’a ridicată în dieta ungu
rescă, în septemâna trecută când 
a fostă vorba de șc<51e și de aju
torarea loră, o singură voce, ca 
se întrebe pe guvernă, cum se 
face, că pentru instrucțiunea Ro- 
mâniloru, Slovaciloru, Sârbiloră 
ș. a., cari facă maioritatea popo
rațiunei statului, cari prin urmare 
plătescă cele mai multe dări în 
visteria lui, nu se află pusă în bu- 
getă nici măcară ună bană frântă?

Se cheltuescă milione pentru 
clădirea parlamentului și pentru 
teatrală și opera ungurescă din 
Pesta, se dau pensii pănă și fiș-1 
paniloru, se face totă pentru sco
lele maghiare și instrucțiunea 
maghiară, der pentru scălele Ro- 
mâniloră, Slovaciloră și ale Sâr
biloră ministrulă de instrucțiune 
Csaky n’are decâtă cuvinte de 
dojană, și totă îngrijirea lui se 
mărginesce numai la constatarea 
scăderiloru loră eventuale, cari 
isvorescă mai alesă din lipsa de 
mijldce, cu care se luptă confesi
unile în susținerea loră.

Cu acestă prilejă și-a desfășu
rată ministrulă de instrucțiune 

Csaky programa sa de activitate. 
A vorbită de tdte câte le-ară pre
tinde „interesulă statului" precum 
și de „forte importantele" interese 
naționale maghiare, der n’a amin
tită nici c’ună singură cuvântă 
de interesulă celă au și Românii, 
Serbii, Slovacii ș. a. ca să se potă 
cultiva cum se se cuvine în limba 
loră maternă și nici pe departe 
nu și-a adusă aminte de datoria 
ce i-o impune legea de a îngriji 
și de învețământulă naționalită
țiloră nemaghiare.

Ministrulă Csaky nici că vrea 
se mai scie de naționalități, elă 
vede numai confesiuni și cunosce 
numai ună „interesă ală confesiu- 
niloru", der și pe acesta îlu cu- 
ndsce numai pănă atunci, pănă 
când nu vine în conflictă cu pre
tinsele „interese vitale ale statului".

Cum înțelege ministrulă Csaky 
„interesulă statului", ne-a dove- 
dit’o prin aceea, că a refusatu pănă 
și aprobarea statuteloră unora so
cietăți de lectură românesc!, sub 
cuvântă că se află destule socie
tăți de aceste maghiare.

Der ni-o spune Csaky însuși 
destulă de lămurită în programa 
sa cum pricepe elă „interesele vi
tale ale statului." Ne spune, că 
Ungurii trebue se ajungă la o su- 
premațiă mai mare, ca odată se 
devină mai numeroși și că de a- 
cea se cere ca statulă se se îngri- 
jescă deja de copii mici. Csaky 
propune ca dieta ungurescă se 
dea o îngrijire și atențiune deo
sebită instituțiunei asiluriloră de 
copii, cu alte cuvinte vrea maghia- 
risarea copiiloră mici prin asiluri 
de copii, ca se se sporescă rassa 
maghiară.

Nu-i vorbă, n’are gustă reu 
ministrulă ungurescă, numai câtă 
a uitată că face socotela fără 
birtașă. Naționalitățile nema
ghiare și mai alesă Românii îșl 
voră băga mințile în capă și se 
voră sci feri de lepra maghiari- 
sării, voră sci se-și ferescă copii 

și de asiluri unguresc! (grădini de 
copii), Er în casă, pe afară și în 
totă loculă, unde s’ar afla, nu voră 
vorbi Românii cu copii loră de
câtă numai românesce și atunci 
nu potă ave temă părinții, că li 
se voră înstrăina copiii de legea 
și limba românescă.

Destulă, că discusiunile din 
dietă în cestiunea însemnată a în
vățământului și a mijldceloră, ce 
se ceră pentru înaintarea lui și 
ce trebue se se dea din visteria 
statului, la care cu toții contri- 
buimă, s’au învârtită totă împre- 
jurulă maghiarisării.

Acjl și orbii potă sâ vodă, că 
au fost falșe fâgăduielele și legămin- 
tele deakiștilor din anii 1867/8 și că 
de atunci a fost croită planulă, ca 
după ce ne voră doborî de pe tâ- 
remulă politică, se ne ia și târâ- 
mulă culturală și se remânemă 
cu asilurile de copii ungurescl, ce 
le va înființa d-lă Csaky.

Etă de ce dmenii cu preve
dere politică dintre noi au cj-isîi 
de pe atunci, că fără drepturi po- 
litice-naționale nu ne este asigu
rată nici cultura națională. Etă 
de ce tdte conferențele nostre na
ționale au pretinsă se aibă și Ro
mânii ardeleni dieta loră, cum au 
avut’o în trecută, ca se se pdtă 
îngriji ei singuri de sortea na
ției- loră.

2E3e-^rista, politică.
Din năuntru. In dilele trecute se 

iviseră neînțelegeri între ministrulă un
gurescă de culte și instrucțiune Csaky 
și între partida tiszaistă, fiindcă minis
trulă plănuia înființarea unui insti- 
tută ca „teresianulă" din Viena pentru 
crescerea fiilor aristocrațl; institutulă avea 
sâ aibă caracteră confesională catolică 
și sâ se întrețină din fondurile catolice 
de studii. Ministrulă a amenințată că’șl 
dă dimisia, er tiszaiștii au căutată sâ 
împace lucrurile, propunendă, ca însuși 
statulă sâ înființeze și sâ susțină ună 
astfelă de institută din visteria sa, când

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Liarc-a Fădurena.
(după. Guy de Maupassant).

De cinc-I-spre-dece ani nu mai dasemă 
pela Virelogne.

Mă întorsei acolo tomna ca să ve- 
neză, la amiculă meu Serval, care’șl 
reconstruise castelulă său, ce fusese dis
trusa de Prusienl.

Iubiamă nespusa de multă acesta ți
nută. E ună colță de lume încântătorii, 
care farmecă ochii, și e semănată de 
mici păduri și cutrieratu de părae, în 
care, ca în nisce vine, circulă sângele 
pământului. Ce fericire dumnedeescă!...

La marginea pădurei „des Saudres" 
zării ruinele unei colibe. îndată îmi a- 
dusei aminte, că în 1869 o vădusemă 
întregă, îmbrăcată în vițe de viiă, cu 
găini înaintea porții... îmi mai adusei 
aminte, că o bună femeiă îmi dase acolo 
înăuntru se beu ună pahară de vină, în- 
tr’o 4b când eram forte obosită, și că a- 
tunci Serval îmi spusese istoria locuito- 
riloră colibei. Tatălu, uuă bătrână ve- 
nătoră fără concesiă, fusese ucisă de 

gendarmi. Fiiulă, pe care-lă vădusemă 
altădată, era ună flăcău mare, care trecea 
de unii crudă distrugători! ahl vânatului. 
Lumea îi numea „Pădurenii".

Era ore acesta ună nume, ori o po
reclă? întrebai pe Serval, unde au dis
părută acești omeni? Și elă îmi istorisi 
următorele:

Când s’a declarată răsboiulă între 
Francia și Germania, la 1870, fiiulă Pă- 
durenei se înrola în armată, lăsândă pe 
mamă-sa singură acasă. Nu pre era de 
plânsă bâtrâna, fiindă-că avea bani și 
asta era lucru sciută.

Râmase deci singură în casa sa, iso- 
lată, departe de sată, la marginea pă
durei. Și nici nu-i era frică de altmintrelea 
bătrânei, care era înaltă și slabă, care 
nu rîdea desă și cu care omulă nu glu
mea nicidecum.

Mama Pădurena îșl urmă traiulă ei 
de tote dilele în bordeiulă său, care în 
curendă fu acoperită de zăpadă. Odată 
pe săptămână venea în sată, ca să-șl 
cumpere pâne și puțină carne, apoi se 
întorcea în huruba sa. Fiindă-că se 
vorbea de lupi, ea eșia cu pușca rugi

nită a Aiului sâu în spinare, cu cârja 
tocită, de vechiă ce era; era curiosă să 
vedl pe bâtrâna, puțind încovoiată, pă- 
șindti încetd prin zăpadă cu țeva puscii 
înălțându-se peste căița cea negră, ce-o 
avea în capă de-i strîngea părulti, care 
nu i-lfl văcjuse nimenea niciodată.

Intr’o di sosiră Prusienii. Ei fură 
împărțițl pe la locuitori, după cum era 
starea materială a flă-căruia. Bâtrâna, pe 
care o scia lumea ca bogată, căpâtâ în 
cuartiră 4 PrusianI.

Aceștia erau 4 flăcăi voiniol, cu pă- 
rulii și barba blondă, cu ochi albaștri, 
grași, cu tote ostenelele ce le înduraseră, 
și buni feciori, deși se aflau într’o țeră 
cucerită. Față cu bâtrâna se arătau 
forte prevenitori, cruțând’o, pe câtă le 
sta în putință, de osteneli și de chel- 
tuell. Ii vedeai pe toți patru spălân- 
du-șl dimineța împrejurulu fântânei, cu 
mânecile cămășei răsfrânte, pe zăpadă, 
pielea lord cea albă-rumeniă, cum e 
a omenilord de nordă, pe când mama 
Pădurena mergea și venea, pregătindu 
supa; apoi îi vedeai curățindd bucătăria, 
frecândd podinile, tăindd lemne, cură- 

țindă cartofi, spălândă rufele, focendă 
tote treburile casei, ca patru fii buni 
prin prejurulă mamei loră.

Der bâtrâna se gândea neîncetată la 
fiiulă sâu, care era înaltă și slabă, cu 
nasulă încovăiată, cu ochii brunețl, cu 
mustața mare, care forma de-asupra buzei 
o perină de pâră negru. In fiă-care di 
întreba bâtrâna pe fiăcare dintre soldații 
încuartirați la ea:

„Nu sciți unde a plecată Regimen- 
tulă francesă 23 de infanteriă? Fiiulă 
meu servesce în elă."

Ei răspundeau:
„Nu, nu scimă de locă!“
Și înțelegendu-i chinulă și neliniștea 

bătrânei, fiindă-că și ei aveau mame colo 
departe, îngrijiau de ea câtă puteau mai 
multă. Bâtrâna de altmintrelea îi iubea 
pe cei patru inimici ai ei...

Intr’o dimineță, pe când bătrâna era 
singură acasă, vedu departe pe câmpă 
ună omă venindu cătră locuința sa. Ea 
îlă cunoscu îndată, era împărțitorulă de 
scrisori. Elă îi dete o hârtiă impăturată, 
bătrâna scose ochelarii și ceti:

„Domn! P durenă, Scrisorea acesta 
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va dispune de mijloc»; astfelă s'a învoită 
și ministrulă Csaky și nu s’a mai gân
ditei la dimisiune. In cursulă desbateri- 
loră asupra bugetului culteloră și in- 
strucțiunei publice unguresc!, ministrulă 
Csaky a căutatei să dovedescă șoviniști- 
loră, că ținta lui nu e alta denată ma- 
ghiarisarea. Pentru ca să se facă acesta 
mai repede, ună deputatei anume Hagara 
a propusei, ca legea șcdleloră poporale 
să se revisuiască astfelă, ca să se sub
venționeze de stată școlele poporale 
confesionale, avândă prin acesta mai 
multă efectă supravegliiarea statului 
asupra lord. Deputatulă Iuliu Schvarcz 
susținu pe ministrulil, care a disQ, cumcă 
a sosită timpulă de a lucra intensivii fără 
sgomotă. Acestă declarațiă a ministrului 
esplică din destulă ordinațiunile ilegale 
de maghiarisare, ce mereu le publică 
miniștrii u..gureșei, fără să facă multă 
sgomotă, ca cum s’ar face când s'ar aduce 
mereu în dietă legi de maghiarisare. 
Numai câtă să nu uite miniștrii ungu- 
rescl, că socotela de-acasă nu se potri- 
vesce cu cea din tergă.

Foia ungurescă „Kolozsvar" îșl ese 
din pele de bucuriă, că lipsa de încur
cături în afară le-a dată șoviniștiloră 
ocasiune a se desvolta înăuntru, ca să 
creeze „unitatea maghiară". Ce fericiți 
omeni! Ce bucuriă le pote pricinui 
gândulă de a fi odată în acestă stată 
numai Maghiari, ceea ce de altmintrelea 
nu va fi câtă e lumea.

Din afară. Visita Regelui Italiei la 
Berlină preocupă multă lumea politică. 
Pe când foile germane scriu, că prin 
acesta se întăresce alianța triplă, foile 
rusescl dică din contră, că starea eco
nomică și financiară rea a Italiei o va 
sili pe acesta să iasă din alianță, mai 
alesă că de când cu congresulă catolică 
din Austria, care s’a pronunțată în contra 
unității Italiei și pentru restabilirea pu
terii lumescl a Papei, opiniunea publică 
în Italia se pronunță totă mai multă în 
contra alianței cu Germania. „Novosti“ 
dice, că oposiția în contra ministrului 
președinte italiană Crispi cresce tetă 
multă. Alianța cu Gesmania nu e în 
folosulă Italiei, căreia îi impune sarcini 
grele. ^Novoje Vremja^ dice, că visita 
dela Berlină are caracterulă unei confe
rințe politice. D-lă Crispi va decide cu 
prințuiă Bismarck cestiunl politice. Der 
ce cestiunl? Pote că e vorba chiar de 
o apropiere între Italia și Francia 
In Rusia acestă faptă s’ar saluta cu 
plăcere.

De altă parte însă Rusia neavendă 
încredere în alianța triplă, continuă cu 
înarmările și cu luarea de măsuri mili
tare. După o scire din Varșovia, gene- 
ralulă Zuriusky, despre care se vorbesce 
în cercurile militare de acolo, că va fi 
în casă de mobilisare comandantulă tru- 

peloră din guvernamentale Kielce și 
Radomer, a inspectată cu deamăruntulă 
deunădile în totă liniștea armată, mai 
alesă în cercurile dela graniță, și se vor
besce că în cursulă verii le va inspecta 
încă odată.

Regele Italiei în Berlină.
Intrarea regelui Umberto în Berlină 

s’a făcută în 21 Maiu. La scoborîrea 
din trenă, împăratulă Wilhelm îmbrățișa 
pe regele Italiei și pe principele de Ne- 
apole. Pentru a merge la paiață, regele 
se urca cu împăratulă în prima trăsură 
înhămată a la Daumont, regele purta 
uniforma husariloră germani, er împăra
tulă a cuirasieriloră albi. In a doua 
trăsură se găsia principele Henrică ală 
Prusiei și principele de Neapole, precum 
și uniculă principe imperială cu fratele 
său; amândoi, îmbrăcațl în albă, salutau 
într'ună modă grațiosă mulțimea cu pă
lăriile loră de paiă. In a treia trăsură, 
d. Crispi, care părea ună pitică pe lângă 
principele de Bismark. Trupele formau 
gardulă. Cuirasierii gardei precedau 
cortegiulă; alții ’lă închideau. Când cor- 
tegiulă sosi la palatulă imperială, împă- 
rătesa. însoțită de celă mai mică din 
copii săi, se arăta pe pragulă sălei gar- 
diloră corpului. Regele săruta mâna îm
părătesei. La două ore dejună. La 7 
ore prândă de gală.

Nici ună incidență. De notată to
tuși primirea filcută de cătră mulțime 
mareșalului de Moltke, care a fostă forte 
aclamată.

Parada din 22 Maiu a fostă favori- 
sată de o vreme măreță. Mulțimea era 
enormă. Principele imperială și fratele 
seu cu suita au sosită cei dinteiu pe 
câmpulă de manevre dela Tempelhof. 
Ei erau încântători în costumele loră de 
marinari. împăratulă și regele Umberto 
au venită în trăsură. împăratulă era îm
brăcată în mare uniformă de generală, 
regele Umberto purta uniforma de hu- 
sară prusiana. Cei doi suverani se ur
cară pe cal la casarma „Frumosă alianță", 
împărătesa, în amazonă albă, cu marele 
cordonă ală Vulturului negru, îi însoția, 
precum și principele de Neapole.

Defilarea a fostă forte remarcabilă 
din punctulă de vedere ală precisiunii 
mișcăriloră și ală bunei ținute a trupe- 
loră. împăratulă făcu să defileze de două 
ori trupele gardei, principele Albert de 
Prusia comanda primulă regimentă ală 
dragoniloră gardei, er generalu Walder- 
see, balalionele drumuriloră de fieră. La 
10 ore și jumătate, revista sfârșindu-se, 
regele Umberto pleca în trăsură să visi- 
teze fabrica de arme dela Loewe. Elă a 
fostă forte aclamată de cătră mulțime. 
Din partea sa, împăratulă se puse în 
capulă regimentului ală 2-lea alu gardei 
și se întorse la castelă, salutată fără 
întrerupere prin aclamațiunl entusiaste.

Nici odată nu s’a manifestată ună ase
menea entusiasmă.

Un accidentă înspăimentătoră s’a 
întâmplată în timpulă serei de 22 Maiu 
pe preumblarea teiloră. Ună lucrătoră 
se preumbla cu copilulă său în etate de 
doi ani, pe care îlă ține în brațe, ună 
polițaiu călare respinse cu sălbătăciă 
mulțimea. De aci urmă o îmbul4elâ; pă
rintele scăpa din brațe pe copilă, care 
cădii sub copita calului. Elă a fostă ri
dicată sdrobită și plină de sânge.

SCIIULE VILEI.
In amintirea luptei dela Aspern, piua 

de MercurI a fostă pentru regimentulă 
românescă 31 de inf. din Sibiiu o cp de 
mare sărbătăre, diua luptei dela Aspern, 
22 Maiu 1809. După solemnitatea reli- 
giăsă dela biserica din cetate a defilată 
întregă regimentulă în pieța cea mare. 
In casarmă d-lă colonelă de Cassană a 
ținută o vorbire însuflețitore în limba 
germană și română, făcândă istoriculă 
luptei și accentuândă soldațiloră, că are 
deplină speranță, că în momentulă când 
Maiestatea Sa îi va chema, voră sci 
pune mâna pe arme și voră dovedi, că 
sunt^bravl ardeleni. La 1 oră a fost prând 
festivă în casarma mare ; comandantulă 
de corpă a fostă primită de întregă 
corpulă oficerescă și de musică cu „Ro
mana".

** *
Petrecere școlară. Lunia trecută șco

lele centrale române de aci ’și-au ser
bată maialulu loră obicinuită, care 
precum sciină se numesce de aici încolo 
„Serbarea lui Popasu", în amintirea fe
ricitului Episcopă ală Caransebeșului, 
Idnă Popasu, care ca protopoă alu Bra
șovului a fostă unulă din principalii în- 
temeiătorl ai gimnasiului nostru română 
din locă. Maialulă a fostă forte bine 
cercetată, fiindu și timpulă frumosă. Pe
trecerea a fostă animată, s’an jucată, 
între alte jocuri esecutate de’inusica mi
litară, de cătră școlarii gimnasiall și co
merciali în costumă națională „Călușa- 
rulă" și „Bătuta", er poporulă a întinsă 
o horă mare, avândă în mijloculă său 
musica de lăutari. Astfelă maialulu șed- 
leloră româna s’a terminată sera târdiu 
în cea mai bună voiă.

* **
Legea pentru losurl prescrie timbra

rea acestora pănă \a finele lunci lui Maiu. 
Amintimă celoră cari au losurl termi- 
nulă acesta, ca să nu-lă trecă cu vede
rea. La timpulă său amă arătată, ce 
urmări are netimbrarea.

** *
In contra Maghiarilor! Se scie, că 

acum vr’o doi ani au fostă transportați 
în cete mari copii slovaci din comitatele 
nordice ale Țârei ungurescl cătră țera 

de josă (Alfold). Reuniunea rusă de bine
facere a publicată în astă afacere o foiă 
volantă, în care se ridică aspre impu
tări în contra Maghiariloră. Acestă făiă 
volantă, precum spune „Nemzet" Nr. 
138, a publicat’o acum Papkoff și în 
limba francesă sub titlulă „Esclavage 
au centre de l’Europe" (Sclăvia 
în mijloculă Europii). Autorulă îndemnă 
pe guvernulă rusă să intervină pe cale 
diplomatică în acestă privință.

** *
Ofioerl austro-ungari la exposiția din 

Parisu. Ministrulă comună de răsboiu 
intenționeză a trimite mai mulțl oficerl 
din statuia majoră de artileria la expo
siția din Parisă. Despre studiile, ce le 
voră face acolo, voră ave să facă ună 
raportă. Paușalele de călătoriă voră fi 
pentru unulă de 500 fi. în aură.

** *
Secția română la exposiția din Pa

risu atrage forte multă lume. Lăutarii 
români suntă admirați. Familiile aristo
crate și localurile publice se-’ntrecă a’i 
învita să cânte, plătindu-le sute de franci 
pentru câte trei ore. Superioritatea lău- 
tariloră români asupra celoră unguri s’a 
recunoscută. Mâncările românescl dela 
birtulă românescă atragă nespusă lume. 
E vorba să fiă invitați la ună prândă ro
mânescă și miniștrii francesl. In diua în- 
tâiu, când s’a deschisă birtulă, vr’o 500 
de inși nici n’au avută locă să ia ceva 
dela birtă. Costume naționale românescl 
s’au vândută pănă acumă de peste 12 
mii lei, atâtă de multă au plăcută.

** *
Ună necrologu neomaghiar! Sub 

acestă titlu serie „Luminătorulă:" „Se- 
cretarulă fondului de pensiune alu jur- 
naliștiloră din Ungaria, Dr. Franciscă 
Heltai, cu inima înfrântă de durere 
aduce la cunoscință, că preiubitulă său 
tată Laurențiu H o ff e r a murită erl 
după o bălă scurtă în Szentes...." etc. 
etc. Ce lucru frumosă! Pe tata îlă chamă 
„Hotter", pe fecioru „Heltai". Și nu s’ar 
mira nimenea, decă într’o di amă vede 
un anunță de morte cam în felulă acestuia 
„Abraham Levi Rosenthal", în numele 
fiiloră săi Szentpetervâri Aladâr și Burjân 
Miksa, vestesce mortea fiiului ală treilea 
Kalapâcs Salamon, mortă în etate de 
50 ani, lăsândă în urmă’i doi fii: mino- 
renulă Kalapacs Izidor și maiorenulăl 
Pâlyaudvari Adolf". Genealogia neoma- 
ghiară va da nascere de sigură unui ală 
doilea turnă ală Vavilonului.

* * «
Muscele columbace. Scimă. că în a- 

nulă trecută mulțl economi dela noi au 
suferită pagube forte mari în vite din 
causa acestoră musce ucidătore și e 
mare temere, că nici în acestă ană nu 
vomă scăpa de ele. In Ungaria s’au și 
ivită deja pe ici, pe colo, mai vertosă 
în comitatulă Aradului. Cele dinteiu

îți aduce o veste tristă. Feciorulă 
d tale Victoră a fostă omorîtă erl de o 
ghiulea, care l’a tăiată în două. Eramă 
lângă elă, fiindă-că ne aflamă unulă 
lângă altulă și în Companiă, și-mi vorbea 
de d-ta, ca să te prevestescă în <Țiua îQ 
care 'i s’ar întâmpla vre-o nenorocire. 
I-am luată din buzunară cesorniculă, ca 
să ți-lă trimită d-tale după ce se va 
termina răsboiulă. Te salută amicală....
Căsaire Ilivot, soldată de classa a 2 a în 
Regimentulă 23 de infanteria."

Scrisorea era datată de trei săp
tămâni.

Bătrâna nu plânse. Rămase nemiș
cată, atâtă de impetrită, de tâmpită, în- 
câtă mai că nici nu mai suferea. Der 
în cele din urmă lacrimile o podidiră 
puțină câte puțină, durerea îi cuprinse 
inima. Ideile’i veniau una după alta, 
idei înspăimântătore, idei care o chi
nuiau. Pe fiulă său nu-lă mai putea îm
brățișa nicl-odată. Gendarmii omorîseră 
pe tatălă lui, Prusienii i-au ucisă pe 
fiu-său.... O ghiulea îlă tăiase în două. 
Și i-se părea bătrânei, că vede acestă 
scenă îngrozitore, pe fiu-său cu capulă 

plecată, cu ochii deșchișl, mușcân- 
du-șl cu dinții verfulă mustății sale grose, 
precum făcea în momente de mâniă.

Ce se va fi făcută cu corpulă său? 
D«că i-ară fi redată pe fiu-său, cum îi 
redase pe bărbatu-său cu glonțulă în 
mijloculă frunții?!

Der ea audi ună sgomotă de voce. 
Erau Prusienii, cari se întorceau din 
sată. Bătrâna ascunse iute scrisorea în 
buzunară și’i primi liniștită, eu figura’i 
obicinuită, avendă timpă să’șl svinte și 
ochii.

Ei rîdeau toți patru, încântați, căci 
aduceau ună frumosă epure de casă, 
fără îndoială furată, și’i dedeau bătrânei 
a înțelege, că au să mănânce ceva bună.

Ea se puse îndată la trebă, ca să 
pregătescă mâncarea; der când fu să 
taiă epurele, îi lipsi de astădată curajulă. 
Și câți epurl nu tăiase ea! Unulă din 
soldați îlă ucise cu o lovitură de pumnă 
după urechiă.

Bătrâna jupui acum epurele de pele, 
der la vederea sângelui, care-i umpluse 
manile, sângele caldă ce-lă simția că 

se răcesce și se închegă, o fă<-u să tre
mure din crescetă pănă în tălpi; i-se 
părea că vede mereu pe fiu-seu tăiată 
în două, și roșu ca acestă animală, bă- 
tendu-i încă inima.

Bătrâna se puse la masă cu Pru
sienii, der nu putu mânca nici o bucă 
țică. Soldații mâncară epurele fără să se 
mai îngrijescă de ea. Bătrâna îi privea 
dealăturl, fără să vorbescă, cocândă o 
ideiă și avendă fața atâtă de liniștită, 
încâtă ei nu băgară nimică de seină.

Deodată îi întreba ea :
„E o lună de când suntemă împreună 

și nici măcar numele nu vi-lă cunoscă."
Soldații abia înțeleseră ce vrea ea, 

și’șl spuseră numele. Der atâta nu’i fu 
de ajunsă, ci îi fă’u să-și scrie numele 
pe o hârtiă, cu adresele familiiloră loră, 
și punându-șl ochelarii pe nasulă său 
celă mare, se uita la acestă scriere ne
cunoscută ei, apoi împături hârtia și o 
puse în buzunară, er peste ea scrisorea 
care-i vestea înărtea fiu său.

După ce mâncară, bătrâna le cjise 
soldațiloră :

„Mă ducu să lucreză pentru voi."

Și ea se puse să suie fenă în podă, 
unde se culcau Prusienii.

Soldații se mirau de acestă lucru; 
ea le esplică, că nu le va fi așa frigă, 
și ei îi deteră ajutoră. Și ei grămădiră 
multă fână pănă la coperișulă de paie, 
și astfelă îșl făcură ună felă de odaiă 
mare cu patru păreți de fână, caldă și 
mirositoră, unde durmiau de minune.

La prânejă, unulă dintre ei se ne
liniști vă4ândă, că mama Pădurena nu 
mancă de locă. Bătrana 4icea că are 
cârcei la stomacă. Apoi făcu ună 
focă bună sâ se ’ncăl4escă, și cei patru 
PrusienI se suiră în locuința loră pe 
scara, de care se serviau în fie-care seră.

îndată ce ușa dela podăă fu în
cuiată, bătrâna luă scara, apoi deschise 
fără sgomotă porta de-afară, și se întorse 
să caute snopi de paie, cu cari îșl umplu 
bucătăria. Bătrâna mergea cu picidrele 
gole prin zăpadă, așa de ’ncetă, că nu 
s au4ia nimică. Din timpă în timpă 
asculta horcăiturile cele tari și neegala 
ale celoră patru soldați.

Când cre4u ea, că s’a pregătită din- 
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musce columbace s’au ivita în anula a- 
cesta la 4 Maiu în comuna Șoborșină. 
De atunci ele s’au sporita așa de tare, 
încăta ceriula este aprope negru de ele. 
Bieții economi din Șoborșină numai 
noptea îșl pota lucra câmpulă: noptea 
ară, noptea semănă, er diua îșl închidă 
vitele lora în ocola pentru a-le feri să 
nu cadă pradă acestora micuțe ucigașe.

Serb ările
PILEI DE 10 MAIU IN BUCURESCI.

Te-Deum. — Defilarea. — Iluminațiile ora
șului. — Prânețulu la palatii. — Manifes

tația cu torțe.
Cetinii! în „Epoca“ :
La orele 10', 2 la Mitropolia s’a ce

lebrata obiclnuitula Te-Deum, pentru ani
versarea dilei de 10 Maiu.

La acesta Te-Deum oficiata de I. 
P. S. Alitropolitulă primata au asistata 
MM. LL. Regele și Regina, toți atașații 
militari ai legațiuniloră străine din capi
tală, und mare număra de generali, de 
coloneii și toți miniștri.

Te-Deumulă s’a sfârșită la orele ll'/j 
La eșirea din biserică patru femei 

române îmbrăcate în costuma naționala 
oferiră M. S. Reginei câte una porumbeld 
alba. *

La orele 11'/2 AL S. Regina sosesce 
pe bulevarda la locuia desemnata pentru 
primirea defileului și ocupă pavilonulă 
ce ’i este reservată.

M. S. Regele vine călare urmata de 
atașații militari străini.

Regele Carolă e însoțita de genera- 
lula Crețeanu, care stă la drepta M. S. 
și de adjutanții săi.

D-la generala Mânu, ministrulă de 
răsboiu, ia loca lângă AI. S. Regele, er 
ceialalțl miniștri stau pe lângă AI. S. Re
gina, care e îmbrăcată în albă.

Tribunele, deși împărțite în diferite 
categorii, adecă tribuna presei, tribuna 
deputation! și senatoriloră etc. sunta 
ocupate tote da domne, care veniseră a- 
colo încă dela orele 9 dimineța.

Agenții poliției sunta afară din cale 
amabili și permită sexului frumosă să 
ocupe și locurile ce nu’i sunta destinate.

Astfela representanții pressei sunta 
nevoițl a se aședa unde pota.

Deputății și senatorii sunta asverlițl 
într’una colțd, unde e grămădită o mul
țime de lume.

Mărturisima însă, că poliției i-a fosta 
cu neputință să menție o ordine desă
vârșită, față cu o mulțime atâta de 
imensă și atâta de curiosă.

In fine la firele 12 începe defilarea.
Vina întâiu scalele cu drapelele 

lora. Ținuta tinerilora este perfectă. Apoi 
vine șcfila militară, școla de cavaleriă, 
oficerl feră trapă, oficerl de reservă, vâ
nători, ala 2-lea de liniă, artileria, că
lărași, roșiori și regimentula ala treilea 
de liniă.

O companiă din acesta regimenta 

e comandată de principele Ferdinandă 
de Hohenzollern.

La trecerea principelui moștenitori! 
se auda mai multe urale.

Trupele au defilată tfite într’una 
moda perfecta. S’au distinsa cu deose
bire vânătorii, a cărora ținută marțială 
a impresionata totfi publicula.

Defilarea urmă în urmâtorea ordine:
1. Scolele primare cu drapelele lora.
2. Scola de meserii,
3. Ofițerii afară de rânduri,
4. Scola de aplicația a ofițerilorii 

de geniu și artileria sub comanda locot.- 
colonela Crătunescu.

5. Sergenții diferitelorii regimente 
venite pentru tragerea la țîntă.

6. Batalionula ala 2-lea de vânători 
sub comanda maiorului Vidulescu.

7. Batalionula ală 3-lea de vânători 
sub comanda maiorului Bereșteanu.

8. Regimentula 2 de linie sub co
manda colonelului Budiștianu.

9. Regimentula 3 de linie sub co
manda colonelului Paladi.

La defilarea acestui regimenta ia 
parte și A. S. R. Princepele moște
nitoră.

A. S. R. comandă batalionula.
In tota timpula defilării A. S. R. 

este întâmpinată de aplause și de urale
10. După acestea urmeză batalionula 

de dorobanți din Dobrogea.
11. Brigada de dorobanți compusă 

din regimentele 6 și 21 sub comanda 
colonelului Gorjană și a locotenentului- 
colonela Leona.

12. Regimentula 1 de geniu sub co
manda colonelului Argintoianu.

13. Batalionula de asediu sub co
manda maiorului Stoica.

14. Regimentele 2 și 6 de artilerie 
sub comanda colonelului Tell.

15. Elevii scolei militare, secțiile 
cavaleriei și artileriei.

16. Regimentula 1 de roșiori, și
17. Regimentula 3 de călărași.
La orele 123/4 defileulă e terminata.
După acestea a fosta recepțiune la 

paiața.
*

Sera tota orasulă e iluminata, și 
poliția de astă-dată ține o ordine per
fectă.

Se distingă prin bogăția luminații- 
lora,: ministerula de finance, casa d-lui 
generala Mânu, ministerula de interne 
și prefectura poliției Capitalei.

Grădina Cișmegiu e iluminată a 
giorno.

*
La paiața s’a data una mare prândă, 

care a începută la orele 8. Au fosta in
vitați toți generalii, cari se găsesca în 
Capitală, președinții tribunaleloru, mi
niștrii, primarula Capitalei, I. P. S. 
Mitropolitula primata și Mitropolitula 
Moldovei.

AI. S. Regele a pronunțata o alo
cuțiune caldă, prin care 'arată faptele 
mari ale generațiilorîi trecute, care au 
luptată pentru întemeierea patriei, și 
exprimă convingerea, că și generația tî- 
nără va urma pe aceeași cale pentru 

fericirea patriei neatârnată. P. S. Mitro
politula Primata răspunde M. S. Regelui 
prin câteva cuvinte. Prândulă se sfer- 
șesce pe la firele 9 și jumătate.

*
Pe la firele 9'/2 manifestanții în nu

măra de 1000—1500 cu torțe și cu mu- 
sica în capula lori! percurga calea Vic
toriei și sosesca în curtea palatului, unde 
aclamă pe M. L Regele și Regina.

D. Consiliera comunala Brătescu 
pronunță aici una discursa.

In balconă să vedă MAI. LL. Re
gele și Regina, er lângă MAI. LL. stau 
dd. Lascar Catargiu și Gliiță Mărzescu. 
La firele 10'/2 manifestanții se întorch 
la domiciliurile loră. Puțina după acesta 
M. S. Regina se duce la grădina Ciș- 
migiu, unde se plimbă cât-va timpa, și 
apoi percurge în trăsură tfită calea Vic
toriei dinpreună cu principele moșteni
torii. La orele 12 iluminațiile se stingă. 
Sărbările s’au sfârșita.

Prințulii moștenitorii alu României 
în Senatd.

In ședința dela 9 (21) Maiu a. 
c. a Senatului românu a fostă 
primită cu o solemnitate deosebită 
prințulu Ferdinandu, moștenitorulă 
presumptivu alu Tronului.

Cu acesta ocasiune vasta sală 
a Senatului luă o înfățișare deo
sebită. Tribuna dameloră afostu 
transformată în tribună regală, 
unde s’a așezată unu scaunu au
rită pentru Regina; loja presei a 
fostă ocupată de domne, celelalte 
loji erau pline de corpulu diplo
matică și înalții demnitari ai țâ
rei; galeriile s’au transformată 
în tribună publică, a presei, etc.

La ora 1 și jumătate în sala 
ședinței a intrată M. S. Regina 
urinată de d-na Voinescu și dom- 
nișbrele de onore.

Regina ocupă loculă pregătită 
pentru ea. Peste puțină intră 
în sală prințulă Ferdinandă, care 
a fostă întâmpinată la intrare 
de cătră biuroulă Senatului. Prin
țulă luă locă în capulă băncei 
prelațiloră.

Intrarea Suveranei și a Prin
țului moștenitorii a fostă salutată 
de întregulă Senatu, care s’a scu
lată în piciore. După-ce se po
toliră aplausele, președintele Sena
tului, generală 7. E»i. Florescu, rosti 
următorulu discursă:

Principe,
E frumosă diua, în care pricipiulă 

eridităței tronului, acestă veche aspira- 
țiune a Românilorfi consacratâ prin con- 
stituțiune, sâ realiseză astădl prin pre- 
sența A. V. Regale între noi.

După atâtea furtuni, cari au trecutii 
preste țeră, Românii erau setoșl de ordine 
și de stabilitate.

A fostă dată M. S. R. să îndepli- 
nescă acestă măreță și legitimă dorință, 
când acum 23 ani a venită pe pămen- 
tulă nostru ca să’șl consacre vieța inde
pendenței și fericirei patriei.

Al. Vfistră 'șl pfite ușori! da semă 
de tfită însemnătatea acestui actă.

Nerăbdarea, cu care erați așteptată 
de țera întregă a-Țl putut’o constată prin 
manifestațiunile de iubire, cari au isbuc- 
nită în totă întinderea Regatului.

Atitudinea populațiunei este proba 
cea mai vedită, că ea înțelege tfită în
râurirea acestui faptă asupra viitorului 
națiunei nostre.

Lumea întregă a dobândită o nouă 
probă de tărie, cu care poporală română 
ține la monarhia constituțională și la 
dinastia sa.

Moștenitoră ală tronului veți ave 
pururea dreptă modelă ală credinței ju
rate pe M. S. Regele.

Veți găsi în M. S. Regina, nobila 
femeie, care alături cu ilustrulă său soță 
a împărtășită și durerile și fericirile țârei, 
cea mai înaltă expresiune a talenteloră, 
care facă tronulă strălucită, și a virtu- 
țiloră, care’l facă iubită.

Veți urma aceste frumose și patrio
tice esemple.

Acesta este credința nfistră și fiți 
siguri pricipe de totă încrederea și iu
birea poporului română.

La acestu discursu prințulu 
Ferdinand a rfispunsu:

Domnule președinte,
Domnitorii senatori și colegi,
Adâncă mișcată de cuvintele măgu- 

litfire ale onor, nostru președinte și a 
căldurfisei d-vfistre primiri, sunt feri
cită a veni astădl spre a lua locă în 
acestă înaltă adunare, cum prevede art. 
76 din constituțiune.

Ințelegă pe deplină însemnătatea 
acestei disposițiunl a legei nostre fun
damentale.

Regimulă monarcliică representativă 
— negreșită cea mai bună formă de gu
vernă, căci ea dă poporului tote garan- 
țiele — cere totuși dela Suveranulă, care 
voiesce să’lă aplice cu sinceritate, o mare 
încercare și o cunoscință desăvârșită a 
întocmiriloră și omeniloră țărei.

Acesta este cuventulu, pentru care 
Constituțiunea nostră, proclamând pe 
moștenitorulă Coronei senatorii de dreptă 
la vârsta de 18 ani, a voită ca viitorulă 
Suverană să se deprindă din vreme cu 
mânuirea treburiloră Statului și a nu 
lucra și grăi decâtă după interesele na
ționale și simțământele românescl.

A oiu urmări der cu cea mai vie 
luare aminte lucrările d-vostre, și voiu 
căuta să studieză în tote amănuntele 
sale mecanismulă politică ală scumpei 
nfistre țări, unindu-mă din sufletă cu 
frumfisă menire dată Senatului de 23 de 
ani încfice.

destulă, arunca în focă ună snopă și 
după ce se aprinse, îlă arunca peste 
celelalte, apoi eși afară și privi.

O lumină puternică se răspândi în 
câteva secunde în interiorulă colibei, 
apoi ună jăratică înspăimântătoră se 
făcu, ună uriașă cuptoră aprinsă, care 
împroșca rade de lumină prin ferestra 
cea strimtă peste zăpadă.

Ună strigătă puter..ică se audi din 
verfulă casei, apoi urmară vaete și țipete 
de omS, strigăte sfășietore de groză și 
de spaimă.

Ușa podului căcju înăuntru, o vol
bură de focă pătrunse în podă, cuprinse 
coperișulă de paie, ridicându-se în ceră 
ea o imensă flacără ; întregă colibă 
ardea.

Nu se mai audiau decâtă pocniturile 
focului, trosniturile părețiloră, dărîmătu- 
rile grindiloră. De-odată coperișulă se 
cufundă și lemnăria aprinsă a locuinței 
arunca în aeră, în mijloculă unui ncră 
de fumă, snopi mari de scîntei.

Câmpia, albă, luminată de focă, 
licărea ea o massă de argintă zugrăvită 
roșiatică.

Ună clopotă începu să sune în de
părtare.

Bătrâna sta în picifire, înaintea lo
cuinței sale distruse, înarmată cu pușca 
fiu-său, păzindă să nu scape vre-unulă 
din cei patru soldați.

Când vădii că totulă s’a isprăvită, 
aruncă pușca în jăratică. O detunătură 
răsună.

Sosiră omeni, țărani și Prasienl. Pe 
bătrâna o găsiră ședândă pe ună trunchiu 
de arbore, liniștită și mulțămită.

Ună oficeră germană, care vorbea 
franțuzesce ca ună fiu ală Franciei, o 
întrebă:

„Unde suntă soldații încvartirațl la 
d-ta?“

Ea îșl întinse brațulă său slabă cătră 
grămada roșiă de foculă ce se stingea și 
cu voce puternică răspunse :

„Acolo înăuntru !“
Lumea se grămădi împrejurulă ei. 

Prusianulă o întrebă :
„Cum s’a ivită foculă?“
Ea pronunță :

„Eu l’am pusă.“
Omenii nu o credeau, cugetau că 

nenorocirea acesta i-a smintită mințile. 
Atunci cum era ea încunj urată de totă 
lumea și 0 asculta, istorisi, bătrâna, totă 
lucrulă dela începută pănă la sfârșită, 
dela primirea scrisorei pănă la celă din 
urmă strigătă ală soldațiloră, cari au 
arsă împreună cu casa sa. Nu uita bă
trâna a spune tfite amăruntele, cum s’a 
ivită în ea simțământulă de răsbunare 
pentru mfirtea fiu-său și ce a făcută.

Când isprăvi vorba, scose din buzu- 
nară două hârtii, și pentru a le deosebi 
la cea din urmă licărire a focului, îșl 
puse și ochelarii pe nașă, apoi arătândă 
o hârtiă, pronunță: „Etă, aci mi-se ves- 
tesce mortea lui Victoră!“ Luândă apoi 
cealaltă hârtiă, adause arătândă cu capulă 
cătră ruinele cele roșii: „Etă, aci e nu
mele loră, pentru ca să li-se scrie fami- 
liiloră loră.u Și întinse liniștită hârtia 
cea albă oficerului, care o ținea de umeri 
și dise :

„Le vei scrie părințiloră. loră ce s’a 
întâmplată, și le vei spune, că eu am 

făcut o. Nu uita pe Victoră Simon, pe 
Pădurena !“

Apoi doispredece omeni se așe4ară 
iute în rândă în fața ei, la o distanță 
de două-cjecl de metri. Ea nu se mișca 
de locă, înțelese ce se face și aștepta.

Ună ordină se audi, o lungă detu- 
nare urma îndată. O împușcătură întâr- 
diată porni sigură după celelalte.

Bătrâna nu se răsturna, ci căc|u 
dreptă în josă,ca și cum i-s’ar fi cosită 
piciorele.

Oficerulă prusiană se apropia de ea, 
era aprope tăiată în două, și în mâna 
sa sbîrcită ținea scrisorea, despre mortea 
fiu-său, scăldată în sânge.

Amiculă meu Seval adause :
„Germanii și-au răsbunată distru- 

gându-ml castelulă meu dela țeră.u
Eu mă gândeam la mamele celoră 

patru feciori arși și la vitejia cruntă a 
cesteilalte mame împușcate.

Ca amintire luai o mică petră, încă 
negră de focă.
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Primirea pe care capitala și popo
rala româna 'mi-au făcut-o la sosirea 
mea, ’ml este o dovadă, că națiunea, 
mulțămită de resultatele, pe cari mo- 
narchia constituțională ereditară le-a data 
României pănă acum, voiesce menținerea 
și întărirea acestui reghna pe viitoră.

Prin urmare, este datoria mea de a 
lucra fără pregeta spre acesta sfârșită, 
și făgăduesca, că îmbrățișândă cu căl
dură așetjamintele, pe care țâra și-le-a 
data în deplină libertate, voiu încuviința 
și voiu sprijini numai ce este potrivita 
pe deplina cu simțămintele poporului.

Voiu contopi astfela existența țărei 
cu a mea; în mine veți găsi una colega 
mândru de a conlucra la tota ce va da 
tăriă și strălucire Patriei ndstre nea- 
ternate.

Acesta a fosta pururea și dorința 
Regelui nostru, iubitului meu unchiu, pe 
ale cărui gloriose urme mă voiu sili să 
pășesca.

încă odată, d-le președinte, d-loră 
senatori și colegi, vă mulțămesca pentru 
iubirea, pe care ’rnl-ațl arătat’o din diua 
înscrierei mele printre d-vostră ca moș- 
tenitora presumptivă ala Coronei, și rogă 
Pronia cerescă, care a ocrotita România 
în tote împrejurările, să mă asculte și 
să mă susție așa încâta să potă răspunde 
pe deplina așteptărilora Regelui și ale 
iubitului său poporă.

Să trăiască România!

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS®.
(Servicing b iu.ro ului de coresp. din Pest)

Berlină, 25 Maiu. Regele Um
berto pleca de aci Duminecă după 
amecji. — Parlamentulu a primita 
cu 185 contra 1G5 voturi legea 
de asigurare a lucrătorilor^ bă
trâni și neputincioși. Cu acesta 
s’a încliisu sesiunea parlamen
tului.

Roma, 25 Maiu. Consistoriulu 
anunțatu s’a ținută. Papa a ros
tită o vorbire. Nu e sigurU că 
se va publica vorbirea, care a 
ținut’o în tonu violentă. Papa se 
plânge în ea asupra politicei gu
vernului italiană, își esprimă mul
țumirea asupra manil’estațiuniloru 
congreseloru catolice.

Praga. 25 Maiu. Greva în re- 
virulă Kladno s’a generalisată ; 
greviștii suntu în numeru de 7000. 
Plecă într’acolo două batalidne.

Gelsenkirchen. Numerose țeliuri 
minere s’au pusu de erl erăși în 
grevă. In ținutulu Kreuznacli și 
Saar greviștii suntă în numără de 
13,000.

IDe ale școlei..

Pentru ce nn vinii copiii la scolă?
0 adevărată bolă a scoleloră nostre 

este neumblarea regulată la scolă a 
a copiiloră. Așa de mare e răulă acesta 
la noi, încâtă prin unele părți a începută 
a-se aduce ca motivă, că nu e trebuință 
de scolă.

Deși e forte greșită părerea celoră, 
cari vădendă că nu se caută scolă re
gulată, află în acesta temeiu de a nu 
mai face nimică pentru scolă, totuși amă 
fi nedrepți, decă n’amă recunosce, că 
neumblarea copiiloră la scolă este una 
din pedecile cele mai mari ale progre
sului scăleloră nostre populare, și de 
aceea amă căutată isvdrele acestui rău 
mare. După mine acestea ară fi:

1. Jliseria multoră părinți, cari se vădă 
siliți a se folosi de copii lord la lucrulă 
dilei. Lipsa stărei materiale ne mai strică 
pe noi încă și în alte multe privințe; unde 
s’ar pute astăc}! ridica poporală nostru, 
când elâ ar fi a"ută ? Credă că astăcjl 
ne cunoscemă mai bine ca orl-când și 
cunoscința de sine e celă dintâiu pasă 
spre îndreptare. Apoi decă le cunoscemă 
trebue să scimă și căile, cari ne potă 
duce la stare mai fericită, și aceste suntă 
astăzi numai două: cea intelectuală și 
cea materială, cartea și bunăstarea. Treo- 

țimea, noi învățătorii și îuteligința totă 
are astădl cea mai sfântă datoriă a-se 
nisui și a lucra din tote puterile, ca 
poporulă nostru să înainteze. Scolă tre
bue adusă la așa stare bună, ca copiii să 
se pătă câtă mai multă folosi cu ce învăță 
îutr’ensa și ca în modulă acesta părinții 
din esemple vii să vină de sine la cu- 
noscință, la convingerea, că pruncii loră 
umblândă la scolă nu numai n’au pă
gubită, ci din contră chiar și în privința 
modului de câștigă au profitată multă. 
După a mea părere, o scolă astfelă în
tocmită nici când nu va rămâne necer
cetată de prunci, fiă miseria părințiloră 
câtă de mare.

II. Părinții, cart privescu pc învețătoră 
de sjiaima prunciloru. Voră fi făcută mai 
toți colegii învățători trista esperiență, 
că pruncii privescă scola ca ună locă 
de pedepsă pentru ei și pe învățătoră 
ca pe omulă celă chiămată numai de 
a se înpotrivi la totă ce le place loră. 
După părerea mea, pentru acesta suntă 
vinovațl părinții. Aceștia când voiescă 
a reține pruncii dela ceva neiertată, 
suntu destulă de nesocotiți a-i amenința 
cu scola și cu învățătorulă. ’Ml suntă 
de comună cunoscute espresiunile : „Ecă 
vine învățătorulă, vei vede tu acum“, 
seu: „Lasă că acuși te voiu duce eu la 
scolă, apoi îți va da ție învățătorulă“ 
etc. etc. etc. Vorbe de acestea deșteptă 
în pruncă ura cătră scolă, elă — prun- 
culă — o privesce ca pe o închisore. 
Ura, în modulă acesta cășunată cătră 
scolă, nasce în copilă îndărătnicia și’lă 
face a cugeta la mijlocele prin cari ar 
pute scăpa de scola neplăcută. Cu astfelă 
de prunci întâmpină sărmanulă învățătoră 
mari greutăți, pănă ce le scdte din capă 
părerea greșită și pănă ce să-le facă 
plăcută scola. In contra acestei iveli 
generale, colegii învățători să folosescă 
ocasiunile, ce li-se dau când vină în 
atingere cu poporulă, a capacita pe pă
rinți, ba chiar d-nii preoți, ca directori 
scolastici, ară trebui se pășescă cu serio- 
sitatea cerută și prin cuvântări în biserică, 
și prin consultări la totă ocasiunea dată 
să arete părințiloră acestă greșelă.

III. Nepriceperea părințiloră. Unii 
părinți se arată deplină mulțumiți, decă 
pruncii loră au învățată bareml atâta 
câtă învățaseră și ei în pruncia loră și 
așa îndată ce apucă prunculă mai bine 
înainte , cu învățătura, îlă iau dela 
scolă. Apoi decă’i întrebi, că pentru 
ce, îți răspundă, că: „Său că doră nu o 
se lu facă popă; eu încă n’am învățată 
atâta, și vedă că totă n’am peritău_, Ca 
și cum numai „popiiu i-s’ar cuveni și 
s’ar cere să aibă învățătură mai multă, 
și ca și cum ar fi destulă în lumea a- 
cesta să nu perl, apoi încolo să trăescl 
ori și câtă de amărîtă și ticălosă. Astfelă 
de părinți firesce nu sciu să prețuiască 
însemnătatea învățământului și pruncii 
loră cu greu voră frecventa scola re
gulată.

Trebue și aici pășită cu bună chib- 
zuelă și a face pe părinți a’șl cunosce 
păgubitorea rătăcire în care se află. O 
bună înțelegere și armoniă între preotă 
și între învățătoră pote să vindece tote 
relele acestea.

IV. In cele mai multe cașuri suntu 
de vină multă și înșiși colegii învățători. 
După cum am esperiată în decursulă 
acestoră doi ani, cei mai mulțl nu pri- 
cepă cum să se porte cu pruncii așa ca 
să-i atragă și să le facă scola plăcută. 
Suntă învățători — ce e dreptă — cari 
urmâză, respective cari se folosescă de mij- 
locele potrivite spre a pricinui pruncului 
atragere și iubire cătră scolă, însă puțini 
suntu de aceia de cari se aurjl, că’i iu- 
bescă școlarii într’atâta, încâtu au atra
gere mare să morgă la scolă, ci o facă 
acesta numai din silă. Nu e lucru așa 
ușoră a fi învățătoră, cum cugetă dinenii 
noștri; cugete on. cetitori numai, pur
tarea cea corăspundătore cu școlarii și 
cu membrii comunei sale ce cunoscință de 
omeni și ce esperiență cere ! der apoi cele
lalte studii ale sale ? Și cu tote acestea, ce

puțină semă se ține la noi de cerințele 
acestea !

Să trecă la cele ce pote să facă 
învățătorulă pentru sterpirea acestui rău.

Suntu forte multe mijlocele acelea, 
care are învățătorulă de a-le urma, ca să 
facă pe prunci să cerceteze scola regulată 
și cu diligință.

Iu speranță, că se voră interesa unii 
dintre colegii învățători de asemenea 
mijloce, voiu lăsa să urmeze câteva, 
cari după părerea mea le aflu de bune.

Mijlocele acelea suntă următorele;
1. Recompensele. Școlarului care ună 

restimpă anumită n’a lipsită nicl-odată 
dela scolă, să’i se dea pentru diligință sa 
o recompensă, precum ună locă mai 
înaintată, seu se i-se încredă în scolă 
vre-o ocupațiune de onore.

2. Pedepsele. Pruncii, cari lipsescă 
multă dela scolă fără causă binecuvân
tată, să-și perdă loculă, să se declare 
de nedemni pentru împlinirea ocupațiuni- 
loră de onore, să se arate preotului, ca di- 
rectoră scolastică, când acesta cerceteză 
scola, luându-se catalogulă, respective 
protocolulă în mână presența loră.

3 Escusarea. Totă prunculă, care 
lipsesce dela scolă, are să-și arate causa 
lipsirei lui; ori care pruncă care a lip
sită dela scolă, să se întrebe, după 
ce a venită, despre causa din care a 
făcută acesta. Mustrările și sfaturile în
țelepte și blânde potă ave bună efectă 
în atari cașuri.

4. Traiulă bună ci părinții copiiloră. 
învățătorulă să se silescă a trăi bine^cu 
părinții prunciloră și anume să le facă 
(cum am clisă mai susă) evidentă strică
ciunea ce aduce cu sine lipsirea multă 
dela scolă, precum și folosulă cercetărei 
regulate a scolei.

5. Ordinea și regularitatea. Ună bună 
mijlocă de a împuțina absențiile este 
păzirea acurată a oreloră de scolă. Decă 
de pildă învățătorulă nu va ține ordine 
în scolă, va începe odată mai cureudă, 
de altă-dată mai târdiu, și va fini când 
la unu timpă, când la altulă; atunci o 
asemenea neregularitate va ave influințe 
de totu strieăciose asupra ordinei de 
casă, mai vertosă acolo, unde pruncii, 
după timpulă de scolă se mai aplică și la 
câte ună lucru de casă. Scola și în pri
vința ordinei are să fiă ună modelă pentru 
comunitatea întregă.

6. Modula aplicară pedepsei. Invăță- 
torulă trebue să fiă cu multă prudență 
și la aplecarea pedepsei pentru absentărl, 
pentru-că tocmai și pedepsa acesta în
trebuințată desă și fără circumspecțiune 
pote deveni o causă a absentăriloră. Deci 
pedepsa să se esecute numai în acele 
cașuri (înțelegendă pe la satele nostre), 
când învățătorulă se va fi înțelesă mai 
ântâiu cu părinții.

7. Precum în tote trebile impor
tante ale scolei, așa și la mijlocirea cer
cetărei scolei, învățătorulă trebue să se 
asigure de conlucrarea directorului, a 
inspectorului scolastică și a diregătoriei 
civile locale. Fără de confăptuirea acesta 
silința lui în cele mai multe cașuri potă 
rămâne cu resultatulă mică.

Pe scurtă, acestea suntă mijlocele 
cari trebue să-le urmeze fiă-care învăță
toră dela sate. Decă voră urma celă 
puțină aceste mijloce, potă fi siguri de 
sterpirea răului susă numită.

Feneșulă-s ăsesc ă, 1889.
Aurel iu li. Popă 

învățătorii.

Părintele albineloru,
storioră instructivă pentru poporă și tinerime : 

de Michailtl Connerth. — Localisată de 
Valeriu FlorianH.

Albinele luerătore ; Trântorii; Matca. 
(Urinare.)

„Dor ore î>l pote înmulți stuparulă 
după placuln seu stupii ?“ întrebarămă 
noi mai departe.

„Ișl poteu, răspunse vredniculă bă
trână, „și acesta o pote face pe căi de
osebite.u

Și anume seu că o face pe cale fi- 
rescă seu pe cale raăestrită. Acela care 
voesce să calce pe calea cea dintâiu 
trebue neapărată să lese albinele să ro- 
escă după placulă loră ; cine voesce 
însă a se îngriji mai înțelepțesce de 
stupi, va să 4icâ a-i înmulți prin măes- 
triă, își înmulțesce stupii pe altă caleu.

„Câtă de poftitori nu suntemă noi 
a sci, cum se întâmplă acestă înmulțire 
măestrită, dedrece noi nu amă mai au- 
dită despre o astfelă de înmulțire a 
stupiloră pănă acum?“ diserămă noi 
cătră domnulă parochă, care cu atâta 
dragoste ne da deslușirile cerute.

„Acesta încă o veți cunosce, când 
ne vomă uita mai cu deamăruntulă în 
lăuntrulă coșnițeloră,u — răspunse ne
întârziată domnulă parochă. — „Acum 
ne vomă sili să cunoscemă și pe bărbă- 
tușii albineloră, adecă pe trântori. Vedeți 
că tocmai aci a cădută unji trântore din 
sboră, ne mai putendă să se avânte 
erăși. Pătruță dragă, sai iute, prinde-lă 
cu mâna fără frică, căci n’are acă spre 
a te pute împunge, și-lă adu înedee! 
Așa vedi! Uitați-vă binișoră la acestă 
trântore; credă că băgați de semă, că 
elă este ceva mai mare ca o albină lu- 
crătore și cu multă mai greoiu !

Trântorii nu suntă așa de bine cu- 
noscuțl cum suntă de pildă albinele lu- 
crătdre, cari se potă vede pretutindenea, 
de unde potă numai ca să ducă câte 
ceva. Peste totă disă trântorii despre- 
țuescă orl-ce lucrare; fiă în lăuntrulă 
coșniței, fiă în afară de coșniță, ei nu 
voescă să-și înedrde puterile loră pentru 
binele întregului poporă de albine, celă 
multă ajută prin căldura loră la clocirea 
ouelorl din cari au să se facă albine. 
Acești trântori suntă susținuți cu tote 
cele trebuinciose pentru nutrire numai 
de cătră albine și se nutrescă cu deo
sebire cu mierea cea mai bună, pe când 
nutritorele loră, adecă albinele lucră- 
tore, se îndestulescă cu nutrementă mai 
puțină bună.

Der pe lângă tote acestea bărbătușii 
trebuescă să fiă în societatea albineloră ! 
Numai câtă ei nu suntă în decursulă 
întregului ană în coșniță. Albinele lu- 
crătore îi sufere numai pănă atunci în 
coșniță, pănă când suntă trebuincioșl la 
prăsirea matceloră. Și acesta se întâmplă 
încependă de primăvera pănă celă multă 
la sfârșitulă lunei lui Augustă. Der se 
întâmplă și abateri dela regula acesta. 
In anii cei mai bogațl în miere mai 
alesă, suntă suferițl vre-o câțl-va trântori 
a petrece în decursulă ernei în coșniță.

îndată ce bagă de semă albinele 
cumcă mierea începe a se găta, numai 
decâtă sîlescă pe trântorii din coșniță 
să părăsescă mesa cea îmbelșugată. Ei 
numai decâtă suntă îmboldiți în josă 
din parte de deasupra a coșniței, unde 
bucurosă petrecă, și suntă cu puterea 
scoși afară din coșniță. Adeseori se 
nasce, când se întâmplă acesta, o răs- 
colă în totă poporulă albineloră. Pe 
când se prăvălescă toți în spre urdinișă, 
nu arare-orl se întâmplă, că acelă urdinișă 
în mijloculă acestei lupte este astupată 
și poporulă întregă din coșniță vine în 
primejdia de a se înăduși.

Adeseori vedi în timpulu acesta pe 
una seu două albine luerătore alungândă 
cu mare amărăciune pe câte ună trântore 
afară din coșniță, și fiindcă acelă trân
tore nu voesce a se supune de bună 
voie, prea adeseori se întâmplă, că al
binele luerătore facă întrebuințare de 
aculă loră, întrebuințare, care e împre
unată cu perderea vieței loră. Acestă 
certă dintre albinele luerătore și trântori 
vine înainte sub numele de lupta cu 
trântorii, și e forte bine descrisă în 
cântecelulă de mai la vale:

Lupta cu trântorii.
I

Scdteți’ml pe trântori afară!
Le (jice albina crăiasă,
Eu nu mai suferă în țeră 
Pe trândavi! Iute să iesă!
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II
Albinele cele lucrătore
Ca bravii la luptă se gată 
Și cu săgeți sdrobitore 
Plecat’au ca să se bată.

III
Leneșii poporă, ieși afară!
Nu scii proverbulă ce dice:
„Cine fuge de ostenelă
Nu-i vrednică nici ca să mânce!“

IV
Se'ncepe o crâncenă luptă, 
Trântorii, cu corpuri greoie 
SdrobițI, simtă puși în grămadă 
De albinele cele vioie!

V
Cei ce au scăpată de perire 
Din lupta cea prea amară 
LuațI suntă în prigonire 
Și scoși afară din țeră!

VI
La granițl cu toții s’adună,
Se rogă, se vaetă tare, 
Der fdmea vieța le curmă 
Ne mai aflândă îndurare.

VII
Țera loră încântătore
De leneși acum îi scăpată
Ș’albinele sîrguitore
Adună la miere curată.
Trântorii în de obște numai atunci 

suntă suferițl preste terminulă loră în 
coșniță, când d. e. matca este cu scă
deri. Decă stuparulă vede preste timpulă 
îndatinată în coșniță trântori, atunci 
acestă împrejurare ’i este ună semnă, 
că elă să facă o privire cu deamăruntulă 
la stupulă în care se mai află trântori, 
uitându-se la pui, pote să-și câștige cu- 
noscințele de lipsă, adecă: ce însușiri po
sede matca.

Prin alungarea cu puterea a trân- 
toriloră nu numai că pieră multe albine 
lucrătore în acea luptă, ci, ce e mai 
multă, se perde multă timpă prețiosă, 
așa că lucrările încetă mai cu totulă. 
Spre a ajuta încâtva pe albine în lupta 
loră cu trântorii, prietinulă albineloră se 
va aședa adeseori în apropierea coșniței 
ajutândă pe albine în alungarea trânto- 
riloră; der acesta nu se pote întotdeuna 
face și de aceea este făcută anume o 
cursă în care se prindă înșiși trântorii. 
O astfelă de cursă este făcută din o 
împletitură de drotă și încă așa, încâtă 
trântorii eșindă prin urdinișulă coșniței, 
cu ușurătate se potă băga în cursa ce 
este pusă înaintea urdinișului, neputendă 
însă a mai eși din acea cursă ca se se 
reîntorcă erăși în coșniță. Albinele lu
crătore potă în voia cea bună intra și eși 
din acea cursă. Decă acestă cursă este 
umplută cu trântori, atunci se ia de din- 
naintea urdinișului .și se golesce omo- 
rendu-se apoi trântorii; acesta are să se 
facă pănă atunci, pănă când toți trân
torii suntă înlăturați. Și acesta să se în
tâmple la tote coșnițele și deorece potă 
fi totă în acelă timpă mai multe astfelă de 
curse întrebuințate, și lucrulă acesta mai 
cu de grabă va fi îndeplinită.

Trântorii suntă părinții albineloră, 
pe când matca este mama tuturora. La 
matcă încă ne vomă uita mai târdiu, și 
acesta o vomă tace cu prilegiulă când 
ne vomă uita în coșniță. Ea este o fe
meiușcă, ca și tdte albinele lucrătore, 
numai de o frumseță și mărime mai 
alesă; ea încă posede ună acă, der nu 
împunge cu elă, decâtă celă multă numai 
în năcazulă celă mai mare și și’atuncl 
numai semene de ale sale.

Matca depune, ca și alte femeiușcl 
de insecte, ouă, pe când albinele lucră- 
târe, deși încă suntă femeiușcl, în urma 
desvoltării nedesăvârșite a tupului loră nu 
ouă. Ce-i dreptă, că se întâmplă uneori 
că unele albine tinere lucrătore, cari 
suntă din întâmplare în tinerețe ceva 
mai puternice, decâtă celelalte albine 
lucrătore, se ouă, der din aceste ouă se 
desvâltă numai trântori. De altmintrelea 
acesta se întâmplă numai în lipsa cea 
mai mare, când adecă matca a murită 
și nu a mai rămasă alta dreptă urmașă 
în loculă ei. Fiindcă din ouăle unei ast

felă de albine ouătore, numită și mamă 
mașteră, precum s’a amintită, nu se des- 
voltă decâtă numai trântori, nu și albine 
lucrătore, de aceea ea nu este în stare 
a susține stupulă. Stuparulă deci trebue 
să se îngrijască ca să aducă cu bună 
vreme la acelă stupă erăși vre-o matcă.

O matoă bună este în stare a oua 
într’o di ca la trei mii (3000) de ouă și 
în ună ană pănă la două sute de mii 
(200,000); însușirea acesta de a oua o 
posede o matcă în decursă de cinci ani. 
Ea pote firesce după placulă ei a oua 
seu ună ou bărbătescă seu unulă feme- 
iescă, adecă ună astfelă de ou, din care 
după placulă ei o să se desvolte seu 
ună bărbătușă seu o albină lucrătore, 
seu o matcă.

Decă voiescă albinele lucrătore ca 
din ună ou, din care ar avea să se des- 
volte de altcum o albină lucrătore, să 
se desvolte dîcă o matca, atunci ele facă 
căsuța (celula), unde este depusă oulă, 
mai mare și-i aducă omidei (căci la vre-o 
cinci dile după ouare ese din ou omida) 
ceva mai bună de mâncare. Din fiăcare 
ou femeiescă, care nu este mai de înde
lungă timpă ouată ca de cinci dile, se 
pote cresce o matcă. In modulă acesta 
îșl ajută albinele numai când au cădută 
în năcază mare. O astfelă de matcă se 
numesce inlocuitore. Fiindă cu băgare de 
semă vomă afla, că căsuliile (celulele) 
unde se depună mai alesă ouăle, din 
cari au să se desvolte matcele, suntă 
făcute mai mari ca celulele unde suntă 
depuse ouăle, din cari au să se desvolte 
la vreme albine lucrătore și trântori, 
dică suntă mai mari, avândă d. e. forma 
de ghindă dela stejară și aședate fiindă 
în marginea fagurului și eu gura în josă

In fiăcare stupă este numai o matcă 
și dela o matcă bună atârnă binele în
tregului stupă. De aceea este forte cu 
sfată, ca stuparulă să cunoscă bine însu
șirile cele bune ori cele rele ale unei 
matce și să se nisuescă ca să aibă la 
stupi numai totă matce bune.

Der cum ar pute să se cunoscă însu
șirile cele bune ale unei matce ? Răs- 
punsulă la acestă întrebare este: de pe 
ouatulă matcei. O matcă bună îșl așâdă 
ouăle sale în fiecare celulă a fagurului 
fără de a lăsa vre-o celulă golă și anume în 
fiăcare celulă a unei albine lucrătore, 
care celulă este mai mică ca o celulă 
pentru trântori, aședă dică ună ou ro
dită și în fiă-care celulă, pentru trântori 
câte ună ou nerodită

Der cum potă să se cunoscă însușirile, 
cele rele ale matcei?—Totă de pe oatulă 
matcei se cunosce. Ea atunci nu aședă 
ouăle în fiecare celulă, ci sare câte una 
ori douăcelule.

Decă o matcă este prea bătrână și 
nu este mai multă în stare ca să ouă 
ouă roditore seu de acele, din cari au 
să se desvolte albine lucrătore, atunci 
ea ouă mai totă ouă neroditore, din cari 
se desvoltă trântori. Fiindă-că însă celu
lele acestea suntă prea micuțe pentru 
trântori, așa trântorii desvoltațl în ast
felă de celule nu ajungă decâtă numai 
mărimea albineloră lucrătore. Astfelă 
celulele în cari se află pui de trântori, 
suntă ușoră de cunoscută, pentru-că ca
petele puiloră stau puțintelă afară de 
celulă. Albinele lucrătore au destulă lucru 
pănă ce vădă și pe acești pui desvoltațl, 
der prin aceștia nu se înmulțescă al
binele lucrătore, ci trântorii, și urmarea 
firescă este că neînmulțindu-se albinele 
lucrătore, ci numai trântorii, acelă stupă 
trebue se pieră.

Matca cea înlocuitore de asemenea 
îșl aședă ouăle în celulele albineloră 
lucrătore, nu însâ în fiăcare celulă, ci în

Crescerea inatcelorti.
Povețele primite ni-au înmulțită fârte 

tare interesulă față cu albinele. Ne uitamă 
ia lucrările cele sârguinciose ale acestoră 
animale înzestrate cu atâtea daruri mi
nunate dela prea bunulă DumneZeu, fi
indă totodată poftitori a mai primi încă 
deslușiri cu privire la ele. Vredniculă 

parochă, căruia îi fiîcea bucuriă interesulă 
nostru și dorința de a sci multe bune și 
frumose cu privire la albine, la rugările 
nostre, începu a cuvânta în modulă ur- 
mătoră :

„Noi scimă“, Z'se elh, ^că matca 
este ființa cea mai de căpeteniă în fiă
care stupă, și că dela bunătatea ei atârnă 
mai alesă înmulțirea albineloră ; de aceea 
eu voescă a Vă împărtăși, cum face stu
parulă celă harnică, care se îngrijesce 
cu serguință de stupii săi, ca să aibă 
întotdâuna la îndemână matce bune și 
harnice.

Pe timpulă roitului — despre care 
vomă vorbi mai târdiu — se află în fiă
care coșniță cu albine pe faguri mai 
multe celule mai mari în formă de ghindă, 
în cari suntă pui din cari au să se des- 
vo'te matce. Acele celule cu pui de 
matce se taie tote din faguri afară de 
una și se așeZă acum câte o bucățică 
de faguri, pe care se află câte o celulă de 
acelea cu pui de matcă la ună altă fa
gure și pe acesta îlă punemă într’o 
coșniță micuță. La acestă fagure mai 
punemă încă vre-o câteva bucăți de 
faguri cu miere, așișderea din stupii, 
cari au albine mai multe, vre-o câteva 
sute de albine și trântori. Este bine, 
când putemă adauge la acelă fagură, 
ună fagure, în care se află puii de 
albină mai desvoltațl așișderea și uuă nu
mără ore-care de albine tinere. Acestea la 
olaltă dau ună stupă micuță, care în locă 
de matcă are numai o celulă cu puiu 
de matcă, din care în curândă o să se 
desvolte o matcă tînără. — Stupulă pri
mită pe astfelă de cale are să vină pe 
vre-o câteva dile în celariu (pivniță), ca 
albinele să lipescă binișoră de fagură 
bucățica cea cu celula în care se află pu- 
iulă de matcă, și după aceea duse undeva 
în depărtare de vre-o jumătate de oră 
dela acelă locă, ca nu cumva albinele 
cele bătrâne să se reîntorcă în coșniță 
din care au fostă luate. — Astfelă de 
stupi micuți suntă totă așa de sârguin- 
cioșl ca și cei bătrâni, ducă în coșniță 
pulvere de pe flori și miere și clocescă 
puii cu sîrguință. Decă matca s’a des- 
vbltată și este în stare a oua, atunci 
țînta pănă una alta este ajunsă.

Decă unui stupă bătrână i se pră
pădește cumva matca, seu că ea este 
neroditore, va să dică nu mai pote oua 
cum se cade, atunci este delăturată dela 
stupă și înlocuită printr’una tînără. Celă 
ce are stupi mulțl trebue să aibă în tot- 
deuna mai multe matce de reservă, ca 
nu cumva să i se prăpădescă vre-ună 
stupă din lipsa matcei.

Ună astfelă de stupă micuță ca celă 
descrisă mai susă se desvoltă ajutată 
fiindă cu faguri în cari se află pui de al
bine adeseori în decursulă unei veri 
pănă ce ajunge a fi unu stupă harnică 
și care pote fără pică de frică privi la 
viitoră. La nici o întâmplare stuparului 
nu ’i se întâmplă pagube prin aceste 
încercări de a-șl înmulți pe acestă cale 
stupii. Nu, pentru-că pe câtă de mici 
suntă acești stupi, ei totuși aducă folose 
prin facerea de faguri și înmulțirea al
bineloră. (Va urma.)

HIGIEWÂ.

(Statistica d-rului Weszelovszky. — Morta
litatea Maghiariloră în comparația cu a Româ- 
niloră. — Mălaiulă, cepa și usturoiulU româ- 
nescti; paprica (ardeiulă) maghiară. — Virtuțile 
passive ale Românului.)

Sinodele bisericiloră române din cele 
trei eparchii din Sibiiu, Aradă și Caran- 
sebeșă în fiă-care ană facă o statistică 
a credincioșiloră, din care se pâte vede 
între altele mișcarea căsătorieloră, anas- 
ceriloră și a dieceseloră. Cu o viă bu
curia amă luată la cunoscință și cu oca- 
sia celui din urmă sinodă, că numărulă 
celoră născuțl români tntrecă binișoră 
pe acelea ale jmorțiloră. Post tot dis
crimina rerum populația de rasa română 
din statuia Ungariei se sporesce.

Față de raportele înveselitdre ale 
sinodeloru nostre, contrasteză în modă 
isbitoră ună tractată statistică ală medi

cului de județă din Arva, învățatulă dr. 
Weszelovscky despre regresulă popula- 
țiuuei de rassă maghiară din Ungaria. O 
ugrubă jeremiadă, plină de cele mai 
triste și neresturnabile date despre pro
gresarea mortalității este acestă tractată. 
Bătrânulă medică statisticenă, unulă din 
cei mai vechi scriitori maghiari pe acestă 
terenă, membru ală academiei maghiare, 
a scrisă tractatulă său anume pentru a 
atrage atențiunea întregei națiuni. Ca 
efectulă să fiă cu atâtă mai mare, îngri- 
jitulă patriotă a voită să-lă publice în 
cutare-va foie mare din Budapesta, der 
u’a reușită, căci cu tote că lucrarea părtă 
titlulă : „O epistolă deschisă cătră Exce
lența Sa d. ministru-președinte Coloman 
Tisza“, fiiulă autorului șepte săptămâni 
întregi a colindată pe la 5 gazete ma
ghiare și una germană, der din totă lo
culă a fostă refusată, căci tractatulă e 
prea lungă și nu interesâză publiculă cel 
mare. Astfelă s’a văZută nevoită a cere 
ospitalitatea unei foi medicale, de unde 
scotemă și noi datele, cari interesâză și 
pe Români.

Plângerile d-lui Weszelovszky cul- 
mineză în următorele: Mortalitatea co- 
piiloră este enormă. Cu tote că legea 
sanitară dispune, că fiă-care părinte este 
ținută sub pedepsă d’a chema tnediculă 
la copilulă său bolnavă, decă acela n’a 
trecută vârsta de 7 ani și cu tote că în ur
marea acestei legi de facto mulțl copii 
fiindă căutațl de medică, — mortalitatea 
copiiloră cu tâte acestea cresce în modă 
înspăimântătoră, ba e mai mare acuma 
ca înainte cu 30, 40 ani, când poporulă 
era și mai necultă și mai liberă a’șl ne- 
gligea familia bolnavă. Nici vaccinarea 
obligată și practicată pe o scară întinsă 
n’a împuținată decesele copiiloră. Cu 
deosebire mare este mortalitatea între 
copiii nelegiuițl în județele maghiare și 
slovace. „Dela 70 pănă la 79 la sută a 
născuțiloră copii din flori moră.“ Ară 
fi de imperiosă necesitate, ca tote cada
vrele copiiloră din flori, vii seu morțl 
născuțl, să fiă supuși obducțiunei, ca să 
se constate crima, ce evidentă subver- 
seză.

Cu totă bunătatea legei sanitare, 
creată în 1876, salubritatea publică a 
decăZută. Dovadă îmulțirea copiiloră 
naturali (deși căsătoriile s’au îmulțită) 
și mortalitatea loră progresândă. In 
Europa, afară de Rusia, nu esistă stată 
unde căsătoriile să se facă atâtă de multe 
la versta sub 30 de ani ca la noi, cu 
tote astea numărulă copiiloră legiuițl 
scade mereu. Va se Zică productivita
tea eăsătoriiloră a scăZută în modă ve- 
dită. A mai decăZută vitalitatea popo
rului. In tote țările mai mulțl moră 
înainte de vârsta de 5 ani, apoi morta
litatea scade mereu. Vine ună periodă 
în care mortalitatea e cea mai mare. 
Acestă periodă în România este dela 
40—50 de ani, în Ungaria între 50—60 
de ani. Tăte celelalte țări din Europa 
au o mortalitate mai favorabilă. Murind 
mulțl în vârsta tânără, de sine urmeză 
că rămână mulțl orfani, cari în Ungaria 
face 2 după fiă-care 5 morțl. Aci zace 
isvorulă mulțimei orfaniloră și aceștia 
suntă cei mai mulțl candidați de morte 
curândă.

Mortalitatea cea mai mare la copii 
se arată în județele slovace și apoi în 
cele maghiare, der mortalitatea gene
rală e în județele maghiare cea mai 
mare.

Pentru sanarea răului, autorulă stă- 
ruesce ca să se introducă în 7 județe 
maghiare, cari suntă cele mai decăZute 
în privința higienică, o statistică medi
cală sistematică. Intre aceste județe 
este și județulă capitalei. Spre acestă 
scopă ar fi să se înființeze posturi de 
medici, cărora să nu le fiă permisă prac
tica medicinală, decâtă să se ocupe nu
mai cu higiena și salubritatea publică. 
„Decă se va face asta, Zise d. Wesze- 
lowsky — atunci Maghiarulă nu va fi 
avisată a’șl câștiga prin proselitismă ab
soluta majoritate în țâră.

Ceea ce pe noi Românii mai multă 
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ne interesezi, și pentru care datorimă 
mulțămită savantului doctori, suntă datele 
despre participarea fiă-cărei rase labilele 
molipsitore, așa numite în limba medi
cală : bole de infecțiune acută. Aceste 
date culese în restimpă de mai mulțl 
ani arată, că județele maghiere iau parte 
în bolele acute cu 80 la sută mai multă 
de cum după numărulă loră totală ară 
trebui să participe. In județele cu po- 
pulațiune mestecată din contră, acestă 
numără scade la 13 la sută mai puțină 
decâtă proporția numărului totală. In 
județele curată slovace numărulă bolna- 
viloră acuțl este de 16 la sută, er în ju
dețele curată românescl cu 56 la sută 
mai mică de cum este poporațiunea nu
merică a rasei.

Va să 4ică bilele, cari mai multă 
stingă viețele fragede, vărsatulă, scar
latina, difteria, brochita, tușea măgărescă 
etc., seceră cele mai multe victime între 
populațiunea de rasa maghiară, apoi intre 
cea de rasa slovacă și mai puțină atingă 
populațiunea românescă.

Trăgendă co secințele acestei con
statări, reese că rasa nostră, din tite 
poporele Ungariei poliglote, presentă 
cea mai puternică resistență, este cea 
mai refractară boleloră de infecțiune.

Acestă constatare bate cu atâtă mai 
multă la ochi, cu câtă este cunoscută, 
că tocmai poporulă maghiară, celă mai 
multă decimată de bole, este, care mai 
bine se nutresce. Românulă se nutresce 
în comparația multă mai prostă, der cu 
tote astea mălaiulă Românului mai multă 
face decâtă cartofii Slovacului din nor- 
dulă Ungariei.

Spontaueu se ivesce întrebarea, dâcă 
nu cumva mălaiulă și mămăliga, prietenii 
de tote dilele multă huiduițl ai popo
rului nostru, nu cumva acestă alimentă 
dă tăria repulsivă a Românului față cu 
germenii boleloră? Este sciută, că Ma- 
ghiarulă nu cunosce mâncările de po
rumbă și afară de porumbulă fiertă, 
când este încă crudă, tote bucatele din 
făina de porumbă se desprețuescă. Slo
vacii nu se nutrescă cu mămăligă, căci 
n’au porumbă. Prin urmare în întregă 
statulă ungară singură poporulă româ
nescă trăesce cu mălaiu.

Afară de mălaiu și mămăligă, Româ
nulă consumă multă cepă și usturoiu, 
pe când Maghiarulă acestea le suplinesce 
cu piperă și paprică (ardeiu pisată). A- 
cestă din urmă condimentă trece de 
specialitate maghiară, și în adevără cea 
mai bună calitate se găsesce la Seghedină, 
cu care se face și esportă.

Chiar și la deschiderea esposiției 
din Parisă s’au servită bucatele în 
„Csarda“, restaurantulă maghiaro, gătite 
cu acestă condimentă particulară ală 
Maghiariloră. Intr’ună articolă specială 
mS voiu ocupa cu comparația higie- 
nică și fisiologică a cepei-usturoiu de-o 
parte și a piperului-paprică de altă 
parte.

De-o cam-dată observă câtă pentru 
condimentele favorite ale Românului, că 
acelea suntă și ale Evreiloră, rasa cea 
mai trainică din lume.

0 notă. — In părțile Oraviței, în 
Bănată, poporulă mănâncă ună felu de 
cepă, căreia îi dice „chișerău“. Semenă 
cepei verdl, fără însă de a ave iuțela 
ei. O cepă dulce, cu fibre moi, sucu
lentă și fără multă celulosă (substanță 
lemnosă), amă pute-o numi cepă de 
salonă. Este enormă cantitatea ce se 
consumă dela fermeriă încependă, totă 
vara, și poporului îi priesce de mi
nune.

Basa principală a resistenței nemului 
nostru la bole de tote categoriile este 
necontestabilă de-a se căuta în tena
citatea rasei. Apoi sclavagiulă secu
lară l’a oțelită pănă a pute brava a- 
semenea Spartaniloră tote suferințele 
trupesc!.

Fomea, frigulă, căldura, ploile, ză
pada, uraganele casnice și sociale, apoi 
munca silnică i-au imprimată acelu ca- 
racteră particulară,’ acele virtuți pasive

cu cari se distinge de multe alte popore 
conlocuitore.

Am disă, că virtuțile Românului suntă 
mai multă pasive. Unde ar fi noroculă, 
decă le-ar ave și pe cele active în 
aceeași măsură. Der în fața boleloră se 
receră tocmai acestea d’ântâiu. A răbda 
nu e mai ușoră decâtă a da, a porni o 
muncă. Er cu miliardele dușmaniloră, 
cari în forma microbiloră te năpădescă, 
acela susține lupta cu mai multe șanse, 
care are puterea de-a răbda, pănă ce aceste 
lifte blestemate pieră de sine în sângele 
omenescă. Și unde e vorba d’a răbda, 
acolo Românulă e tare !

(„Românulă") Dr. G. Vuia, Băile 
Mehadia.

Din traista cu minciunile.

Țiganulii mulțumitorii.
Era Duminecă și Țiganulă a fostă 

chemată la prândă la nănașulă său. Da 
mânca Sarsăilă, dragii mei și ai lui Dum- 
nedeu, da mânca de cugetai, că nici fața 
mesei nu scapă întregă. După ce se făcu 
cimpoiu de sătulă, ca să se arate mul- 
țămitoră, chiamâ și elă pe nănașulă său 
pe Dumineca viitore.

.... „D’apoi să vii, cinstite nănașule, 
Duminecă, d’apoi să vii, că de nu, — — 
eu de bună semă-să aici Sâmbătă sera!“

Țiganulii curagiosii.
Ci că-lă ajunse pe Țigană dorulă 

să mance cașă și o luase cătră munți.
Pe cale se întelnesce c’ună Română. 
„Unde mergi Faraone, întrebă Ro

mânulă ?
„Mergă la munți, dragă Românică, 

să mâncă cașă și urdă de hea bună, cum 
o faceți voi.“

— „Lasă-te pe mâneu, ’i întorse Ro
mânulă, — „că te’ntelnesce sânta Vinere 
și te dioche."

Țiganulă curagiosă nici habară nu 
are, ci o sporesce mai altfeliu ca pănă 
acolea.

Cândă ajunge în munți, ..unde 
nu-mi ese dintre tufe ună moșă-Martină 
și cum vede pe Țigană, se ridică oblu 
în două piciore.

Una, două.... Curagiulă Țiganului 
era dusă.

Mai multă mortă decâtă viu se 
uită amărîtulă de elă câtă se uită, der 
vădăndă, că Sânta Vinere prea îlă amă- 
sură din ochi începe să-i descânte :

„Vinere vinerată,
La capă strofocată,
La ochi bulbucată,
Să te uiți încolo cum teuițl încoce, 
Amară Domne ce fugă ți-așă mai 

trage 1“ 

Plăcintele nănașului.
Venise acum de undeva țiganulă 

ruptă de fome, casa la elă golă ca punga 
dăscălescă; nădejde să se sature dintr’ală 
lui mai puțină decâtă a orbului din nas- 
cere ca să vedă.

Și totuși trebuia să se sature ....
der de unde? Acesta era nodulă ce-lă 
strîngea colea la gâtă pe bietulă Fa- 
raonă, acesta întrebarea, a căreia desle- 
gare stomaculă lui o sîrguia din totă- 
adinsulă.

Muculă era la degetă, de zăbovită 
nici pomană, că înțelepciunea — bagă 
semă și la ei dela olele cu zamă s’o fi 
încependă, eră ună Țigană înțeleptă 
nici cătră barosă nu se uită înainte de 
ce s’ar fi împăcată cu fomea, necum să 
se prindă de vr’ună lucru. Și se cugeta 
cioroiulă și se răscugeta și eră se mai 
uita prin colibă.... nimica întregă găz
duită de credinciosa lui costă și de ună 
colță de cioroiu micuță.

De ale mâncării nici vorbă. Și elă 
totuși trebuia să se sature, că fomea îlă 
năcăja rău și multă nu putea să o ducă 
flămândă.

Se dice, că Țiganii-să aleși norocului, 
pentru aceea Românulă voindă să pună 
la cale o ispravă cutareva, decă se în
tâlnește cu Țiganii dice, că va fi cu no-

rocă, er ună grăunte de norocă împre
unată cu-o mână de iscusință din multe 
belele te scăte.

Cu câte sfore e legată noroculă de 
lăudații strănepoți ai lui Faraonă nu 
sciu, der atâta vă potă spune, că Țiga
nulă nostru numai decâtă îșl aduse a- 
minte de nănașulă său, care era ună 
Română cu stare și cu prindere în sată. 
Bucurosă, ca celă ce aflase paiulă scă
pării, alergă la boresă, alergă și eră 
vine. Ce i-o fi disă, ce nu, vomă vede ; 
destulă, că ese haranca de Țigancă cu 
gura câtă șura și-apoi drăguți dămne 
unde nu mi-se bocesce, unde nu’ml 
strigă, unde nu mi-o spârtecă la sănă- 
tosa, strună pănă la casa nănașului. Ți
ganulă fuga după ea cu o ciudă câtă 
feri Domne.

Nănașulă nu scia de unde să se 
culegă cu ei. Vedea, că căduse pricina 
între fini și-i era nu sciu cum, căci erau 
ai lui, der din ce le căduse nu scia, cum 
nu scie scaunulă ăsta, că ședă pe elă. 
Dreptă aceea câștigă, întrebă, ispitesce 
ântâiu pe fină, apoi pe fină ; fina striga 
ca din gura șerpelui, eră finulă ținea 
ruptă de a lui, că o-a bate și o-a bate.

„D’apoi pentru ce ’i bate-o finule ? ?
— „Audă mă ! pentru ce oiu bate-o ? 

uf! uf! bate-oiu cu pumnulă și cu palma 
și cu barosulă pentru că-i a mea și 
cine mă opresce să nu bată ce-i ală 
meu?!“ Dreptă dovadă îșl înhață că
ciula de pe capă și o trântesce înaintea 
nănașului încâtă a sunată casa. Apoi 
eră îșl dă cu pumnii în capă și ame
nință și înjură. „Mare Parpandelă. cu- 
viose Talalău și toți aleșii Țiganiloră! 
bate-oiu și tătă oiu face-o piperă și eră 
oiu bate-o pănă s’a face mămăligă. Cu
cernice Deola! uf! uf! să lucru diulița 
întregă, ea să șeadă ca o jupânesă și să 
nu-mi facă nici batără o ciorbă, — uf! 
uf! ba totă o facă cenușeu.

Nănașulă stetea cremene între ei 
mângăindă pe unulă, stempărândă pe 
celalaltă, cum face omulă cu tragere de 
inimă cătră finii lui.

„Mulcomiți-vS, fgtulă meu“, dicea elă, 
„trăindă în pace și în bună înțelegere 
unulă cu altulă ca ămenii cari ați jurată 
pănă la morte, și cari suntețirenduițl unul 
pentru altulă eră nu să vă sfădiți și să vă 
certați. Acesta e lucru urîtă și cu de
osebire la vieța vostră elă e cu totulă 
împotriva obiceiuriloră vostre. Călcați-vă 
deră de acuma înainte pe inimă și lăsațl 
cele trecute. In fine fii ascultătore și cu 
supunere bărbatului tău, eră tu finule 
uită ciorba de astădl, că doră nu sun- 
temă în pădure, ci între omeni, eră între 
Români nu s’a pomenită să fi murită de 
fome suflare de omă“.

Pe când gătase nănașulă cu sfatu
rile, gătase și nănașea prândulu și — 
lucru firescă,—poftise la prândă și pe fini. 
— Bucuria Țiganului, că doră aicea țin
tise elă dela începută. Acesta-i era sco- 
pulă, acesta țînta pentru care născocise 
apucătura. Cunoscendă adecă inima cea 
bună a nănașului său, se înțelese cu ne
vasta să facă ceea ce făcuse, să făță- 
rescă pricină și în dosulă pricinii să 
sape la nănașulă sciindă mai pe susă 
de îndoială, că nănașulă nu-i lasă fără 
prândă.

Se aședă la mesă. Stăpânii față în 
față, finii asemenea. Prândulă era ună 
blidă de plăcinte cu brândă de die, um
flate colea și fripte rumene de să le 
mâncl cu ochii. Pe bietulă Faraonu îlă 
încunjura frigurile de doră de ele și 
abia aștepta să se înfrupte.

Plăcintele erau tăiate crucișă-curme- 
dișă, așa că fiindă ei chiar patru la nu
mără, pe fiecare se vema una a patra 
parte din ele.

Cruce’n casă, cruce’n mesă, dă-te la 
mâncare. Drăguță Domne! da mâncă 
Faraonulă, da mâncă; — socotiți Dum- 
neavostră.- lupulă în stână, săraculă la 
mesa bogatului! Vorbindă la înțelesă, 
nici nu mesteca, ci numai înghița cuge- 
tâudă, că se mestece ’i se va plini din 
timpă și acasă.

Ce să mai spună? Nănașulă nu 

I apucase să isprăvescă cu pătrariulă în- 
tâiu, Țiganulă era gata cu porția lui. 
Țigana totă ca elă.

Ei! der și nănașulă băga de semă 
din cătrău suflă ventulă și se făcu, că 
nu vede.

Finulă milosă, cum se cuvine fini- 
loră, ar fi ușurată bună-bucurosă pe 
nănașulă său, însă ’i era preste mână 
să se întindă ec’așa neîmbiată, eră năna
șulă nu vedea nimică.

Așteptă deră câtă așteptă, că doră, 
că pote, der nănașulă nu vede, nu aude. 
— „Hm!“ aici se rupse îndelunga răb
dare a Țiganului și se hotărîse să i-o în- 
torne mai cocovată. Pricina era nevasta.

....„Cum ai cjis’o nănașule? să nu 
o bată? uf! ba numai să mă pomenescă 
după prândă, că vai de costele ei; — 
curată îi sucescă grumazii, pricepi, îi 
sucescă grumazii cum îi sucestl la puii 
cei de pasări, uită încoce: — curată 
așa....“ dice și prinde buza blidului, 
întărce una de ea, așa că plăcintele de 
odată ajunseră înaintea lui și a Țigăncii, 
eră nănașii se pomeniră cu partea cea 
golă. Și se apucă Țiganulă la mâncată 
și mâncă lupavă ca dintr’a altuia pănă 
rămase blidulă golă-goluță.

După prâncjti mulțămiră nănașului de 
sfaturi, promițendu-i, că în viitoră o să 
fiă câtă se pote mai omă de pace și 
omă aședată, der mergendă cătră casă 
nu se putu stăpâni să nu-i dică Țigăncii: 
„na, verjl ciurdelo, nu ți-am spusă, că 
astăcjl o să prândimă domnesce, fire-ar 
de sufletulă nănașului!“

In Betfia, la 5 Maiu 1889
I6nu Kcevary.

MULTE SI DE TOATE.’___
Articululu de lege al lui Pișta.

Iscusitulă jupână Pișta, celă cu 
pinteni ungurescl, dela noi din sată, a 
aflată mijloculă cum s’ar pute incassa mai 
lesne darea (porția) fără jucuțiă (esecuțiă). 
Acestă minunată plană ală său vrea să 
îlă așternă Pișta-baci în luna viitore mi- 
nisteriului de jucuțiă în Pesta.

Artioululă de lege ală lui Pișta 
sună așa:

§ 1. Nici unei femei să nu-i fiă ier
tată a nasce pruncă seu fată, pănă nu 
va arăta hârtia dela perceptoratulă co
munei, că a plătită totă darea (porția).

§ 2. Nici unui preotă română să 
nu-i fiă iertată a boteza pe noii născuțl. 
pănă când părinții loră nu voră dovedi 
că au plătită darea (porția).

§ 3. Nici ună tînără să nu se potă 
cununa, nici o fată mărita pănă nu voră 
dovedi, că familiile loră au plătită totă 
darea.

§ 4. Nici ună mortu să nu se potă 
îngropa pănă ce nu i-s’a regulată cărti
cica de dare.

§ 5. Decă nu voră fi plătită darea 
să nu le fiă iertată bărbațiloră a purta 
pălăriă, femeiloră învălitore, er celoră 
cari voră rămâne în restanță să nu le 
fiă iertată a fuma tăbacă ungurescă pănă 
ce nu voră fi plătită totă restanța.

§ 6. Să nu fiă iertată mmenui de a 
bea vină seu rachiu ungurescă și nici 
de celă jidovescă pănă ce nu va arăta, 
că a plătită totă darea.

In aste vremuri grele de rele Pișta 
e sigură, că va reuși cu propunerea sa 
la ministrulă de jucuțiă. S. M

*
Esplosia unui magazinu de prafu.

Din Dresda cu data de 17 Maiu n. 
se scrie: După-ce de-o săptămână valea 
Elbei s’a fostă vărsată din alvia ei în 
urma unei tempestățl inuudândă partea 
de susă a văii și mai cu semă a Elve
ției săsescl, au mai fostă cercetate aceste 
șesurl și de o altă groznică furtună. Ful
geră după fulgeră și trăsnetă dupătrăs- 
netă urmau. Cătră orele 1 din nopte se 
audi o înspăimântătore bubuitură, care 
cutremura pămentulă pănă în regiuni mai 
îndepărtate și deodată se ridica în sus spre 
ceru dela foităreța Konigstein ună pu
ternică snopă de focă. Fulgerulă a lo
vită în magazinulă de prafă, din fortă- 
reță, și acesta a fostă aruncată în aeră
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cu 1000 de granate esplosibile. Esplo- 
sia a fostti cumpl'tă și pustiitore.

Mii de țandere de bombe sburau 
într’o întindere de 500 metri prin 
aeră și puternice grincjl au fostă asver- 
lite la o distanță de 200 metri. Esplo- 
siile s'au continuată erl pănă la prândă 
neîntreruptă. Casa de pază și alte lo
cande nouă au fostă rău vătămate; co- 
perișulă grajduriloră a fostă găurită în 
multe locuri, curtea e acoperită cu res
turi de feră. Se consideră ca mare mi
nune, că locuitorii fortăreții au rămasă 
nevătămați.

Postulă tocmai când voia să por- 
nescă să facă inspecțiă cădu josă leși
nată — amețită fiindă de sguduitura 
aerului, când a cădută fulgerulă cu atâta 
putere — primi o mică rană la mâna 
stângă. După cum se spune, cele trei 
paratonere ale magazinului de prafă au 
fostă cercetate câteva 4>le înaintea aces
tui desastruosă accidentă și s’au aflată 
în bună ordine. Locotenentele genera
lului Schurig (iutendantulă corpului de 
armată săsescă) precum și generalulă 
Hammer (președintele depoului de arti
leria), îndată după astă catastrofă, din 
Dresda s’au dusă la Konigstein și pre- 
țuindă paguba au aflată, că nu e așa de 
considerabilă de vreme-ce materialulă de 
împușcată era de ună sistemă vechiu.

0 catastrofă de corabia pe Vistula.
Se anunță din Varșovia: După ună 

anunță oficială, ce s’a raportată la co- 
mandatura superioră din Varșovia, s’a 
întâmplată pe rîulă Vistu la o mare ne
norocire. 0 canvnieră militară pentru 
25 de soldați armați, care însă în contra 
regulamentului a fostă încărcată cu 62 
de omeni, voia sâ trecă dela fortăreța 
Nowogeorgiewsk de pe țârmurulă stângă 
la celă dreptă alu rîului. Abia au ajunsă 
la mijloculă rîului, când isbucni o furtună 
și corăbidra începu a se clătina. Soldații 
înspăimântați aruncară peste bordă câ
teva pușcl și tornistre. Prin acesta s’a 
produsă o violentă mișcare și carăbidra 
se răsturnă. Toți soldații cădură în apă, 
Șese-spre-dece din ei au scăpată la țer- 
mure prin înotă, 46 s’au înecată. De 
aci s’au dusă 3 cufundătorl la nenoro- 
citulă locă ca să scotă cadavrele, armele 
și tornistrele din apă.

Tergulu de rîmătorî din Steinbruch. La 11 
Maiu n. starea rîmătoriloră a fostu de —.— 
capete, la Maiu au intrată-----capete și au
eșită —.— remânendă la Maiu unu nu- 
meru de — — capete. — Se noteză: marfă «n- 
gitr&că veche, grea dela 47 pănă la 48 cr.— 
marfă ungurescă tineră grea dela 50 cr. pănă la 
50’ , cr„ de mijlocii dela 49 cr. pănă la 50 cr, 
—ușird dela 49 cr. pănă la 50 cr. — marfă 
țerăn^scă grea dela 47 pănă la 48 — cr. — de 
mijlocii dela 49 pănă la 50 cr. — ușoră dela 
48 cr. pănă la 49 cr. —■ Marfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 48—59— cr. tran
sito mijlociă grea dela 47 —48 cr. transito 
ușoră dela 46—47 cr.—Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41

Semințe

ts 
® +3o ts o 
2 M
e u P Q o a

Prețul per
100 chilgr.

dela pănă
Grâu Bănățenescă - —
Grâu dela Tisa 79 7.— 7 05
Grâu de Pesta 79 6 95 7 —
Grâu de Alb a-regală 79 7 — 7.05
Grâu de Bâcska 79 7.— 7.05
Grâu ung. de nordă 79 G85 6.90

Semințe 
vechi ori neuă

soiulu Calitatea 
per Hect.

Prețul per
100 chilgr.
dela pănă

Săcară — "70 72 5 70 590
Orză N ut reții 60.62 5.80 6 20

n de vinars 
de bere

62.64
64.66

6 40 7 —-

O văsă — 39.41 5.30 5.70
Cucuruzii bănăț. 75 4.50 4.55

D alt soiu 73 4.30 4.45
— — —

Hirișcă — 5.25 5.55

Producte div. Soiulă Cursulu 

dela | pănă

Sem. de trif. Luternă ungur, 
francesă —.—

roșiă 42 — 46.-
Oleu de rap. rafinata duplu 37.— 37.50

c* Oleu de in 6.50 6.60
a Uns. de porc dela Pesta 59.50 60.—
u 
fe£ dela țeră —
O Slănină sventată 52.50 53.—

ia afumată 58 — 59.—o Seu 28 — 29.
s Prune din Bosnia în buți 7.— 7 25—I din Serbia în saci 6.75 6.95

Lictaru slavonu nou
bănătenescă

Nuci din Ungaria
<D Gogoși unguresc!

P-4
Miere

serbescl 
brută

ii galbină strecurată
Ceară 
Spirtă

de Rosenau 
brută 118.

14.— 12014 25j
ti Drojdiuțe spirtde 18 — 18.50

('«srMulii pieței QSrașovfe

din 25 Maiu st. n. 1889.
Bancnote românescl Cump. 9.35 Vend. 9.38
Argintă românescă - n 9.30 „ 9.35
Napoleon-d’orI- - - R 9.37 „ 9.40
Lire turcescl - - - ti 10.60 „ 10.65
Imperiali - - - - n 9.60 „ 9.65
GalbinI n 5.52 „ 5.58

Scris, fonc. „Albina" 6s/0 „ 102.— n

„ „ „ B’/o n 98.59 „ 99.—
Ruble rusescl - - • „ 125.50 „ 126.50
Discontulh ... - 6’/,—8°/0 pe ană.

Bursa din Bucuresci din 23 Maiu
“V sbloxi u

0 se tump.

Rentă română perpetuă 1875 57, 98.’/,
Renta română amortizabilă . B7» 97.’/,

dtto................................ 47„ 85.—
Renta rom. (rurale convertite) 67„ 100.—
Oblig, de stată C. F. Române •■"o —. -

idem idem . . . —.—
împrumutului Openlieim 7866
Imprumutulu Oraș Bucuresci . 5“/o 89.—

idem idem din 1884 57o —.—
Impr. or B cu prime Loz.fr. 20 —
Credit fondării rurală . . . . 7u/o 105.

idem idem . . 5% 97.—
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci n 104.’/4

idem idem ... 6%
5%

102.—
idem idem . . . - 95.—

Credit Fonc. Urban din Iași. 57» 82 ’/,
Oblig. Căsei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

Banca Națion. uit. div. 78;15
V. N.
500 974.—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 —.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 —.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr uit. div. 250 —,—
Soc. Bazalt.Artif. ult.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . —.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ —
Agio în Bursă ....................... — 0.07
Rubla de hârtie....................... — 2.71

Banca Națion. a României
Scompt......................................... 67n —.—
Avansuri pe efecte.................. 7% —.—
Avansuri pe Lingouri . . . . Î7o —.—

Cursuln Ia bursa de Viena
din 24 Maiu st. n. 1889.

Renta de aurii 4°/n............................. 102.35
Renta de hârtiă5°/0 ------ 97.25
pnprumutulă căiloră ferate ungare - 141.90 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căilor ii ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) - - 117.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (o-a emi.-tune) - - 112.75
Bonuri rurale ungare ----- 105.10 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 105.10

Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 105.10
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 105.10
Bonuri rurale transilvane - - - - 105.10
Bonuri croato-slavone - - - - -
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ------- 99.25
Împrumutului cu premiuliî ungurescti 143.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 128.25
Renta de bârtiă austriacă - - - - 85.90
Renta de argintă austriacă - - - - P6.25
Renta de aură austriacă ----- 109.30
Losuri din 1860 ------- 144.20
Acțiunile băncei austro-ungare - - 909.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 308.
Galbeni împărătesei- ------ 5.61
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.39
Mărci 100 împ. germane - - - - 57.80
Londra 10 Livres sterling® - - - - 119.30

Cursulu losuriloru private din 15 Maiu
cump. vinde

Basilica 9 — 9.40
Credită .... 186.— 187.—
Clary 40 fi. m. c. . 62.50 63.25
Navig. pe Dunăre . 138.—
Insbruck .... 27.— 27.75
Keglevich .... 36.— 38.—
Krakau .... 26.50 27.—
Laibach .... 25.50 26.50
Buda .... 64.25 65.25
Pallfiy .... 61.75 62.25
Crucea roșie austr. . 20.10 20.50

dto ung.
dto ital.

17.50 18.—
13.— 13.25

Rudolf .... 21.— 21.50
Salm .... 65.— 65.75
Salzburg .... 29.25 29.75
St. Genois 64.50 66.—
Stanislau .... —.— 38.—
Trieitine 4’/,7n 100 m. c. 158.—

dto 4% 50 —.— 76 —
Waldstein 42.50 43 —
Windischgrătz . 58.75
Serbescl 3°/0 38.— 39.—

dto de 10 franc! —.— —.—
Banca h. ung. 470 . 112.25 112.75

Editorii și Redactorii responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

AntoritA, Necozîanti, — qualunque riceve subito C 
gratuilamentc: Prospettj ecc. deile macchine da 
scrivcre c da copiarc, le piu nuove, piu Eollde eă 
r miglior mercato.
Attn Qtnnon Fabbrica di macclilne da Bcnvere e
Uliu m LuLliil j copiare. Beri in o SW. Friedrichs trahee 24S.

Loz.fr
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Seiden-Grenadines, țdw urj Hili' farbiij (aud? ci 
fjrbcni 95 kr. bis fl. 9-25 p. Illet. (in ț8 Qaal.)

Schwarze, weisse und farbige Seiden-Damaste
Vfin fl I ilfl b,s P' î^ct 08 ®nal.) — vcrfcnbct robciu unb ftiicfu'cifc
VUII II. 1.4-U porto= uni> joUfrei bas ^abriF=?cpot Ilennelx-rK (K. mib K. 
fțoflicf. , Ziirivli. llluftcr iimgcbenb. ÎSricfc Foften țO fi. porto.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentfl in contra tntnrorn boleloru de stomachft.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitu, slăbiciunea stomacliului, res- 
pirațiunea cu mirosâ greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tari de stomachă, acrelă, formarea de petră și năsipu, producerea esce- 
sivâ de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capi (dâcă provine 
delastomachu), cârcei la stomachu. constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficați și de haemorhoide. — Prețuli unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoiții de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacist ulU 
Carl Brady, Kremsier Moravia.)

Picăturile de stomach Cl Mariazeller nu sunti uni remediu secreti. 
Părțile conținătore sun tu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"Veritabile se a-flâ mai în tote farmaciile.

5<hutxmiuke.

Nr. 2799—1889.

PUBLICAȚIUNE
Pe temeiula planului asupra eco

nomiei forestierale, aprobata în moda 
definitiva de cătră Inaltulu regima reg. 
ung., inteuționeză orașulâ Brașovb, în 
Transilvania, ca să’țl vendă, seu cu to- 
tula seu după cercuri economice pe cale 
de oferte și per tulpina pentru periodula 
până la an.: 1895 seu 1905, venitulă ma
terialului anuala din cele patru cercuri 
economice, aflătore în revierula ei oră- 
șenesca, și anume: din pădurea Hon- 
terus. pădurea orășenescă, pădurea din 
ștejerișO, și pădurea de pe postovaru, cu 
una etata anuala de 22833 m3. Acesta 
etatâ se împarte după cercurile econo
mice în modulă următoră :

Cercul I economică cuprinde 3040 m3 
lemne de fagă.

Acelașă cercă 
lemne de ștejară; totă

acelașă cercă 
lemne de bradă ;

Cerculă ală II-lea

n

n

econo-

1225

3530

n

n

mică cuprinde........................ 1300 „
lemne de fagu, și totă

ecelașă cercă cuprinde 3170 „
lemne de bradă ;

Cerculă ală III-lea economico con
ține : 1670 m3 lemne de fagb,

1340 „ „ „ ștejară și
300 „ „ „ bradO.

Cerculă ală IV-lea economică con
ține 950 lemne de fagă și 6310 lemne 
de bradă.

Amatorii de cumpărare au de a’șl 
așterne pănă la I Iulie a. C. înainte de 
prân4ă 11 ore la primarulă orașului 
Brașovă ofertele închise, provădute cu 
timbru de 50 cr., cu subscrierea și adresa 
lămurită, în fine cu vadiula și cu decliia- 
rațiunea, cumcă oferențiloră le suntă 
cunoscute condițiunile contractuale și de 
oferte și că se supună loră necondițio
nată. Condițiunile contractuale și de 
oferte, din cari se pote vedea și mă
rimea vadiului, — se potfi esamina în 
decursula oreloră oficiOse la oficiulă oră- 
șenescă forestierală și la cerere se potă 
și trimite.

Brașovu, în 23 Maiu 1889.
Magistratul orBșenesca.

Avertismentul Picăturile de stomachi Mariazeller se falsifică și se îmit^zâ de 
multe ori. — Ca senini, că snntu veritabile, servesce învălitorea roșiă provedută cu 
marca de protecținne de mai susiî, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătati, că acesta s’a tipăriți 
în tipografia D-lui H. G-usek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la ,,Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand lekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea" : fa m. G. Iekeiius înHoszufalu.

Băile Tușnadâ: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia d. 
Wolff, FeldiorA: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașu: farm. v. BiMner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farm Barabăs Fer. 13,52—8

Avisu d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirca prenumerațiunei să 

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

Domnii, ce se abonezi! din nou, sS binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

Totodată faceinu cunoscutu tuturora D-lorti abonați, că mai 
avenul din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiuniloril 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

□ £ i a 
|I 
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i

i 
ft 
felpi ft 3i
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Se'htata® de teealfi î
Am onore a face cunoscută multă onor, publică din 

orașă și din provincia, că mi-am strămutată salonulă meu de 
trișată și tunsă din Strada Căldărariloru în

TERGULt GRÂULUI, CASA No. 558.
a Eforiei rom. gr. or.

Salonulă este întocmită cu totă comfortulă, corespun- 
cțetoră spiritului timpului, și ’mi voiu da totă silința se co
respundă tuturoră cerințeloră, ce mi se voră face din par
tea d-niloră clienți și d-neloră cliente și care cadă în spe
cialitatea mea cu cea mai strictă solidaritate și punctualitate.

Mulțămindă forte pentru încrederea, ce mi s’a dată pănă 
acuma în mesură atâtă de mare, me rogă ca și d’aci ’nainte 
se mi se conserve aceea neschimbată, și totdeuna ine voiu 
sili se me arată vrednică de ea.

Rugându-me pentru o câtă mai numerdsă clientelă sem- 
nesu cu înaltă stimă

74,4—4

I
IoanV. Fasztori, 

friseru. 
Tergulu grâului.

a) Dela

d) „

A. Plecarea posteloru.
BrașovU la Reșnovii-Zernesci-Branu: 12 ore 30 m. după amedi- 

,, ,, Zizinu: 4 ore după amedi.
„ în Secuime [S. GeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.
„ la Făgărașu'. 4 ore dimineța.
n la Săccle: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Beșnovu-Zernesă-Branu la Brașovâ: 10 ore înainte de amedi 
l>) „ Zizinu la Brașovtt: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovtt: 6 ore sera.
d) „ FăgărașH la Brașovfi : 2 ore dimineța.

tt

2 fl. -
1 fl. —

50 cr.

■W” Bere de Schwechat, Mărzercbier. “Wî

:cC

ce

09

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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Spre a satisface dorinței esprimate din 
partea multora, voiu servi în RESTAURAN
TE hT FLEISCHER începându de Duminecă 
în 2G Maiu a. c. dilnicu numai

Bere de Schwechat, Mârzenbier. 
facil cunoscutu onor, pit
ește arangiată ca grădină 
și că se pote folosi de

ABONAMENTE
&AZETA TRANSILVAITIEI

Prețulib abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

Pe trei luni............................. . . . . 3 fl.
Pe șese luni. . ... . . . . 6 fl. -
Pe ună ană............................. . . . . 12 fl.

Pentru România și străinătate:
Pe trei luni................................... .... 10 fr.
Pe șese luni............................. .... 20 fr.
Pe ună ană...................................

Totu-odată 
blicu. eă curtea 
a restaurațiunei 
ospeți.

Asemenea recomandu cuina mea re
cunoscută de bună pe lângă tarifu de mân 
cari cu prețuri în modu însemnutu reduse 
și ine rogu de binevoitorulu concursu.

Cu distinsă stimă,

Ștefan Brezlmayer.

■ ■■ — ——MMM ■ MM — * inTlM IWlill M

Bere de Schv/echat, Mărzofibier.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană...................................................................g
șese luni.......................................................4
trei luni........................................ .2

Abonamentele se facă mai ușoră și mai 
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, să ____ ______
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă


