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Din emisa sflnteloră serbători ale Rusa
liilor», diarulu nu va apAre pAni Marți sera.

Brașovu, 27 Maiu
Sfânta scriptură ne spune, că 

în cțiua cincîc|ecimei se întemplă 
minunea, că fiindu tcțl învățăceii 
lui Cliristosu adunați, se făcu fără 
de veste sunetu din ceriu, ca de 
unu ventu ce vine cu viforu și li 
se arătară limbi împărțite ca de 
focu și începură a vorbi în tbte 
limbile, propoveduindu fiăcare în 
altă limbă noua învățătură.

ilâne serbămu cu toții acestă 
di mare a Rosaliiloru, serbămu 
sărbătorea spiritului limbiloru, că
rora li s’a datu menirea, de a cul
tiva neamurile și a le adăpa cu 
învățăturile dumnecjeescl.

Piua cincîdecimei este simbolulu 
cui turei năstre crești neșci, este 
sărbătorea limbiloru. Ea ne arată 
că cultura omenim ei urmăresce 
unulu și același! scopu: cunos- 
cința adevărului, der că mijlo- 
culu de-a ajunge la cunoscința lui 
este limba. Și fiind-că deosebite 
suntu neamurile pe pămentu și 
fiecare vorbesce altă limbă, numai 
în limba lorii se potu adăpa la 
isvorulu culturii creștinesc!.

în fără nbstră însă s’au rădi
cată proroci mincinoși, car! voru 
să restorne temeliile culturii creș
tinesc!, dicendu că numai prin 
limba lorii ea se pote lăți și ce- 
rendu dela popbre, se se lapede 
dă graiulfl loru și se începă a 
propovădui cu totele învățăturile 
civilisațiunei intr’o limbă străină 
loru.

Și acestă secvestrare a culturii 
în folosulu unui singuru neamu se 
face în puterea împrejurării, că 
tbte aceste popore locuescu îm
preună în unulu și acelașii statu. 
Pentru că trăimu în una și aceeași 
casă, sub unulu și acelașu cope- 
rișd să ne desbrăcămu ore de firea 
nostră și de dreptulu nostru de a 
nisui ca să cunoscemu adevărulu, 
fiăcare cu puterile sale spirituale 

și cu ajutorulu limbei, ce i-a dat’o 
Dunmedeu ?

Așa ceva nu pbte întră în ca- 
pulu unui omu cu mintea sănă- 
tbsă, der nu se pote uni nici cu 
învățăturile creștinesc!, car! ne 
spunu să iubim i! pe deaprbpele 
nostru ca pe noi înșine și decă 
sortea ne-a legatu unii de alții pu- 
indu-ne sub unulu și acelașu co- 
perișiî, să căutămu a trăi în bună 
înțelegere lăsându ca fiecare să se 
bucure în liniște de ce e alu său.

Prorocii maghiarisării ne vinu 
mereu cu cultura loru maghiară 
vrândft a ne convinge, că numai 
acesta ne pote mântui.

Apoi nu este așa cinstiți pro
roci ! Mințiț! când dicetb că nu
mai în limba vdstră se potii pro
povădui învățăturile vecului lumi
nată , păcătuiț! chiar în contra 
spiritului creștinescă, care cobo- 
rendu-se peste capetele apostoliloru 
în diua cincîdecimei a proclamată 
egala îndreptățire a tuturora lim
biloru, ca mijlocu spre a ajunge 
la ținta cea mare a culturii ome- 
nimei.

Scopulu este și rămâne unulă 
și acelașu. Nu esistă o cultură 
maghiară, română, germană deo
sebită, numai mijloculă limbei o 
face maghiară, română ori ger
mană.

Nu vedu așader prorocii min
cinoși din vremurile lui Tisza 
Kalman, că vrendu a ne lua mij- 
loculu, care este limba nbstră ro- 
mânescă, ne iau și putința de a 
ajunge vre-odată la cultură? Căci 
după orînduielile provedinței ună 
poporă numai în limba sa se pote 
cultiva.

Cei ce ne îmbiă der cu cul
tura loru nu suntu In stare a nl-o 
da nici pe acesta, chiar să voimă 
a-o primi : der prin aceea că ne 
împiedecă în folosirea liberă a lim
bei nostre ne ținu pe locu, ne ținu 
în întunereu și nu ne lasă să ne 
bucurămu de bunătățile culturii, nu 
ne lasă să înaintămă pe cărarea 

ce a deschis’o veculii luminată pro
gresului națiuniloru.

Este der unu păcatu de mbrte, 
celu săverșescu contra poporului 
română aceia, cari prigonescă 
limba lui, căci limba este firea a 
doua a omului. lai limba și i-ai 
luată temelia și scopulă esisten- 
ței sale.

Și tocmai pentru că limba este 
ună tesaură atâtă de scumpă ală 
poporeloru, nu pote fi o luptă mai 
dreptă și mai sfântă ca lupta pen
tru apărarea limbei. Privindă în 
jurulă nostru vedemă că luptele 
dintre naționalități, mai alesă în 
monarchia nostră, se învertescă 
mai multă împrejurulă dreptului 
de limbă. Căci fără acestă dreptă 
nu pote fi egală îndreptățire, nici 
cultură, nici libertate.

Amă cțisă însă de mai multe 
ori și o repetămă: N’ajunge să 
dovedimă, că așteptă ună lucru 
cu neputință aceia, cari în ideia 
loră nebună credă, că spiritulă 
limbei loră are farmeculă de a 
face cu timpulă pe toți Nemaghiarii 
se vorbescă unguresce. Oricâtă 
de convingătoră le-amă vorbi, ei 
nu ne voră înțelege. N’ajunge der 
să le arătămă, că speranțele loră 
suntă deșerte și nu se potă îm
plini niciodată, ci se cere ca se 
și combatemă cu tâtă energia pe 
tăte tărâmurile, ce ne mai stau des
chise, primejdibsele porniri, relele 
tendințe și se respingeam atenta
tele în contra limbei și a culturii 
nostre românesc!.

Dea ceri ală, că asupra tuturoră 
fiiiloră națiunei nbstre să se po- 
gore spiritulă acelei mărețe însu
flețiri pentru păstrarea și apărarea 
limbei, ce a încălcjită pepturile 
strămoșiloru noștri, cari ne-au lă
sată neștirbită ca moștenire acestă 
scumpă tesaură, fără de care viața 
nostră n’ar mai ave nici ună în- 
țelesă!

ZESe-’v’-ista, politică.
Din năuntrn. In dieta ungurescă din 

Pesta au fostă certuri mari în dilele a

cestea între guvernamentali și oposițio- 
nall. Partida oposițională îlă dăscăli 
erășl urîtă pe ministrulQ Tisza. Ii spuse, 
că maioritatea din dietă șl-a format’o 
prin ilegalități, prin abusQ de putere 
și prin corupțiune. L’au numită trădă- 
toră, căruia nu i-se pote încredința con
ducerea țării, decă dușmanulă ar intra 
în ea. Sistemulă de guvernare ală re
gimului tiszaistă a produsă tote relele 
și nemulțămirile, miseria, decadința mo
rală, actele de violență ale esecutoriloră, 
abusulu de putere în oficiu, falsificarea 
libertății alegeriloră. Decă Tisza nu va 
părăsi de bună voiă puterea, va fi spul
berată, căci a infectată moralulă și o- 
n<5rea nației ungurescl. AdI numai trei 
cercuri electorale mai suntă, care nu se 
vendă pe bani la alegeri. Ministrulă 
Tisza e ună mortă viu, plutesce în aeră 
ca cosciugulă lui Mohamedă. Ordine 
de dreptă nu mai esistă, siguranța drep
tului de asemenea a dispărută. Pretutin- 
denea e imoralitate politică, ba imora
litatea a pătrunsă pănă și în vieța 
privată.

De acestea șl-a audită d-lă Tisza și 
împreună cu partida sa în ședințele die
tei din săptămâna acesta. Și când dom
nesc asemenea stări ticălose, șoviniștilor, 
orbiți de nenorocita patimă ce’i stăpâ- 
nesce în contra naționalitățiloră nema
ghiare, totă numai la maghiarisare le e 
gândulă, er nu la îndreptarea releloră. 
Ară voi ca grădinile și asilurile ungu
rescl de copii să fabrice Unguri din co
pii Româniloră, Sasiloră, Serbiloră, Slo- 
vaciloră, Șvabiloră, așa ca odată să fiă 
17 milione de Maghiari! Ară vrea ca 
tote, der tote fără escepțiă, să mergă 
pe unguresce. Hei, der nu-i nebună 
cine mănâncă 7 pite — ba încă șovi- 
niștii vreu să mănânce chiar 17 — ci e 
nebună celă care li-le dă. Der degeaba 
se facă fărîme să se sporescă. Ceea ce 
e în contra firei omenescl, nu voră pute 
să schimbe svercolirile unoră căpiațl!

Din afară. Toastulă Țarului Rusiei 
ținută în dilele trecute, cu ocasiunea 
unei festivități militare, în care a decla
rată, că principele Muntenegrului c uniculu 
amicii credinciosă ală Husiei, preocupă 
mereu lumea politică. „Post“ din Ber-

FOILETONULf „GAZ. TRANS“.

Judecata vulpei.
Sndvă culesă din gura poporului 

de
P. Ispirescu.

Ună omă odată mergea la trebalui 
prin nisce munți. Alăturea drumului aude 
ună glasă milogindu-se și grăindă :

„Fă-țl milă și pomană, creștine, și 
mă scapă dela peire.

— Cine ești tu și unde te afli?
— Ia, aici, aici, în văgăuna asta. 

Fă bine, așa se trăescl, și dă la o parte 
petra de d’asupra11.

Omulă caută în dreptă, caută în 
stânga și dă de văgăună, d’asupra căreia 
era ună petroiu mare.

Ce să vedl d-ta ? Acolo era culcu- 
șulă unui bălaură. Pe când se afla elă 
încolăcită și durmia, etă că ună colță 
de petră, grnsnică de mare, se desface 
din munte, și prăvălindu-se la vale, 
cade dreptă peste văgăuna balaurului 
și-lă închide acolo. Șerpele svîc ! în susă, 
svîc ! în josu, ca să iasă. Ași ! unde era 

pomana aia? Petra mare astupă intrarea 
văgăunei, de nu rămăsese locă deschisă 
nici câtă să bagi degetulă. Se svîrcolia 
bălaurulă în ghiara morții de fome, de 
sete și de ostenelă, și ca să scape d'acolo, 
era peste pote.

Rugăciunile șerpelui înmoiă inima 
omului, și acesta, îndoieșită de nenoro
cirea bietului șerpe, se pune de caută 
o pârghiă, se luptă cu bolovanulă de 
petră și încetă, încetă, îlă dete nițelăla 
o parte de d’asupra văgăunei, atâtă câtă 
putu șerpele să iasă.

— Bogdaproste ! că mai vădui odată 
lumina sorelui, mai potă să răsuflu și 
eu în voe, dise bălaurulă. Gătesce-te 
acum, omule, că am să te mănâncă. 
Nu mai potă, uite, de fome sunt lihniți! 
dela inimă.

— Ce stai tu do vorbescl, bălaure? 
D’apoi eu ți-am făcută bine. Asta să’ml 
fie ore răsplata?

— Bine, nebine, nu voiu să sciu. 
Răsplătire la noi nu scrie.

Și de-odată se încovrigă împreju
rulă omului și-lu cuprinse, de acesta nu se 

mai putea mișca din locă.
— Stăi frate, mai (fise omulă. Ast- 

felă ți-e dreptatea ? Eu nu mă cunoscă vi
novată cu nimică. Să mergemă la ju
decată.

— Să mergemă, decă vrei judecată. 
Deră eu îți spuiu, că o să pierdl. Totuși, 
ca să nu poți a te plânge, că te-am 
mâncată pe nedreptă, aidemă la jude
cată. Numai grăbesce pașii, că mi-e fome 
de totă.

Și mai slăbindă pe omă din chingi, 
acesta apucă pe câmpă cu pași grăbiți 
și tremurândă de frică. In calea loră în- 
tâlnescă ună bou păscândă, și se în
dreptară cătră densulă.

— Boule! prinse omulă a dice: 
Ecă, ecă, ecă, din ce am scăpată pe 
șerpele ăsta, și ecă, ecă, ecă, ce umblă 
elă să-mi facă. Cu dreptulă e ?

— Da! pre cu dreptulă, răspunse 
boulă. Ascultă: eu slujescă pe omă de 
când eramă vițelă. Nu e destulă că’ml 
lua laptele, când eramă mică, de răb- 
damă de fome, căci n’aveamă ce suge ; 
nu e destulă, că după ce m’am mărită, 

trăiamă mai multă cu dilele fără să’ml 
dea nutreță d’ajunsă, eră eu trăgeamă 
la plugă, la cară și la tote poverile, la 
care mă punea elă, fără să cârtescă; 
acum, ci-că am îmbătrânită, mă lasă 
pe câmpă să mă hrănescă, ca să mă 
mai îngrașă nițelă, și apoi să mă vîndă 
la măcelară. Așa este — dreptatea o- 
mului.

— Audi, omule? întreba bălaurulă.
— Audă, răspunse omulă. Deră să 

scii, că eu nu sunt mulțumită de jude
cata boului. Să mergemă și la altulă să 
ne judece.

— Poți tu să mergi câtă vei pofti. 
Eu una sciu, că mi-e fome. Insă, ca să 
nu mai aibl cuvântă de pricinuire, aide 
fie, să’ml facă pomană cu tine să mer
gemă și la altă judecătoră.

Omulă, cu inima câtă ună purece 
de frică, o ia înainte pe drumă, și în- 
tâlnindă ună cală într’o livade, îi dise 
și lui:

Calule, etă ce am făcută balauru
lui acestuia și etă cum vre să’ml răs- 
plătescă. Cu dreptulă e ? 
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linii dice, că acesta toasta a fosta adre
sata Austriei, fiindcă o foie militară din 
Viena amenințase pe Muntenegru. Fo
ile rusescl cJicO, c& prin toastula acesta 
Rusia a arătata Europei, că’șl păstreză 
libertatea sa de acțiune și că uu mai 
încheiă alianțe și tractate cu nici o pu
tere, decâta numai cu Muntenegru. Mai 
ținendă semă de soirea adusă de „Post“, 
că Ilusia inarmeză ca nici odată și că în 
cercurile militare se vorbesce de unii răs- 
boiu apropiată, care va isbucni la tbmnă 
ori cela multa la primăveră, ușora ne 
putema esplica neliniștea ce a cuprinsa 
lumea politică în fața celora ce se pe- 
trecO în peninsula balcanică și mai alesă 
în Serbia.

Turburările din filele trecute în Bel
grade, arestarea fostului ministru-preșe- 
dinte Garașanin, venirea exmitropolitu- 
lui AliJiailu în Serbia, întărcerea ex-re- 
gelui Jdilanu la Belgradă, soirile despre 
venirea reginei Batțlia în Serbia, despre 
reinstalarea Mitropolitului Mihailă, despre 
pensionarea Mitropolitului Tcodosiu și a 
Episcopiloră Nicanor și Demetriu, cari 
s’au pronunțata pentru divorțula păre- 
chei regale serbescl, despre turburărl 
nouă ce se așteptă în Serbia, în fine 
nesiguranța ce domnesce în peninsula 
balcanică, tote acestea suntă de natură 
a aștepta cele mai mari îngrijiri.

Der nu numai în Orienta e situa- 
țiunea atâta de încordată, ci și în Occi- 
dentă. Decă e adevărată scirea ce o dă 
„Figaro“ din Parisă, că intre Germania 
și Italia s’a încheiată o convenția militară, 
în puterea căreia armata italiană se pune 
pe acelașă picioră cu armata bavareză 
în casă de răsboiu, er în Roma va șede 
o delegațiune militară germană și în 
Berlina o delegațiune militară italiană, 
încorporate amândouă la statuia majoră 
generală reciprocă, atunci e greu să nu 
credl, că Germania se gândesce even
tuală la ofensivă în contra Franciei. 
Câtă de mare e înverșunarea Francezi- 
loră în contra Italieniloră, din causa 
alianței loră cu Germanii, ne dovedesce 
și faptulă, că diarele franceze provocă 
pe posesorii francezi de rentă italiană 
să o arunce pe pieță ci în schimbă să 
cumpere rentă rusescă. De altă parte 
se vorbesce, că principele Muntenegrului 
e însărcinată din partea Țarului cu o 
misiune specială pentru Parisă.

In acelașă timpă însă Germania îșl 
face ună dușmană în coste, care-’i pote 
pricinui mari neajunsuri în casă de răs
boiu cu Francia. Se scie, că guvernulă 
Elveției a espulsată de pe teritoriulă 
acesteia pe comisarulă polițienescă ger
mană Wohlgemuth pentru spionagiu și 
uneltiri socialiste. Guvernulă germană 
după ce a amenințată în tetă chipulă 
pe Elveția — deși chiar o parte din 
cjiarele germane au condamnată aceste 
amenințări, dicândă că prinele se în
greuiază situația Germaniloră în Elveția 

— acum pretinde, ca guvernulă elvețiană 
să revoce decretulă de espulsare a co
misarului Wohlgemuth. Der precum nu 
s’a spăriată Elveția de amenințările de 
mai nainte, așa nu va lua în semă nici 
pretențiunea din urmă a Germaniei. 
Elveția lucreză înainte fortificându-șl 
granițele atâta spre Germania, câtă și 
spre Italia, în spre care și Francezii 
au făcută și facă încă fortificări puter
nice.

SC11MLE BILEI.
Diecesa română gr. cat. de Oradea 

mare serbeză adi aniversarea de dece ani 
a întronisării Ilustrității Sale Preasân- 
țitului Domnă Episcopă Mihailu Pavelu 
în scaunulă episcopescă de Oradea mare, 
săvârșită în 8 Iunie 1879. Clerulă și 
poporulă din diecesă alergă, precum sun- 
temă informați, a’șl manifesta iubirea 
și venerațiunea cătră Archiereulă său, 
vrednică urmașă ală nemuritorului Sa- 
muilă Vulcană. Inceputulă l’a făcută 
preoțimea din districtulă Macăului, care 
a trimisă Ilustrității Sale din acestă 
incidență o adresă omagială, arătându-i 
adânca recunoscință, ce-o sâmte clerulă 
și poporulă română pentru multele și 
marile binefaceri, de cari s’au bucurată 
în totă timpulă guvernării actualului 
Episcopă, care a adusă și aduce necur
mată mari jertfe pentru prosperarea hi- 
sericei, pentru promovarea învățămân
tului și înaintarea culturii române prin 
aședăminte și fundațiunl generose.

Și’n adevără, Ilustritatea Sa Epis- 
copulă Pavelă a jertfită în timpă de 10 
ani de când ocupă scaunulă episcopescă 
de Oradea-mare nu mai puțină decâtă 
300,000 florini pentru scopuri culturale 
și umanitare.

Unindu-ne doririle nostre cu acele 
ale diecesaniloră Prea Sânției Sale Epis
copului Pavelă, îi dorimă dela Dumne- 
deu vieță îndelungată, tăriă și mulță- 
mirea sufletescă de a-șl vede încununate 
cu succesă și sporă bogată operele mun- 
cei și ale stăruințeloră sale nobile spre 
binele bisericei și alu națiunei nostre 1 

*SjC *
Recunoscință. D-lă Ioană Gozmană, 

învățătoră în Bădăcină (Sălagiu), ne tri
mite o corespondență în care îșl esprimă 
recunoscință față cu D-lă Georgiu Popii 
de BăsăscI pentru multele jertfe ce le 
aduce acestă bărbată în folosulă bise
ricei și ală națiunei, er în specială îșl 
esprimă mulțămita și recunoscință sa 
pentru abonarea pe-o jumătate de ană 
a numărului de Dumineca ală „Gazetei 
Transilvaniei pe sema a 50 învățători 
români din Sălagiu, între cari e și d-sa.

* * *
,.Progresulu“ e numele unui diară 

română, ce va apăre dela 1 Iulie în 
Cernăuță. Comitetulă de redacțiă se 
compune din br. Eudoxiu Hunnuzaki, 

br. Stîrcea, cav. de Flondor și alți Ro
mâni fruntași din Bucovina. Redactorii 
suntă deja angajați, precum ne spună 
foile din Bucurescl. Aparițiunea acestui 
diară va fi ună adevărată progresă pen
tru Românii bucovineni.

♦ 
* *

Nouliî tariff pe zone pentru trans- 
portulă personeloră, care va intra în 
vigore pe căile ferate ungare ale statului 
în Augustă, e terminată, precum i-se 
comunică fdiei „Pol. Corr“. Intrega 
țâră e împărțită în 14 zone. Prețurile 
suntă în zona întâia: la trenurile de 
persdne cl. I. 50 cr., cl. II 40 cr., cl. 
III 20 cr.; la trenurile accelerate cl. I 
70 cr., cl. II 55 cr., cl. III 35 cr. In 
zona cea mai depărtată prețurile suntă 
la trenurile de persdne cl. I 8 fl., cl. II 
6 fi. 20 cr., cl. III 4 fi.; la trenurile 
accelerate cl. I 9 fi. 60 cr., cl. II 7 fl., 
cl. III 4 fl. 80 cr.

* * *
Despre limba germană in șoâlele din 

Aradu scrie „Budapesti Hirlapu; „Orașulă 
martiriloră merge totdeuna înainte, când 
e vorba de ceva patriotică ori practică. 
Senatulă școlară orășenescă, care în 
ședința din urmă s’a ocupată cu pre 
marea împovărare a eleviloră din școlele 
elementare, a hotărîtă, ca numărulă ore- 
loră de desemnă și de lucru de mână să 
se împuțineze, er limba germană să se 
ștergă cu totulă. Cu deosebire arătă 
Vida Boross, câtă de absurdă e, din 
punctă de vedere pedagogică, a sili pe 
micii copii încă în școla întâia a învăța 
îndată două limbi și câtă de multă strică 
tocmai simțămentulă de limbă maghiară. 
Alexiu Kuncz accentua forte corectă că 
timpulă destinată pentru studiulă ma
ghiară, trebue strictă ținută“.

La acesta răspunde „Sieb. Deutsch. 
Tgsbltt11: Cândă noi aducemă aceleași 
motive pentru ștergerea limbei maghiare 
din classele de josă ale școleloră nostre, 
fiindcă strică simțământulă de limbă 
germană ală copilului, atunci acesta sS 
înfiereză ca ceva nepatriotică. Astfelă de 
cașuri, în care chiar ț edagogii unguri 
ne dau dreptate, suntă cea mai bună 
dovadă, că curentulă domnitoră nisuesce, 
a restrînge poporeloră de altă limbă ale 
țerii dreptulă de a cugeta și a simți li
beră în limba loră maternă. Și acesta 
se numesce apoi „liberalismău !

** *
Favoruri pentru voluntari. Ministrulă 

ungurescă de culte și instrucțiune a dat 
o ordinațiune, în care cfice, că înscrierea 
voluntarilor^ pe ună ană, cari cerceteză 
universitatea, politechniculă și academi
ile de dreptă, e valabilă și pentru tim
pulă serviciului militară, așa că după 
terminarea acestuia nu li-se cere a se în
scrie din nou. Cei cari îșl facă servi- 
ciulă militară înainte de începerea stu- 
diiloră la scolele înalte, se potă înscrie, 
fără a trebui se amintescă și obiectele 

singuratice. Acesta se cere mai alesă 
pentru știpendiștl. înscrierea se pote 
face și prin cereri netimbrate, trimise 
prin poște. înscrierile acestea se facă 
dela 1—8 Octomvre și totă în acestă 
timpă se dau și cererile pentru scutire 
de bani de colegii. Voluntarii, înscriși 
deja la una din școlele înalte, folosescă 
stipendiile și în timpulă voluntariatului, 
decă au, ori potă chiar concura la sti
pendii. Voluntarii, cari servescă și ală 
doilea ană, nu mai potă folosi stipen
diile în acestă ală doilea ană, der le 
potă cere după terminarea serviciului 
militară, decă’șl continuă studiile. Sti- 
pendiștii, cari facă serviciulă militară 
după terminarea studiiloră, au dreptulă 
a folosi stipendiulă și în anulă întâiu de 
voluntariată, petiționândă la ministeriulă 
instrucțiunei. Mediciniștiloră, cari intră 
în serviciulă militară la 1 Aprilie, li-se 
socotesce semestrulă întregă, der nu și 
obiectele, care numai pentru ună semes
tru suntă obligătore. Acei mediciniștl, 
cari au făcută serviciulă militară înainte 
de terminarea studiiloră universitare ori 
cu întreruperea loră, potă încă înainte 
de procurarea absolutoriului, în cursulă 
semestrului ală decelea, să depună esa- 
menele și rigurosulă pregătitoră ori, decă 
acestea le-au dată, să depună rigurosulă 
practică.

* 
* *

Școlele poporale din Austria. In Austria, 
fără de Ungaria, se află 16.440 de școli 
publice, 492 de școli private cu dreptă 
de publicitate și 489 de scoli private 
fără drept i de publicitate. Intre aceste 
școli suntă numai 61 românesc?; germane 
suntă 7606, rutene 1634; 4319 cechice, 
1544 polone, 535 slavone, 908 italiene, 
353 slovăcescl și 4 maghiare. In 451 
de școli este limba de învâțământă mixtă.

♦
4 *

Focă. Ni-se scrie din Bihoră: O 
mare primejdia amenințase în noptea de 
5 Iunie a. c. comuna Betfia din comit. 
Bihoră. Anume pe la 11 ore se aprinse 
locuința unui săteană și numai decâtă 
se încinse în flăcări din tote părțile. 
Ună vântă strajnică, ce începuse a su
fla, a făcută, ca vecinii să nu potă grăbi 
în ajutorulu nefericitului loră consătenă, 
avândă să stea pază pe vârfurile case- 
loră loră proprie, ca nu cumva să ia focă 
și acelea. Priveliștea era înfiorătore; 
seînteile duse de vântă sburau de cu
getai, că s’au pornită tote stelele cerului. 
Doi copilași ai omului și puține unelte 
numai cu cea mai mare opintire și pri
mejduire au putută fi scose. Casa și 
ce a fostă pe lângă ea tote au arsă pănă 
la pământă. Asigurată n’a fostă nimică. 
Causa focului se dice, că ar fi fostă ne- 
băgarea de semă cu coptulă pânei. Intre 
altele însăși școla, biserica și casa paro- 
chială încă au fostă în periculă. Foculă 
a ținută pănă a doua di.

* 
* *

— Da, da, cu totă dreptulă, răs
punse calulă. D^ră tu, omule, cum faci 
dreptate pe pământă? Nu care cum-va 
ore te socotescl a fi mai breză? Noi 
slujimă la stăpânulă nostru din tată în 
fiiu; când eramă mică, copiii lui se ju
cau cu mine și’i purtamă în spinare. 
După ce m’am mărită, din câte pri
mejdii nu l’am scăpată, și câtă am 
mai muncită amarniculă de mine! Mai 
de multe - ori flămândă decâtu sătulă, 
ajunsesemă într’ună rândă să dacă pe 
coste de fi-me și de neîngrijire. Acum 
mă găsesce că sunt pre bătrână. Ml-a 
dată drumulă să pască în voe, până 
să-și găsescă timpă, să-mi dea cu pa- 
rulă în capă, să mă omore, ca să’ml iea 
piele. Astfelă este răsplata omenescă pe 
pământă.

— Audi tu omule? dise bălaurulă.
— Aucță, răspunse omulă. Și cu 

tote acestea eu nu sunt mulțămită de 
judecată. Să mergemă și la ală treilea 
să ne judecămă. Ascultă-mi și astă ru
găciune, să te ție Dumnezeu.

— Ei, apoi te-ai prea trecută! Multe 

ai voi d-ta. Și deși’mi vine leșină de 
fome, etă mă înduplecă și de astă-dată, 
numai și numai să nu’ți mai rămâie nici 
ună cuvântă de berfelă și să’țl tacă 
fleonca. Aidemă și la alu treilea jude- 
cătoră.

Mai mergândă ei ce mai merse în
tâlniră o vulpe.

— Vulpe, începu omulă a dice, etă 
ce bine am făcută eu balaurului acestuia 
și etă ce rău va să-mi facă elă mie. Cu 
dreptulă e? Judecă tu!

— Ce ai disu, ce ai disu ? întreba 
vulpea.

Omulă îșl mai spune încă-odată fo
culă ce-lă ardea.

— Ca să judecă, trebue să mergă 
la fața locului, să vedă cu ochii mei și 
să audă cu urechile mele. Altfelă nu 
sciu să judecă.

Se învoiră și plecară câte trei la 
fața locului. Și ajungendă aici, începu 
omulă să spue șiretenia pricinei:

— Ecă, ici în văgăuna asta ședea 
bălaurulă încolăcită și pietroiulă ăsta, 
năprazniculă, că(jândă din munte, îi as

tupa eșirea. Trecendă p’aicl, serpele mă 
ruga să-lă scapă de peire. Eu, prostulă, 
vrui să-i făcu bine, mă luptai, dedui bo- 
lovanulă nițelă la o parte și-i făcui locă 
să esă. Elă, decă eși, mă cuprinse, cum 
îlă veefi, încovrigându-se peste mădula
rele mele, și voesce să mă mănânce.

— Așa este băl aure?
— Așa, da! Fiindă-că astfelă cere 

dreptatea.
Vulpea se gândi nițelă și răspunse:
— Mei, frate, deslușiți-mă bine, că 

eu nu pricepă așa advocațesce. Spune, 
omule, șiretenia din capulă locului, și 
arată-mi și cu mâna.

Omulă începu din nou să spuie, și 
cu gura, și să arate și cu mâna;

— Etă în văgăuna asta de ici, pe 
care o vedl cu ochii, sta șerpele înco
lăcită și astupată acolo de petroiulă ăla 
marele....

— In văgăuna asta (fiseșl? între
rupse Vulpea. Ce, smintită ești mă? Nu 
se pote una ca asta; spune dreptă, 
omule.

— Dreptă spuiu.

— Așa este, bălaure ?
— Tocmai precum spune omulă.
— Fie, că mie nu-mi vine să credă, 

că pote să încapă o așa namilă de trupă 
într’o atâtă de micuță văgăună. Trebue 
să vădă cu ochii mei ca să credă.

Serpele vru să încredințeze pe vulpe. 
Se descovrigă de pe omă, se târesce, 
se strecoră în văgăună, încetă, încetă, 
încolăcindu-se ca să încapă.

In vremea asta vulpea face ună 
semnă cu ochiulă omului. Acesta o 
pricepe.

Și tocmai când bălaurulă (ficea 
vulpei:

— Acum vedl ?
- Văcjă.
— Ei, crecfi?
— Credă.
— Judecă după dreptate.
— După dreptate judecă....
Omulă puse umărulă, se opinti cu 

desnădăjduire, dete petra la locă, și clap! 
acoperi văgăuna din nou.

Vulpea efise:
„Așa cere dreptatea11.
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La pedagogiulii c. r. din Cernăuții se 
află între 129 de elevi 50 de Români și 
50 de Ruteni; er între 100 de eleve se 
află 13 Române și 4 Rutene.

* * * *

Poesii poporale.
Mândră mândrulița mea, 

Să te potă eu sămena, 
Mai cu dragă te-așă secera, 
Și te-așă face stogă în pragă, 
Și te-așă îmblăti cu dragă, 
Și te-așă măcina măruntă 
Prin morișcă de argintă, 

Și te-așă cerne 
Prin sprîncene 

Și te-așă frământa ’n inele, 
Și te-așă da inimii mele!

*
Grăbi maica de mă dede 

Pănă’i fu grădina verde. 
Nici o lună nu ’nplinii 
Și la maica er venii. 
Maica dete-a mă ’ntreba: 
„Cum trăiescl tu, fica mea?“ 
— Taci, maică, și nu ’ntreba, 
Ci te uită ’n fața mea, 
Că-i galbină ca ceara, 
Galbină-i, maică, ca foculă, 
C’a trecută rîsulă și joculă, 
Galbină-i, maică, ca ceara, 
C’a trecută rîsulă și fala!

*
Vine lăsarea de secă, 

Vine’ml, mamă, să mă’necă

Sinagogă trăsnită. Evreii din Bacs- 
Topolya, în Ungaria, au pățit’o în (jiua 
de 30 Maiu. Uuîi trăsnetă lovi sinagoga. 
Abia trecură câteva minute după ce 
Evreii eșiră din sinagogă, unde erau 
adunați la rugăciuni, și etă că ună trăs
nete puternică, slobocjindu-se asupra si- 
nagogei, isbi în coperișă cu atâta pu
tere, încâtă una adevărate noră de fumă 
se ridica spre ceră, așa că locuitorii cre- 
dură, că arde sinagoga. Bătură clopotulă 
într’o dungă și pompierii eșiră ca să 
stîngă foculă. Numai după aceea luară 
de veste, că nu fumă se ridică din si
nagogă, ci prafă. Păreții sinagogei în 
urma sguduiturei celei mari se crăpară, 
grindile se mișcară dela locă și multe 
obiecte prețiose, ce erau în sinagogă, 
au fostă stricate, pricinuindu-se astfelă o 
pagubă forte însemnată.** *

Lefraudanti prinsă. Casierulă cassei 
de economii din Lipto-Szt.-Miklos, Leo
pold Hermann, care fugise la America 
cu mulțime de losurl, în preță de peste 
8000 fl., ce le luase dela omeni particu
lari sub pretexte, că le trimite la Viena 
ca să le timbreze, a fostă arestată în 
New-York. Nu se scie decă va fi estra- 
dată, dedrece „hoții privați11, precum se 
dice, nu se estradeză.

* * *
Nou valsu de I. Ioanovici. „Iubita 

vieța ItoniânieP e ună nou valsă pentru 
piană, două mâni. Prețulă 1 fl. Se înțe
lege, că acestă nouă composițiune deș
teptă dinainte interesulă publicului mu
sicals Și acestă interesă este într’atâta 
justificată, întru câtă tocmai acestă valsă 
ală celui mai indestrată învățăcelă ală 
lui Strauss nu e întru nimicu inferioră 
valsului „Valurile Dunării11, din contră 
noulă valsă „Iubita vieța României,11 
după judecata bărbațiloru speciali, în
trece pe cele de mai nainte chiar în 
tote 5 părțile sale prin simțire, prin cur- 
sulă său melodică bogată și prin efec- 
tulă însuflețitoră. Depositulă se află în 
librăria lui Polatsek din Timișăra. Se 
trimite pe lângă rambursă.

Punerea temeliei unei școle comerciale.
Cetimu în „Monitorulfl Ofi

cialiiu din Bucurescî:
Duminecă, 21 Maiu, diua Sânțiloră 

împărați Constantină și Elena, hramulă 
sântei Mitropolii, M. S. Regele și A. S. 
R. Principele Ferdinandă, însoțiți de ad- 
jutantulă de serviciu, au mersă, la orele 
10 dimineța, spre a asista la serviciulă 
divină.

Majestatea Sa și Alteța Sa Regală, 
după ce au fostă întâmpinate la sosire 
de I. P. S. S. Mitropolitulă Primată, în- 

congiurată de înaltulă cleră, au ascultată 
slujba religiosă, ce s’a oficiată în pre- 
sența I. P. S. S. Mitropolitulă Moldovei, 
al. P. S. S. EpiscopI, membri ai sântu
lui Sinodă, a D-lui generală de divisie 
I. Em. Florescu, președințele Senatului, 
a D-Lui L. Catargiu, președintele consi
liului de miniștri, a D-lui Gr. G. Pău- 
cescu, ministru ală domenieloră, a D-lui 
Em. Protopopescu-Pake, primarule Ca
pitalei, și a unui numărosă publică.

După serviciulă divină, Majestatea 
Sa și Alteța Sa Regală merseră în apar- 
tamentulă I. P. S. S. Mitropolitului Pri
mată, unde bine-voiră a se întreține cu 
toți membri sântului Sinodă și celelalte 
persons presinte.

La orele lllz2, Majestatea Sa și Al
teța Sa Regală merseră spre a lua parte 
la solemnitatea punerei pietrei fundamen
tale a școlei de comerciu din Capitală, 
unde, la sosire, au fostă primite de I. 
P. S. S. Mitropolitulă Primată, de D. 
generală I. Em. Florescu, președintele 
Senatului, d§ D. Lascară Catargiu, preșe
dintele consiliului de miniștri, de D. Gr. 
G. Păucescu, ministrulă domenieloră, de 
D. primară ală Capitalei cu consiliulă 
comunală, de P. S. S. Archiereulă Sil
vestru, vicarulă sântei Mitropolii, de D. 
directoră ală școlei împreună cu corpv.lă 
profesorală și de o mulțime însemnată 
a comercianțiloră Capitalei, în care 
timpă musica regimentului 6 dorobanți, 
aflată acolo, intona imnulă națională.

In frumosule pavilionă, ce se ridi
case la fața locului, în giurulă căruia 
se aflau toți elevii școlei comerciale, P. 
S. S. Archiereulă Silvestru celebra ună 
oficiu divină pentru consfințirea viitorei 
clădiri, și apoi D. Licherdopolă, directo- 
rulă școlei, pronunța următorulă discursă:

„Sire! Corăna lui Ștefană, conto
pită cu a lui Mihaiu și refăurită în Co
ronă de oțelă pe câmpulă de vitejie, în
cinge gloriosă Augusta frunte a Majes- 
tăței Vostre ca o garanțiă de unire și 
de tăriă. Unirea și tăria au adusă or
dinea și securitatea, er ca fructă ală 
loră desvoltarea țărei în tote direcțiunile.

„După furtună, ună sdre veselă și 
strălucitoră; după crâncennlă resbelă, 
civilisătorele îndeletniciri ale păcii; după 
strălucitele fapte de arme ale marelui 
Căpitană, folositorele instituțiunl ale re
formatorului. Tote s’au succesă într’o 
ordine admirabilă, și ca printr’o favore 
a Providenței, ne-a fostă dată nouă, ge- 
nerațiunei actuale, să asistămă la înde
plinirea atâtoră fapte mărețe !

„Sire! Trebue să fie într’adevără 
ceva providențială, pentru-că pe când 
făceați să seocrotescă cu pieptulă de vi
teji viitorulă țărei — pe când dedeațl 
nouă și puternice aripe avântului ei cătră 
fericire, Vă mai rămânea încă timpă să 
dațl o intensivă atențiune bisericei și 
școlei, acestei inseparabile dualități, 
drage inimei Românului. Câte monu
mente religiose nu s’au reedificată și clă
dită din nou ! Câte instituțiunl de cultură 
nu s'au fundată sub înțelepta Domniă 
a Majestăței Vostre !

„Acum avemă mângăiarea, că se edi
fică acestă sanctuară măreță ală comer- 

ciului, în care juna generațiune comer
cială se va adăpa la sacra sorginte a 
sciinței, și a învăța, după cum deja s’a 
<}isă, că în comerciulă cehi adevărată se 
mai află și altceva dccătu cifre, registre, 
polițe, bani și tencurl de marfă.

„Da, Sire, juna generațiune comer
cială nu trebue să fie lăsată a se con
duce numai după nisce rutine fără de 
nici ună șiră și fără de nici o legătură 
între densele. Comerciantulă, avândă 
consciință de înaltulă rolă, pe care ’lă 
jocă în societate, rolă eminamente uti
litară d’a transforma, conserva și trans
porta materia, nu se mai pote închide 
în rutina unei strimte specialități. Elă 
trebuie să fie condusă de luminile sciin
ței, cari după cum a disă ilustrulă Wurtz, 
deșteptă, călăuzesce și fecundeză geniulă 
inventatoră; er căutarea adevărului — 
scopă ală sciinței — duce mai curendă 
seu mai târdiu la descoperirea utilului, 
care este și țînta comerciantului.

„Actuala organisațiune a învățămân
tului nostru comercial, bună pentru un în
cepută și pentru o epocă de transițiune, 
nu mai răspunde astădl trebuințeloră 
nostre sociale. Starea de astădl a socie
tății e departe de cea de acum ună pă- 
Uară de secolă, și astfelă reclamă o re
formă corăspundătore în instrucțiunea 
comercială. Odată cu înălțarea acestui 
paiață, se edifică în noi convicțiunea, că 
reforma așteptată se va săvârși ; dovadă 
este presența la acestă solemnitate a 
Majestății Vostre, care nu ați lăsată 
să trecă nici o ocasiune, în care să nu 
însuflețiți realisarea binelui, frumosului 
și a utilului.

„Să trăițl, Maj estate ! Să trăescă 
Majestatea Sa Regina! Să trăescă Alteța 
Sa Regală, Principele României11 !

Apoi D. primară rosti următorea 
cuvântare:

„Sire! Țera este unanimă ca să re- 
cunoscă și să proclame adevărulă, că tote 
ideile înalte și generose, tote ramurile 
de activitate utile și producătore au gă
sită pururea, pe lângă inițiative încura- 
giatore, și sprijinulă caldă și statornică 
din partea Majestății Vostre. Dovadă, 
atâtea institute, atâtea societăți, cari 
datorescă exsistența loră și progresele 
crescânde, ce realiseză cjilnică, grațiosei 
bună-voințe a Majestății Vostre și a M. 
S. Reginei.

„In specială, comerciulă, acestă ra
mură de activitate socială, care este pâr
ghia cea mai puternică a prosperității 
publice, a fostă necurmată obiectulă so- 
licitudinei și preocupăriloră celoră mai 
părintescl ale Majestății Vostre chiar 
dela fericita sosire pe pământulă Ro
mâniei.

„Căile ferate create sub fericita Dom
nie a Majestății Vostre au chemată co
merciulă Capitalei la mari și fructuose 
destinate. Acestora căi se datoresce es- 
tensiunea și înfrumsețarea Bucuresciloră, 
loră Capitala trebue să le recunoscă re
pedea ei transformare, înmulțirei și în- 
lesnirei transporturilor^ și relațiuniloră 
comerciulă Capitalei datoresce desvolta
rea și importanța, Ja. care se găsesce 
ajunsă. Crearea apoi a instituteloră de 
credită, cari au succedată drumuriloră 
de feră, și în fine reforma codicelui de 
comerciu suntă atâtea avantagie cu con
secințe incalculalbile, cari s’au adaosă 
la semnele de solicitudine, pe cari Ma
jestatea Vostră prin miniștrii săi a ma
nifestată continuu pentru comerciulă Ca

pitalei și pentru gradulă de importanță ce 
ați bine-voită a’i da.

„Comerciulă la rândulă său și după 
densulă Capitala întregă, recunoscători 
pentru înalta protecțiune a Majestății 
Vostre, nu au perdută din vedere nici 
o ocasiune, ca să mărturisescă profunda 
loră gratitudine datorită Suveranului, 
căci pe Tronă privescă cu mândriă ge
murile buneloră inspirațiunl pentru Pa- 
triă și pentru fericirea neamului ro- 
mânescă.

„Lipsla încoronarea edificiului, com
pletarea mijloceloră pentru ca comer
ciulă românescă să fiă rădicată la înălți
mea importanței și desvoltărei, la care 
se găsesce în Statele civilisate, pentru 
ca elă să potă juca rolulă demnă ce’i 
revine în schimbulă universală și să lupte 
cu inteligență și succesă în nobilulă și 
pacificulă concursă deșchisă activității 
lumei întregi, voescă să vorbescă despre 
o școlă de comerciu demnă de marele 
regimă ală Majestății Vostre, și care 
să corăspundă aspirațiuniloră comune 
ale Capitalei Regatului română și co- 
merciului ei.

„Bine-voindă, Sire, a asista la acestă 
solemnitate destinată a încuragia și a da 
ună mai mare avântă comerciului româ
nescă, puneți nu numai temelia unui 
edificiu destinată junimei comerciale stu- 
diose, der încă pecetluițl în petra nepe- 
ritore legământulă comerciului d’a cores
punde mărețeloră și patrioticeloră vederi 
ale Majestății Vostre, și comuna Bucu- 
rescl, organă legală ală cetățeniloră, 
presintă Majestății Vostre simțămintele 
adânci de recunoscință și devotamentă 
ce datoresce și trebue să datorescă pentru 
Majestatea Vostră, pentru Majestatea 
Sa Regina, nobila și incomparabila mamă 
a necesitațiloră, și pentru ilustrulă vlăs- 
tară ală Dinastiei Vostre, căruia ’i adu
nați și agonisiți dilnică o bogată destre 
de fapte mari și de strălucite esemple.

„Trăiescă Majestatea Sa Regele ! Tră
iască Majestatea Sa Regina! Trăiescă 
Alteța Sa Regală Principele Ferdinandă! 
Trăiască România !“

M. S. Regele răspunse:
„Primiți căldurosele Mele mulțămirl 

pentru cuvintele așa de bine simțite și 
măgulitore ce Mi-le adresați. Sunt mân
dru și fericită de totă ce s’a făcută 
pănă acum sub domnirea Mea pentru 
biserică și școlă, și speră, că vomă pute 
face încă mai multă.

„Credința și instrucțiunea, fiindă te
meinicii sprijinitori cei mai statornici 
ai societăței, Statuia are datoria de a 
se îngriji neîncetată de dânsele; fără 
religiune nu potă fi simțăminte înalte, 
fără instrucțiune nu se pote înțelege 
aspirațiunl naționale.

„Am venită der cu mare plăcere în 
mijloculu D-vostre spre a asista la acestă 
frumosă serbare închinată instrccțiunei 
comerciale, a cărei desvoltare este viua 
Mea dorință, fiindcă se deschide astfelă 
tinerimei ună însemnată câmpă de ac
tivitate, dându’i o direcțiă folositore. 
Ureză din totă sufletulă ca școla comer
cială, care se va ridica pe aceste temelii, 
să fie nu numai o podobă pentru Capi
tală, ci mai alesă ună nou îndemnă spre 
învățămentulă practică și ca jertfele, pe 
cari țera le face în tote ramurile instruc- 
țiunei publice, să fie răsplătite prin o 
bună și solidă educațiune a generațiuni- 
loră viitore, cărora va reveni într’o di 
cârmuirea treburiloră Statului.11

Unde-o fi apa mai lată, 
C’am rămasă nemăritată.

•

„Frundă verde bobă și linte, 
Descunună-mă părinte, 
Că de me’i descununa, 
Trei sute de zloțl țl-oiu da!..“ 
— Descununa-te-așă, nu potă, 
Cununia a fostă la mine, 
Ochii’n capă au fostă la tine, 
Să te fi uitată mai bine 
Cu cine-ai venită la mine.

*

Frundă verde de trifoiu, 
Mai vino, bade, la noi, 
Nu veni de multe ori, 
Ci ’ntr’o di de nouă ori: 
De țl-a părea, bade, multă, 
Țl-oiu spune și mai pe scurtă : 
Vin’ numai odată’n di, 
Când sorele-a răsări, 
Și te du când a sfinți..

*
Nu lăsa, Domne, să moră, 
Pănă ce nu mă însoră, 
C’ar fi pre mare păcată, 
Ca să moră neînsurată.

*
De-ar fi badea de Română, 
L’așă purta cu doru ’n sînă ,

Badea nu-i de legea mea
Și nu l’oiu pute purta!

*
Codrule frundă pustie,
Spune la badea să vie
C’acuma mi’i doră și mie
Că s’au coptă strugurii ’n vie! .. 
Bate vântulă lină și lină 
Vorbe dela Badea vină, — 
Bate vântulă rece — rece, 
Precum vină, așa voră trece !

Leneșea.

Multă mă miră ce să mă facă, 
Cum bărbatulă să’lă îmbracă, 
Că de când m’am măritată, 
Nicidecum n’am răsuflată. 
Dimineța când mă scolă, 
Pănă ce dau ună ocolă 
In ogradă și-am mâncată, 
Numai ce vădă ca’nserată. 
Când mă pună sera la torsă, 
Vădă bărbatulă mâniosă, 
îmi și lasă fi rulă din mână, 
Și m’apucă să’i facă de cină; 
Pănă cina o gătescă, 
Domne, tare mă trudescă.

După cină er mă’ntorcă 
La caeră ca să mai torcă, 
Apoi, săraca de mine! 
Așă vorbi și n’amă cu cine, 
Că bărbatulă mi-se culcă, 
Eu să lucru singurică ? 
Sc61ă-te bărbate bune 
Și povestesce cu mine, 
Că singură mi-e urîtă 
Șl-astăcjl nu m’am odichuită. 
Scii tu, dragulă meu bărbate, 
Că n’ai cămașe pe spate? 
Așu cumpăra nu’i de unde, 
Și golulă nu’lă potă ascunde. 
Hai bărbate să ne dămă, 
Pânză să ne cumpărămă; 
Der de-omă lua dela săsime, 
Pânza pre scumpă ne vine. 
Lasă, măi bărbate, lasă, 
C’oiu face eu pânză-acasă, 
Spăla-voiu eu torturile 
Ș’oiu pune-apoi stativele, 
Ș’oiu urdi o pânză lungă, 
Da de lungă câtă o pungă,
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Dapâ acesta M. S. Regele și A. S. 
R. Principele Ferdinands cimentară 
prima petră a fondațiunei, urinate in 
acești ceremonie de multe din personele 
presinte, intre cari și D. Năstase 
AvramovicI, unii proprietară generoșii, 
care dărui acestei instituțiunl o sumă de 
10.000 lei.

Majestatea Sa Regele și Alteța Sa 
Regală se întreținură apoi cu multe din 
personele presinte, examinară planurile 
clădirei și luându’Șl fiiua bună dela toți, 
Se reîntorseră la Paiața la orele 12*/ 2.

*) Suntu rugate și celelalte cjiare româno 
a reproduce în colonele lorii acestti Apelă,.

INSPECȚIUNI MILITARE.
Totă „Monitorulu oficială11 ală 

României comunică:
Marți, 23 Maiu, la orele 5 și ju

mătate după amedl, M. S. Regele și 
A. S. principele Ferdinands, însoțită de 
adjutantulS de serviciu, au mersS la ca- 
sarma Alexandria pentru a inspecta 
batalionele ală 2-lea și ală 3-lea de vâ- 
nătorl.

La sosire, Regele și Principele au 
fostă întâmpinați de d-lă generală de 
divisiă A. Cernată, comandantulă cor
pului II de armată, de d-lă generală 
Dona, comandantulă divisiei a IlI-a de 
infanteriă, de d-lă Colonelă Mărculescu, 
comandantul pieței, și de d. colonelă Carp, 
șefulă statului-majoră ală corpului II de 
armată.

După ce Majestatea Sa și Alteța Sa 
Regală au trecută pe dinaintea frontu
lui batalioneloră, ce erau aședate în co- 
lone de companii în curtea casarmei, fi- 
indă forte viu aclamați de trupă, Regele 
ordonă să se execute pe rendă de fiă- 
care batalionă mânuirea armeloră, focu
rile din locă și din mersă, și dife
rite mișcări din școla de batalionă în 
pasă iute și în urmă primi defilarea.

După terminarea inspecțiunei, Re
gele adună în giurulă Său pe d-nii ofi- 
cerl, și după-ce le făcu observațiunile 
sale în privința mișcăriloră executate, 
exprimă înaltele sale mulțumiri d-loră 
majori Vidulescu și Bereșteanu, coman
danții aceloră batalione, precum și d-loră 
oficerl pentru gradulă instrucțiunei ce a 
constatată la inspecția de față, mai cu semă 
că toți recruții sosiți în anulă curentă 
se aflau în fronts.

Apoi Majestatea Sa și Alteța Sa Re
gală visitară infirmeria și salonele ocu
pate de trupă, er la orele 7 s’au întorsă 
la Paiață.

MercurI, 24 ale curentei, la orele 
10 și ună cuartă, Majest. Sa Regele și 
A. S. R. Principele Ferdinandă, înso
țiți de adjutantulS de serviciu au mersă 
să inspecteze direcția fortificațiiloră ar
matei.

La sosire, Majestatea Sa și Princi
pele au fostă întâmpinați de d. generală 
Mânu, ministru de resbelă, de d-lă generală 
Berendeiu, inspectorulă geniului, de d. 
generală Barozzi, șefulă casei militare 
a Majestății Sale Regelui, de d-lă gene
rală Fălcoianu, șefulă marelui stată-ma- 
joră, de d. generală Arionă, inspecto
rulă artileriei, de dd. coloneii Cârpă, 
Argintoiană, Lahovary, precum și de alțl 
d-nl oficerl atașați pe lângă direcția for
tificațiiloră.

După aceea. Regele inspecta planulă 
generală ală diferiteloră tipuri de for
turi ca și planulă de detaliu ală lu- 
crărei și deosebitele mostre de pe
tră, cărămidă și altele, ce slujescă la 
construcția.

In urmă Augustulă Suverană bine
voi să visiteze localulă dotației arma
tei, er la orele 11 și jumătate, M. Regele 
și A. S. R. Principele Ferdinandă s’au 
întorsu la Paiață.

Acte de barbariă.
„Arbeiter-Wochen-Chronik 11 din 

Budapesta Nr. 15 ne comunică 
următorulă actă de barbariă, care 
ne reamintesce volniciile brutale 
din evulu mediu :

Unulă din cei mai avuțl proprietari 

din comitatulă Komorn, care a repre- 
sentată de mai multe-orl în parlamentă 
cerculă său, se aprinse de măuiă, din- 
tr’ună lucru de nimică, în contra unui 
agricultoră. Țăranulă era într’o stare 
materială bunicică, avea casă și holde, 
și trăia mulțămită, pănă cândă ațîță 
mănia avutului despotă (tirană). Atunci 
se isprăvi și cu paclnica vieță a țăra
nului .

Proprietarulă de pământă dete ome- 
niloră săi aspră poruncă, ca să isgonescă 
pe bietulă țărână din casă, si-’i di.rîme 
casa și pănă a nu trece 24 de ore s<f are 
pămentulă unde a fostă casa, în care lo
cuise pănă aci o paclnică familiă. Cruda 
poruncă fu împlinită. încă nici nu se 
iviseră dorile (filei următore, și i-se și 
anunță proprietarului de pămentă, că 
țăranulă și familia lui înghită fără adă
postii, că din casă n’a rămasă nici o 
petră pe alta și ferulă plugului a scor
monită pămentulă unde fusese casa.

Bietulă omă isgonită se duse la ju
decătorii și părî pe avutulă proprietară. 
Acum îlă cuprinse'groza pe violentato- 
rulă, căci fapta sa se pedepsea cu tem
niță. Promise deci țăranului c[ece mii 
florini, decă ’șl va retrage pâra, der 
omwlă maltratată stăruesce pe lângă 
dreptulă său. De altmintrelea o retra
gere a pârei nu i-ar mai ajuta nimică 
proprietarului, deorece delicte de felulă 
acesta se urmărescă din oficiu. In ne
voia sa, proprietarulă se adresa cătră 
unulă din cei mai distinși advocațl din 
capitală (Budapesta) și-’lă rugă să se 
însărcineze a-’lă apăra; pe lângă acesta 
hotărî să apeleze la grația regelui (îm
păratului), declarândă în acelașă timpă, 
că ’i va da țăranului greu lovită despă
gubire din destulă. Proprietarulă speră 
în grația regescă, deorece elă, precum e 
de totă cunoscută, stă în mare favore 
la Maiestatea Sa.

„Neues Pester Journal11 comu
nică din Cliicinda :

Fisolgăbirăiatulă de aci a terminată 
înainte cu câteva dile cercetarea în con
tra a doi funcționari comunali, cari au 
abusată în modărușinosă de puterea loră 
în oficiu, storcendă într’ună casă crimi
nală mărturisiri dela cei învinuitl prin 
torturi.

Casulă e următorulă :
La 19 Aprilie a. c. năptea veni co- 

merciantulă de cereale din Bassahida, 
Iosef Sporer, în birtulă comunală și de
nunță funcționariloră comunali, cari che- 
fuiau acolo, că servitorea s’a Rosa Ke- 
lemen i-a furată 150 fi. Ajutorulu de 
notară Eugen Horvat se duse în casa 
comunală și luă interogatoriulă servito- 
rei, care mărturisi, că a furată. Mai târ- 
diu veniră notarulă comunală Alex. 
Muller și adlatulă său Demeter Birimatz 
cu totă compania dela chefă în localulă 
oficiului ca să continue cercetarea. Pu
seră în lanțuri pe soldatulă dela her
ghelia Privatsek, care primise, cum se 
dicea, o parte din banii furați, îlă bă
tură și’i strînseră corpulă nenorocituluilcu 
inele de feră, bătută cu cuie de 
feră așa că soldatulă, ca să scape 
de chinuri mărturisi că are nisce 
bani, grajdă. Acolo se aflară însă nu
mai 7 fl., ce și’i cruțase elă din plata sa. 
Totă așa îi merse și soldatului dela her
ghelia Hornyak pe care’lă călcară cu 
piciorele și’lă puseră în lanțuri, der care 
cu tote durerile ce le suferi susținu, că 
e nevinovată. Apoi luară "acești închi- 
sitorl din nou pe servitorea Rosa Kele- 
men la răspundere, li puseră lanțuri la 
mâni și o bătură pe corpulă golă. Ca 
să scape de dureri, spuse servitorea, că 
50 fl. din banii furați i-a dată altei 
servitore. Acum veni rendulă jertfei a 
patra, care în urma bătăiloră ce le-a su
ferită a zăcută în pată trei luni. încă o 
a cincea personă avu să sufere aseme
nea brutalități din partea pașaleloră sa
tului, pănă ce în fine „cercetarea1* s’a 
terminată. Acum se ocupă autoritatea 
disciplinară cu afacerea acestoră no
tari comunali, pe cari i-a suspendată din 
funcțiuni.

Dămă locă următorului Apelă 
ală femeiloră române Selăgiene, pe 
care îlă recomandămă publicului 
română cu totă căldura:

APElil.*)
Reuniunea femeiloră române Sălă- 

giene, înființată abia de ună deceniu, 
stândă la înălțimea misiunei sale, a dată 
probe evidente, că nu numai aclamă cu 
cea mai viuă bucuriă totă semnulă de 
progresă și cultură națională, ci se și 
silesce din răsputeri a conlucra la aven- 
tulă acelui progresă. Dovadă e, că în 
timpulă mai recentă a înființată și sus
ține o școlă pentru crescerea fetițeloră 
române cu reședința în Șimleulă Silva- 
niei.

Fiiudă-că averea acestei Reuniuni 
abia a ajunsă modesta sumă de trei mii 
florini, er susținerea școlei din cestiune 
pretinde ună sacrificiu de peste 700 flo
rini la ană, e evidentă, că în susține
rea acesteia este avisată la marinimosi- 
tatea și generositatea fiiloră și fiiceloră na- 
țiunei române.

De acestă ideiă pătrunși, subscrișii, 
membri din comitetulă pentru arangi area 
unei tombole cu ocasiunea adunării ge
nerale aReuniunei femeiloră române, ce 
se va șine în părțile Sălăgiene de peste 
Meseșiu,în comuna Tresnea, — venimăcu 
totă respectulă a ruga, mai alesă pe On. 
D-ne și D-șore române din apropiere și 
din depărtare, ca interesându-se de pro- 
gresulă și înaintarea culturală a conațio- 
naliloră ajunși în împregiurărl grele, să 
binevoiască a ne face posibilă ajungerea 
acestui scopă salutară prin contribuirl 
de totă soiulă de obiecte pentru sorțire, 
precum portrete de-ale bărbațiloră bine
meritați de națiune, cărți și manufacture, 
der mai alesă lucrări de mână și țesături, 
în cari femeia română a dată probe de-o 
rară desteritate, cari tote voră forma 
și o mică esposițiune pentru aceia, 
cari voră lua parte la adunarea gene
rală.

Apelămă la bunăvoința frațiloră și 
suroriloru române, cari și pănă acum 
de multe-orl au îmbrățișată cu căldură 
astfelă de nisuințe nobile, să binevoiască 
a ne trimite pănă în 15 Iulie a. c. ofer
tele loră marinimose la adresa Domnei 
V ronica Popă născută Labo u. p.: Or- 
dogkut (Tresnea).

Primirea oferteloră se va evita cu 
mare mulțămită pe calea publicității.

Dată Tresnea, în 4 Iunie 1889.
Veronica Pop n. Labo, Valeria Papiriu Popă, 

președ.. com. arang. seer. com. arang.

Concursu dela Associațiune.
In conformitate cu conclusulă 

de dto. 17 Aprilie a. c. Nr. 109. 
pt. prot. 34, comitetulă Associa
țiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului ro
mână, primindă dela Onorata Di
recțiune a institutului de credită 
și economii „Albina11 suma de 
500 fl. v. a. votată de adunarea 
acționariloră numitului institută 
dela 29 Martie a. c. cu scopulă 
creărei de 10 stipendii ă 50 fi. v. 
a. pe anulă scol. 1889/90, pentru 
acelea copile de părinți mai să
raci, cari voră fi primite în inter- 
natulă institutului Associațiunei, 
pentru conferirea acestoră stipendii 
prin acesta se escrie concursă.

Cererile au a se înainta comi
tetului Associațiunei transilvane 
pentru literatura română și cul
tura poporului română pănă la 
l-a Augustă 1889 n.

Cererile intrate mai târziu nu 
se voră considera.

La cereri se se acludă urrnă- 
tdrele documente:

a) Carte de boteză în origi
nală seu în copiă legalisată.

b) Testimoniulă scolastică de 

pe semestrulă II ală anului sco
lastică 1888/9.

c) Atestată despre condițiunea 
și starea materială a părințiloră.

Din ședința comitetului Asso
ciațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului 
română ținută în Sibiiu la 1 Iunie 
1889.
G. Barițiu m. p. Dr. I. Crisianu m. p. 

presidontă. secretară II.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS“.
(Serviciulâ biuroului de coresp. din Pesta)

Budapesta, 8 Iunie. Se crede 
că va fi numită ministru de interne 
în (filele aceste actualulă cuestoră, 
deputatulă conte (leza Telelei.

Viena, 8 Iunie. Și în anulă a- 
cesta este proiectată o întâlnire a 
ministrului de esterne austro-un- 
gară conte Kalnoky cu ministrulă- 
președinte italiană Crispi la Eger 
în Boemia.

Berlină, 8 Iunie. „Norddeutsche 
allg. Ztg.“, organulă cancelarului 
germană, cfice, că demonstrațiunea 
antigermană ce au făcut’o de cu- 
rendă Cehii, cari au visitată espo- 
siția din Parisă, este o dovadă 
despre aceea, cum se folosescă 
Cehii înadinsă de orl-ce demon- 
strațiune spre a da pe față în modă 
pătimașă dușmănia loră în contra 
germanismului.

„Kreuzzeitung11 scie cu siguri- 
tate, că Țarulă se ocupă de russi- 
ficarea provinciiloră baltice pri- 
vindu-o ca o afacere personală.

Parisu, 8 Iunie. Se fiice, că 
poliția a dată peste nisce scrisori 
importante ale generalului Bou
langer.

Belgradu, 8 Iunie. In cestiunea 
metropolitană s’a stabilită o înțe
legere, în puterea căreia Metropo- 
litulă Tlieodosiu va cere afii pen
sionarea sa și va lua parte la ce
remonia reinstalării metropolitului 
Mihailă.

educațiune.
Cum trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dau copiilor», pentru ca șc61a 
sG-și ajungă mai cu înlesnire înaltulu ei scopu.

Motto : Copiii buni suntu bucuria 
părinților^, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loru.

(Urmare.)

Credă că V’am spusă multe 
despre grija, ce trebue se o aveți 
ca părinți și cu deosebire ca mame 
în privirea crescerei copiiloră 
D-Vostre.

Deră ce s’a vorbită pănă aci 
privesce numai datoriile, ce le 
suntă impuse părințiloră ca cres
cători ai fiiloră loră, câtă timpă 
se află în nemijlocită apropiere de 
denșii.

Atunci le e părințiloră mai 
u.șoră a-i priveghia, avendu-i ne
contenită înaintea ochiloră loră.

Cu multă mai grea însă li-se 
face împlinirea datoriei loră după 
ce copiii au sburată din cuibulă 
părintescă, la școla dela orașă.

Atunci, departe de căminulă pă
rintescă, începă ispitele felurite; 
atunci se ivescă primejdiile cele 
mari, cari repună viețile atâtoru 
tineri școlari; atunci, când bieții 
băeți suntă apucați în vîrtejulă 
societățiloră rele, și nu e nimeni, 
care se le vină în ajutoră, și nu 
e nimeni, care se le întindă bra- 
țulă seu ocrotitoră, căci departe 
e tata cu influența sa liotărîtore, 
departe e mama cu puterea fer- 
mecătbre a ininiei sale.

T ai, vai atunci de bietulă bă- 
iată, de cumva nu se găsesce și în 
loculă streină vre-ună sufletă în- 
durătoră, care se’lă scape din 
prăpastiă.
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Căci multe sunta prilejurile de 
a se strica unu teneru între streini.

Căci nenumărate sunta valu
rile ispiteloru, cari i|îlnicu năvă- 
lescu asupră’i.

Unu omO vîrstnicu chiaru, cade 
adeseori jertfă ăstora felu de is
pitiri; unti omu pățita, unu omu 
cu judecată formată.

Der una băiattt nepățitu?
Ela e ca o frumjă, deslipită 

de truuchiu, și pe care uraganulu 
o spulberă’n nemărginire!

Acesta e tristulu tablou alu 
multoru nefericiți băieți, pe cari 
părinții loru, seu din nepricepere, 
seu din comoditate, seu în sfîrșitu 
din negândire, îi lasă pradă în
tâmplatei.

Câți băieți nu cunoscă, de cari 
părinții loru nu portă altă grijă, 
decâtu că le trimită numai de mân
care la orașă și din timpii în timpii 
le mai dau și câte ceva de cheltuială!

Câți părinți, cari nici nu sciu, 
unde suntu copiii loru înquartirațl!

Câți, cari odată nu se întâmplă 
să mai cerceteze: cum se portă fiii 
loru în șcâlă? in ce societăți petrecti? 
ce felin de prieteni au? cum se portă ei 
acasă la quartiru ? suntu ei totdeuna de 
vreme acasă?petrecu și ei timpul A celu 
scumpă cu cartea, seu cu lucruri netreb
nice, cu cari îșl vatemă sănetafeași onârea 
lorii ?

Câți părinți nu cunoscO, cari 
nici nu s’au gândită nicl-odată la 
astfelă de lucruri; să fi venită de 
pildă de două, de trei ori într’ună 
ană la orașă și cu gândulă, d’a 
se informa bine despre tote îm
prejurările fiului loru; să se fi 
gândită de pildă, că e o datoria 
sfântă pentru unu tată și o mamă 
de a fi și ei celu puțină la esa- 
menulu fiului loră de față!

Să mă credeți, că multe rele 
din vieța școlariloră s’ară împuțina 
și s’ară sterpi, decă părinții ară fi 
cu mai multă consciință în pri
virea împlinirei sfintei loru chiă- 
mărl de adeverați crescători.

Se me credeți, că mulțl tineri 
școlari de ai nemului nostru ară 
fi împodobiți cu trumose virtuți 
sufletesc!, decă s’aruvede contro
lați de părinți, eră nu lăsați de 
capulu loru, în voia întemplărei.

Iată deci, iubiți părinți, atâtea 
îndemnuri pentru mine, ca înainte 
de a încheia tractatulă meu despre 
crescerea, ce D-Vostră ca părinți 
o datoriți fiiloră D-Vostre, se vă 
atragă încă pe ună momentă inte- 
resulă D-V6stră asupra uneia din
tre cele mai importante întrebări, 
și se cautu a Vă fi folositoră și 
în privința acesta cu câteva sfa
turi, pe cari experiența mea de 
dascălă de mai mulțl ani mi-le 
pune la îndemână.

(Va urma.)

ecoitomiA.
Nu dcsprețuiți lucrurile iniei*)

*) După Smiels-Schramm.

II
Celă ce n’ajunge la nimicu în 

vieța sa, a greșită mai adeseori 
prin aceea, că a nesocotită lucru
rile mici. Părintele norocului este 
diligința (sîrguința), va se cjică cu 
câtă ne vomă strădui și ne vomă 
mișca mai multă, și cu câtă vomă 
sci prețui mai multă lucrurile mici, 
cu atâta vomă isbuti mai bine. 
Unu omu negligentu, unu neînde
mânatică, unu terăie-breu nu va 
fi niciodată fericită, pentru-că nu 
este dată se culegă rodele sîrgu- 
inții aceluia, care se teme de orl-ce 
opintire.

Nu noroculă, ci mintea face 
pe omO.

Celu ce așteptă totulu dela 

norocii, stă în pată și doresce ca 
împărțitorulu de scrisori (factorulă) 
se-i aducă soirea despre vre-o moș
tenire ; er celă ce speră isbendă nu
mai dela muncă, se scolă de di- 
mineță și-și pune temelia bună
stării lucrândă neobosită cu pena 
ori cu ciocanulă: Cela e fără voiă, 
acesta totdeuna veselă; cela se’n- 
crede în voia întâmplării, acesta 
numai în puterile sale proprii.

în vieța casnică suntă o mul
țime de lucruri mici, pe cari tre- 
bue se le ia-i în semă, decă vo- 
iesci se fii sănetosu și norocosu. 
Curățenia de pildă constă în aceea, 
că omulă ține semă de multe lu
cruri, cari păru a fi mici: adese
ori trebuesce curățită prispa casei, 
este de prăfuită unu scaună, de 
spălată ună pahară ori o ceșcă, 
însă resultatulă totală alu înde- 
plinirei unoră astfelă de lucruri 
mici și a altora asemenea loră 
este o atmosferă a bunăstării mo
rale și corporale — o stare, care 
infiuințeză forte favorabilă asupra 
formării caracterului.

Aceea, de pildă, că ce feliu de 
aeră e în locuință, s’ar păre a fi 
unuia din cele mai ne’nsemnate 
lucruri, căci aerul ă noi nu-lă pu- 
temu vede și numai puțini omeni 
au ceva cunoscință despre ceea 
ce este aerulăl și totuși decă nu 
vomă îngriji ca să avemă totu- 
deuna aeră curată în locuințele 
nostre, vomă ave se suferi mu ne
apărată în urma negligenței nostre. 
Câteva pete icl-colo pare că nu 
suntu de luată în semă, și se pare, 
că nu hotăresce nimica decă o ușă 
seu o ferestră a locuinței stă mereu 
închisă seu nu, der pote să aducă 
bolă, ba chiar morte; și de aceea 
puțina murdăriă și puținulu aeră 
stricată suntă în adeveru nisce 
lucruri fărte însemnate. O căsnic.iă 
ținută în strictă regulă și rendu- 
ială constă dintr’o mulțime de lu
cruri cari, în sine suntă lucruri 
mici, der lucruri mici cari au o 
țintă mare.

Ce mică lucru este de pildă 
ună acă cu gămăliă (bumbușcă)! 
și totuși modulă cum se întrebuin- 
țeză nisce asemeni mici lucruri 
ne pote descoperi de multe-ori ca- 
racterulă personei respective. Unu 
june voia să se căsătorescă și 
spre ac.estă scopu visita de multe- 
ori o familiă, în care se aflau fete 
mari. Intr’una din cjile însă elă 
zări la fata, asupra căreia îșl pu
sese ochiulă, că pe haina ei mai 
multe ace cu gămăliă înlocuiau 
în modă bătătoră la ochi câțl-va 
nasturi (bumbi), cari lipsiau. Din 
<jiua aceea elă nu s’a mai arătată 
acolo. Intr’adevără, acestu june a 
lucrată cuminte; elă judeca pe fe
mei, ca și pe bărbați, după lucruri 
mici, și avea dreptate.

Cunoscutulu novelistă germană 
Zschokke face pe unO domnu, 
Marbel, să spună următorea isto- 
rioră plină de învățătură:

„AveamO unu prietină în co
pilăria, cu numele Albrecht.

„Amândoi eramu ca copii neas- 
tempărațl și sălbatici. Hainele 
nostre nu erau nicl-odată nouă, ci 
curând mânjite și rupte. Acasă 
mâncamu păruell, der n’ajuta ni
micu. Intr’o cji ședeamă într’o gră
dină publică pe o bancă, și toc
mai ne spuneamă unulă altuia ce 
voiatnu să ne facem u odată.

„Eu vreamu se mă facă gene
rală, Albrecht vlădică. „Din voi 
doi nu se va alege nimică în totă 
vieța!" <]ise cătră noi ună dotnnu 
bătrână, care trecea pe acolo și 
ne aurise. Noi ne spăriarămă. Al
brecht întrebă: „de ce nu?" Be- 
trânultt (Jise: „Vădu că sunteți 
copii de casă bună, o vădu de pe 

îmbrăcămintea vdstră; der sunteți 
născuțl să deveniți cerșitorl; la 
din contră ați suferi voi aceste 
găuri în mânecile vostre ?“ pi- 
cendă acestea, elă apucă pe fie
care din noi de brațu și-și băgă 
degetele afundă prin găurile mâne- 
celoră nostre — mie ’ml era rușine, 
asemenea se rușina și Albrecht." 

„Decă" — cjise domnulă bă
trână — „nu vi-le cose nimenea 
acasă, de ce nu învățațl voi în- 
și-vă să coseți. La începută pu
teați să scăpațl haina cu două îm
punsături de acă; acum e prea 
târijiu și se pare că sunteți nisce 
fii de cerșitoră. Decă voițl să ajun
geți generală și vlădică, atunci în
cepeți dela lucrulă celă mai mică, 
întâi astupați-vă gaura dela mâ
necă, cerșitoriloru, și apoi vă gân
diți la altceva!“

„Amendoi eramă adâncă ruși
nați și pornirămă în tăcere acasă, 
nu cuteza nici unulă dintre noi 
să cjică ceva despre bătrânulă, 
care a fostă așa de aspru cu noi. 
Eu îmi întorsesemu mâneca așa, ca 
gaura să ajungă pe dinăîntru, se 
n’o vacjă nimenea. Am învățată 
dela mama mea să cosă, iute și 
de grabă, der nu i-am spusă de 
ce voiamă să învăță. De atunci 
îndată ce se descosia ceva la hai
nele mele, îndată ce se vedea pe 
ele o pată, mă grăbiamă să în
dreptă lucrulă. Acesta mă făcu 
băgătoră de semă, umblamă mai 
curată și mai îngrijită și-ml gân- 
diamu: „Domnulă acela bătrână, 
cu perulu albu,n’a avută tocmai ne
dreptate. Cu două împunsături de 
acă la timpulu cuvenită scapă 
omulă o haină, cu o mână de 
vară scapă o casă, cu ună pahară 
de apă stînge ună focă, ce era să 
isbucnescă; din bană de aramă 
roșii se facă taleri albi, din mici 
grăunțe de sămență se facă pomi 
cine scie câtă de mari".

„Albrecht n’a socotită lucrulă 
cu atâta seriositate. Acesta a fostă 
spre paguba lui. Eramă amendoi 
recomandați unui mică neguță- 
toru; elă cerea unu învățăcelă, 
care să scie bine și socoti. Negu- 
țătorulă ne-a măsurată bine cu 
ochii și după aceea m’a alesă pe 
mine. Hainele mele vechi erau 
bine ținute și curate

„Hainele de sărbătoreale lui 
Albrecht însă erau negrijite. Acesta 
mi-a spus’o stăpânulă după aceea. 
„Vedu" — ițise elă — „că ești 
copilă, care te sci îngriji de ale 
tale. Din celalaltă nu se va face 
neguțătoru câtu ’i hăulă.“ Atunci 
m’ain gândidă erăși la domnulă 
cel bătrână și la gaura din mânecă.

... .„După ce fini făcusemă anii 
de ucenică la stăpânulă meu, am 
intrata în altă condițiune. Dedată 
de a fi veselă cu puține trebuințe 
ale vieței (căci celă ce are multă, 
nu e nicl-odată de totă veselă) am 
economisită binișoră. Munca mea 
a avută astfelu binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Binecuvântarea constă 
în a lucra și a cugeta dreptă. 
Așa crescu averea mea. „De ce 
atâta", mă întrebaiu eu, „tu n’ai 
lipsă nici de a douăfjecea parte 
dintr'însa. Să mă fălescă cu ea 
înaintea omeniloră? Acesta este 
nebuniă. Ajută altora cum ți-a 
ajutată ție Dumnezeu prin alții. 
Celă mai mare bună ce ni’lă dă 
bogăția este în cele din urmă, că 
ne face neaternătorî de tonele 
âmeniloru și ne dă unu cercă mare 
de lucrare."

Ună băcanu a căutată prin 
4iară o calfă și mulțl au cerută 
postulă; pe tinerii, cari se ofereau 
îi chemă deodată la o oră anumită 
în prăvălia sa. Fie-căruia din ei 
elă le dete să împacheteze de 3 

crucerl sare într’ună tocă, și pe 
acela, care săvârși acestă mică 
lucru cu mai mare dibăciă, îlu 
aleso. Băcanulă judeca destoinicia 
loră practică după cum sciau se 
severșescă acestă micu lucru ne- 
gustorescu.

într’ună sată mare din Ger
mania unu fiu de țărână, care în
vățase făurăria, și care era fărte 
sârguinciosă și scia să prețuescă 
ori ce lucru mică, ajunse prin a- 
cestă însușire iute și degrabă fa- 
urulă satului. Plata lui, care era 
destulă de frumosă, cuprindea intre 
altele și o holdă, ce o sămena în 
fiecare ană cu cartofi (crumpene) 
ori cu alte verdețuri. întâia oră 
când se duse să-și vecjă agrulu, 
zări pe. drumulă pe unde umblau 
căruțele multe găuri, cari făceau 
ca căruțele să se plece odată în 
drepta și odată în stânga. „De 
ce nu umpleți găurile cu petrii"? 
întrebă faurulă pe vecini, cari îi 
arătau holda. — „Apoi ve<ji,“ Zi
seră ei, „nu mai ajungem să facemu 
și asta de atâta lucru, câtă mai 
avemu" — Ce făcu însă faurulă 
nostru? De câte ori mergea la 
holda sa, aduna din departe petrii 
și le căra adeseori cu amândouă 
brațele pănă la găuri. Țăranii rî- 
deau, că tocmai faurulă, care n’avea 
cai și căruță, îndreptase drumulă 
pentru alții ; der de acestea nu-i 
păsa măestrului faură, și de câte- 
orl trecea pe acolo arunca celă 
puțină câte-va petri când mergea 
și se’ntorcea, și în câțl-va ani erau 
tote găurile astupate. — „Vedeți" , 
cjise elă, „decă fiecare din voi când 
treceațl cu carulu golă pe acestă 
drumă ați fi adunată petrile de 
pe drumă, le-ați fi pusă în că
ruță și le-ați fi aruncată în gă
uri, atunci drumulă acesta ușoru 
s’ar fi putută îndrepta în două, 
multă trei luni".

Părintele albinelorii,
istoridră instructivă pentru poporu și tinerime 

de Midiailă Connerth. — Localisată de 
Valeriu Florianil.

IloiulO.
(Urmare.)

De abia rosti vrednicula bătrânii 
aceste cuvinte, când etă că veni .A.n- 
dreiu cu grabă la noi spunendu-ne, 
că din stupula N-rula 30 tocmai acum 
iese unii roiu.

„Pe acesta roiu o să-la prindemă 
în rociu!" dise domnulă parocha cătră 
Andreiu; er întorcendu-se cătră noi ne 
dise: „VenițI și voi, iubițilora, ca să ve
deți cum se întemplă acesta !" Ajnn- 
genda la acelu stupa ama văduta unu 
rociu în forma unui saca aședata în liniă 
dreptă înaintea urdinișului. In acesta 
rociu se băgau cu droia albinele cântânda 
cântece de bucuriă. După-ce nu se mai 
băgară mai multa albine în rociu și 
domnulă parocha a fosta de părere, că 
roiula este mare și greu în deajunsă, 
s a luata rociula cu albinele dinaintea 
urdinișului dela coșnița din care au 
fosta albinele, s’a legata la gură, și An
dreiu l’a dusa apoi în umbra unui pomă 
și l’a acățata de-o crengă.

„Acum nu-i rămâne alta roiului din 
rociu", dise domnulă parocha, „decâta 
ca să se adune aci în forma unui stru
gure, precum s a adunată roiula de mai 
nainte pe crengă. Precum ați vgduta 
deci, iubiții mei, acesta feliu de prindere 
a roilora în rociu este de sfătuita ori 
și cărui stupară ca s6-lă îndeplinescă, 
deorece este acela, care dă omului mai 
puțina de lucru.

De altmintrelea anula acesta se pare 
că o să-i aducă stuparului rode îmbel
șugate. Pănă acum au roita forte mulțl 
stupi, deși suntema numai în luna lui 
Maiu. Proverbulă cjice: una roiu în lima 
lui Maiu este ca și o gâscă grasă, una 
una roiu în luna lui Iunie este ca și 
una puiu grasă de găină, er ună roiu
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„Der pentru ce nu bagă omeni “ 
stupii totă în asttelă de coșnițe, ca să 
nu mai aibă atâta de lucru cu ei?u în- 
trebarămă noi mai departe !

„Intr’adevără că așa ar fi să află", 
răspunse domnulă parochă, „der atunci 
n’amă pute să ne îngrijimă de stupi așa 
cum voimă, ci amă fi siliți să-i lăsămă 
să lucre după bunulă placă ală loră. 
Altmintrelea stă însă lucrulă cu coșnițele 
mobile (mișcătore)."

Vădendă domnulă parochă, că noi 
nu pricepemă ce va să dieâ acesta, ne 
lumină în acestă privință cam astfelă:

„Insemnați-vă bine iubiții mei! Decă 
prindemă stupulă și-lă păgămă într’o 
astfelă de coșniță imobilă (nemișcătore), 
elâ îșl va face fagurii în coșniță înce- 
pendă de susă și mergendă la vale, li- 
pindu-i bine de amândouă părțile pă- 
rețiloră coșniței, încâtă noi nu putemă 
scote fagurii din ea după placulă nostru 
și nu-i putemă băga erășl acolo. Altcum 
stă însă lucrulă cu coșnițele mobile 1

VenițI mai aprope, iubiți mei, și vă 
uitați mai cu deamăruntulă la aceste 
coșnițe practice și vi le întipăriți bine 
în memoriă, căci nu e nu sciu ce măes- 
triă mare. 0 astfelă de coșniță constă, 
precum vedeți, din doi păreți laterali 
lungi cam de 70 cm. în față și lăți de 
46 cm. de desuptă, și deasupra al ți doi 
păreți mai mici de 40 cm. de lungi și 
lăți de 25 cm.; în față se înfundă cu-o 
scândură. în care la partea de josă să 
taie urdinișulă, er la spate are o ușă, 
prin care poți umbla înlăuntrulă coșni
ței. Spațiulă dinlăuntru ală coșniței e 
cam de 60 cm. lungime (înălțime) și lă
țimea cam de 40 cm. eră grosimea de 
25 cm. Acestă spațiu din lăuntru este 
împărțită în două (2) părți neegale; celă 
de josă e de 2 ori așa de mare ca celă 
de susă, acesta e despărțită apoi de celă 
de josă printr’o scândură subțirică, în 
care este tăiată o gaură, care se des- 
hide numai când albinele au să adune 
miere în partea de susă. In despărță- 
mentulă de susă nu puieză albinele, căci 
matca forte cu anevoe se hotăresce a 
întră în acestă despărțămentu, ci numai 
adună miere.

Aceste două despărțăminte suntă 
pline cu așa numite cadre. Aceste cadre 
îsă făcute din nisce lățișorl subțirei în 
forma pătratului; laturea de desupra are 
capete mai lungi ca să se potă acăța 
cadrulă de părcanele tăiate în laturile 
coșniței anume spre scopulă acesta. 
Se înțelege de sine, că cadrele din 
despărțămentulă de josă suntă de 2 
ori așa de mari ca cele de susă ; se fo- 
losescă însă și cadre în o formă de mari 
și atunci în partea de josă să pună 2 
rânduri de cadre. Precum vedeți, la coș- 
nița acesta singuraticii faguri ce suntă 
făcuțl înlăuntrulă acestora 4 scânduricl 
cuite de olaltă numite cadre, îi putemă 
scote cu cadru cu totă (și numai așa îi 

' putemă scote) după bunulă placă ală 
nostru din coșniță și a-i aseda erășl la 
loculă de unde i-amu luată seu chiar și 
în o altă coșniță de aceeași mărime.

Decă însă noi nu vomă lipi pe câte 
ună cadru vr’ună fagure câtă de micuță 
ca să le arătămă albineloră în ce direc
țiune să lucre fagurii, ele voră zidi fa
gurii într’o altă direcțiune, ce nu este 
dorită de stupară. Albinele trebuescă 
deci învățate cum să-și îndeplinescă lu
crările loră, căci în acesta constă ade- 
văratulă merită alămetodului de stupărită 
din <)iua de adl. Printre cadre e de lipsă 
ca să rămână ceva locă golă ca să potă 
umbla lesne printre ele albinele ; eră sub 
cadri la fundă josă încă are să rămână 
ună locă golii de vre-o 71/./'",, spre a 
pute străbate albinele în grabă la urdi- 
nișă și să se potă curăți cu înlesnire fă- 
rîmăturile. Precum este de lipsă să ră
mână ceva locă golă între cadri, totă 
așa de lipsă este ceva locă golă și între 
cadri și păreți (der nu prea mare, nici 
prea mică), căci atunci albinele ar face 
faguri și în acelă locă golă seu ar lipi 
cadrele de păreții coșniței.u

„La întrebarea vpstră, că cine a

în luna lui Iulie este ca și o penă ușoră. 
După timpulă in care roesctl stupii, este 
a se socoti și prețulă loră. Pentru-că 
decă stupii roesctl de timpuriu, atunci 
acestă împrejurare este ună semnă cum 
că albinele potă folosi bine pășunea, 
a-șl face faguri și a-i umple cu merinde; 
decă stupii roesctl cam târdiu, atunci ei 
nu mai potil găsi destulă pășune și 
de aceea suntti cam slăbuți încă dela 
începută. Neputendu-șl deci aduna cele 
de lipsă, se prăpădescă decumva nu 
voră fi ajutați în decursulă anului cu 
nutrementă. Der totuși și în acestă 
împrejurare grea pote stuparulă să ajute 
stupiloră săi. Anume stuparulă prin desa 
nutrire a albineloră cu miere subțiată 
pote să aducă pe matcă acolo, ca să oue 
multe ouă, precum și pe albine le pote 
face să credă, că pășunea pentru ele este 
forte bogată. Prin acesta în coșniță se 
sporescă tare albinele și acesta este cea 
dintâiu recerință pentru roire.

Der de-ocamdată voiu înceta a vă 
mai vorbi despre stupărită, iubiții mei, 
căci trebue să mai mâncămă ceva și de 
amedl, apoi nu-mi voiu uita a vă îm
părtăși încă multe cu privire la stupă
rită. Fiind-că timpulă așa este de fru- 
mosă, tu Petruță dragă însoțesce pe 
prietinii tăi pănă la moră, vei fi sciindă 
bine pentru ce. Credă iubițiloră, că 
voi toți scițl înota! — „Cum să nu!“ 
a fostă răspunsulă nostru. — „Numai 
câtă să nu întârdiațl multă pe acolo, 
ca să rămâneți de prândă" rosti zîm- 
bindă domnulă parochă. Câtă ai bate 
în pălml noi eramă pe drumă sub con
ducerea prietinului nostru Petruță cătră 
mora sătescă, la care în curendă amă și 
ajunsă; desbrăcându-ne iute ne băgarămă 
în undele cele limpedl ale rîului, ce mâna 
rota dela mora satului. După vre-o câte
va încercări cu înotuiă ne - amă răco
rită binișoră și în curendă ne aflarămă 
împrejurulă mesei domnului parochă, 
încărcate cu mâncări gustuăse. De astă- 
dată afară de noi trei mai ședură îm
preună cu noi la mesă domnulă parochă, 
domna preotesă și o nepoțică a acestora. 
După-ce amă prândită, domnulă parochă 
durmi una bunicică, pe când noi remă- 
nendu în foișoră amă trebuită să-i po- 
vestimă domnei preotese multe și de tote.

După o oră se înfățișă întărită dom
nulă parochă erășl în foișoră și ne chiămâ 
să mergemă la stupină, căci are să ne 
mai spună multe cu privire la îngrijirea 
stupiloră.

„De bună semă nu te vei supăra pe 
mine, soțiă dragă, pentru-că îi chiămă 
pe acești povestași, ca să mă însoțescă; 
nu, pentru-că așa este dorința loră, căreia 
de bună semă nu te vei împotrivi" dise 
domnulă parochă cătră iubita sa soțiă. 
— „ Ferescă Dumneijeu", a răspunsă în 
modă prietinosă domna preotesă, „de
parte să fiă dela mine împotrivirea, 
ci din contră, eu sunt din inimă vo
ioșii, când vădă pe iubiții noștri ospețl 
că se străduescă a sci câtă se pote mai 
multe despre stupărită, făcendu-țl prin 
acesta o bucuriă mare."

In curendă amă și ajunsă la loculă 
menită. De astă-dată deschise domnulă 
parochă stupina și ne pofti să intrămă 
în lăuntrulă ei. Acestă stupină era fă
cută de scânduri și avea patru păreți; 
la păretele din fața ușei se afla o fe
restre mare, care era închisă c’ună o- 
blonu, ca nu cumva să potă străbate 
lumina. Fiindă-că în lăuntrulă stupinei 
aveau să fiă îndeplinite unele lucruri, 
ușa s’a închisă și oblonulă dela ferestră 
s’a deschisă pentru-că decă s’ar fi lăsată 
deschisă ușa, atunci albinele, cari au ună 
mirosă forte ageră, ne-ar fi neliniștită. 
Jură înprejuru erau coșnițe în formă de 
lădățui lipite de păretele stupinei cu 
laturea în care era tăiată urdinișulă. 
Coșnițele erau văpsite cu o colore ne
gria și într’o formă de mari.

„Afară de coșnițele măestrite, pe 
cari le vedeți aci, mai am stupi băgați 
și în coșnițe de paie și speteză; acestea1*,  
<}ise domnulă parochă, „suntă lipite cu 
Iută ca albinele să potă aveapreste ernă 
o căsuță căldurosă." 

Panică lntr'unu circă.
Din Agramă se comunică: Fiindă 

o mare furtună, se născu grozavă panică 
în circulă Richter, unde directorulă 
tocmai se producea cu ună cală dresată. 
O puternică suflare de ventă ridica în 
susă pânza ce acoperea circulă, căpriorii 
pocniră și publiculă îngrozită începu să 
fugă strigândă și văetându-se în gura 
mare. La eșire îmbulzela fu cum
plită, mulțimea se grămădea acolo în 
fugă sălbatică. Mulțime de omeni se 
rostogoli pe pământă. Comisarulă de 
polițiă |StanisavljevicI, care sfătuia pu
bliculă să fiă chibzuită, fu tîrîtă și elă 
la pământă. Când panica îșl ajunse cul
mea, se rupse’n două stâlpulă din mij- 
locă ală circului și coperișulă de pânză 
cădu josă acoperindă publiculă. Mai 
mulțl cai se spăriară și se împrăștiară 
în tote părțile. De sub dărîmăturile cir
cului au fostă scoși mai mulțl omeni; 
din norocire nu e de plânsă nici o vieță 
de omă. Răniți mai multă ori mai pu
țină greu au fostă mulțl.

*
0 catastrofă cumplită in America.

O nenorocire cumplită a ajunsă pe- 
locuitorii Pennsylvaniei în urma unei 
groznice inundări, de care au suferită 
mai multe localități, er mai alesă ora- 
șulă industrială Johnstown, cu 25,000 lo
cuitori, care a încetată de a mai fi. Mii 
de omeni au pierită.

Ună iaz lung de optă milurl și lată 
de trei milurl la piciorele unui Iacă de 
munte a fostă ruptă de apă și ca o la- 
vină apa se revărsa josă în vale. Laculă 
zace 200 — 300 urme peste nivelulă ora
șului Iohnstown și în multe locuri e de

aflată mai âutâiu aceste coșnițe măes
trite — vă răspundă" — d'se domnulă 
parochă —„parochulă romano-catolică din 
orășelulă Karlsmarkt din Silesia, anume 
l)zierzon\ Lui avemă să-i mulțămimă și 
cunoscințele despre vieța și lucrarea al
bineloră. Lui i-a succesă așa dic®ndî> 
mai întâiu să potă prescrie stupiloră 
săi lucrulă ce-lă au să-lă îndeplinescă în 
coșniță.

Ce-i dreptă, că și înaintea lui mai 
mulțl bărbați s’au nisuită ca să afle coș
nițele mobile, der nici unuia nu i-a suc
cesă a deslega întrebarea mare în modă 
așa firescă ca preotului Dzierzon! 
După-ce a spartă așa dicendă ghiața, al- 
toră bărbați li-a fostă prea ușoră ca să 
mai îmbunătățescă acele coșnițe, așa d. 
e. baronulă Berlepsch a îmbunătățită 
cadrele, în cari zidescă albinele fagurii, 
și a întrebuințată pentru întâiași-dată 
coșnițele cu posițiune verticală, pecând 
a ilustrului său învățătoră Dzierzon 
erau cu posițiune orisontală și umblarea 
în ele pe desupra.

Decă socotimă câtemilione de florini 
potă să fiă câștigați în fiecare ană prin 
aceste îmbunătățiri a coșnițeloră și cu 
câtă pote să se îmbogățescă prin aces
tea poporulă, atunci cu mare venera- 
țiune trebue să vorbimă despre acelă 
bărbată, căruia i-a succesă a face cunos
cută pământeniloră invențiunea sa cea 
binefăcătore. Da, nu numai stuparii au 
să-i mulțămescă acelui bărbată renumită, 
căci chiar și împărați și regi n’au lip
sită a-lă lăuda și a-i mulțămi pentru bine
facerea sa făcută întregei omeniml

Nutrirea.
„Veți sci și aceea iubiții mei, cum- 

că stuparulă celă harnică și cu minte 
întocmai așa se îngrijesce de stupii săi, 
ca și economulă celă harnică de vitele 
sale; va să dică elă se nisuesce prin o 
îngrijire bună a-șl ține ■"ițele sale ast
felă, încâtă ori și când să le potă între
buința.

Și anume stuparulă cam astfelă se 
I îngrijesce de stupii săi, încâtă parte îi 
scutesce dela unele lucruri, parte le ușu- 

I reză îndeplinirea altoru lucruri. Stupa- 
rulă se îngrijesce de albinele sale așa, 

I că nu le lasă să-și facă ele însă-le locu
ințele, adecă fagurii ce li le dă de-a 
gata, mai departe, că le aședă în apro
pierea loră apă în vre-o trocuță ca să 
le fiă mai la îndelete. Și înlesnirea a- 
cesta pentru aceea li-o face stupa
rulă stupiloră, pentru ca albinele să 
nu fie silite la facerea locuințeloru 
să-și aducă apa de lipsă pentru 
pentru clădirea acestora din prea 
mare depărtare, căci este lucru firescă, 
că prin acesta albinele perdă multă timpă 
prețiosă, care timpă mai bine îlă potă 
întrebuința spre binele stuparului. Afară 
de înlesnirile acestea stuparulă trebue 
ca din când în când să le dea la stupii 
și nutreță, căci numai a totă lua dela 
ei și a nu le da nimică îndărăptă, încă 
nu prea merge. Și anume stupii cei mai 
slăbuți se recere, decă cumva voimă să-i 
ținemă în vieță, ca să fiă în decursulă anu
lui adeseori nutriți. Dăr nu numai acești 
stupi slăbuți trebuescă nutriți, ci mai 
alesă erna este de lipsă ca și stupi 
cei mai mari în putere să fiă ajutați cu 
nutremântă.

Să vedemă acum cum se întâmplă 
acestă nutrire. Ună stupă slăbuță este 
nutrită pe timpulă roirei cu faguri și 
miere, așișderea și primăvera cu miere. 
Mierea se dă stupului seu în fagure seu 
că se subțieză cu apă și’i se dă în- 
tr’ună blidă necufundosă, în care se 
află bucăți de paie, ca albinele să se așede 
pe aceste păiuțe când voiescă a mânca 
miere din blidă și să nu se umple prea 
tare de mierea cea lipiciosă. Albinele 
aședă apoi mierea în celule. Când se 
întâmplă de suntă nutrite vera, atunci 
ele acoperă celulele unde au băgată mie
rea c’ună capacă, fiindcă ele îlă pregă- 
tescă acelă fagură pentru ernă. Când 
suntă nutrite primăveră, atunci ele nu
mai decâtă întrebuințeză mierea pentru 
nutrirea puiloră. (Va urma.)

Din traista cu minciunile.

IDe-ale SScvxilcx’u.-
Era bătae mare ’n țeră. Nu vedeai 

pe acasă decâtă babe neputinciose și 
copii nevrestnicl; totă ce putea purta 
pușca era chemată la oste.

Așa au fostă chemați și doi Săcui. 
îi pună deră și pe ei în rândă față în 
față cu inimiculă.

Deodată inimiculă începe a da focă. Să- 
cuii, cari nu sciau cum mergă acestea, 
așteptau să vadă ce s’o alege din ele.

Când focurile începă a se înmulți, 
ese unulă din rândă și merge țintă la 
homnogiu (locotenentă). „ Audi prietine", i 
dice apoi, „să te duci, deră să te duci 
încă acuma la omenii aceia și să le 
spunl să’șl deschidă ochii ’n patru și să 
îngrijescă; noi suntemă omeni eră nu 
căpăținl de curechiu (vardă)., Dreptă 
aceea să nu pușcălescă asupra nostră, 
că de unde nu, o să vedl că aici o fi 
vărsare de sânge."

• **
Aflat’au Săcuii o pușcă, der e de în

semnată, că nu văduseră alta în vieța 
loră. „Ce-o fi asta?" se întrebă căutân- 
du-o cu mare băgare de semă la țeve, 
la pată, dealăturl și de tote părțile. Fie
care voia să fiă mai înțeleptă decâtă celă- 
laltă, deci fiecare o boteza altfelă, și 
credea că-i altă minune. Unulă dicea> 
că-i bâta lui Sarsailă, altuia ba că-i to- 
iagulă lui de dile mari, ală treilea, mai 
sfătosă decâtă mintosă, ba nu, că asta-i 
pipa necuratului.*  „Curată pipă... să ve
deți".... și cu aceste cuvinte îi prinse 
țeva în gură cum prindl țeva dela pipă.

Deră lucrulă naibii, că n’oiu dice 
alta, chiar atunci umblase ună altulă la 
cocoșă și puși a fiindă încărcată tună una 
și.... ventă.... Săcuiulă sbdră câtă colo.

„Ciudată pipă!" dică ceilalți clăti- 
nândă din capă

Când pocnesce,
Se ciulesce,
Așa mi-te scuipesce, 
Fața tutunu’țl negresce, 
Uite ca pe ortaculă, 
Pe care mi’lă și duse draculă!"

In Betfia, la 28 Maiu.
Ionii Koevary

MULTE SI DE TOATE.î _ _______
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100 urme de afundă. Laculă era ținuta 
în freu de ună iază de 110 urme înaltă, 
700—1000 urme de lată și la capâtulă 
de josă de 90 urme de grosă. Apa la
cului s’a revărsată până în depărtare de 
28 milurl și era de 40 urme afundă când 
a năvălită asupra orașului Iohnstown.

Tn drumulă loră spre Iohnstown va
lurile au măturată orașulă South Fork 
cu 600 de case și 2000 locuitori, apoi 
localitățile Mineral Point cu 800 locui
tori, Conemangh cu 2500 și Wood vale 
cu 2000 omeni. Când se apropia povo- 
iulă sute de omeni se suiră pe pomi, 
unde îșl căutaseră scăpare. Der furia 
apei scose pomii din rădăcini și-i duse 
cu omeni cu totă.

In orașulă Iohnstown deodată au fost 
copleșite de apă tote casele, fabricele, 
podurile și duse de valurile cele turbate 
cu omeni cu totă, formândă ună chaosă 
grozavă. In timpă de-o jumătate de 
oră numai două coperișe de casă se mai 
vedeau din apă. Dărîmăturile luară focă 
și înotau în flăcări. Nenorociții locui 
tori erau acum siliți să sară de pe bâr
nele, cari ardeau în apă, și vaetele loră 
erau înfricoșate. Casele, ce erau duse 
de apă, se grămădiră la podulă celă mare 
într’o massă de-o lungime de 3 pătrare 
de milă. Acestă massă se aprinse și 
ceea ce au cruțată valurile, a cădută 
jertfă flacăriloră. ț)ecl de case pline de 
omeni pe coperișe erau duse cu repezi
ciune de valuri.

După cum se telegrafiază din Londra, 
au perită în urma acestei grozave ca
tastrofe 20,000 de omeni și optă orașe 
și sate au fostă cu desăvârșire nimicite. 
De când cu cutremurulă din Peru în 
1868 nu s’a mai pomenită o asemenea 
nenorocire. In Iohnstown se scoseră în 
Ziua dinteiu și a doua dintre dărîmăturl 
1800 de cadavre. Două persone au fostă 
aflate încă în vieță. Tâlharii jăfuiau ca- 
davrale, și furau celoră suferinZl lucru
rile de mâncare ce li-se trimiseră de că- 
tră omenii milostivi. In vr’o 20 de ca
șuri tâlharii au fostă omorîțl în modă 
sumară de cătră locuitori. Paguba pri
cinuită de inundare se prețuesce la 40 
milione dolari.

*
Consumațiunea camei de cală.

In 1856, Isidore Geoffroy-Saint-Hi- 
laire, într’o operă de mare însemnătate 
asupra substanțeloră alimentare, se plân
gea, vorbindă de carnea de cală, că 
suntă o mulțime de Francezi, cari nu 
mănâncă carne, și cu tote acestea milione 
de chgr. de carne forte bună să pierdă fără 
folosă. De atunci mulțămită silințeloră 
d-lui Decroix, fostă veterinară militară, 
carnea de cală se mănâncă pretutindeni 
în Franța. După o lucrare a aceluiași 
d. Decroix resultă, că dela 1866 pănă la 
1888 s’au consumată numai în Parisă 
275,660 cai, asini și catâri, seu după 
pondă: 59,926,290 kilograme de carne 
dela aceste animale. Consumațiunea a 
mersă progresâudu mai alesă dela ală 
doilea semestru ală anului 1870; adl se 
află 132 măcelării unde se vinde carne 
de cală. Din Parisă hippofagia s’a pro
pagată în provinciă. Acum suntă în 
tote orașele Franciei, măcelării pentru 
carne de cală; încâtă nu se mai aruncă 
decâtă caii morțl de bolă, seu pre slabii 
seu pre bătrâni, seu mai de'grabă prea 
storșl de puteri. In adevgră, ună cală 
bătrână, de 20 ani, în bună stare și o- 
dihnită, e mai fragedă decâtă ună cală 
tenără, slabă și obosită. Carnea de cală 
are avantagiulă de a fi cu jumătate mai 
eftină decâtă cea de vacă și se pretinde 
oă e mai hrănitare, căci e alcătuită nu
mai din materiale bune.

*
Unu biletu pentru irumulu de feru dela pămdntu 

la sore.
Ună Americană, fkcendă o glumă, 

a calculată câtă ar costa călătoria pe 
calea ferată dela pământă pănă la sore, 
presupunendă c'ar reuși când-va legătura 
asta, și a ajunsă la resultatulă, că ună 
astfelă de biletă ar costa 930,000 
dolari. După tarifulă căiloră ferate ger

mane, luându-se de basă depărtarea mij
locia de 150 milione kilometri, ună bi
letă pentru clasa II ar costa fi3/, miliZne 
maree (â 60 cr.) Disposiția regulamen- 
teloră germane, că biletele nu se potă 
da la alte persone, într’o astfelă de că
lătoria nu s’ar pute îndepini; biletele ar 
trebui să potă trece ca moștenire celă 
puțină la dece generațiunl, pentru-că, 
decă călătoria ar urma cu-o iuțelă de 
60 kilometri pe oră, ar ține 2.500,000 
bre, seu 104,1662/3 Zile, său 285 f/3 ani.

*
Turnulu Eiffel în briliante.

O firmă din cele d’âutâi de giuva
ergii (argintari) din Parisă, Martin Posno 
și Comp., a venită la ideea să imiteze 
turnulă lui Eiffel în aură și briliante. 
Obiectulă este înaltă de ună metru și e 
prelucrată din 40 kilo aură și 25—30 
mii briliante, cari laolaltă representă o 
greutate de 3000 carațl. Articolulă este 
o adevărată lucrare de artă. Turnulă 
este imitată credinciosă în tote amă
nunțimile. Se potă vede la elă pavilo- 
nele, restaurantele, redacțiunea lui „Fi- 
garou și tote celelalte particularități ale 
originalului. Stegulă tricoloră de pe ver- 
fulă turnului este compusă din safire, 
briliante și rubine. In lăuntrulă turnule
țului se află o lampă electrică. înfățișa
rea întregului obiectă, compusă numai 
din aură și petrii scumpe, e fermecătore. 
Elă va fi așeZată în curândă în palatulă 
esposițiunei.

*
Cu musca pe căciulă.

Din America ne aducă diarele ur- 
mătorea întâmplare dintr’ună orașă, în 
care falsificarea articuliloră de băcăniă 
este la modă: Ună domnă cumpără 6 
funțl de zachară, și observa că acesta 
este binișoră mestecată cu nisipă. A 
doua di publica în diare o notiță: „Nu 
treceți cu vederea! La ună băcană de 
aici am cumpărată 6 funțl de zahară, în 
care am găsită ună funtă de nisipă. 
Decă respectivulă omă de nimica îmi 
va trimite 6 funțl de zahară veritabilă, 
nu’lă voiu da de golă.“ Ce sâ veZl? în 
diua următore se trezesce cu cinci pa
chete de câte 6 funțl zahară dela toți 
cinci băcanii din orășelă.

*
Revoltă de femei.

Se anunță din Sofia, că mai multe 
sute de femei de țâranl au vrută sâ îm
piedece cu puterea dărîmarea unei bise
rici, pe care comuna hotărîse a-o delă- 
tura din motive de regulare. Femeile 
aruncară cu pietri asupra poliției; se 
chiemară pompierii, cari împroșcară cu 
apă în ele, der fără resultată. Numai 
miliția le-a putută împrăștia.

*
Unu originală.

O istoriă hazlie s’a petrecută Mier
curi după amiadă la una din porțile ex- 
posițiunii din Parisă. Ună englesă se 
presinteză fără biletă și dă controlorului 
o monedă de doi franci. Controlorulă 
îi observă, că nu pote sâ primescă bani, 
și că visitatorii trebue să vie cu bilete 
de intrare, cari se potă lua cu înlesnire 
dela comisionarii ce staționeză număroșl 
în prăjina exposițiunei.

— N’am încredere în omenii ăia, răs
punse Fnglezulă, și preferă să-ți plătescă 
d-tale prețulă intrării.

Controlorulă, refusândă d’a primi 
banii,Englezulă îi presinteză pe rândă o 
piesă de douăZecI lei, apoi ună biletă 
de o sută,și în cele din urmă ună biletă 
de o miiă de franci.

Vădendă controlorulă, că nu pote să 
înfrângă îndărătnicia originalului, se ho
tărî de scose ună francă din busunarulu 
său și a trimite pe unulă din cei doi 
gardiști, ce stau de pază la portă, ca 
să cumpere ună biletă, care costă 70 de 
bani.

Englezulă ia biletulă, bagă în bu- 
sunară restulă de trei-decl bani ce’lă 
aducea, dă câte o hârtiă de două-ZăcI 
de franci celoră doi gardiști și intră 
cu gravitate în exposiție, după ce pre- 
sintâ biletulă de intrare controlorului, 

care se alese cu ună francă scosă afară 
din pungă. *

Unu principe călugeru.
Principele Ferdinand de Croy, pănă 

acuma oficeră în garda prusiană, a eșită 
din armată și a plecată la Roma spre a 
se pregăti pentru tagma preoțescă.

*
Ierusalimulu erăși orașu ovreescu.

Ierusalimulă capătă de nou carac- 
terulă său vechiu etnografică. In anulă 
1880 nu erau în Ierusalimă mai multă 
de 5000 de Ovreiu, er astădl suntă în 
Ierusalimă mai multă de câtă 30,000 de 
Ovrei. *

Descoperire.
— Scii dumneta de când suntă goi 

sălbatici ?
— Apoi de când lumea...
— Ba nu, ci de când i-a des.ope- 

rită Cristoforă Columbă.
sjo

Unchiulu și nepotulu.
Duci o vieță de desmățată. De aceea 

o să mori tînără, pe când eu o să tră- 
escă o sută de ani.

— O sută de ani 1 Ah, unchiule, 
cum îți place să ’ml spui totdeuna lu
crurile cele mai neplăcute.

*
Afacere gravă.

A... mare duelantă, primesce visita 
unui pretină ală său, care îi Z^e cu 
grabă:

— Amice, am trebuință de doi 
martori.

— Te bați! esclamâ A... încântată.
— Nu mă bată, ci mă însoră.
— A, apoi atunci, Zis^ duelautulă 

cu fața îngrijată, afacerea e multă mai 
gravă!

Târgurile din Ardeam și Ungaria propria.
Dela 1 — 15 Iuniu. 1. Clușiu, Mălîn- 

cravă, Proștea Mare, Orăștiă, Făgărașă. 
(Recașă, Nagy-Gaj). 2. Silvașulă de susă, 
Seliște, Barotă. (Făgetă). 3. Gheorghio- 
Sân-Miclăușă, Bațonulă mare, Varheghiu, 
3—8 tergă de lână în Brașovă, Bircă, 
Motișdorfă, (Tîrnavia). 4. (Aradulă nou). 
5. Bogyon, Becleană, Mănărade, Eted, 
Cetatea de baltă, Marpodă, Monoră, 
Șarpatocă, Sân-Paulă. (Giuri Raabă, 0- 
radea mare). 6. Banița săsească țBăița 
săs.) iTemeșă-Butinu, Baia mare). 8. Baia 
de Crișă, Dobra. (Denta, Detta). 9. Deeșă 
Jibotă. 12, Racoșulă infer., Vințulă de 
josă, Csaki - Gărbău, Cică-Carțăfalău, 
Ghiurcium, Șeica mică, Mocfalău, Pan- 
ticelă, Șomcherecă, Turda, Cinculă 
mare, Noustadtă. (Stuhlweissenburg, 
Tocai, Căpălnașă, Chichinda mare) 13. 
(Baia mare). 14. Odorheiulă săcuescă. 15. 
Cheșa, Mercurea, Teaca, Brașovă, Sereda, 
Sepsi-Sângeorgiu. (Buda, Panciova.)

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 3 
Iuniu n. starea rîmătorilord a fostă de 127.738 
capete, la 4 Iuniu au intrată 1057 capete și au 
eșită 1172 remânendd la 4 Iuniu ună nu
mără de 127623 capete. — Se notezi: marfă un- 
gwrescă veche, grea dela 46 pănă la 47 cr. — 
marfă ungurdscă tineră grea dela48'/2cr. pănă la 
49'/, cr., de mijlocii dela 48'/2cr. pănă la 49 cr, 
—ufdră dela 48 cr. pănă la 49 cr. — marfă 
[Irăntscă grea dela — pănă la — — cr._  de
mijlocii dela 48 pănă la 49 cr. — ușoră dela 
4S 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 serbe'scă grea dela 48—49— cr. tran
sito mijlociă grea dela 46 —47 cr. transito 
ușoră dela 45—46 cr.— Porci îngrășatl de unii 
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 4'/2.

Trageri la sorțT.
Losuri dela 1864 s’au sortată la 1 

crt. seriele: 65, 507, 795, 848, 899, 991, 
1376, 1459, 1535, 1589, 1666, 1689, 1951, 
2046, 2153, 2202, 2373, 2846, 3071, 3314, 
3415, 3517, 3569, 3611, 3768, 3895.
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Prețul por
100 chilgT.

O
ua

i 
pe

r dela pănă

Grâu Banațenescd — — 1 —.—
Grâu dela Tisa 79 7.15 ; 7 20
Grâu de Pesta 79 7 10 1 7.15
Grâu de Alba-regală 79 7 15 1 7.20
Grâu de Bâcska 79 7.15 7.20
Grâu ung. de nordâ 79 7 10 | 7.15

Cursul fi pieței Brasovâ

Semințe 
vechi ori neuS soiulu Calitatea 

per Hect.
Prețul per
100 chilgr.
dela pănă

Secară — 7(5—72 5 7o 1 5 90
Orzil Nutreț, ii 60.62 5.60 6.—

de vinars 62.64 6 20 6 80
de bere 64.66

Ovesd 39.41 5.30 45.70
Cucuruzii bănăț. 75 4.60 4.65

alt soiu 73 4.40 4.55

Hirișcă
n
» — 525 5^5c

Producte div. Soi uld Cursulfi

dela | pănă
Sem. de trif. Luțernă ungur. _____ —

— francesă

roșiă 52.— 56.—
Oleu de rap. rafinatd duplu 37.50 38-

c Oleu de in 6.25 6.50
Șe 
Si

Uns. de porc dela Pesta 58.50 59.—
H dela țeră — —.—

e Slănină sventată 52.50 53.50
2 afumată 56.— 57.—G Său 28.— 29.
8 Prune din Bosnia în buțl 7.— 7.25

din Serbia în saci 6.75 6.95O Lictard slavonu nou
<3 bănățenescu

Nuci din Ungaria
p Gogoși ungureșei

ÎL, serbescl
Miere brută

galbină strecurată
Ceară de Rosenau 118. 120

14.25
18.50

Spirtiî b iutii 14.-
• Drojdiuțe spirtde 18.—

Bursa din Bucuresci din 5 Iuniu

din 8 Iunie st. n. 1889.
Bancnote românesci Cump. 9.43 Vend. 9.45
Argintă românescă - „ 9.36 n 9.40
Napoleon-d’orI- - - „ 9.46 n 9.49
Lire turcesc! - - - 10.60 M 10.65
Imperiali ... - „ 9.60 n 9.65
GalbinI „ 5.50 5.56
Scris, fonc. „Albina“6u/0 n 102.—

n r „ 5°/o „ 98.59 M 99.’—
Ruble rusescl - - - „ 123.50 .. 124.50
Discontuld - - - - 6’/2-8»/0 pe anii.

102.15
96.75

5.64
9.49

58.321/, 
119.45’

"V aloră 0//o se cnmp.
Rentă română perpetuă 1875 5'7» 98.'/,
Renta română amortisabilă . b°ln 97.'/,

dtto.................................. 4°/o 85.—
Renta rom. (rurale convertite) 6«/0 ioo.3/4
Oblig, de statii C. F. Române 6°/, _ ._

idem idem .... 5°/. ____
Imprumutuld Openheim 1866 . 8% _ ._
împrumutului Oraș. Bucuresci . 5»/0 89.'/,

idem idem din 1884 5°/o
Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 _ __
Credit fonciaru ruralii . 7°/. 105.'/,

idem idem . 5°/o 97.5/,
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7%

6»/0
105.'/.

idem idem .... 102.3/,
idem idem . . . . 5’/0 95.'/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5°/n
10 fr

82.'/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 256.—

Banca Națion. uit. div. 78.15
V. N.
500 1015.—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 264.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 238.—
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 . . .
Rubla de hârtie . . . — 2.70

Banca Națion. a României
Scompt, 6'7„Avansuri pe efecte . 7%
Avansuri pe Lingouri . . 7%

Cursulu la bursa de Viena 
din 7 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4"/0...........................
Renta de hârtiă 5°/n
Galbeni împărătesc!........................... .....
Napoleon-d’orI................................ .....
Mărci 100 împ. germane - - - .
Londra 10 Livressterlinge - - - .

Editorii și Redactară responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Farbige Seidenstoffe von 60 kr. bis fi. 7.65 ■ 
p. Rlctcr — țjkitt Hili' țjciniiftert (circa 2500 vcrfcb. galben îmb 
Dcffiitsi.

Gestreifte und karrirte SeidenstofiFe von 80 kr. 
bis țî. 6.55 P- lllct. — (ca. 650 vcrfib. î>cfl.) — rcrf. robcn» imb fttttfmcifc porto» mtb 30II- 
frci bas JfabrifsDcpot (». SleiKiehers (K. u. K. fioflicf.) Kiîricia. IHuftcr umgctțcnb. 
Sricfc foftcn (O fr. porto.

ALBINA"
Instituia. ie credita. și de economii

FILIALA BRAS0VU
9

Amanetezi hârtii de vaiereȘI DE CELEA ROMÂNESGI
până la 85% din valorea loru după cursulu de 
anume cu interese de
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. tl. 
6'/.,% decă suma împrumutului este sub v. a. ti. 

Inlbrinațiuin mai de aprope se potîi 
diliiiciL în biroulu institutului, piață 
90, dela 8 2 ore d. p.

1000.
1000.

ScLutzin&rkâ.

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

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (veuturl), răgăelă acră, colică, ca
tarii' de stomachu, acrelii, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață si vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiate, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată și de liaemorhoide. — Preț ulii unei sticle dinpreună cu pres- 
crierea'tlc întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de marc "0 cr.

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

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

se află la fie-care sticlă.
"Verita'bile se află, xnaă în t6te farmaciile.

Avertisment u! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de R 
multe ori. — Ca semnă, că suntu veritabile, servesce învălitdrea roșiă provădută eu E 
marca do protccțiune de mai susfl, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în- E 
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită M 
îu tipografia D-lui H. Gusok în Kremsier. >

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemcn, farmacia la ,,Biserica Albă“. S 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Ickelius; farm. K. E. Schuster; I 
farm. Heinrich G. Obert-. farm. Ed. Kugler la „Higiea" ; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu. i

Băile Tiișniulu: farmacia Alex. Dobay. Cohnlmă: farm. Ed. Melas, farmacia X. g 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgăraștî: farm. v. Bildner, farm. ■ 
Hermann Sz. Szt. Gybrgy: farm. Vial. Beteg, farm BaraSăs Fer. 13,52—10 ^8

0 prăvălia de fierărie |
situată în pieța Făgărașului de preste 40 de ani, întocmită X 

; frumoșii, bine cercetată de mușterii bunî și solicjî, provecjută 
Q cu mărfurile necesare, frumosu asortate se vinde din cause 
O familiare sub condițiunî forte favorabile.

Informatluni dă admlnistrațiunea acestei foi.x 92,2

cause

Rugămi'i pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștalii si minierii de pe fășia sub care an primiți! diarnlu nostru până acuma.

AcSministrațiunea „Gazetei Transilvaniei.“

■K

âttsasiose.-
AvtoiîlA. NccozianM, — qunlunque rlceve aubito e 
grup.iminente; Profeții ecc. delle macciiine da 
Ferivcrc e da copiare, le piu nuove, piu solide ed 
x tnigiînr inercato.
Plttn Otnnnn Fabbrk a di macchine da scrivere e da 
UllU uLu'luli copiare. BerllnoSW.Friedrichstra.sse243.
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•J88T Numere singuratice 
din .Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se poți! cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht A Ziliicli.
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


