
Reiacifrma, Adminisnauunea si 
Tipojrala:

BRAȘOVU, pla]a mare Nr 22. 
Scrisori notran?K.‘c nu ae pri 
mescu. Manusorip t nu co re- 

trimi u !
Bliniile us arnmn; 

Brafovu, piața rrar? Nr. 22. 
inserate mai prim eseu în Viena 
Hudoif Masse, Hattseiudtiti <t- Vogler 
(Oto Maas), Heinrich ScJitdtk, Alois 
litrndl, M,Dukes, A.Oppslik.J. I>an- 
niberg ; în Budapesta: .1. P Guld- 
bergtr, AutouMetei. EckdeinlJsmat; 
!n Frankfurt: G. L. Daubs; în Ham

burg : J. Steiner.
Prețul inaerțiuniloru: o seria 
garmondu pe o col6na 6 cr. 
in 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina III-a o 
■ eriă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

(2STTT1x.xZ±:~"2T DE UZ "1. UZ ATZH:

„Gazeta“ iese In fie-care d

Abonamente pentro Austi j-Daguria
Pe unu anu 12 fi., pe șâseluni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
Penirn România și sîrăinăiaîc

Po unu anu 40 franci, pe șâso 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumoră la tâte ufi- 
cic'j postule din întru și din 

afară și la dd. colectori.

Abonamentnlu pentru Brașovu: 
laadministriițiune, piața mara 
Nr. 22, etagiulA I.: pe unu anu 
10 fl.. pe șese luni 5 fi., pa trei 
luni 2 fi. 50 cr. Cu du s ul ii în 
oasâ: Pe uuu anu 12 fi- Pe 
b6bo luni 6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Unu usemplaru 5 cr. v. sân 

15 bani.
AtAtu abonamentele cAtu și 
inserțiunile sun tu a se plăti 

înainte.

Nr. 125.—Anulă UI. Brașovu, Duminecă. 4 (15) Iunie 1889.

Brașovu, 3 Iunie
Intr’unulă din numerii trecuțl 

amă vorbită de marele neajunsuri 
și de multele pagube, ce le suf'e- 
rimu noi Românii și causa nostră, 
pentru că nu este între fruntașii 
și conducătorii noștrii acea unire 
și bună înțelegere, fără de care 
lupta nostră pentru dreptate ră
mâne sterpă și nu pbte dobendi 
resultatele dorite.

Amu arătată că slăbiciunile 
și patimele nbstre proprie, precum 
ambițiunile deșerte și invidiile 
personale, nepăsarea ș. a. suntu 
piedeca de căpeteniă, că nu pu- 
temu lucra totdeuna și necurmată 
în strînsă unire pentru apărarea 
drepturiloru poporului năpăstuită, 
de unde apoi urmeză că acesta 
rămâne de multe ori fără de nici 
o conducere, espusu tuturoru în- 
rîuririloră și uneltiriloru dușmă- 
nose.

Nu trebue se trecemu însă 
cu vederea, că. contrarii neamului 
nostru nu dormă, și că decă le 
vine la socotelă când ne vede 
certându-ne între noi, ei se silescu 
de altă parte a nutri mereu fo- 
culu vrajbei și alu neînțelegeriloră 
în sînulu nostru și a băga frică 
în poporu și în fruntașii și con
ducătorii lui cei vrednici și de 
bună credință prin totă felulu de 
amenințări, cercetări, opriri, înrîu- 
rirl și prigoniri.

Nu este der, precum amu spus’o 
de atâtea ori, numai patima și 
fanatismulu de rassă, de care se 
conducă contrarii noștri politici 
și naționali, ci ei înainteză după 
ună plană ală loră sistematică, 
amesurată devisei: Să-i desbinămă 
mai întăiu și apoi îi vomă face 
pe toți se îngenunclie!

Politica acesta a contrariloră 
limbei și ai naționalității nostre 
amă numit’o noi politică de „te- 

remtette*.  Ea are de scopă să ne 
facă se uitămu de drepturile nos
tre, și desbinându-ne și înfricân- 
du-ne se ne facă cu neputință ca 
să ni le aperămu umeră la umeră, 
în deplină solidaritate.

Mai trebue se-o spunemu ore 
ce multă au păcătuită aceia din
tre noi, cari n’au fostă destulă de 
băgători de seină, seu au fostă 
slabi de ângeru și au ascultată 
ici de vorbele amăgitore ale 
unui fișpană ungurescă, dincăce 
de amenințările neîntemeiate ale 
unui inspectoru de școle ungu
rescă, dincolo de șoptele altoră 
funcționari unguri și au sprijinită 
astfelă, cu voiă ori far’ de voiă, 
acea politică periculbsă de desbi- 
nare și de destrămare.

Resultatele le vedemă. Pretu
tindeni, unde Românii au avută 
conducători harnici și de sine stă
tători și unde au lucrată cu toții 
în deplină armonia, ferindu-se de 
amăgirile și intrigile contrariloră, 
ei și-au sciută câștiga respectulă 
acestora și căușele loră nu au su
ferită atâtea lovituri. Acolo însă 
unde s’au desbinată ei între ei, 
au ajunsă stăpâni absoluțl pe si- 
tuațiune fișpanii și alte unelte de 
ale guvernului.

De aici mai urmeză încă ună 
lucru de cea mai mare însemnă
tate pentru ună poporă ca ală 
nostru, care are a lupta cu atâtea 
piedecl și greutăți. Urmeză că 
starea nostră politică de astăcjl 
ar fi cu multă mai ușără, decă 
nu numai în unele ținuturi și în 
anumite cașuri, ci pretutindeni și 
la tote ocasiunile amă fi pășită 
cu rândurile strînse și cu energiă 
pentru poporulă nostru.

Bine că s’a proclamată și s’a 
primită cu însuflețire în adunările 
nostre, ca se procedemă în tfite 

solidară. Der cum s’a pusă în lu
crare acestă programă ?

Vaietele și țipetele, ce le au- 
cjimă din diferite părți, aci că 
unora li se ia averea, aci că al
tora li se ia un dreptă seu li se ame
nință o șcdlă, ne arată cum s’a 
pusă în lucrare.

Lucrând,! fiecare de capulă 
său pentru totă felulă de interese 
mai mici speciale, au uitată cu toții 
de interesulă celă mare generală, 
care era de a pune stavilă volni- 
ciiloru și uneltiriloră printr’o pur
tare demnă și impuitore națională.

Șovăirile și desbinările au în- 
curagiată totă mai multă pe con
trari, așa că acum cuteză a ne 
ataca și în acele ținuturi, unde 
suntem ă mai compacțl și mai 
solidari.

De aici pbte fiăcare se tragă 
învățătura, ce va se cjica solida
ritatea națională, ce multă pote 
pierde poporulă română fără ea 
și ce multă pote câștiga decă cu 
toții în unire și cu vredniciă ne 
vomă apăra în potriva acelora, 
cari voiescă se ne cutropescă.

ZESe'xrista, politică.
Din năuntru. In cursulă desbateriloră 

din dilele din urmă asupra bugetului, 
s’a descoperita de cătră deputatula opo- 
siționala Polonyi, că unii deputați gu
vernamentali iau bani dela cei cari alergă 
la protecțiunea loru, ca să le procure 
câte o funcțiune. A și citata una casa, 
în care arăta, că deputatula Varady a 
luata chiară 400 fi. dela una individa, 
ca să-i procure o slujbă și nu i-a pro- 
curat’o. Varady mai e cunoscuta din- 
tr’una procesa pentru decorații. Ela se 
obligase să procure unui speculanta 
ordinula coronei de fera cu titlulă de 
cavalera, pentru 30,000 fl. Acesta s’a și 
întâmplata, der mai târdiu i-s’a luata în- 
dărătă speculantului ordinula și titlula 

pentru fapte nedemne; lui Varady i-a 
intentata apoi procesa să-i dea îudărătă 
cei 30,000 fl. Președintele camerei a de
clarata din parte-i, că a primita și pri- 
mesce multe scrisori mai alesa în con
tra deputațilora, cari sunta și advocațl, 
în afaceri de bani. A trebuita să fiă una 
guverna tiszaistă, ca corupțiunea să ia 
atâta întindere.

In camera deputațilora s’a votata 
bugetulu, după-ce s’a făcuta multă pa
radă cu pretinsula „geniu" ala nației 
ungurescl, pentru care s’a ceruta și s’a 
promisa să se facă de tote, der nimica 
pentru bună-starea și cultura naționali- 
tățilora nemaghiare, ci numai pentru 
ideia nebună de maghiarisare, ideiă care 
de altmintrelea nu se va realisa nici
odată.

In camera magnațilora s’a vorbita 
puțina asupra bugetului, der și acolo s’a 
făcuta paradă cu „geniulă" nației un
gurescl și episcopula Schlauch a dată 
a se înțelege, că politica culturală a gu
vernului trebue să fiă maghiarisarea. Un 
membru ala camerei magnațilora, cu- 
noscutula inimica ala Româniloră, Paul 
Hunfalvy (fosta Hunsdorfer), a mersa 
pănă a se amesteca și acolo, unde nu-i 
ferbe ola. întrebă adecă pe ministrulă 
Csaky, decă are cunoscință, că în Ro
mânia se folosesce în șcăle o chartă, în 
care mai jumătate din Ungaria ar fi în
fățișată ca făcenda parte din România, 
fiindcă se dice în chartă: „România și 
proviinciile române învecinate". Minis
trulă Csaky răspunse, că resolvarea a- 
cestei interpelări cade în sfera de acti
vitate a ministrului-președinte, der liniș- 
tesce camera cjicăndă, că guvernulă va 
cerceta afacerea și o va resolva în mod 
corăspundătoră.

Și pe când se face șovinismu în 
dietă, pe atunci ministrulă ungurescă 
pregătesce a săverși în adevără aten
tate de maghiarisare și în contra scole- 
lora grănițerescl române din fostulă re- 
gimentă I de graniță, în suduia Arde
iului. A data adecă poruncă, ca aceste

FOILETONULU „GAZ. TRANS".

COLONULV.
Sclxiță.;d.e isicra-v-nxi ita.lio.XLC, 

de Iosef Erler.

Contele Sylvestri ședea întinsă pe 
canapea, îmbrăcată într’ună costumă de 
dimineță elegantă și comodă, și se uita 
la inelele de fumă, ce le sufla în aeră 
dintr’o țigară turcescă.

Elă nu vedea însă norii cei cenușii, 
ce se formau din fumă, ci înaintea ochi- 
loră spiritului său apărea din nori o cetă 
de fete încântătore, îmbrăcate în costume 
strălucitore de cele mai frumose și mai 
diferite colori, și în mij locul ă loră Far- 
falla, cea dintâi jucătore, care c’o seră 
înainte avusese celă mai mare succesă pe 
scena vestitului Teatro Massimo.

Contele Sylvestri încă contribuise 
la triumfulă Estrellei Farfalla printr’o 
diademă, o mică operă de artă în ce 
privesce esecutarea ei, pe care i-o dăruise 
și cu care în sera succesului ea îșl îm
podobise fruntea, sternindu adevărată ad
mirare între femei. Nu-i vorbă, costase 
diadema o mică avere, der ce-i păsa lui ? 
Pentru elă era o răsplată bogată biletulă 
celă parfumată, cu care Estrella tocmai 
îlu invitase pentru astă-seră la ună 

prândă intimă și apoi moșiile lui de 
mii de jugăre îi aduceau destulă venită, 
căci colonii (clăcașii) plătiau.

Și totă mai desă se înălțau norii 
de fumă din țigară, ca și cum a’-eau 
să acopere dinaintea ochiloră lumei în
cântătorul ă tablou, ce părea că’ntine- 
resce fața veștejită a contelui Sylvestri.

— „Escelență"! răsună o voce din 
dosulă perdelei de nori.

— „Ce vrei, Filippo! Nu te-am 
chiămată."

— „Mă rogă de iertare, Escelență, 
der colonulă Benedetto Murani așteptă 
de trei ore, ca să fiă lăsată înăuntru la 
Escelență Vostră.

— „Ce ? Nu cumva îșl perde răb
darea? Atunci să’nvețe să mai aștepte; 
sclavii și cânii trebue să fie dresați la 
strigătulă stăpânului. Cară-te 1.... Nul —
stăi! Mișelulă îmi vine tocmai bine la 
mână, — decă pote elu perde trei ore 
în anticamera mea, asta-i o dovadă, că-i 
merge prea bine. Să’nvețe să-și folosescă 
mai bine timpulă și să plătescă arendă 
mai mare.u

Aruncă apoi în cămină țigara, ce’i 
se stinsese, îșl aprinse una prospătă și 
se’ntinse a lene pe canapea, pe când 
perdeua cea grea și verde de catifea, 
care acoperea intrarea în casă, fu dată 

la o parte și o figură slabă și înaltă, 
în nisce haine vechi și tocite, intră în 
odaia cea luxosă. Era unu contrastă 
straniu și pătrundătoră : Benedetto Mu
ralii, colonulă, îți înfățișa icona miseriei 
celei mai cumplite, er Escelență sa, con
tele Sylvestri, icona vieții îmbuibate și 
dăsfătate.

— „Escelență"! dise clăcașulă tre- 
murându-i buzele și învîrtindu-șl pălăria 
sa tocită și ruptă între slabele-i mâni.

— „Taci! N’am timpă pentru tine; 
să isprăvimă curendă. Ce plătescl tu 
arendă, Benedetto Murani ?

— „Șese sute de lire pe ană."
— „Bine. De acll înainte vei plăti 

optă sute."
Pe buzele colonului se furișă ună 

rîsă desprețuitoră.
— „Escelență, ca să fiă suma ro

tundă, poți să dicl și o miiă".
Contele Sylvestri sări în susă.
— „Ce? Cutezi să mă provoci? Hei 

bine, fiă cum dicl. De aci înainte îmi 
vei plăti o miiă de lire arendă."

— „Și cine mă va sili să-ți plătescă, 
Escelență?"

— „Eu! Nu cumva te’ndoescl de 
buna mea voință?"

— „De voința d-tale? Nu! Esce- 
lența-Ta mi-ai dovedit’o destulă de sim- 

țitoră. Aveamă o familiă, o soțiă și cinci 
copii, pentru cajl câștigamă polenta (mă
măliga) în sudorea feței mele pe Maso, 
ce oluasemă în arendă dela tatălă d-tale. 
Elă îmi dase Maso, fiind-că-i făcusemă 
ună serviciu. Prăpăditulă de câne Be
nedetto Murani să facă ună serviciu 
atotputernicului conte Syilvestri! Esce • 
lența-Ta rîdl — din parte-mi poți să nu- 
mescl acestă serviciu și o datorință blăs- 
tămată — amă luată de soțiă pe Ro- 
sina, o fată de bucătăria dela castelă, 
fiind-că așa a poruncită d-lă conte, 
și dădui copilului ei ună nume cinstită 
erășl fiind-că așa a poruncită domnulă 
conte. Pentru aceea am căpătată în 
arendă Maso Supramonte și am plătită 
la PascI și la St. Miehailă în fiă-care 
ană câte-o sută de lire. Acesta era ună 
preță omenescă, ce mi-lă făcuse tatălă 
d-tale, și elă scia de ce a făcută așa, 
familia nostră se îmulți repede și multe 
sudori am vărsată pentru ea, ca să-o 
nutrescă din lucrulă mâniloră mele, Es
celență, căci și decă n’am fostă prea 
mândru de a lua de soțiă pe Rosina, 
totuși n’am fostă atâtă de miserabilă, 
ca să primescă în dară dela tatălă d-tale 
măcară ună singură creițară, după ce ea 
devenise soția mea “.

Contele Syilvestri făcu o mișcare 
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școle din ținutulă Făgărașului și alO. Si- 
biiului să se predea administrațiunii po
litice cu averile lord cu totfi și efori
ile școlare să le alegă administrația. 
Grănițerii au ținută adunare, sub pre- 
ședința energicului și vrednicului lorii 
conducătorii br. Ursu, au alesă o depu- 
tațiune, în frunte cu căpitanii Stanciu 
și Cosgaria, care să lucreze o adresă și 
să i-o prede ministrului, cerendu-i să-și 
retragă ordinul său nedreptă și să res- 
pecteze drepturile acestoră școle româ- 
nescl. Br. Ursu a dată inspectorului 
școlară ungurescă, care cerea să se pre
dea neamânată scolele administrației po
litice, următorulă răspunsă demnă: „Nu 
voiu preda nici o scolă, pănă nu se va 
decide causa definitivă; numai forța bra- 
chială mă va pute covârși deocamdată! “

Din afară. In timpulă din urmă s’au 
lățită cele mai neliniștitore sgomote cu 
privire la situațiunea politică. Înarmă
rile Rusiei, comanda a patru milione de 
cisme pentru armata rusescă, care să 
se predea în timpă de două luni, înfiin
țarea de bucătăiii militare de-alungulă 
căiloră ferate din vestă și a unei nouă 
magazii mari în Varșovia, scirea despre 
o nouă conversiune de valon rusescl; 
apoi reaședarea Mitropolitului sârbă Mi- 
hailă în scaunulă Mtropoliei, scirea des
pre intențiunea Rusiei de a înființa o 
mare Serbiei cu Bosnia și Erțegovina îm
preună și despre intențiunea Porții de a 
ceda Serbiei Novibazarulu ; în genere cele 
ce se petrecă în Serbia, situațiunea 
critică a principelui Ferdinandă în Bul
garia și mai în urmă scirea despre o 
alianță rusă-francesă-englesă : tote aces
tea au produsă mare turburară în lumea 
politică, care consideră situațiunea ca forte 
periculosă.

„Post" din Berlină, foiă oficiosă, 
spune, că relațiunile intre puterile centrale 
și intre Rusia suntu încordate. Curent-ulă 
panslavistu impinge pe Rusia spre resboiu. 
Cu ună cabinetă Catargiu în România, 
cu Hitrovo în BucurescI, cu Mitropoli- 
tulă Mihailă în Serbia și cu principele 
Nikita în Muntenegru cestiunea Orientului 
a făcutu ună pasu înainte.

Acum se mai constată, că și regele 
HfilanH lucriză dupăplaculu Rusiei. Anume 
„Correspondence de Pest" află, că Re
gele Milană e, care a propusă Sultanului 
— Milană se află acum în Constantino- 
polă — ca să cedeze Serbiei sangiaculă 
Novibazarului, în schimbulă căruia Ser
bia va lua asupră’șl sarcina de a plăti 
ea Rusiei o parte din despăgubirea de 
resboiu ce o datoresce Turcia Rusiei. 
Rusia se dice că e învoită cu acesta. In 

Viena și în Pesta a produsă mare tur- 
burare propunerea „convertitului“Milană, 
cum îi dică, fiind-că lucreză pe planulă 
politicei rusescl. „Realisării acestui fru- 
mosă plană însă, dice „Correspondance 
de Pest", îi stau în cale două pedecl: 
una e, că noi stămii în motnentulu acesta 
cu trupele nostre în sangiacu-, ală doilea, 
că coranulă interdice Kalifului tuturora 
credincioșiloră de a ceda de bună voiă 
la ghiaurl (creștini) ună teritoriu și dic- 
teză pentru acesta mortea temporală și 
eternă."

Nu mai puțină turburare a produsă 
desfășurarea programului partidei libe
rale serbesci, ală cărei sufletă e re- 
gentulă Risticl. Celă dint.âiu punctă ală 
acestui programă este : Regatulu Serbiei 
are îndatorirea principală de a procura 
poporului serbii condițiunile pentru esis- 
tența și desvoltarea sa prin unirea tutu- 
roru părțiloru îmbucătățite. Pentru ajun
gerea acestei țînte, Serbia întreține ra
porturi amicale cu acele națiuni ale pe
ninsulei balcanice, care au acee'și sorte și 
aceleși probleme. Partida liberală va nutri 
simțăminte frățescl pentru tăte națiunile 
slave, mai alesu pentru puternica împărăția 
slavă, căreia Serbia îi rămâne eternă re- 
cunoscătăre pentru sprijinulă său în 
luptele pentru esistența libertății.

Ca ilustrare a acestui pnnetă din 
programă „N. Fr. Presse" amintesce, că 
acum câteva dile foia oficiăsă sârbescă 
„Srpske Novine" a publicată apelulă 
președintelui reuniunei culturare „Sava", 
care provocă pe toți Serbii să contribue 
cu bani la înființarea unui pensionată 
pentru formarea învtțătoriloru poporali din 
Macedonia, Bosnia, Erțegovina și Serbia 
vechia.

„National-Zeitung" dice, că adl pri
virile Europei întregi suntu cu încordare 
totă mai mare îndreptate asupra Serbiei, 
unde Metropolitulă Mihailă e stăpână 
pe situațiune și e celă mai cu influință 
atâtă pe tăremulă bisericescă, câtă și 
pe celă politică.

De asemenea în Bulgaria situațiunea 
e critică. Metropolitulă Clementă, care 
a contribuită la detronarea principelui 
Alexandru, a începută să predice, ca în 
Șistovă, în contra guvernului și stăriloră 
actuale de lucruri. Foia rusescă „Graj- 
danin" dice, că situațiunea de adl în 
Bulgaria nu va mai dura multă ; îndată 
ce Bulgarii îi voru fi luată prințului loră 
toți banii, îi voră arăta ușa. Atuni Ger
mania erășl va trebui de nevoiă să se 
ocupe cu „Hecuba" și o astfelă de ocu- 
pațiunenue cu putință fără participarea 
Rusiei.

Astfelă ni-se înfățiseză situațiunea 

politică generală, ca forte amenințătore. 
Acesta nl-o mai dovedescă și nisce cu
vinte, ce s’au rostită în dilele acestea 
în camera italiană, că e posibilă, ca 
câtă mai curândă să lupte armata ita
liană alăturea cu cea austriacă.

SCIRILE 1HLEL
NoulH Episcopii ală Caransebeșului. 

Textulă preaînaltului autografă, apărută 
în „Budapesti „Kozlony" de erl, este în 
traducere românescă următorulă:

„La propunerea ministrului Meu un
gurescă de culte și instrucțiune publică, 
prin acesta întărescă alegerea archiman- 
dritului și vicarului archiepiscopescă Ni- 
colae Popea de Episcopă ală diecesei 
române gr.-or. a Caransebeșului, săvâr
șită prin sinodulă acelei diecese.

Dată în Viena, la 1 Iunie a. 1889. 
Franciscu Iosifu m. p.

Contele Albin Csaky m. p.“
Membrii consistoriului gr.-or. ală 

archidiecesei Transilvaniei s’au dusă a- 
laltaerl in corpore în locuința noului 
episcopă și l’au felicitată, că a obținută 
preaînalta aprobare.

* * *

**) O bolă periculosă, pricinuită din reua 
nutrire, bolă, care s a ivitu și între țeranii din 
România.

Fortificațiile Bucuresciloru. Joi dimi- 
neța Regele României și Principele moș- 
tenitoră, însoțiți de comitetulă de apă
rare a țării și de toți generalii din ca
pitală, au plecată să inspecteze cu 
deamăruntulă fortificațiile, ce se f că îm- 
prejurulă Bucuresciloră.

* *
Diletanții români din Blâșu invită la 

representațiunea teatrală ce se arangiază 
Duminică în 16 Iuniu st. n. 1889 în sala 
„Hotelului Națională11. Venitulă curată 
este destinată pentru ajutorarea scolei 
de fetițe din locă. Inceputulă la 7 ore 
sera. Prețulă intrării: de personă loc. I. 
80 cr., loc. H. 60 cr., loc de stată 40 cr., 
galeriă 20 cr. Biletele se potă procura 
Sâmbătă în sala hotelului dela 9 —12 
ore a. m. 3 —6 ore p. m., Duminecă de 
la 10—12 a. m., er sera la cassă. Ofertele 
mărinimose, precum și suprasolvirile se 
voră chita cu mulțămită pe cale diaris- 
tică. Programai I. „Rămășagulă“ pro- 
verbă cu cântece într’ună actă de V. 
Alexandri. Personele: Teodoreană par
ticulară bogată— D-lă Ioană P. Comană, 
Smarandița soția lui— D-ra Melania Brăn- 
dușană, Ținea vara Smarandiței — D-ra 
Aurelia Bariță, Madam Franță guber- 
nantă — D-ra Ida M. Handrea, Nicu tânăr 
— D-l Alexiu Popă, Ună lacheu— —
II. „Drumulă de feră“ comediă cu cân
tece îutr’ună actă de V. Alexandri. Per

sonele: Mama Bălașa-—D-ra Melania Brăn- 
dușană. Coconulă Matachi Nalbă — D-lă 
Basiliu Trifă. Adela fica lui Nalbă — Dra 
Ida M. Handrea. Radu ingineră topo- 
grafă — D-lă Ioană P. Comană. Cocona 
Caliopi văduvă — D-ra Aurelia Bariță. 
Kir Manole arăndașă—D-lă Alexiu Popă. 
Manolachi fiiul său— D-lă Luciană Barbă. 
Toana fată în casă- D-ra Virginia Solo- 
monă. Sava tînără țigană — D-lă Alesan- 
dru Fodoră. — III. „După teatru" co
mediă într’ună actă (după subiectulă 
francesă: Une tasse de thee). Personele: 
Mitică Bordenă presidentă —D-lă Basiliu 
Trifă. Ținea soția lui — D-ra Melania 
Brăndușană. Sucilă—D-lă Liviu Penciu. 
Anica camenieră — D-ra Aurelia Bariță. 
- IV. Jocă.

** *
In favorulă școlei de fete a „Reuni

unei Femeiloră Române Selăgiene11 se 
va arangia la 27 Iuniu 1889 în Șimleulă- 
Silvaniei o petrecere de veră care se va 
ține în pădurea morei seu la casă de 
timpă nefavorabilă în teatrulă orașului. 
Inceputulă la 4 ore p. m. Se învită prin 
acesta a participa la acestă petrecere 
cu scopă culturală. Bilete de întrare 
pentru persănă 50 cr. Participanții sunt 
rugați a se aprovisiona cu mâncări. 
Pentru comitetulă araugiatoră : A. Cosma 
m. p. președinte. I. P. Lazaru, secretară.

Esamenulă acestei scole se va ține 
la 27 Iunie dela 8 —12 ore a. m.

** *
Junimea română din jurulu Gherlei 

și a Câmpiei îuvită la petrecerea de veră 
ce se va ține în 30 Iunie st. n. a. c. 
în localitățile d-lui Iosifă Macaveiu pro- 
prietariu în Năsală, în folosulă școlei 
gr.-cat. de acolo. Inceputulă la 4 ore 
p. m. Prețulă întrărei: Pentru o personă 
1 fl. v. a. Pentru o familia 2 fi. v. a. 
Năsalu, în 14 Iunie 1889. Comitetulu 
arangiatoru. Ofertele mărinimose se voră 
chita pe cale diaristică. NB. Victualele 
rămână în provederea stimateloru fa
milii. ** *

D-lu Neoulae Dumba, membru ală 
camerei senioriloru din Viena, va cons
trui cu spesele sale o școlă rurală la 
Afumați în România.

** *
Grindină. In 12 Iunie n. s’a descăr

cată asupra Clușiului o furtună cu grin
dină, care a durată ună sfertă de oră. 
Grindina, de mărimea oului de porumbă, 
a spartă multe ferestri și a pricinuită 
însemnată pagubă pe câmpă.

** *
Pentru publioulu dela băi. Oficiulă 

telegrafică și poștală din Tușnadă începe

de nerăbdare.
— „Basta, Murani. Ce mă intere- 

seză pe mine istoriile astea vechi! Ta- 
tălă meu a fostă cavalerU...11

— „Da, Escelență, a fostă, și decă 
n’ar fi murită, și adl încă ar trăi Rosina 
și cei trei copii mai mici ai mei. Der 
așa elă a trecută prea de timpuriu în 
lumea cealaltă și i-a urmată altulă, care 
n’a simțită pentru omenii săi, cari au 
servită cu credință casei lui Sylvestri; 
acesta a pretinsă totă mai multă și mai 
multă, și pe noi, sărmanii colonl, ne-a 
storsă pănă la cea din urmă picătură, 
ca pe nisce lămâi, numai ca elă să-și 
procure totă mai mulțl și mai mulțl 
bani, pe cari apoi i-a aruncată în altă 
parte pe ferestră afară cu grămada"

— „Benedetto!" se răsti contele 
Sylvestri măniosă.

— „Benedetto!" dise răgușită și rî- 
dândă colonulă. „Chiar numele meu as
cunde în sine cea mai cumplită bătaiă 
de joc. Strigă-mă Maledetto,*)  Escelență, 
căci esistența mea e blăstămată. De când 
ești stăpânulă moșiiloră d-tale, a intrată 
miseria în colibele nostre, miseria cea 
mai cumplită. In locă de 200 de livre, 
(lei) m’ai pusă să plătescă patru, apoi.

Alusiune la însemnătatea cuvinteloru be 
nedetto (binecuvântată) și maledetto fblăstămatăl 

șese sute, și am plătită, am plătită, fiind
că nu voiamă să cerșescă la D-Ta, și 
mi-am lăsată se-ml piară soția bolnavă, 
pentru care n’am putută câștiga nici 
măcar o picătură de zemă de carne, 
mi-am lăsată să-mi moră de fome cei trei 
copii mai mici ai mei. Escelență, scii 
DTa ce este, când într’o colibă pătrunde 
pelagra**),  acea îngrozitore fantomă, 
sora ciumei și a colerei, cu ochii afundl 
și cu fața topită; când ea aruncă fără 
de milă pe paiale putrede unulă după 
altulă sărmanele ființe, le scutură cu 
mânile ei cele reci ca frigurile și în cree- 
rulă loră topită îșl înfige ghiarele ne- 
nebunia. Nu, Escelență, nu-țl poți în- 
închipui acesta, căci altfelă n’ai mai 
pute ave în vieța D-Tale o oră liniștită!"

— „Afară, câue turbată, ori pui 
de te aruncă în josă pe trepte!" — 
strigă contele Sylvestri cu pumnii strînșl.

Der colonulă nu se turbura. Din 
contră, îșl ridică în susă figura sa ple
cată și din ochii săi seînteia ura de 
m<5rte.

— „Răbdare, Escelență, voiu merge 
de bună voiă, pentru tot-deuna, departe 
de aci, peste mare, într’o țeră streină unde 
s au dus sute de mii de tovarăși de suferințe 

de ai mei, unde sclavii cei negrii nu potă 
trăi mai râu, de cum trăesc aci colonii. De 
voiu găsi acolo o esistență vrednică de 
omă, bine; de voiu peri, și mai bine, 
atunci se sferșesce miseria odată pentru 
totdeuna. Aci nu lasă nimică în urma 
mea, decâtă Maso, pe care, Escelență, 
ai prăpădit’o. Soția și trei copii ai mei 
putre4escă în cimitiră, pe fiiulă meu 
celă mai mare, Francisco, îlă potă nu
măra între morțl, mi-l’au luată acum 
primă-vera în armată și mi-l’au îmbar
cată pentru Africa. Ml-a mai rămasă 
numai fetița cea mai mare, Mariuccia, 
pe care Escelență Ta mi-ai luat’o ca ser- 
vitore. Escelență Ta ai poruncită și eu 
am trebuită să ascultă. Noi, colonii, plă- 
timă statului cu fiii noștri darea de sânge, 
er cu fetele nostre plătimă domniloră 
noștri. „Acum însă te vestesc, că nu’țl mai 
servescă, Escelență, și de aceea îți ceră 
îndărătă fata. Pentru aceea am venită. 
Mi-am căutată copilulă în totă casa, der 
înzadară, nimenea n’a vrută să-mi dea 
lămuriri. M’au luată în rîsă și’n bătaiă 
de jocă, dedeau din umeri și diceau, că 
numai la Escelență Ta o potă afla. Es- 
celența Ta ai luată fata sub deosebită 
scută, Escelență Ta vei fi îngrijită de 
ea. Astfelă stau acum aci, Escelență, nu 
ca sclavulă d-tale, ca pănă acum, ci ca 
omă liberă, deși ruinată, și te întrebă 

cu dreptulă unui tată: LTnde-ml e co
pilulă ?“

Pe fața contelui Sylvestri se furișă 
ună rîsă diavolescă.

— „In Santa Maria Maddalena, unde 
se cade să fiă fiica unui miserabilă, ca 
tine".

Colonulă rîse c’ună țipetă.
— „CredI, Escelență? Ei bine, a- 

tuncl vreu să-ți trădeză ună secretă, 
care să te lovescă ca o sabiă de focă 
răsbunătore a Atotputernicului. Nu pe 
fiica desprețuitului colonă ai trimis’o în 
casa copiiloră lăpădațl, ai trimisă pe 
sora contelui Sylvestri!"

C’ună strigătă furiosă se aruncă 
contele Sylvestri asupra colonului și 
strîngându-lă de gâtă cu amândouă mâ
nile, sbieră:

— „Retrage-țl vorbele, câne, retra- 
geți-le, ori te sugrumă cu propriele mele 
mâni !“

•— „Nu! Nu!" dise înăbușită colo
nulă. „Este adevărată, așa de adevărată, 
precum ună Dumnedeu....

Ună horcăită înăbuși celelalte cuvinte. 
Ochii colonului seînteiau într’o văpaiă de 
friguri în grozava lui spaimăde morte îșl 
încorda ultimele sale puteri, cu mâna 
dreptă, încă liberă, luă de pe scrină pum
nalul cel ascuțit, cu care contele deșchisese 
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la 16 Iunie n. a funcționa pentru trei 
luni. Acestfl oficiu poștala primesce și 
predă scrisori și pachete de tota felula, 
precum și telegrame, mai departe pri
mesce și plătesce depuneri la cassele 
poștale de economii. Acesta oficiu în
treține și legătura, prin căruță de poște, 
între Tușnada cu Ciucă-Sân-Mărtină și 
cu Sepsi-Sân-GeorgI. Pe piața din Bu
dds e pentru timpula sesonului o cutiă de 
scrisori, din care corespondențele se iau 
în tâtă diua la 12 6re și se espedeză la 
oficiula poștala din Bicsadă. Scrisorile 
trimise la Budds se voră aduce fără 
plată în casă prin curierula, ce circulă 
între Bicsada și Budds.

** *

*) Așa în gura porului.

Rsstaurantulfi Mehsner. La 18 Iunie 
a. c. va veni musica națională ungurescă 
din Clușiu să se producă în Restaura- 
țiunea lui Mehsner de aci. Amărunte 
se voră afișa.

Care b adeveratnln patriotismu?
Foia națională a Slovaciloru 

din Țera ungurescă „Narodnie No- 
vinyu‘, care iese în Thurocz-St.- 
Mărtinu, scrie între altele:

„Tota ce se scrie în contra nostră 
a Slovacilora se întemeeză pe aceea, că 
noi n’amă nutri nici una patriotisma în 
inima nostră. Lucrulă stă însă așa, că 
contrarii noștri altfela înțelegă patrio- 
tismula și a'tfelă noi. Patriotismulă, pe 
care ei nu-la află la noi, e închinarea 
nechibzuită, ascultarea orbă de lozinca 
dată de ei din când în când. Acesta 
este una ieftina patriotisma, ela nu e 
virtute, ci simplu numai una imperativa 
categorica. Pentr’una asemenea patrio
tisma omula n’are lipsă nici de însufle
țire, nici de puteri, nici de idei seu de sim
țăminte. In numele său se întâmplă la noi 
în Ungaria lucruri forte ciudate, popore 
întregi suferă sub elă, căci bărbații, cari 
credă a ave una privilegiu la acela pa
triotisma, la acela imperativa categorica, 
se nisuesca a desnaționalisa poporele cu 
ajutorulă lui. Noi snntemă convinși, că 
aceste nisuințe periculose pentru patriă 
nu vora ave nici una succesa, der te
merea nostră, că sunta periculose, a- 
rată că avemă una simța de patriotisma 
fierbinte.

Patriotismulă seca a devenita o afa
cere a simțului unui poporă, și despre 
acela, care se opune acestei direcțiuni, 
se dice că nu e patriota. Acolo, unde 
acela popora se află în masse compacte, 
mai are îuțelesa acesta patriotisma, der 
unde teăiesca alte popore în masse com
pacte și solidej fără îndoielă că nu este 

la locuia său. Dela aceste popore se 
cere să se lapede de limba și de națio
nalitatea loră și acesta se fiice apoi pa
triotisma.

Acesta patriotisma, ca noi pe noi să 
ne jertfima și să causăma stricăciune pa
triei, ce-i drepta nu-la nutrima în ini- 
mele nostre și nici că’la putema nutri, 
dâcă nu voima să fimă revoluționari în 
contra patriei, a lui Dumnedeu și a legi- 
lora sale eterne.

Adevăratula patriotisma este devo- 
tamentula și iubirea ce-o avema cătră 
temeliile sănătose ale poporului, credința 
cătră pămentula moștenită, împlinirea, 
datoriilora respectula cătră legi și nisu- 
ința de a înlocui legile rele și stricăciose 
pe cale legală prin legi bune și folosi- 
tore și acesta patriotisma îlă păstrămă 
noi în inima nostră.

Inspecția militară.
Cetimu în „Monitorulu oficialu “ 

din Bucurescî:
Marți, 30 Maiu, la orele 5’/2 sera, 

M. S. Regele și A. S. R. Principele 
Ferdinanda, însoțiți de ajutantulă de ser
viciu, au mersa la casarma regimentului 
1 de geniu spre a-la inspecta.

La sosire Majestatea Sa și Alteța 
Sa Regală au fosta întâmpinați de d-la 
general de divisiă Cernat, comandantulă 
corpului II de armată, de d-la generala 
Berendei, inspectorula generala ala ge
niului, de d-la generala adjutanta Ba- 
rozzi, șef'ulă casei militare, de d-la colo
nela Carpa, șefula statului majora ala 
corpului II de armată, de d-la colonela 
Mărculescu, comandantulă pieței și de 
d la colonela Argintoianu, comandantulă 
regimentului.

După-ce Majestatea Sa trecu pe 
dinaintea frontului trupei, ce era aședată 
în liniă de bătaiă, fiinda viu aclamata, 
ordonă să se esecute mânuirea armelora, 
focurile din loca și din mersa, și diferite 
mișcări din școla de bataliona și primi 
în urmă defilarea în pasa iute și aler- 
gătora.

După acesta M. S. Regele și A. S. 
R. Principele trecură la poligonfi, unde 
era aședată compania de telegrafiă, care 
pe o întindere de una kilometru aședă 
în timpă de una cuarta de oră linia te
legrafică punendu-o in funcțiune și fă- 
cenda diferite și interesante experi
ențe.

Apoi, compania întinse linia telefo
nică, făcenda asemenea diferite experi
ențe și în urmă făcu experiențe cu telegrafia 
optică.

După acesta, d. căpitană Gărdescu 
se ridica în balonula captiva la o înăl
țime de 200 metri, comunicânda prin 
telefonula aplicata la balona cu stația de 
pornire.

Majestatea Sa și Alteța Sa Regală 
inspectară apoi stațiunea de porumbei 
militari și vădură o experiență făcută cu 

fugasse și distrugerea unei linii ferate prin 
dinamită.

Regele și Principele se îndreptară 
apoi spre gimnastică, unde mai mulțl 
soldați și copii de trupă făcură diferite 
exerciții. Pe când Majestatea Sa și Al
teța Sa Regală se aflau pe terenulă 
gimnasticei, reflectorul^ electrică, așe
dată pe poligonă, arunca lumina sa spre 
loculă, unde se urmară exercițiele gim
nastice.

După terminarea acestoră experiențe, 
ce s’au executată cu multă precisiune, 
Majestatea Sa și Alteța Sa Regală taer- 
seră la înfîrmeriă, la grajdă și la casarmă, 
pe cari le inspectară în detaliu. In sala 
de scrimă, frumosă împodobită cu flori 
și arme, mai mulțl soldați și copii de 
trupă erecutară diferite exerciții cu sabia 
și floreta.

După săvârșirea acestei inspccțiunl, 
Regele aduna în giurulă său pe d-nii 
oficerl și după ce le făcu observațiuuile 
Sale asupra diferitelor mișcări și a es- 
perieuțeloră executate, le exprimă viile 
Sale mulțumiri, mai alesă însă domni- 
loră ofițeri superiori, prin a căroru stă
ruință ueobositore regiinentulă de ge
niu a ajunsă a fi la înălțimea misiunei 
sale.

La orele 8 și ună cuartă Regele și 
Principele se întorseră la Paiață.

Esamenele în școla poporală.
Prea-bine scimă cu toții, cumcă să

tenii noștri încă nu suntă convinși din 
deajunsă despre necesitatea școleloră 
dela sate, fiă pentrucă încă nu suntă 
destulă de luminați a cunosce însemnă
tatea loră, fiă că nu cunoscă nici pănă 
adl folosulă și resultatulă ce’lă pote pro
duce școla dela sate. Poporulă nostru 
destulă de bine înțelege și vede, că prin 
învățătură și educațiunese formeză omeni 
luminați, der cumcă acesta pote să-o 
facă și școla dela sate, dânsulă nu-o 
crede, ci ține, că omeni luminați și în- 
vățațl numai în școle dela orașe se potă 
forma, ba omenii noștri nu vreau să pri- 
cepă, că și dascălulă dela sate pote da ti- 
nerimei lumină și sciință, înlocuindă le- 
nevirea cu diligență corupțiunea cu mo- 
ralitat și multe neajunsuri cu bună 
stare.

Unulă dintre mijlocele mai de că- 
păteniă, pentru de a-se arăta însemnă
tatea și necesitatea școlei dela sate, este 
esamenulă școlară, care e celă mai pu
ternică mijlocă pentru a smulge dintre 
poporă nepăsarea și credința cea rătă
cită, ce o are mai vîrtosă față cu școla 
dela sate; esamenulă păte să deștepte 
în poporă interesă față cu crecerea co- 
piiloră săi, iubire și dragoste față cu 
școla și față cu învățătorulă său. Esa
menele școleloră dela sate au chiămarea 
de a da indemnă învățătoriloru și învă- 

țăceiloră, ca fiă-care să facă destulă da- 
torinței sale.

Fiind-că am fostă de față la esa- 
menile din vre-o 6 comune ale protopo
piatului Periceiului din ținutulă Silvaniei, 
îmi țină de datorință a arăta în cele 
următore nu numai părțile bune, ce le- 
am observată, ci și cele rele, pentru ca 
pe viitoră să se îndrepte :

In 22 Maiu am fostă de față la 
esamenulă din comuna Siciu, unde ser- 
vesce ca învățătoră d-lă Demetriu Plașca, 
preparandă de Oradea. Esamenulă aci 
a decursă, deși nu în modă de totă 
sistematică, der totuși destulă de bine, 
și peste totă cu ună resu.tată destulă 
de bună, avendă la esamenă 32 școlari 
de față. In socoteli, la tablă, 4 copii 
și 2 fete au arătată sporă bună; au ră
masă însă îndărătă copiii cu scrisulă 
seu scriptologia, care este partea cea 
mai de căpetenia.

Trebue să scie fiă-care, că numai 
decă va deprinde bine pe copii dela 
începută în scriptologiă, pote spera să 
înainteze cu ei din ană în ană mai de
parte. Decă se va sili ună învățătoră a 
face progresă numai cu 5—10 copii la 
esamenă, lăsândă uitați peste anulă în- 
tregă pe ceialalțl 20—30 copii, ce va sci 
elă face cu aceștia când cei 5—lOvoră eși 
din șcăla de tote dilele? Nu numai legea 
școlară, der și datorința învățătorului 
pretinde ca într’o școlă toți școlarii să 
scie ceti și scrie, toți trebue să aibă 
scrisori de peste ană, și cu atâtă mai 
vârtosă scrisorile probă, așa numite 
„scrisori de esamenă11, cari trebuescă 
scrise curată, pe hârtiă potrivită și cu 
gustă.

Totă în diua numită, după amedl, 
s’a ținută esamenulă în Bădăcină cu 28 
școlari; progresulă peste totă a fostă, 
după cum s’a esprimată d-lă președinte, 
protopopulă tractului, de mijlocă bună; 
altmintrelea ună învățătoră ca d-lă Ioană 
Gozmană, preparandă de Gherla, cu di
plomă de cualificațiune, ar fi putută 
arăta și mai bună progresă. Și în astă 
școlă a lipsită tonulă învățământului.

In 24 Maiu am fostă de față la e- 
samenulă din Giorteleculă-Șimleului. Aici 
unde ar fi trebuită să fiă la esamenă 
bareml 50—60 de copii, abia au fostă 
de față 34, între cari s’au vădută a fi 
și câțiva repetiționall. D-lă învățătoră 
Teodoră Taloșă, preparandă de Năsăudă, 
după cum se vede, a propusă materia 
din studii destulă de bine — nu sciu 
însă la câți copii, căci la esamenă abia 
10—12 au dată răspunsuri în adevără 
bune; progresulă peste totă, după con
statarea președintelui, a fostă bună.

scrisorea cea parfumată abaletistei Estrella 
și-lă înfipse în peptulă contelui Sylvestri, 
care scoțîndă unu strigătă, cădu pe ca
napea pe spate, inundată de sânge.

Fără să’ncerce să fugă, seu să se 
opună, colonulu Benedetto Murani s’a 
predată însu-șl în mânile carabinieriloră 
(gendarmiloră.) Judecătoriloră pămân
teni însă nu ll-a fostă dată să pronunțe 
sentința asupra nenorocitului colonă. 
Pelagra, acea îngrozitore bolă, care’i se
cerase pe copiii săi, îlă cuprinse și pe 
elă în temniță, — elă muri nebună.

Cinci satire poporale din Bucovina.
Culese do

S. T^l. J\/£a,ricirL-cL.
I

JUDECATA VORNICULUI.
Trandafiru dela Sucevă 1
Trece lelea, nu mă’ntrebă, 
Par'că așă fi ună pribagă, 
Nu i-așă fi fostu nicl-când dragă. 
Trece lelea măniăsă:
S’a bătută cu-a loră acasă;
Trece pân’ la vorniculă
Să-și pârască bărbatulă,
Că elu a fostă la cosită,
Ea acasă s’a greșită
Și cu altulă s’a iubită;
S’a iubită s’a drăgostită,
Bărbatulă că mi-a găsit’o 
Și frumosă mi-a pălmuit’o, 
De i-a trecută de iubită, 

De iubită, de drăgostită. 
Trece lelea și se duce, 
Și la vornică cum ajunge 
Vorniculă așa mi-i dice:
— Ce cauți, nevastă, pe-aice ? 
Eră lelea mi-i răspunde
C’ună glasă jalnică ce pătrunde:
- Vornicele, când țl-oiu spune, 

Multe pătimescă în lume. 
Mai multă rele decâtă bune, 
Că de patimele mele 
Și lui Dumnezeu e jele: 
Bărbatu-a fostă la cosită, 
Eu acasă m’am greșită 
Și cu altulă m’am iubită, 
M’am iubită, m’am drăgostită, 
Bărbatulă că m’a găsită 
Și, vai, rău m’a pălmuită, 
Ardă-lu foculă mangosită!

Da vorniculă omă cu minte, 
Cum era de mai nainte, 
Lelișorei mi-i răspunse 
Și din gură că mi-i spuse:
— Nevastă, drăguța mea ! 
Mergi acasă și iubia,*)  
De bărbată grijă n’avea, 
Bărbatulă de-a și veni 
Nimică nu i-a folosi, 
Numai de te-ai sci feri. 
Iubesce-te, te iubesce, 
Inima câtă îți poftesce, 
Și cu altulă și cu mine, 
Numai să nu scie nime ; 
Și cu mine și cu altulă, 
Numai să n’audă sătulă 
Și să nu scie bărbatulă,

Că bărbatulă de va sci 
Vai de capulă tău va fi, 
Că de te prinde bărbatulîî 
Te bate pân’ te ia draculă, 
Și draculă de te-a lua 
Să nu fiă vina mea!

II.
JURaMLNTULÎJ DRĂGUȚULUI.

Doră de mândra m’a ajunsă, 
Eu la murgă în grajdă m’am dusă 
Și pe dânsulă șeua-am pusă 
Tocmai la mândra m’am dusă 
Și’n brățucă mi-am luat’o 
Și’n gură mi-am sărutat’o, 
Inima mi-am destulată.
Ea din gur’a cuvântată : 
— Hai, hai, hai, bădiță, bine 
Tu mai ai pe ore-cine !

Ba eu, mândră, m’oiu jura, 
De mai am pe cine-va 
Să n’ajungă să mai trăescă, 
Ci’ndată să mă topescă 
Ca săulu celă de berbece 
Când îlă pui în apă rece !
— Hai, hai, hai, bădiță, bine, 
Tu mai ai pe ore-cine !
— Ba eu, mândră, m’oiu jura, 
De mai am pe cine-va, 
Nainte de-a fi’nserată 
Să moră, dragă, spândurată 
In căstăi de pătrinjei, 
In fune de clopoței!...
— Hai, hai, hai, bădiță, bine. 
Tu mai ai pe ore-cine!
— Ba eu, mândră, m’oiu jura, 
De mai am pe cine-va 
Să moră, dragă, înecată

In vină fertă și piperată!
— Hai, hai, hai, bădiță, bine, 
Tu mai ai pe ore-cine!
— Ba eu, mândră, m’oiu jura, 
De mai amă pe cine-va
Să moră, dragă, 'nădușită 
Sub o cergă învălită!...

HI
VOLINCUȚA.

Frundă verde erbă negră! 
Volincuța mea cea dragă, 
Ce ți-i cămășuica negră?
Ori soponulă s’a scumpită, 
Ori cu apa te-ai sfădită, 
Ori bărbatulă ți-ai urîtă, 
Ori cu lenea te-ai telnită? 
Ori soponulă scumpu-ți-i! 
Ori căldarea spartă-ți-i ? 
Ori vadulă departe-ți-i ? 
Ori foculă de ghiață-ți-i? 
Ori bărbată urâtu-ți-i ? 
De ți-i urîtă bărbatulă, 
Lasălă, dragă, la draculă, 
Iubesce-te cu altulă!
— Frundă verde de dudău! 
Bade, bădișorulă meu,
Cu lenea nu m’am telnită, 
Soponulă nu s’a scumpită, 
Cu apa nu m’am sfădită, 
Bărbatulă nu l’am urîtă, 
Foculă încă n’a’nghețată 
Și căldarea nu s’a spartă, 
Der mi-i apa peste mână, 
N’am fostă la pârâu de-o lună, 
Și mi-i apa 'ntr’ună tăpșană, 
N’am spălată cămăși d’ună ană !
— Volincuță, Volincuță! 
Vâdă câtă ești de hărnicuță; 
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Scrisori de probă, române și maghiare, 
au foștii cam 26. Tonulă învățământului, 
ordinea și curățenia au fostă mulțămi- 
tore. Ondre d-lui învățătorii, care-șl 
pricepe chiămarea. Pentru absențele 
cele multe însă nu sciu pe cine să în- 
vinovățăscă. Pote fi școla bună și das
călii câtă de bună, căci decă copii nu 
umblă la școlă, înaintare nu se pote 
face.

In 25 Maiu am fostă la esamenă în 
Bocșa-Română, o comună aprope cu 
200 familii românescl și cu ună „birău" 
de jidovă! In locă de 60—70, abia au 
fostă la esamenă 30 copii. Bătrânulă 
învățătoră Andreiu s’a văcjută că a 
propusă studiile destulă de bine, der 
sporă mulțămitoră nu au prea arătată 
mulțl copii din causa absențiiloră celoră 
multe de peste ană. Peste totă însă 
amă rămasă mulțămițl. Școla pentru o 
comună așa mare e de totă prea slabă, 
căci afară de patru păreți forte scârbiți 
și nesce tabele slabe, abia mai are o 
mesă adusă din sată, lipsindă și scau- 
nulă învățătorului, precum lipsescă și 
alte multe aparate. Amară și vai de 
sătulă cu birău de-; jidovă. In acestă 
sată cu birău de jidovă zacăl osămintele 
luceafărului Românescă, ale nemuritorului, 
nostru Simeonă Bărnuță, care cu ochii 
sufletului său, pote lăcremeză acuma 
văcjendă prăpastia satului în care s’a 
născută, a acestui sată, care și-a încre
dințată paza bună românescă stăpânirei 
unui jidovă. Cine e causa? Cei conpe- 
tențl răspundă!

Totă în acestă cji pe la 4 ore p. m. 
am luată parte la esamenulă din co
muna Badon. Aici este dascălă Grigo- 
rie Mihuță, preparandă vechiu dinNăsă- 
udă; densulă așa se vede, c’a uitată 
multă din ale preparadiei, er măsurile 
cele nouă litra și deci-litra, le-a învățată 
din praxă la jupânulă din sată ; lăsândă 
la o parte scriptologiametodului de astăcjl. 
elă și acum se folosesce de metodulă celă 
vechiu; în locă de a învăța pe copii să 
cunoscă sunetele și literile după pro
nunțarea cea adevărată, încă și astădl 
mai numesce pe b, c, d, e, fi, g, h,: — 
be, ce, de, ef, ge, ha, etc. Despre pro
gresă nu mai dică nimica; la esamenă 
amă avută 12 copii. Voiu aminti și 
surprinderea ce nl-a făcut’o acestă nă- 
sdravănă învățătoră cu gimnastica, co- 
mandându miciloră copii cam după cala- 
podulă acesta; „Sorba! Vigyaz ! Egy, 
ketto! Egy, ketto !“ etc. Sărmani copii! 
Sărmane dascăle. Ierte-te Dumnedeu, 
decă vei muri, der copiii școlari nu credă 
că te voră ierta !

In diua de 26 klaiu s’a ținută esa
menulă în comuna Guruslăulă Maghiară

— sătulă, pe a căruia câmpiă a fostă 
lupta lui Mihaiu Eroulă cu Sigismundă 
Bathori. Despre esamenulă din acestă 
comună nu se pote dice multă, nici rău 
nici bine, de ore-ce învățătorulă mai în- 
tregă anulă a fostă bolnavă, împedecată 
fiindă multă dela propuneri.

Voiu mai aminti, că totă în cjiua de 
astădl învățătorii din acestă tractă ală 
Periceiului și-au ținută adunarea reu- 
niunei filiale de primăveră din acestă 
ană. Cu propuneiea ar fi fostă însăr
cinată învățătorulă din locă, der fiindă 
acesta omă nou, venită la noi din Sol- 
nocă Dobeca, unde nu s’au ținută adu
nări învățătorescl și nici propuneri de 
probă, presupunendu-se că încă nu va 
sci propune din temele date în formă așa 
metodică, corpulă învățătorescă a alesă 
în locu-i de propunătoră pe d-lă Vasilie 
Olteană din Periceiu, care propuse din 
scriptologiă tractarea sunetului o și a, 
er din calculațiune tractarea n-rului 100, 
în legătură cu măsurile metrice.

Atâta despre cele petrecute pe la | 
esamenele din amintitele comune. In- 
cheiu dicendă, că decă în tractulă acesta 
s’ar interesa de școlă și învățămentă în- 
trega preoțime, așa precum vedemă, 
că se intereseză d-nii Ioană Cosma, 
preotă și protopopă în Periceiu, Ioană 
Serbu preotă în Siciu și Ioană Chere- 
bețiu din Bădăcină, înaintarea s’ar face 
cu pași repedl. Bungărdinultl.

Concursu dela Associațiune.
In conformitate cu conclusulu 

de dto. 17 Aprilie a. c. Nr. 109. 
pt. prot. 34, comitetula Associa
țiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului ro
mână, primindu dela Onorata Di
recțiune a institutului de credită 
și economii „Albina“ suma de 
500 fl. v. a. votată de adunarea 
acționariloră numitului institută 
dela 29 Martie a. c. cu scopulu 
creărei de 10 stipendii ă 50 fl. 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 acestoru 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 târcjiu nu 
se voră considera.

La cereri să se acludă urmă- 
torele documente:

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

b) Testimoniulu scolastică da 
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. 1. Crisiaiui m. p. 

presidentu. secretari II.

Insciințare.
Adunarea generală a „Reu- 

niunei Invățătoriloră români Se- 
lagienP*  se va ține est-timpă în 
Babța, protopopiatulă Șamșodu- 
lui, în 2 Iulie st. n. La acesta 
suntă invitați toți membrii ei și 
toți aceia, cari se intereseză de 
învățămentulă poporală.

Ședințele suntu publice. 
Zelău, 12 Iunie 1889.

Din încredințarea președintelui 
G-azvxil-b. Trif-ct, 

v.-președinte.

Tari fu Iii pe zone.
Noulă tarifd pe zone la căile ferate 

reg. ung. se va introduce cu 1 Augusto 
a. c. și anume pe întrega rețea a căilorO 
fer. r. u., pe liniile luate din partea sta
tului a căii fer. ung. de vestă, pe linia 
B-Pesta—CincI-bisericI, precum și pe li
niile, cari stau în administrația căii fer. 
ung. de nordO-ostO, astfelu încâtO comu- 
nicațiunea în trite direcțiunile Ungariei 
și Ardeiului se va pute face cu prețurile 
cele mai scădute. împrejurarea acesta 
va ave o înriurință asupra referințeloră 
nostre economice, care astădl încă nu 
se pote prevede.

Celu mai mare prețu de caletoriă 
pentru fiă-care depărtare de preste 225 
kilometri, cu trenulo de persdne seu cu 
omnibusn, între cari nu se mai facă deo
sebiri, va fi-pe cl. III. 4 fl., cl. II 5 fl. 80 er. 
cl. I 8 fl. Aceste prețuri pe trenulă ac
celerată se ridică numai cu 2O°/0, fiindă 
pe viitoră fl. 4.80, fl. 7., și fl. 9.60.

Cu prețurile acestea se voră pute 
face cele mai îndepărtate călătorii pe 
liniile statului, cu singura restricțiune, 
că decă călătoresce cineva peste B-Pesta, 
atunci cu taxa maximală pote merge 
numai pănă la B-Pesta, de aici mai 
departe și îndărăptă i-se socotesce taxa 
de nou.

Scopulă acestei măsuri este orecum 
ună privilegiu pentru capitală, după cum 
întregă sistemulă nou țintesce în prima 
liniă la ridicarea capitalei B-Pesta.

Ce diferință de prețuri se nasce prin 
noulă tarifă se pote vede din următorea 
tabelă :
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Si pentru depărtări mai mici ca 
225 kilometri se scadă prețurile în modă 
însemnatu, așa că față cu cele de astădl, 
în calculă de mijlocă, voru fi mai mici 
cam cu patrudecl la sută, așa că cu pre
țuia cu care pănă acum călătoria cineva 
cu trenulo de persone, de pildă pe clasa 
a III-a, va pute călători în viitorO cu 
trenulă accelerată, pe clasa a Il-a.

Aceeași proporția esistă între pre
țurile de pănă acum dela omnibusurl, 
respective trenuri mestecate, și între pre
țurile trenuriloră de persone.

Câtă de mare este în cifre reduce
rea acesta se vede din următorea tabelă:

Tu de când te-ai mări tatu, 
Mâna ’n cofă n’ai băgată: 
Pe din nuntru’i cu bureți; 
Din afară’i cum o vedl: 
Juru împrejură cu ureză, 

Printre cercuri 
Pui de epurl, 
Printre doge 
Pui de brdsce;
Cată la blide, 
Prindă a rîde:

Câtu prin blide mucigaiu, 
Er prin casă-i plină de scaiu.. 
Fata mamei jucăușă 
Cu gunoiulă pănă ’n ușă, 
Pune boii la tânjelă 
Si scote gunoiu afară;
Ori îlă scote, ori te lasă 
Că totă vei fi gunoiosă 
Cum ai fostă la mă-t’-acasă!..

IV
SFATULU NĂNAȘEI

Fine, fine, 
Constantine! 

De voescl să-ți fie bine, 
Vin’ de te-i iubi cu mine ! 
— Demne! nănășică dragă! 
Nu cumva vorbescl în șagă? 
De micuță m’ai botezată, 
De mare m’ai cununată, 
Ore nu ni-a fi păcată 
Amândoi a ne iubi ? 
Eu credă c’omă păcătui!

— Fine, fine, 
Constantine !

Ascultă-mă tu pe mine

Și las’ de nu va fi bine, 
Că vomă face poduri 
Peste gloduri, 
Și punți
Peste munți, 
Ș’omă da vaci 
Pe la săraci, 
Și juncani 
Pe la sărmani, 
Și j unincl 
Pe la calici, 
Și bouțl 
Pe la cei ciunțl,

Ș’a veni postulă celă mare 
Ș’omă da două sălindare: 

Unulă pentru mine 
Ș’altulă pentru tine,

Și Dumnedeu ne-a erta, 
Nemică nu ni-s’a tâmpla: 
Postulă mare va veni, 
Sălindare vomă plăti, 
Dumnedeu ne-a ispăsi 
Și nemica nu ni-a fi!...

V
ȚfiRANULU ȘI CIOCOIUL1J.

I
Frundă verde baraboiu! 
La moră la Dorohoiu 
Merge-ună cară cu patru boi 
încărcată cu păpușoiu. 
Dinapoia carului 
Merge ’n fuga calului 
Ciocoiașulă satului 
Cu năravulă dracului 
Și dice țăranului:
— Bună ajunsulă, măi țărane!

— Nu-țl mulțămescă, măi cocone!
— Măi țărane, tu ești bată!
— Latri, ciocoiu gulerată, 
Că de-aseră n’am mâncată 
Și tu dicl că eu sunt bată !

Er ciocoiulă satului 
Cu năravulă dracului, 
Sciindă rendulă calului 
Nu-șl lasă năravulă lui, 
Pune-o mână pe oblâncă, 
Alt’ o bagă ’n sînă adâncă 
Și scote-ună biciu plumbuită, 
Plumbuită, răsplumbuită, 
Ș’avântându-lă într’o parte 
Trage la țărână pe spate, 
Trage una, trage două, 
Trage mereu păn’ la nouă.

Er țăranulă satului, 
Sciindă rîndulă carului, 
Bagă mâna pe sub scorță 
Și scote-o măciucă grosă 
Grdsă, grosă ciotorosă, 
Ș’avântând’o într’o parte, 
Trage la ciocoiu pe spate; 
Trage una, trage două, 
Trage patru-decl și nouă, 
De-i rupe spinarea ’n două 
Și-i crepă pelea în nouă, 
Și trăgendu-i câte-i trasă 
Pe ciocoiu apoi îlă lasă 
Și se duce încetă spre casă.

II 
Fruncjulița bradului! 
Ciocoiașulă satului 
Cu năravulă dracului 
Trage pinteni calului 
Și fuge spre sătulă lui.

Er în sată cum îmi ajunge, 
Dreptă la crâșmă mi-se duce
Și astfelă din gură-mi dice:
— Măi Idne Balabane!
Rău mă doră cele ciolane,
Scolă iute în piciore
Ș’aprinde o luminare
Și-mi dă rachiu de celă tare, 
Dă-ml rachiu de trei parale 
Și mă frecă pe spinare !

Balabană sare de grabă
Și pe ciocoiu îlă întrebă:
— Der ce mi-ai pățită, cocone, 
De te doră cele ciolane?
— Ia m’am bătută c’ună țărână, 
C’ună țărână, c’ună hoțomană!

Atunci Ionă Bălăbană, 
Sciindă rendulă crîșmei sale 
Ia rachiu de trei parale 
Ș’ună pumnă bună de sare mare 
Și mi-lă frecă pe spinare,

Er ciocoiulă satului
Cu năravulă dracului, 
Usturându-lă la spinare
Strigă, strigă ’n gura mare:

— Măi Idne Balabane!
Rău mă doră cele ciolane, 
Mai încetă din frecătură,
Că-mi sară și dinții din gură.

Der Balabană ce făcea?
Mi-lă freca și mi-i dicea:

— Așa-țl trebui, măi cocone! 
Ce nu te lași de bătone ?
Nu te ’ncepe c’ună țărână, 
Că ș’așa elă ți-i dușmană, 
Căci țăranulă când te bate 
Zaci ună ană și jumătate!

(„Columna lui Traianu.“)
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In urmă pentru comunicafiunea lo
cală, respective pentru călătoria pe dis
tanțe mici, se statorescă prețuri de totă 
ieftine, adecă călătoria dela o stațiune 
la alta clasa III 10 cr, a II, 15 cr., cl. 
I. 30 cr., pănă la a doua stațiune ve
cină ciasa III. 15 cr., a II 22 cr. și I. 
40 crucerl.

Scopula acestei reduceri însemnate 
este ca călătoria pe distanțe mici să se 
înlesnescă câtă se pote de multă.

Tarifulă, care este pe zone, con
sistă din două grupuri, unuia cu doue 
zone pentru nemijlocita comunicațiune lo
cală, ală doilea cu patrusprezece zone 
pentru călătoria pe distanțe îndepărtate.

In zona primă dela comunicațiunea 
locală așaderă se socotesce călătoria 
dintre fiă-care două stațiuni vecine, res
pective stațiuni în cari se estradau bi
lete, inclusive haltele (locurile de oprire) 
dintre ele, cum și halta de după sta
țiunea vecină pănă la a doua stațiune; 
din contră în zona a doua se socotesce 
călătoria pănă la a doua stațiune vecină 
și pănă la halta de după stațiunea a 
doua, in spre a treia stațiune.

Bilete pentru comunicația locală se 
vendă și în foi de câte 10 bucăți, er 
unde e circulațiunea mai mare cu deo
sebire în jurulă Budapestei, în caiete 
de 30 și 60 bucăți, în casulu din urmă 
cu o reducere de 15, respective 10 procente. 
Acestea se arată conductorului, care 
rupe din ele, cum făcea și pănă acum 
cu biletele din caiete. Ele au valore în 
amândouă direcțiile, așa, că în locă să 
iai biletă de dusă și întorsă, îți iai deo
dată două bilete.

La călătorii pe distanțe mai mari se 
calculeză în zona primă tote stațiunile 
pănă la depărtare de 25 kilometri.

Dela zona a doua pănă la a 11 
cresce depărtarea kilometrică a zoneloră 
singuratice totă cu 15, er dela a 12 pănă 
la a 14, cu câte 25 kilometri.

Prețulă de călătoriă pentru zona 
primă, la trenuri de persone, mestecate 
și omnibusurl, este în I clasă 50, în a 
II 40, în a III 25 cr., la trenuri acce
lerate 60,50 și 30 cr. inclusive tote ce
lelalte spese. Prețurile acestea crescă în 
aceeași măsură pănă la zona a 12-a.

In zona 13 apoi prețurile după 
clase, suntă 7 fl, 5.30,3.50 la trenuri de 
persone, respective fi. 8.40,6.50, și 4.20 
pentru trenuri accelerate, în fine în zona 
din urmă fl. 8,5.80 și 4 fl., respective 
fl. 9.60,7 și 4.80

Tabela următore ne arată mai lă
murită calcululă acesta.

Tarifulă pentru bagajă se schimbă 
de asemenea prin noulă sistemă întro- 
ducendu-se reduceri de preță și simpli
ficare de manipulațiune.

Pe viitoră toți călătorii pe una și 
aceeași distanță și din aceeași clase plă- 
tescă egală. Bagajă liberă nu va pute duce 
nime, ci fiăcare va plăti pentru baga- 
julă, ce are. Pănă acum era nedreptate. 
Celă fără bagajă plătea întocmai ca celă 
cu bagajă pănă la anumită greutate.

De altă parte și pentru aceia, cari 
suntă siliți să porte bagaje cu sine, încă 
se îngrijesce noulă tarifă întroducendă 
taxe mai mici de zone.

Pentru taxarea bagaj ei se iau de 
normă trei zone, anume pănă la 50 klm., 
dela 51 —100 și peste 100 klm.

Taxele se voră computa astfelă, că 
pentru fiă-care pachetă de greutate pănă 
la 50 kilgr. se plăteseă în zona I. 25 cr., 
în a II. 50 cr., în a treia 1 fl.; pentru 
pachete de 50—100 kilgr. se plătesce 
de două ori atâta, er pentru cele de 
preste 100 kilgr., de patru ori atâta.

Estradarea de bilete de voiajă pentru 
ture combinate se va susține și pe vii
toră, ca publiculă să pătă călători în 
străinătate și după-ce se voră reduce 
prețurile.

Fiindcă afară de calea ferată ung. 
de nordă, și linia Kașovia-Oderberg, încă 
a adoptată noulă tarifă de aceea și po- 
porațiunea de aici, care este forte săracă, 
încă se va bucura de acestă mare fa- 
vorisare.

Reducerea acesta se vede în ur- 
mătorea tabelă, în care este de obser
vată, că prețurile, deși suntă ceva mai 
urcate, ca cele de pe liniile statului, 
crescămentulă rine de acolo, că pe zo
nele respective iau parte mai multe linii 
de transportă și taxele suntă computate 
deosebită pentru fiă-care.

TELEGRAMELE„GAZ. TRANS".
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta)
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Asemenea referință va fi și pe calea 
ferată Zagoria.

Berlinu, 15 Iunie. Situațiunea 
politică se judecă a<]I multu mai 
liniștită. Bursa s’a reculesă din 
causa acesta după scăderile cur- 
suriloră, ce începuseră și se con
tinuaseră și mai departe.

BucurescI, 15 Iunie. Respun- 
(jându la interpelarea deputatului 
Ionescu, ministru-președinte Ca- 
targiu (jise, că raporturile Româ
niei cu tote puterile suntă bune. 
Politica guvernului constă în ob
servarea strictei neutralități.

EDUCAȚIUNE. ~
Cum trebue se fie crescerea, 

ce părinții o dau copiiloră, pentru ca șcăla 
să-și ajungă mai eu înlesnire înaltulăei scopă.

Motto : Copiii buni suntă bucuria 
părințiloru, temefia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului lord.

(Urmare.)

Băgați de semă, unde Vă dațl 
copiii în quartiru.

Ingrijiți-Ve de timpuriu pentru 
acesta.

Nu lăsați sS Ve întețescă tim
pulu, căci nimicu nu se p6te găsi 
mai greu, decâtu o gazdă bună, 
care să Vă fie o sigură chezăsu- 
ire, că băiatulu Vostru va fi bine

îngrijită, priveghiatu și povățuită 
ca acasă la Voi.

Dela quartiră depinde forte 
multă. Putemu <]ice cu dreptu, 
depinde binele seu stricăciunea 
băiatului. Mulți băețl s’au stricată 
din pricina quartireloru nepo
trivite.

CăutațI, ca gazdele băiețiloru 
Voștri se fiă 6mem cinstiți, liberi 
de patimi urîte, și cari se Ve potă 
substitui în adeverii, se fiă ca ade- 
verațl părinți ai loră.

Puține gazde corespundă aces
tei drepte și legitime dorințe.

Multe se uită cu nepăsare la 
tote slăbiciunile băiețiloru din 
quartirulă loră. Multe chiar prin 
pilda loră păcătosă pricinuescă 
stricăciunea loră.

Astfelă stândă lucrurile, Ve 
sfătuescu să fiți cu multă băgare 
de seină la alegerea quartireloru 
copiiloră.

Luați-Ve timpă spre acesta 
sfârșită; nuumblațl în fuga mare, 
nu căutațl quartiră în ciasulu din 
urmă, nici în fiiua din urmă.

înainte cu o lună de începe
rea școlei liotărîțl o c|i, în care 
se mergeți la orașu și aici se nu 
faceți alta, decâtu să umblați să 
gășiți unu bună quartiră pentru 
băiatulă Vostru.

De l’ațl găsită, prețuiți-lă ca 
«w» mare lucru. Nu vă uitați câtă 
Vi se cere. Dați cu ceva mai 
multă, numai să’i fiă bine băiatu
lui, numai să se simță gazda în
demnată a se interesa cu mai 
multă tragere de inimă pentru co
pilul ă Vostru.

Gândiți-Vă, de ce importanță 
este acesta.

Mulți băeți s’au stricată cu 
desăvîrșire din pricina quartiru- 
lui rău.

Am cunoscută gazde, cari fără 
nici o mustrare de inimă jucau 
cărți și făceau felurite orgii cu băeții din 
quartirulă loră.

Am cunoscută gazde, cari, cre- 
(jendă că’șl facă mână bună cu 
băeții din quartirulă loră, le dau 
cheia dela portă pe mână, ca se potă 
umbla noptea p'afară.

Etă deci o binecuvântată pri- 1 
cină, care ar trebui se Ve în
demne a umbla cu tot-de-adinsulă 
ca să găsiți o gazdă bună, nisce 
6menl cinstiți, cari se fiă vrednici 
a le încredința odorulă Vostru 
celă mai scumpă.

Deră nu este destulă numai a 
le căuta băețiloră gazde și a lăsa 
totulă în grija acestora. E bine, 
ca din timpă în timpă să mai 
dați pe la orașu, cu gândă d’a 
ve informa bine despre tote îm
prejurările băiatului Vostru.

N’avețI să veniți atunci cu 
treburi.

Afacerea Vostră cea mai de 
căpeteniă să fie atunci co
piii Voștri.

Ispitiți cu acelă prilejă : Cum 
se portă băeții Voștri în quartiră ? Cu 
ce'șî petrecă ei timpulu la gazdele Ioni ? 
Ce felu de prietini au ?

Cum își petrecu ei cu aceștia? Nu 
cumva au întelniri la quartiru seu 
afară din quartiru cu băeți cu 
nume reu ? Nu cum-va umblă 
multu p'afară? Nu cumva s'a intern- 
plată se vină sera târețiu ? Ce sciu 
gazdele despre tâte acestea? Ce sciu 
alții, afară de gazde, se vă spună des
pre umbletele băețiloră voștri ? Portă-se 
ei după dorința inimei vostre părin
tești ?

Nu Vă mulțămițl apoi numai 
cu atâta. Cercetați la seblă, între
bați pe profesori: Ce purtare au ei 
în scolă? Cerceteză regulată școla? 
Suntă ei totdeuna la timpulu hoiărîtu 
înșeală? Aflatu-i-au totdeunapregătiți?

Cum suntă profesorii mulțumiți cu 
conduita loră morala?

Nu Vă genațl a o face acesta. 
Se nu credeți, că supărațl pe pro
fesori prin astfelă de întrebări.

Ei Ve voră da cu plăcere răs
punsurile cuviincibse. Le va păre 
bine, că li se dă prileju a Ve cu- 
nosce ca dmenl, carlVe faceți da
toria ca adevărațl părinți și cu 
plăcere Ve vor veni în ajutoră cu 
sfatulă lor binevoitorii.

Cu deosebire însă vreu se Ve 
atragă interesulă inimei vostre 
părintesc! asupra unui lucru, pe 
care mulți părinți, în nepricepe
rea loră, îlă nesocotescă cu totulă.

Acestă lucru e starea igienică 
a copiiloră Voștri dela orașă, des
pre care vreau se Ve vorbescu 
cu altă ocasiă.

(Va urma.)

Părintele albinelorii,
istorioră instructivă pentru poporă și tinerime, 

de MichailU Connerth. — Localisată de 
Valeria Floriantl.

Nutriren.
(Urmare.)

Pânea albinelor!! nu constă singură 
numai din miere, ci partea cea mai mare 
din pulvere de pe flori. Spre a pute da 
stupiloră acestă pulvere nu este ună 
lucru tocmai ușorO, der totuși stuparulă, 
care se îngrijesce de binele stupiloră 
săi, înlocuesce pulverea de pe flori cu 
făină măruntă de săcară. înainte de a 
pute culege pulverea de pe flori, albinele 
forte bucuroșii se nutreseti cu acea făină 
de săcară, ajutându-se binișorii cu ea. 
Acestă nutrire se întemplă erna, și 
anume în clilele cele mai puțină frigu- 
rose ale lunei lui Februarie. Pe unii 
loch, din stupină, pe care lucesce sorele, 
se pune în faguri goli făina de secară. 
Ca să potă sci albinele de prin coșnițe 
despre acestă făină, se pune în fiecare 
coșniță câte o bucățică de fagure cu 
miere pe care se aședă în curendă al
binele ; după aceea se scotă aceste bu
cățele de faguri, pe cari s’au așezată acum 
albinele din coșniță, și se pună în locuia 
unde se află făina de săcară. îndată ce 
zărescă albinele acestă făină, îșl facă din 
ea mototolele și sboră apoi în coșnițe. 
Vădendă celelalte albine pe sdțele loră 
că aducă făină în coșniță, se grăbescă 
și ele să aducă și în curendă tote albi
nele se nisuescă cu totă de adinsulă a 
căra în coșnițe făină. Așa suntă îngrijiți 
stupii în decursulă ernei.

Primăvera, când albinele au lipsă 
de forte multă apă pentru topirea mierei 
zăchărite, li-se aședă la stupină apă în 
vase necufuudose în cari se află multe 
bucățele de păiuțe, ce înotă pe deasupra 
apei, și apoi se aduce albineloră acesta 
la cunoscință în modulă descrisă mai îna
inte. Vasele cu apă au să rămână în 
totă decărsulă verei pe la stupină și nu 
este de lipsă ca apa să fiă în totdeuna 
prospătă și curată. Ba se pare că albi
neloră le mai place apa cam stătută.

Afară de acestă felă de nutrire mai 
este unulă care se numesce nutrire a 
speculativă. Acestă felă de nutrire 
se întemplă primăvera, și anume pe tim- 
pulă când înfrundesce stejarulă. Ținta 
acestui felă de nutrire este ca să în
demne pe matcă la multă oare. Acestă 
soiu de nutrire pote fi întrebuințată la 
toți stupii și constă în aceea, că se 
așec|ă sera sub fagurii coșnițeloră în 
vase necufuudose miere subțiată cu 
apă călduță. Ademenite de acestă mirosă, 
albinele se scoboră în curendă josă și 
ducă apoi miere în faguri. Nutrite fiindă 
în ăstă modă, albinele se mișcă prin coș
niță vioiu și prin acesta câte-odată dau 
de scire și veciniloră loră, că ele au fostă 
învrednicite cu daruri plăcute. Stuparulă 
însă trebue să fie cu multă grijă ca nu 
cumva albinele vecine, atrase de miro- 
sulă mierei, să se bage în coșniță și să 
răpescă mierea. De aceea elă va face
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custure de epă, etă că se întelnesce cu 
ună Română voinică, care venea din 
potrivă cu carulă cu boii.

— Alăi, dă-te la o parte să trecă 
cu carulă, că de nu, facă și cu tine 
ce-am făcută cu celălaltă! strigă cioroiulă 
sumeță de frică.

Românulă câtă p’aci să mi-ți-lă dea 
răta de plete, der se gândi că e la mij- 
locă o șiretenia țigănescă și vru s’o afle. 
Se dete la o parte cu carulă și cum 
trecu Țiganulă, îlă întrebă:

„En spune ml acum și mie, cum ai 
fi făcută și cu mine ce ai făcută cu ce
lălaltă11 ?

— Ală dedem eu la o parte! răs
punse cioroiulă și iute o șterse p’aci 
încolo, căci băgase de semă, că Româ
nulă pusese mâna:

Pe-o sfântă măsurătore,
Dela capă păn’ la piciore.

KTicî fert-iS. nu 1’a.xxx mâncată.
Prnlea fu chemată de nașu-său, pre- 

otulu din sătulă vecină, să’i dregă ună 
plugă și carulă, cărora le lipseu nisce 
feruri tari. încăleca cioroiulă pe iepa 
lui cea sprintenă, de credeai că stă când 
merge.

Din pori de di și pănă’n seră, 
Făcu cale de o oră.

Pralea sta se cadă de făme, er epa 
să ’nchidă ochii.

Noroculă lui că ajunse la nașu-său. 
Nu era acasă părintele, der era preotesa 
și mai veni și dascălulu și nisce vecini, 
și fiindă tocmai timpulă mesei, se puseră 
cu toții la mâncare. Fersese nașa o olă 
cu păsată și o puse pe masă să’șl ia fiă
care din ea. Apoi se mai duse afară să 
mai aducă lapte, ca să le ajungă mese- 
niloră. Luâ dascălulă din păsată, luară 
și vecinii, er cioroiulă, căruia îi clănță- 
neu măselele de fome, cum era cam pe întu
necate, de temă că’șl voră mai scote 
ceilalți și golescă ola, îșl băga în pripă 
amândouă mânile în ola cu păsată, și 
i-se înțepeniră în olă. Ca se le scotă 
n'a mai fostă cu putință și cum ardea și 
păsatulă, se strîmba bietulă cioroiu, de 
credeai, că l’au apucată tote colicile din 
lume.

Pralea audindă, că vine preotesa, 
îșl ascunse mânile cu ola sub masă. 
Preotesa, puse laptele pe masă și îmbiâ 
pe toți să-și scoță. Toți mancarăbine, 
numai bietulă fină se strîmba și înghițea 
în secă, stândă să’i iesă ochii din capă 
de fome, deși la tote îmbierile nașei sale, 
răspundea că nu’i e fome.

Isprăvi de mâncată nașa și eși afară 
să mai pună unele și altele la cale. 
Atâta aștepta cioroiulă și iute se repedi 
afară, și cum era întunerecă, isbi mânile 
cu ola de ceva negru ce era înaintea 
lui, de o făcu fărîme, dicândă:

Se te ia hălă cornurată, 
Că am rămasă nemâncată, 
înțepenită în păsată.

„A7ai mâncate-ar croncănii de cioroiu 
spurcată! Ali-l’ai mâncată friptă !“ striga 
preotesa văetându-se de capă.

Tocmai atunci întră nașulă pe portă 
și înțelegendă ce-i pricina, mi ți-lă umfla 
pe bietulă fină și’ncepu a mătura loculă 
pe unde se împrăștiase păsatulă. De 
câte-orl mi-ț’.-lă da rota, de atâtea ori 
striga finu :

Nașule, faci hălă păcată,
Că nici fiertă nu l’am mâncată!

ȘI DE TOATE?"
Cu ce trebue se semene femea?

Iată, dupe o revistă englezească, trei 
lucruri cu care trabue și nu trebue să 
semene femea:

Alai întâiu trebue să semâne cu mel- 
culu, care stă mereu în casă; der nu tre
bue, ca acestă moluscă, să-și pue pe ea 
totu ce are.

Ală doilea, trebue să semene cu ră- 
sunetulă seu ecoulu, care vorbesce numai 
după ce lai întrebată; der nu trebuie, 
ca ecoulă, se caute a ave ea cuventulă 
din urmă.

Ală treilea, trebue să fie ca ceasor
nicul», de o exactitate și d’o regularitate

bine decă va mici urdinișurile și va 
nutri numai noptea.

Când se întemplă să vină albine 
străine în coșniță, atunci ele stăruiescă 
după putință să ajungă câtă mai iute la 
matcă spre a-o răni seu chiar a-o omorî. 
Spre a împedeca acesta stau în lăuntrulă 
coșniței la urdinișă străjl. Aceste străjl 
de regulă nu suntă numărose, der de 
câte ori cuteză vre-o albină străină să 
între în coșniță, deodată se adună al
binele grămadă la urdinișă spre a-lă as
tupa, ca astfelă să nu potă intra nici o 
albină străină în lăuntru. Decă însă pe 
lângă totă paza totuși a putută străbate 
în coșniță vre-o albină pănă la loculă 
unde se află matca, atunci ea este apu
cată fără îndurare de cătră albinele, cari 
păzescă matca, și scosă din coșniță afară.

Nu arareori se întemplă, că al
bine încărcate cu nutreță se bagă în 
vre-o coșniță vecină. Der și aceste al
bine suntă scăse frumușelă din coșniță 
străiDă“.

Facerea eerei și Roitulă.
„ScițI, că fagurii sunt tăcuți din ceră, 

der din ce este făcută cera pote că nu 
veți sci. O să vă spună eu însă din ce este 
făcută cera. Albinele, iubiții mei, nu 
adună cera din flori, ci o facă ele însele. 
Când au să facă albinele ceră, mai îna
inte de tăte trcbue să fiă în coșniță 
căldură mărișoră, cam de vre-o 28 de 
grade Reaumur și încă și mai bine. Căl
dura prea mare este stricăciosă, deorece 
ea înmoie cera prea tare. Alai departe 
albinele trebue să aibă miere și pulvere 
îndestulă pentru hrănire.

Decă suntă acestea, atunci se face 
cera în modulă următoră : Albinele lu- 
crătore, după ce mancă mai multă decâtă 
le este de lipsă pentru nutrire, asudă prin 
inelele dela partea din dărăptu a burtei 
loră și scotă nisce soldi subțiri de ceră, 
acești soldi îi aședă unii peste alții și-i 
apasă unii de alții cu fălcile rodătore 
pănă ce iese gata celula. La facerea 
faguriloră albinele se acață unele de al
tele, cele de deasupra lucră, er cele de 
dedesuptă îșl rupă cu fălcile și unghiile 
picidreloră una de pe alta solduleții de 
ceră și-i întindă celoră de deasupra.

Fiindcă la facerea cerci se între- 
buințeză multă miere — la ună puntă 
de ceră se receră doispredece pănă’n 
cinclspredece punți de miere ■— de aceea 
este cu multă mai bine și mai cr.minte 
ca stuparulă să lase albinele să adune 
numai miere. Totuși se pote lăsa ca 
fiecare stupă să zidescă în decursulă 
anului câte unuia seu doi faguri. Alai 
frumoși suntu făcuțl fagurii în lunile 
Iuniu și Iuliu de cătră roii de a doua oră.

Fiindcă în diua de adl nu se mai 
nimicescă fagurii când sc itemă mierea 
din ei, făcendu-se acesta cu ajutorulă 
mașinei de scosă mierea din faguri, este 
cu putință ca în totă bună vremea să 
aibă stuparulă ună numără orecare de 
faguri goli. Acești faguri suntă așa di- 
cend buțile celea gole, cari stau gata 
pentru a fi umplute.

Afară de celulele am intite, cari 
suntă de lipsă la înmulțirea urmașiloră, 
albinele mai zidescă și celule unde bagă 
mierea. Aceste celule suntă uneori de 
două ori așa de lungi și late ca celulele 
menite pentru trântori și se potă asă- 
măna cu coșurile. Tote celulele, îndată 
ce se mai află în ele pui, se folosescă 
pentru păstrarea mierei.

— „Ai fostă amintită mai înainte dom
nule parochă despre roi de a doua oră“. 
Ce felă de roi suntă aceștia ?u întreba 
studentulă de agronomia.

Domnulă parochă nu întârdiâ a răs
punde : „Iubiții mei, se dau roi de întâia 
oră și roi de a doua oră. Când anulă e 
forte mănosă pentru stupi, roiulă celă 
d’ântâiu, mai alesă care a părăsită stu- 
pulu de timpuriu, ne bucură și elă cu unu 
roiti, atunci acestă roiu se numesce roiu 
virginală seu feciorescă. Alatca începe 
cu ouarea deja în mijloculă lui Februa
rie și încetă de abia tomna cu ouatulă. 
Spre a se pute des volta, trântorii au |

lipsă de 23 dile, albinele lucrătore de 
21 dile și matca de 17 dile dela clipita 
aceea încependă, în care s’a ouată oulă 
în celulă. Decă este amăgită matca de 
vremea cea caldă, atunci ea ouă mai 
multe ouă și atunci de multe ori se în
templă că coșniță pe la mijloculă lunei 
lui Alaiu într’atâta este de plină cu al
bine, încâtă nu le mai pote pe tdte 
ocroti. In decursulă nopții albinele suntă 
silite să petrecă grămadă afară de coș
niță înaintea urdinișului. Decă pe lângă 
acesta de timpuriu a fostă pășune bo
gată, atunci albinele nu numai că și-au 
adunată nutrementulă de lipsă pentru 
nutrirea urmașiloră, ci încă și-au mai 
strînsă în coșurile loră și miere. Intre 
astfelă de împrejurări bune matca a 
ouată de timpuriu ouă, din cari au să 
se desvolte alte matce. Acum îndată ce 
cea dintâiu matcă tînără este gata de a 
pute sbura, ea dă strigătă tare din ce
lula, în care se află, ca și când ar în
treba pentru slobozeniă. Audindă matca 
cea bătrână acelă strigătă, nu mai are 
pace de locă, și cu orl-ce preță voesce 
să omore pe matca cea tînără, der dela 
îndeplinirea acestei fapte rele este îm- 
pedecată de cătră celelalte albine. Fiind
că însă în fiecare stupă are să fie numai 
o matcă, de aceea matca cea bătrână’șl 
adună albinele lucrătore bătrâne dim
preună încă cu vre-o câteva mii de trân
tori și apoi părăsesce într’o di înainte 
de amedl patria cea vechiă formândă ro- 
iulă celă dintâiu. înainte de ce plecă 
roiulă, fiăcare albină lucrătore ia cu sine 
dreptă merinde în călătoriă, din coșurile 
cu miere, o beșicuță plină, — pentru ca 
în patria cea nouă să aibă cu ce să facă 
începutulă la zidirea faguriloră. Decă 
acum, după ce a eșită roiulă celă din
tâiu din coșniță, au mai rămasă acolo 
albine destule și din celulele clocite așiș
derea esă multe albine tinere, atunci 
matca, care de abia s’a desvoltată, [roesce 
la a 7-a, a 9-a seu la a 11-a <li formândă 
roiulă ală doilea. Decă și după acestă 
roire au mai rămasă albine destule în 
coșniță și în acea coșniță se mai află 
revnă de roire, atunci la a 3-a di dela roi- 
reacea de pe urmă roesce încă din coșniță 
ună ală treilea roiu, seu se mai întemplă 
și așa, că la a cincea di dela roitulă ală 
treilea mai roesce încă și unu ală pa
trulea roiu, încâtă coșniță rămâne mai 
fără albine. Dintre toți acești roi, între 
împrejurări obicinuite, abia roiulă celă 
dintâiu pote să-și zidescă cum se cade 
faguri în locuința sa și să-și adune nu
trementulă de lipsă. Toți ceilalți roi 
suntă espușl perirei. In anii cei mai ro
ditori, — cari însă suntă forte rari — 
și roiulă de ală doilea, ală treilea și ală 
patrulea pote ca se-șl zidescă fagurii de 
lipsă și să adune cele trebuinciose pentru 
ernă.“

— „Când încetă roitulă ?“
— Decă pășunea este bogată și stu- 

pulă se află în toiulă roirei, numai atunci 
încetă roitulă, cum v’am spusă mai 
înainte, când mai tdte albinele au eșită 
din coșniță. Decă însă timpulă este plo- 
iosă și albinele nu mai potă sbura afară 
din coșniță, atunci asemenea încetă 
roitulă.

La stupăritulu rațională, stuparulă 
trebue se mărginescă roitulă. Și acesta 
o face așa, că după roirea cea dintâiu 
din fiăcare ană, tote celulele, în cari se 
află pui de matcă, le va tăia josă dela 
fagurii pe cari se află, afară numai de 
celula cea mai mare și mai frumosă; 
prin acesta înmulțirea matceloră este 
împedecată și roitulă se sferșesce.“

(Va urma).

Din traista cu minciunile.
Se d.a elvx la. o pa-xte.

Ună cioroiu îșl cumpărase ună cală 
dela o licitațiă de cai cătănescl. Nu-i 
vorbă, șchiopăta rău calulă, căci avea 
și ose morte, der cum ținea capulă în 
susă, cioroiului i-se părea că sare de 
sumeță ce e. Cum mergea pe drumă 
cu calulă înhămată la căruță lângă o 

desăvârșită; der nu trebue, ca ceasorni- 
culă, să fie zgomotosă ca să o audă toți 
omenii.

Catastrofa din America.
Amănuntele ce dilnică sosescă a- 

supra desastreloră din Pensilvania, suntă 
totă mai îngrozitore. Apa, care a cășu
nată desastrulă, curgea cu o repecliciune 
de 27 kilometri pe oră și cu o putere 
atâtă de mare, încâtă a luată cu sine 
și a dusă cale de 21 kilometri o mașină 
de fieră grea de 22 tone. Afară de acesta 
ducea cu sine stânci întregi și colosale, 
arbori scoși din pămentă etc. Autorită
țile comunale de prin locurile unde s’a 
întâmplată desastrulă, acum se ocupă 
cu îngroparea cadavreloră. Ele suntă 
însă atâtă de multe, încâtă pănă ce să 
le îngrope s’au și descompusă, încâtă 
aerulă și totă apa rîului s’a infectată în- 
tr’ună modă îngrozitoră. Cele mai grele 
bole s’au arătată. Omenii moră de ciumă 
și de fome.

In decursulă și pe loculă unde se 
caută cadavrele, se petrecă scene dure- 
rose. Bărbații, cari îșl găsescă totă fa
milia mortă, se împușcă, femeile sară 
în apă, înebunescă. Alții s’au dată, din 
durere, beției. O femeeă șl-a găsită fa
milia. „Mi-a perită bărbatulu și șepte 
copii, am rămasă singură11, se văita. 
Cei de prin jurulă ei plângeau vădendă 
nefericirea acesta. Totă în apropiere 
de acestă locă era și biserica. Lângă 
densa o mănăstire. Când starița vădii 
că vine apa, strînse în jurulă ei pe tote 
surorile și maicele, și s’au pusă în ge
nunchi să se roge. Ca prin minune 
acestă mănăstire a rămasă întregă, pe 
când biserica a fostă ștersă de pe fața 
pământului. Locuitorii, rămași fără case, 
stau acum adăpostiți sub corturi. Casele, 
cari au rămasă neruinate, nu potă fi în
trebuințate la nimică, căci pământulă 
este atâtă de surpată pretutindeni, încâtă 
pe fiecare momenta casele amenință să 
se surpe. In Cincinati nu mai e apă de 
băută căci rîulă Alegani este otrăvită de 
cadavre. Apa trebue adusă din altă 
parte, lucru greu într’ună orașă unde 
suntă peste o sută mii locuitori.

Despre furturile și omorurile ce 
comită diferitele bande de hoți, încă 
se scriu lucruri triste. Ei au atacată 
chiar trenurile și au luată totală ce au 
găsită la voiagiorl. Se scrie diarului 
„Frankfurter Zeitung“, că cei mai multi 
dintre acești hoți suntă Slovaci și Un
guri din Ungaria. Ca la 20 de acestă felă 
de hoți au fost prinși și spendurațl îndată, 
alții au fostă omorîțl cu arme și pietrii.

„Times11 din Londra scrie, că în ora
șele mai principale ale Statelor-Unite s’au 
strînsă pănă acum mai multe sume de 
bani cu care să vină în ajutorulă neno- 
rocițiloră. In Filadelfia s’au adunată 250, 
la New-York 150, la Pitsburg 150 de 
mii de dolari. Comuna Conecticut a 
dată 25 mii, Massachusetts 10 mii, din 
alte părți au sosită ca la o sută mii do
lari. Au sosită d’alt felă ajutore și din 
străinătate, ast-felă, din Londra, Viliam 
Burdet a trimisă 10 mii dolari. La Vas- 
hington s a ținută s,.b presidența d-lui 
Harison o întrunire poporală în care s’a 
făcută apelă la toți cetățenii să viă în 
ajutorulă nenorocițiloră. Soirile din urmă 
dela 6 Iunie spună că s’a adunată cu 
totulă pentru nenorociții inundați pănă 
acuma 1,500,000 dolari.

*

Peste 100 chilometri peru.
Ună Engleză n’a avută altă ceva 

de lucru, decâtă să socotescă firele de 
pără din capulă feteloră. 60 de perl de 
tăria obicinuită acoperă în termină me
diu unu spațiu de ună centimetru pă
trată. Cele cu părulă blodă au să pep
tone în fiecare di cam 140,000 perl, 
cele cu părulă castaniu cam 109,000, 
cele cu părulă negru cam 102,000, cele 
cu părulă roșu cam 88,000 perl. In 
generală o femeiă brunetă portă pe capă 
65—80 chilometri de pără. cele cu părulă 
blondă chiar 110 chilometri.

*
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Nenorocire pe calea ferată.
Din Londra se împărtășesce, că. o 

mare nenorocire s’a întâmplată pe dru- 
mula de ferii dela Armagh în Irlanda. 
TrenulO, care transporta unii mare nu
mără de copii, a alunecată de pe șinl. 
Se dice că suntă peste 70 de morțl și 
vr’o 100 de răniți.

*
Moștenire de 35 milione.

Ună anume W. Lcitersdorfer, de 
nascere din Ungaria, care cu 30 ani 
înainte de asta emigrase la Don Fran
cisco, a murită acolo fără urmași în liniă 
dreptă. Rudeniile lui din Ungaria s’au 
încercată de repețite ori să pună mâna 
pe moștenire, der fără resultată. Marți 
acuma se adunară rudeniile — șeptedecl 
de inși — în cancelaria adv. Dr. W. 
Fried, unde s’a presentată ună d. Salo
mon Ullmann, care venise dreptă din 
Cleveland pentru a le face o dare de 
semă asupra moștenirei. După spusele 
acestuia, moștenirea se ridică la suma 
rotundă de 35 milione dotam (p. 2 fi.) 
și mai mulțl capitaliști americani ară fi 
gata să formeze o societate pe acții, ca 
să le câștige moștenirea, decă moșteni
torii s’ară învoi să le dea a patra parte 
din moștenire. Propunerea o primiră 
eredii cu unanimitate și astfelă ciudata 
societate pe acții se va înființa în a- 
devără.

Tergulu de rîmători din Steinbruch. La 10 
Iunie n. starea rîmătorilorii a fostă de 130.258 
capete, la 11 Iunie au intrată 1437 capete și au 
eșită 1181 rămânendă la 11 Iunie unu nu
meri! de 130.514 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurdscă veche, grea dela 45 pănă la 46 cr.— 
marfă unguresi 'ă tineri grea, dela 48 cr. pănă la 
48 cr., demijlocH dela 48 cr. pănă la 49 cr. 
— «fora dela 48 cr. pănă la 49 cr. — marfă 
țlrănescă grea dela — pănă la — — cr. — de 
mijlocii dela 47 pănă la 48 cr. — ușoră dela 
48 cr. pănă la 49 cr — Harfă de România, 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran-

sito mijlocii grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușâră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto ț.eposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlocii dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 47—48— cr. tran
sito mijlociă grea dela 46 —47 cr. transito 
ușori dela 45—46 cr.— Porci îngrășaț.I de ună 
ană dela — cr. pini la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

CtărsiiSoB peciei Bsirașo'i’ăa
din 15 Iunie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.45 Veud. 9.48
Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - -
L.re turcescl - - - 
Imperiali ... - 
GalbinI
Scris, fonc. „Albina“6u/0

„ 5°/0
Ruble rusescl - - -
Discontulă . - - -

r» 9.40
9.50

n 9.44
9.53

ii 10.6 ' 10.68
9.60 9.68
5.56 5.60

n 102— n —. -
98.59 H 99—

ii 122— H 123.—
G'/2--87„ pe ană.

Iun. 1889.

Producte div.

Sămințe

Cu
al

ita
te

a 
pe

r H
ec

t Proțulu per
100 chilogr.

dela pănă

Grâu Bănățenesc!! — — —
Grâu dela Tisa 79 7.25 7.30
Grâu de Pesta 79 7.20 7.25
Grâu de Alba- regala 79 7 25 7.30
Grâu de Bâcska 79 7.25 7.30
Grâu ung. de nor dă 79 7.20 7.25

d J® o Prețulu per
Semințe vechi 3 K 100 chilgr.

ori nouă
- â dela pana

Săeară 70-72, 5.80 6.—
Orzu Nutreță 60 62 5.70 6.10
Orzil de vinars 62.64 6.30 6.80
Orzti de bere 64.66 5.30 5.70
Ovăzii 39.41 — —
Cucuruzii bănăț. 75 4.65 4.60
Cucuruză alții soiu 73 4.45 4.60
Cucuruză — — —
Hi riscă n — 5.25 5.55

Cursulu

Amortizarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (1-m.a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (3-a emisiune) - -

Bonuri rurale ungare - - - - -
Bonuri cu clasa de sortare - - - -
Bonuri rurale Banată-Timișă - - -
Bonuri cu ci. de sortare - - - -
Bonuri rurale transilvane - - - -
Bonuri croato-slavone - - - - -
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă .................................."
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - -
Renta de hârtia austriacă - - - -
Renta de argintii austriacă - - - -
Renta de aurii austriacă - - - - -
Losurl din 1860 -------
Acțiunile băncei austro-ungare - -
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de creditil austr. 
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI -------- 
Mărci 100 împ. germane - - - -
Londra 10 Livressterlinge - - - -

100—

112.04
105—
105—
105.—
105—
105—
105—

99.80
141.50

127.40
83.15
63.70

108.95
142—
904—
310.50
3C0.50

5.65
9.52’/2

58.57 */ 2
119.90

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă Bursa din Bucureștii din 12 Iuniu

9
S 
e

73

Pm

D
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

roșiă,
r ațin atU du piu

Slănină
D 

Său 
Prune

»)
Lictară

Nuci
Gogoși

j»
Miere

Ceară 
Spirtă

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

52.— 56—
37.50 38—

6.25 6.50

56— 57—
28.— 29.—

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonu nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

118
14.25

Cursulu la bursa de Viena
din 14 Iunie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0.............................
Renta de hârtiă5°/0 ------ 
fmprumutulă căiloră ferate ungare - i

101.15
94.75 

143—

120

“V silori 7o 1 se tump. 1
Rentă română perpetuă 1875 5"/o 1 98. ,
Renta română amortisabilă . b"/„ 97.7,

dtto..................................... 4"/0 85.—
Renta rom. (rurale convertite' «7o 101.7,
Oblig, de stata C. F. Române 6’7. —.—

idem idem .... 5°/o —
Imprumutulu Openheim 1866 . 8%
Imprumutulu Oraș. BucurescI □" o H8.78

idem idem din 1884 5% —.—'
Impr. or. B cu prime Loz.fr. 20
Credit fonciaru rurală . . . . 7% 105.7,

idem idem . . . 5% 98.78
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/s 105.—

idem idem . . . . 6°,'o 102.—
idem idem . □’/„ 95.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5’/„ 82 —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

V. N.
Banca Națion. uit. div. 78.15 500 1010.—
Dacia-România uit. div. 24 lei 200 261.—
Naționala de asig. uit div. 18 lei 200 240.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 —.—
Soc. Bazalt.Artif.uit.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 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.......................... — 10.5

Banca Națion. a României
Scompt.............................................. 67o —
Avansuri pe efecte..................... 7°/o —.—
Avansuri pe Lingouri . . . 7%

Cursulu Iosuriloru private din 5 Iuniu
cump. I vinde

Basilica 8 60 9.—
Credită .... 184.25 185.—
Clary 40 fl. m. c. . 61.— 62.—
Navig. pe Dunăre — 138.—
Insbruck .... 26.25 27.25
Keglevich .... 36.— 38.—
Krakau .... 25.75 26.25
Laibach .... 25.— 26.-
Buda .... 63.75 64.—
Palfiy .... 61.75 62.25
Crucea roșie austr. . 18.90 19.20

dto ăng. . 12.70 13.10
dto ital. 17.— 17.50

Rudolf .... 20.50 21—
Salm .... 64.— 65.—
Salzburg .... 28.— 28.50
St. Genois 63.50 64.50
Stanislau .... — 38—
Trieitine 4’/20/ 100 m. c. — 158—

dto 4°/0 50 75.— 76—
Waldstein 41.50 42.50
Win dis chgrâtz . 58.— 59—
Serbescl 3“/0 36.80 37—

dto de 10 franci —. _ _ â__
Banca h. ung. 4°/0 . 113.50 114—

Pentru stomachil stricata, indiges- 
tiune și pentru acele nenumărate bole, 
carl provină din causa conturbării orga- 
nelorîi de nutrire, se probeză ca untt 
medicamenta escelentti „BalsamidlX de 
vieță ala lui Dr. Bosa“ din farmacia lui 
B. Fragner în Praga; acesta este de că
pătata aprOpe în tote farmaciile mai 
mari.

J

Poșta adniinistrațiuuei. D-lora A. 
B. in Căstău, — A. P. B. in Cugierti, — 
P. L. in Togyer, — N. M. în Șasea rom., 
— 1. T. în Tîrnova, — T. P. M. în Ci- 
cudiu, — Cererea D-v. vi-o putema sa
tisface numai după primirea tacsei pe 
trei seu șese luni,

Apropiându-se timpulu pentru 
reînoirea abonamentului pe alu JH-lea 
cuartalu, resp. (dă II-lea semestru, ru- 
gămu pe J)-nii abonați ai foiei nostre, 
ca se binevoescă a trimite taxa de pre- 
numerațiune de cu vreme, spre a pute 
încungiura întreruperea în espedarea 
foii, de-orece pe credită foaia nu se 
trimite.
_ _ _ _ _ _ _ Ădministrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei". 

Editora și Redactora responsabila : 
i_________ Dr. Aurel Mureșianu.

Loz.fr
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Schwarze Seidenstoffe von 60 kr. bis fi. 11.65
p. illcter țțlatt unt*  ijcniuftcrt (ca. (SO verfcb. (Ditai). —

Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.45
gcmixftcrt circa (50 vcrfcb. Qnal.)—rerfenbct robciv n. ftiicfxpeifc porto, ii. jollfrci bas B'a- 
brlk-09<-|idt 4.. llriinebers (f- f. Ijofliefcratit), Zurich, llluftcr uingctjctib. Bricfc 
foften (O fr. porto.

.X
>

Ajutoru grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE DE STOMACHU Șl URMAE1LE ACESTORA!!
Mijloculă celU mai bunU și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloru precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
protutindenea cunoscutulu și plăcutulU

„hr. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestu balsamti preparați! cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore s6 d^vedesce ca forte folositori în contra tuturorti greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu. lipsa de apetitu, rîgăetei, congestiunilorti, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a deveniti acești balsami acum uui siguri și dovediți 
meii5ri2B8aeiatii de poporalii.

Sticla, mare costă J_ fl., zxiică, 50 cr. 
Mii de scrisori <le recunoscință stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚÎ!!!
Spre a evita înșelătorii, faci pe fiecine atentu, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singuri numai de mine este preparatu după receta originală, este 
învelită în hârtiă groși albastră, care portă în lunguli ei inscripția: Dr. Rosa’s Le- 
bens-Balsam din farmacia „zum schwarzen Adler", B. Fragner. Prag, 20ă—3Ll în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari sunti provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutuli legali.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabili să pote procura numai în 

2Depesitu.l-&. prizxcipa,l-i!j. al-â. prod.xucetcrT.xl’u.i

Fragrcer,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru 

Prag 205—3.
In SSneBupeMtfa : la farmacia I. von Vorok.
Tote farmaciile (lin SiraHoni, precum și tdte farmaciile mai mari din mo- 

narcliia Austro-uugară au deposite din acești balsamu de vieță.

Totu de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(Fraier TTniversal-IIa'u.ssal'be) 
unu medicamentu sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, rănilord și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesi siguri la inflamațiuni. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțelori cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumor ea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiuuile, 
umflături, întărituri se vindecă în timpulQ celu mai scurtă ; la cașuri înse, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulfi. celâ. mai scurtU fără dureri.

In entiore el 25 și 35 cr.

se pune, suntu înfășură'e în hârtiă roșia pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
nnea cum să se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — carl suntb prove- 
dute cu marca fabricei de mai susu.

Balsamu pentru audu.
(Oelxc>r-Z3a,lsa,xxi)

Celti măi probata și prin multe încercări celft mai temeinica medicamenta 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perduta. 1 Flacon 1 11.

58,26—5

15 și 35 or.
FIȚI ATENȚII

De drcce alifia (le casă universală de Praga să imiteză 
forte (lesă, facil pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metali galbini, în cari

Arveresy hirdetmeny.
Az âbrudbânyai kir. jărâsbirosâg mint tkvi hatosag âltal kozzetetetik, hogy 

Zsurka Szimion vegrehajtatonnk Suba Tanaszie es neje Pratia Măria vegre- 
hajtâst szenvedett elleni 44 frt. 87 kr. toke, ennek 1888 Aprilis ho 28-tol jărd 

. ■ n . ™ kr eddigi koltsegek es jar. behajtăsa vegett az âbrud- 
teruletehez tartozo ”

-1839.

6% kamatai, 22 frt. 20 
bânyai kir. jârăsbirosăg 
kovetkezo ingatlanok;

Bucsum kozsegi 289 sztjkben foglalt

g

O:
1

72 Alegnevezes Becsertek. Bânatpenz.
-O CC M

frt. kr. frt. kr.
2 2868 zuzda 50 5
3 2877 kaszălo 80 8 —
4 3039 haz 1

3040 kert i 210 21 —
5 3227 legelo 28 2 80
6 3230 legelo 8 — 80
7 3287 kaszălo 23 2 30
8 3296 kaszălo 14 1 40
9 3335 legelo 18 1 80

10 3504 kaszălo 5 — 50
11 3506 kaszălo 13 1 30
12 3661'1 legelo 28 2 80
13 6670 kaszălo 8 — 80
14 6815 kaszălo 1

6816/1 kaszălo J 147 14 70
es tartozekai Bucsum kozsegben a kozseg hăzânăl megtartando 
ârveresen 1889 evi Iunius ho 24-ik napjân d. e. 10 orakor becsâron aloi is, 
a becsâr 10" „-ânak a biroi kikuldott kezehez leendo eloleges letetele mellett el 
iognak adatni.

Vevo koteles a vetelârnak felet 15 nap alatt, mâsik felet az ărveres jogerbre 
emelkedesetbl szâmitando 30 nap alatt es ugyanazon naptol szămitando 6"/0 
kimatokkal egyiitt a Gy.-fehervâri kir. adohivatalnăl 39.425 szâmn igazsăgugymi- 
nisteri leteti szabâlyrendelet ertelmeben lefizetDi.

Ezen hirdetmennyel kibocsâtott ărveresi feltetelek a hivatalos orăk alatt ezen 
telekkonyvi hatosag es Bucsum kozsegi eloljârosăgnâl tekintlietok meg.

Az ărveresi keres koltsegei 7 frt. 80 krban ălapittatnak meg. 
Abrudbănyăn 1889 evi .'Iartins ho 11-ân.

A kir. jârâsbirosăg mint tkvi hatosâgtol.

nyilvănos biroi

instituții de creditu și de economii
ZF’ilia.la, Erașovu.

Amaneteză mărfuri
cu interese de 6 până la 7%

în sensulu regulamentelor!! ei referitore,— primește 
mărfuri spre imaqazinare in magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritorialii ei și locuri pentru depositare.

Information mai de apropo se potti lua 
cjilnicu în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8 -2 ore d, p.

Se deschide prin acesta a XIX

LOTERIA DE STAT reg. ung. 
CU SCOPtJ FILANTROPICĂ

aht cărei venito cnratu se va întrebuința conformă înaltei hotărîrî a 
Maiestăței Sale apoși. e. r.

dela 4 Noemvrie 1888 și dela 25 Ianuarie 1889
în favorulu institutului de pensiune alu jurnaliștiloru ungari, alâ fondu
lui ce are a se înființa pentru văduvele și orfanii funcționarilor^ reg. 
ung. lipsiți de mijlbce, alu spitalului generală din Ungvăr, alu reuniunei 
industriale a femeilorQ din țeră, alQ institutului pentru crescerea fetelorti 
„Elisabeta" din comitatulil Trei-Scaune, ala spitalului generală din Ciucă- 
Sereda, elă reuniunei femeilcru protestante din Komorn, aht reuniunei 
centrale „froebeliane14 a femexloril din țSrîle ungare și alu reuniunei de 

binefacere a femeiloră din Esseg.
Câștigurile stabilite in totala cu 8967 

amăsuraiu planului de jocu ce urmeză constitue suma de 
llorhee și adecă:

1 câștig principala de 00,000 
apoil

5
10
50

â 5,000 11. = 5,000 
„1,000 „ = 5,000 
„ 500 _ = 5,000

100 „ 5.000

fl. c 2 100 câștiguri» 50 fl. = 5,000 fl.
£ tc 1200 ser. „ >0 . = •24,000 „

—'.'2 2600 „ „ 10 - = •20,000 „
5000 „ „ 5 _ = ■25,000 „8oo8

86
8
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Tragerea se face irevocabilă 
Unu Bcsu costă 2 G.

Losurile suntfi de căpătata : la Direcțiunea loteriei în Budapesta (Pesta, 
oficialii vamală principali.), — la iote oficiile de loteria, saline și de dare, la 
cele mai multe oficii poștale, la „Mercur" în Plena, și la debitanții delosurî 
însărcinați cu vendarea loră în tdte orașele și localitățile mai însemnate.

Direcțiunea loteriei reg. ung.
Budapesta. 1 Maiu 1889. A lCCSill 1(11*11  (Ic M<ll*î<lSSy,

consiliera. de secțiune în ministeriulu reg. ung. 
de finanțe și directorii alu loteriei.

la 27 Iunie 1889. 
val. austr>
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Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturoru boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului. res- 
pirațiunea cu mirosu greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachti, acreli, tormarea de petră șt năsiptx, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbioare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomacliu, constipațiune seu încuiat e, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatU și de haemorhoide. — Prețulu unei sticle ilinpreiniă cu pres- 
cricreaile întrebuințare 40 er., sticla îndoită de. mare 70 er.

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

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntU unu remediu secretă. 
seiiutzmarkB. Părțile conținetore suntu arătate în prescrierea de. întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"VeritaToile se află mai în tote farzxiaciile.

Avertisnicntiî! Picăturile de stoinacha Mariazeller se falsifici și se imiteză de 
multe ori. — Ca senina, că sania veritabile, servesce învălitorea roșia provecjută. cu 

■> marea de proleețiuno de mai susxl, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în 
! trebaințave, ce se află la fiecare sticlă, trebue s6 fie arătatU, că acdsta s’a tipărită 

în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.
Veritabile se află: Brașovxl, farmacia Franz TCellemen, farmacia la „Biserica Albă11 

farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. jf. A. Schuster 
farm. Heinrich G. Obert: farm. Ed. Kugler la „Higiea11: fa ra. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Dobay. Cobnlxnu: farm. Ed. Melas, farmacia E 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. hV SWxneirfer. Făgărașu: farm. v. ’Bildner. farm 
Hermann Sz. Szt. (îyiirgy: farm. Val. Beteg, farm Barabâs Fer. 13,52_ 11

■

Arâm cL-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunci sO 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și nunierii de 
pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Admmistraț. „Gaz. Trans.“
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


