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Brașovu, 22 Iulie.
Cea mai nouă isprava a mi

nistrului de instrucțiune ungurescă 
Csaky și a adjutantului seu, se
cretară de stată Berzeviczy, este- 
că au oprită erășl cinci cărți ro
mânesc! și adecă trei colecțiuni 
de cântece naționale: „Arionu" 
(Brașovu) „Răsunetulfi" (Brașovu) 
„Dorulu Românului" (Bucuresc!) 
o carte de poesii: „Amoru și pa
tria" (Turinu 1869) și „Cântece 
de irocțl la Nascerea Domnului" 
(Brașovu).

Ministrulu opresce folosirea 
acestorfi cărți în șcfile, precum și 
în bibliotecele poporale și ale ti- 
nerimei sub cuventfi ca „nu co
respundă scopurilorfi educațiunei 
și ațîță ura de rassă".

însuși faptulfi oprirei unoru 
cărți nevinovate, ca cele amintite 
mai susfi, este atâtfi de uriciosfi și 
dă pe față nisce sentimente și 
tendințe despotice atâtfi de peri- 
culbse, încâtfi nu mai era nevoiă 
se-lfi esaminămu mai de aprbpe 
spre a’lu caracterisa după cum 
merită.

Cu tote acestea ne-amu decisă 
a cerceta seriosfi și obiectivă va- 
lorea motiveloru, pe car! își înte
meiază ministrulfi ucazulfi seu.

Cântecele nostre românesc!, cficu 
d-nii Csaky-Berzevicy, „nu cores
pundă scopurilorfi educațiunei".

E lucru învederată, că pote fi. 
vorba numai de educațiunea po
porului și a tinerimei române, 
căci cărțile oprite numai Românii 
le folosescfi.

Decâ domnii Csaky-Berzeviczy 
aru fi opritu folosirea culegerilorfi 
de cântece românesc! în școlele 
unguresc!, atunci ar fi avută unu 
înțelesu se (țică, că nu corespundă 
scopurilorfi educațiunei. Pentru că 
o șcblă ungurescă trebue se dea 
școlarilorfi ei o educațiune ungu
rescă și de aceea are lipsă de 

cântece unguresc!, nu de cântece 
românesc!.

Totu așa se pretinde înse dela 
o școlă românescă, ca să dea ele- 
vilorfi sei o crescere românescă, 
căci altfelfi esistența ei n’ar mai 
ave nici unfi înțeleșii. Și o cres
cere românescă erăși nu se pote 
dobendi decâtii numai cu ajutorulfi 
cmtecelorfi românesc!.

Prin urmare d-nii Csaky-Ber
zeviczy ori că au greșitfi adresa 
susțiindii că cântecele românesc! 
nu corespundă educațiunei în șco- 
lele românesci, ori că, de liberal! ce 
suntfi, nu mai facă deosebire între 
scopulfi crescerei românesci și alu 
celei unguresc!, și suntfi de părere 
că și șcblele românesc! trebue se 
dea școlarilorfi lorii o crescere un
gurescă.

In amendoue cașurile au co
misă o mare și neiertată greșelă.

Ne aducemfi aminte aici de cu
vintele, ce le-a pronunțată Ludo
vicii Mocsary în memorabila sa 
vorbire dietală din Februarie 1887, 
când purtată de cele mai nobile 
sentimente patriotice a dojenită pe 
conaționalii sei, ca se pună stavilă 
nenorociteloru lorfi porniri șovi- 
niste. Elfi cțise între altele:

„Guvernului niciodată nu-i este 
iertată a uita, că conduce aface
rile unui stată poliglotă, că este 
deopotrivă guvernulu Maghiarilor, 
Româniloru, Slovacilorfi, Serbilorfi; 
nu-i este permisă a uita, că țera 
nu pote fi niciodată unu Kultur- 
egylet în stilfi mare și că întrînsa 
trăiescfi cetățeni de naționalitate 
diferită, car! trebue sS împartă în
tre sine în modă egală nu numai 
sarcinele, ci și dreptatea".

Cine ar cuteza se cțică nu 
este așa? Din nenorocire înse d-nii 
Csaky-Berzeviczy au uitată, că ei 
stau în fruntea instrucți unei pu
blice a unui stătu poliglotă și că 
trebue sfi aibă în vedere nu nu
mai educațiunea Maghiarilorfi, ci 

și aceea a Româniloru, Slovacilorfi 
ș. a. și că deși tote aceste națio
nalități urmărescu unulă și ace
lași! scopfi: cultivarea loru 'și în
florirea patriei, totuși mijlbcele ce 
trebue se le duc.ă la acesta mare 
țintă suntu deosebite, unulu pbte 
să-o ajungă printr’o crescere și 
cultură ungurescă, celalaltu numai 
printr’o crescere și cultură româ
nescă.

Au uitată d-nii Csaky-Berze
viczy, că Ardealulă și Țera un
gurescă nu suntu unu Kul- 
turegylet or! o școlă ungurescă 
în stilu mare, ci că în a- 
cestu pămentfi a prinsă rădăcini 
și o desvoltare de sine stătătore 
românescă, și că rădăcinile ei suntu 
încă odată așa de vechi și de 
adenc! ca rădăcinele desvoltării 
unguresc!.

Au uitată dumneloru de tbte 
aceste, căci altfelu n’arfi susține 
că Românulu n’are lipsă de cân
tecele române pentru educațiunea 
sa, n’aru susține și absurditatea, 
că aceste cântece „ațîță ura de 
rassă".

între cărțile oprite se află și 
„cântecele de irocț! la Nascerea 
Domnului", nisce cântece curată 
religiose. Nu cumva se ațîță la 
ură de rassă, când cântă cei trei 
crai dela resăritu :

Eu Valtezară mă numescă
Cu aură îlă dăruiescă
Numele meu e Gașpară 
Smirnă îi aducă eu dară
Eu Melchioră mă numescă 
Cu tămâiă ’lă dăruiescă.?

In furia lord de a nimici cân
tecele naționale românesci d-nii 
Csaky-Berzeviczy au lovită și în 
cei trei crai dela resăritu. Nu 
este acesta lucru de rîsfi?

Câtă pentru cântecele națio
nale românesci s’ar pretinde dela 
nisce căpetenii ale instrucțiunei 
publice se scie, că acestea suntu 
resultatulu vieței milenare, alu 

istoriei și alu culturei românesc!, 
care nu se pote nimici c’unu or
dină ministerială.

Pbte se oprescă ministrulu co- 
lecțiunile tipărite „Arionu", „Do
rulu", „Resunetulfi" de o miiă de 
ori și cântecele nostre totă voru re- 
mâne viue și puternice în poporu 
și cei mic! Io voru înveța dela cei 
mai mari. N’au decâtu se se în- 
trunescă din diferite părți mai 
mulț! Români și etă o colecțiă 
viuă de cântece naționale. Cu 
câtă oprirea loru în șcble va fi 
mai aspră, cu atâtu mai tare voru 
răsuna afară de șcble.

Nu cântecele în car! se laudă 
vitejia româna și se plânge neno
rocirea Românului îlu voru ațîța 
pe acesta vre-odată la ura de rassă, 
ci cântecele și cărțile car! îlă bat- 
jocurescu, car! îi schimonosescu 
trecutulu și îi desprețuescă pre- 
sentulu.

De aceste cântece și cărți un
guresc! suntfi cu 4e°ile ȘÎ cu su
tele, aceste se le oprescă minis
trulfi de instrucțiune, decă voiesce 
se lucre pentru buna înțelegere 
dintre Români și Unguri.

Der elfi opresce, ceea-ce este 
o patere legată de viața, firea, 
obiceiurile și trecutulu unui in- 
tregu poporă. Nu vedfi d-nii 
Csaky-Berzeviczy, că atingendu-se 
de cea mai scumpă comoră a 
unui poporu și dându-și zadarnice 
silințe de a o nimici, nu numai, 
că comitfi unu pecatfi de morte 
față cu noi și se facfi de rîsfi în- 
naintea lumei culte, ci chiar ei 
înșiși lucră pentru ațîțarea urei de 
rassă ?

politică.
Din năuntru. Ungurii se pregătescă 

pentru o nouă demonstrația antidinastică. 
E vorba de serbarea onomasticei lui Lu
dovicii Kossuth, pentru care și guverna
mentalii și oposiționalii și kulturegyletiștii 
unguri facă mari pregătiri. Edia mi-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

cămetaru..
(Cuprinsulă dramei lui Shakespeare „Neguțăto- 

rulă din Veneția.11)

In Veneția locuia unii Evreu cămă
tarii cu numele Shylock. Acesta îșl câș
tigase multă avere prin carnetele cele 
mari ce le lua pentru capitalele împru
mutate. Toții acolo locuia și unii negu
țătorii cu numele Antonio, care făcea 
negoță cu corăbiile pe mare. Acesta 
fiindii mărinimosă, împrumuta banii săi 
fără camătă mare și da multti pentru 
săraci.

De sine se înțelege, că Shylock, îm- 
prumutândii bani cu camătă mare — ca 
toți Evreii — din cfi în 66 înavuția 
totă mai multă, eră Antonio, din centră, 
totă mai multa sărăcia. Acestă împre
jurare făcea Evreului mare plăcere și 
aștepta câta mai curenda momentulU, în 
care să vedă pe Antonio cu totulU 
ruinata.

Afară de aceea Shylock era una 
inimicfi neîmpăcata ala creștinilor^, căci 
din ura, ce o avea față de creștini, chiar 

• pe unica fiica sa Jessica a eschis’o dela 
ereditarea averei sale, pentru că se mă

ritase după una creștina cu numele Lo
renzo.

Odată venindfi la Antonio una a- 
mica ala său, cu numele Bassanio, îi 
spune, că o norocire mare îlă aștâptă, 
căci o fetă educată bine și avută, cu nu
mele Porția, l’a alesă de mire, și dedrece 
casele și mobilele lui sunta în stare forte 
slabă, se rogă de Antonio, să-i împru
mute o sumă de 3000 de galbeni, ca 
să-și potă repara și aranja casele după 
cuviință.

Antonio, ca amicfi sincera, se bucură 
de acestă faimă, și-i promise, că deși 
deocamdată nu are atâția bani la dispo- 
sițiune, va primi obligămentulă asupră’șl 
de a lua bani împrumuta dela cămăta- 
rula Shylock.

Amândoi merseră la casa lui Shy
lock și-lft rugară, ca să le împrumute 
3000 de galbeni pe unfi termina de trei 
luni, pănă ce vorh sosi corăbiile de ne- 
goța ale lui Antonio. Shylock, după o 
discuțiă cu Antonio, îi promise împru
mutarea sumei cerute, der cu acea con- 
dițiune, ca să nu-lă mai numescă câne 
ca pănă aci, că cânii nu potfi împru
muta 3000 de galbeni, ci în viitoră să 
fiă amici.

Antonio însă îi răspunse: „Decă 
voescl să-mi împrumuți bani, nu-mi îm
prumuta ca unul amica, ci ca unui ini
mica, pentru-ca, decă nu’țl voiu plăti acu
rata la timpa, să mă poți executa."

Auclindă acesta, Shylock murmură 
câteva cuvinte neînțelese, chiămândă pe 
Abraham întru ajutora, și după o pausă 
îi dise : „Bine ! eu îți împrumută suma de 
3000 de galbeni pe trei luni fără cămătă, 
precum împrumuți Dumneta altora, deră 
numai din glumă, pentru că nu voescl 
a-ml fi amică, îți pună o condițiune, — 
adecă: să subscrii ună contractă, prin 
care să te obligi: că de nu vei solvi 
suma împrumutată la timpulă hotărîtă, 
să am deplină putere a tăia din corpulă 
Domniei-tale cu mâna mea propriă ună 
pundă de carne."

Bassanio — amiculă lui Antonio — 
se înfiora de acestă propunere neumană 
a Evreului, și îi observă lui Antonio, ca 
să nu se oblige la o astfelă de condi
țiune. Antonio însă, socotindă acestă 
propunere numai ca o glumă, precum 
dise Shylock, se învoi și subscrise con- 
tractulă, sperândă că năile sale de ne- 
goță îi voră sosi câtă mai curendă de 
pe mare și-i va solvi Evreului suma îm

prumutată încă înainte de timpulă fixată.
Timpulă de trei luni trecu, încâtă 

Bassanio abia îșl putu repara și întocmi 
casele, și numai în dilele din urmă se 
încredința cu fidanțata sa Porția, — 
schimbându-șl după datină inelele — 
eră corăbiile lui Antonio cu negoțulă 
încă nu sosiseră.

Terminulă de solvire trecu, și așa 
lui Shylock i-se dete ocasiune a’șl răs- 
buna contra lui Antonio. ’Lă acusâ la 
tribunalulă celă mai înaltă de judecată, 
unde presida chiar principele Veneției, 
și ceru executarea obligațiunei.

Antonio la momenta fu pusă în 
prinsore, de unde apoi scrise lui Bassanio, 
amicului său, următorea epistolă:

„Iubite Bassanio 1 Timpulă solvirei 
celoră 3000 de galbeni a trecută, și 
năile mele cu negoțulă încă n’au mai so
sită. Shylock m’a pusă în prinsore și, 
în înțelesulă obligațiunei, — prinjudeță 
voesce a-șl executa condițiunea subscrisă 
de mine. De cumva îi va succede exe
cutarea propunerei sale, eu nu mai potă 
rămâne în vieță. — Decă mă iubescl, 
vino să ne mai vedemă odată."

Acestă epistolă o primi Bassanio 
fîindă chiar în casa fidanțatei sale Porția, 
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nistrului Tisza „Nemzet44 raporteză regu
lata despre pregătirile ce se facil de co- 
mitetulă de organisare a serbărilor^ în 
Pesta, ca cum ară raporta despre cele 
ce se decidfl la Curte. Și cu câtă bu
curia împărtășesce foia tiszaistă, că în 
comiteta sunta representate 36 de cor- 
porațiunl și că se voră mai adresa invi
tări la alte 20 de reuniuni. De altă parte 
Clușienii unguri puna la cale să se pro
clame Kossuth cetățenă ala orașului kul- 
turegyletista Clușiu! Cei din Viena se 
pota bucura de fructele politicei lord.

In acelașd timpa Kulturegyletula ar- 
delena se face fărîme să coloniseze câta 
mai curenda Secui pe proprietatea dăru
ită lui de neoșulii Ungura Gothardt Kun 
din comitatula Huniedorei, în nebuna spe
ranță, că cu modula acesta se vora ma- 
ghiarisa Românii de acolo. încercarea 
de colonisare se va face cu $ece familii 
nu tocmai sărace, așa s’a hotărîta. Ce 
idei smintite ! De sigura, Românii hu- 
niedorenl voră fi pufnindă de rîsă de atâta 
ciorobora kulturegyletistă.

De o nouă apucătură șiretă în inte- 
resula maghiarisărei se folosesce ministrul 
ungurescfi de interne. Se scie, că atâta 
în dietă, câta și prin diare s’a accentuat 
forte desa misiunea actoriloru unguri, care 
— dice-se — e „culturală44 și „patriotică14, 
adecă misiune maghiarisatdre. Vădendă 
acum guvernula, că actorii unguri se 
prăpădesca cu c|ile, causa miseriei, 
necum să-și mai împlinescă misiunea 
lora, a împărtășită prin ministrula de 
interne reuniunei actorilora din țeră, că 
în casa, când municipiile ar vre să pună 
în bugetele lora anuale o sumă ore-care 
pentru sprijinirea actorilora unguri, nu 
li-se va pune în cale nici o pedecă. Cu 
alte cuvinte, șiretula ministru provdcă 
indirecta municipiile să voteze asemenea 
sume. Nu-i destula adecă, că fuge lu
mea din Ardela, Bănată și Țera-Ungu- 
rescă pănă în America din pricina dă- 
rilora celora grele, a ticăloșiiloră și ne
ajunsurilor a ce le îndură; nu-i de ajuns, 
că în cele mai multe părți li-s’a impusa 
dare pentru Kulturegyletă— acum săli-se 
impună și dare pentru teatrulă ungu- 
resca!

Din di în di tota mai rău, e între
barea însă că pănă când!

Din afară. Germania îșl sporesce din 
nou artileria. Motivula acestei sporiri e 
faptula, că Francia șl-a sporita de cu
renda, pe temeiula nouei legi, artileria, 
mărinda și numărula oficerilora și ala 
statelora majore ca în casa de răsboiu.

Guvernula germana a adresata tu
turora președințilora guverniall și consi- 
lielorh țării din provinciile Prusiei ostice 
provocarea, ca să cerceteze decă au ve
nita și câți au venita striănl de națio
nalitate polonă în anula acesta din Po

lonia rusescă ori din Galiția, ce ocupa- 
țiune și ce hârtii de legitimare au; er 
alțl străini de naționalitate străină să 
nu mai fiă lăsațl a întră în țeră. Cum 
se vede, se pornesce nouă gonă în contra 
Polonilorit. Foile germane caută — der 
înzadarh — a esplica acestă netoleranță 
germană prin faptula, că aceste măsuri 
se iau în vederea viitorei visite, ce Ța- 
rula rusesca o va face împăratului ger
mana. De sigura, că vora începe es- 
pulsările.

Ministrulu rusii de interne amintesce 
printr’o disposițiune, că în Rusia numai 
'biserica dreptu-credincidsă domnitore e în
dreptățită, a face pe credincioșii, cari 
nu-i aparțină ei, în marginile statului 
rusa a-i primi credința ei, pe când 
membrii din clera și mireni ai celorlalte 
confesiuni suntă în modula cela mai se
vera obligați să nu se atingă de credința 
celora cari nu aparținfi religiunei lora, 
căci în casa contrara se vora pedepsi 
după legile criminale. Așader nici bi- 
sericei catolice, nici celei luterane din 
provinciile baltice nu-’i mai e ertat a lu
cra pentru scopuri missionare, nici a 
aduna contribuirl voluntare, nici a în
tocmi serbări ori a trimite bani spre 
scopuri missionare în străinătate.

Guvernulu turcesc» a luata măsuri, 
ca să liniștescă agitația poporațiunei creș
tine din Creta. A trimisa o comisiune, 
care să esamineze cererile locuitorilora 
creștini, nemulțămițl cu administrația tur- 
cescă. In acelașa timpa însă guvernula 
turcescă a hotărîta să trimită pe insulă 
8 batalione și alțl soldați pentru în
tregirea cadrelord celora 10 batalione, 
care se află deja acolo. Totodată, pen
tru a preveni orl-ce surprinderi, puterile 
au trimisa corăbii de răsboiu la Creta, 
pentru ca în casa de revoltă, să apere 
pe conaționali. E lucru soiuta, că gu
vernula grecesca e amestecata în miș
care prin agenții săi, cari îndemnă po- 
porațiunea creștină a Cretei să se revolte 
și să ceră alipirea insulei la Grecia. Pu
terile însă nu sunta dispuse a sprijini a- 
semenea planuri și de aceea și guvernul 
din Atena îșl dă silința, prin clarele sale, 
a arăta, că voescesă fiă pace și să ajungă 
guvernula turcescă la o înțelegere cu po- 
porațiunea creștină.

SCIRELE PILEI.
Pensionată de fetițe in Blașiu. Fe

ricita ideă,'de a se înființa în Blașiu unh 
pensionată pentru crescerea fetițeloră 
române, este a se datori generosului pro- 
fesora de teologiă de acolo, dlui Dr. Vic
torii Smighelschi, despre care scimd, că încă 
în anula trecută a edată o broșură sub 
titlulă ^Tatălu nostru-1, ală căreia venită 
l’a destinată pentru întemeiarea primei 
fundațiunl în scopulă înființărei mențio

natului pensionată. Venitulă memoratei 
broșuri, care constitue basa fundațiunei 
din vorbă, după cum suntema informați, 
se urcă deja l’a vre-o 200 fl. v. a. Acum 
ni-se scrie dela Blașiu, că d-la Dr. Vic- 
tora Smighelschi a făcută încă și mai 
multă în direcțiunea acesta. „D-sa44 — 
dice corespondentulă nostru — „încă în 
anulă trecută șl-a asigurată vieța pe timpă 
de 20 ani la Societata „The Gresham44 
pentru suma de 4000 franci în *ură ; decă 
însă trăesce — ceea ce din inimă; dorimă 
— participândă și la câștigă, suma" pote 
să ajungă la 6000 franci în aură. Acestă 
capitală încă la cedată d-lă Dr. V. Smi
ghelschi pentru fondulă din cestiune, er 
polița despre elă a și predat’o deja V - 
neratului Capitul Metropolitană din Blașiu, 
căruia este concredută administrarea fon
dului ce se înființeză. Pentru aceste jertfe 
aduse pe altarulă națiunei din modestulă 
său salară de 700 fl., noi nu putemă de- 
câtă să felicitămă din inimă pe genero- 
sulă fundatoră, dorindu-i succese și mulțl 
imitatori! 44

Din parte-ne încă ne asociămă la 
urările corespondentului nostru.

** *
Incunosciințare. Cu 1 Augustă n. 

au încetată a mai esista inspectoratele 
r. de dare și în loculă acestora s’au în
ființată direcțiunile reg. financiare. Așa
der pe viitoră tote suplicele în ori ce 
felă de cause privitore la dare directă 
ori indirectă, selă la competințe să se 
adreseze la direcțiunile r. financiare.

* * *
Bolnavi de ochi au fostă primiți în 

spitalulă pentru băle de ochi r. ung. din 
Brașovă în cursulă lunei lui Iulie st. n. 
41 inși, er 40 au fostă liberați ca lecuițl; 
rămaseră la finea lui Iulie 33 bolnavi de 
ochi în tratare. — Operațiuni la ochi s’au 
făcută 12, între cari 9 operațiuni pentru 
delăturarea albeței.

* * ♦
Petrecere in Tirimia-mare. Scopulă 

petrecerei românescl, ce se va da Du
minecă în 11 Augustă st. n. în Tirimia 
mare, lângă Tergulă-Mureșului [gara Nyâ- 
râdto], este destinată parte în favorulă 
bisericei românescl de acolo, care recere 
grabnică reparare și care este cu totulă 
lipsită de mijloce, parte în favorulă sco- 
lei, pe care poporală, săracă fiindă, nu 
o pote susține, mai gata fiindă a-șl tri
mite copiii la scola ungurăscă de stată, 
aflătăre în acea comună, fiindă-că nu 
mai are de unde să mai jertfescă pentru 
scola loră. Altmintrelea situațiunea cri
tică și amenințătore a locuitoriloră ro
mâni din acestă comună s’a arătată mai 
pe largă în colonele foiei nostrela diverse 
ocasiunl. De aceea recomandămă publi
cului românescă, ca să sprijinescă acestă 
petrecere. Ofertele suntă a se trimite la 
adresa d-lui președinte Alesandru Ma- 

ioră, parochă în Tirimia-mare [N. Tereme, 
p. u. Nyârâdtoj. N’ar fi rău, decă ară 
lua parte câtă mai mulțl Români, căci 
asemeni întruniri contribue multă la 
deșteptarea spiritului națională, ce între 
Românii din acestă margine a Săcuimei 
e mai necesară ca ori unde. Va fi bine 
primită ori ce Română, fără a aștepta 
învitare specială. Alte informațiunl suntă 
a se vede în numărulă din Dumineca 
trecută ală „Gaz Trans44.
t ** *

Tomnă de vreme. Albinele se silescă 
a sfârși în curendă cu adunarea de miere, 
ceea ce este ună semnă, că se apropie 
timpulă rece mai curândă ca de obiceiu. 
In anii de rendă trântorii numai prin 
Augustă suntă scoși afară, ca să moră 
de fome. In anulă acesta lupta cu trântorii 
a începută mai de vreme, chiar și clo- 
citura de trântori, care se mai găsesce 
icl-colo prin coșnițe, fără nici o milă se 
scdte din celule și se aruncă afară.

** *
Combaterea lăcustelorii. Ministrula 

ungurescă de agricultură a adresată o or- 
dinațiune cătră tote jurisdicțiunile, ală 
căroră teritoriu a fostă bântuită de lă
custe, de următorulă cuprinsă: în cursulă 
tdmnei tote ogorele, pe cari s’au arătată 
lăcuste, să se are adâncă întorcendu-se 
pămentulă cu plugulă, pentru ca să se 
nimicescă ouăle. Decă proprietarulă ogo
rului negligeză a face acesta, atunci să 
o facă primăria în contulă lui. Astfelă 
de câmpuri nu-i iertată să se are înainte 
de 15 Maiu anulă viitoră. Ce privesce 
pășunile și livedile, voră fi visitate de 
organe speciale ale ministerului, care 
voră însemna locurile, unde suntă ouă 
de lăcuste, și pămentulă va fi întorsă cu 
plugulă ori se va săpa jură împrejură. 
Unde nu se pote acesta, trebue să se 
adune ouăle, plătindă jurisdicțiunile 5 
cr. de litru, er statulă le va despăgubi 
de aceste cheltuell.

* * *
Ioană Mircea, comerciantă din Bu- 

curescl, venindă la Brașovă să-și caute 
sănătatea, a încetată din vieță Joi la 
hotelulă „Union44. * * *

Direcțiunea financiară de pe terito- 
riulă comitatului Brașovă și Făgărașă 
cu reședința în Brașovă și-a începută 
activitatea sa în 1 Augustă a. c. In 
acestă privință ni-se comunică: „D-lă 
subdirectoră r. Ștefană Gencsy cu în- 
tregă personalulă direcțiunei s’au pre- 
sentată în sala de primire, unde au bine- 
ventată cu frumose cuvinte pe d-lă 
directoră financiară Ioană Fogarascher. 
In urma acesta, d-lă directoră loan Fo
garascher prin cuvinte căldurose a mulță- 
mită pentru acestă atențiune și distincțiune 
asigurândăpe întregulă personală despre 
bunăvoința sa și rugândă pe toți am-

căreia, comunicându-i cuprinsulă, îi spuse 
obligațiunea amicului său Antonio. Porția 
îndată îi numără banii și-lă trimise, ca 
cu orl-ce preță să scotă pe amiculă său 
din periculă, eră densa, luândă cu sine 
pe guvernanta saNerissa, se îmbrăcă în 
haine bărbătescl și pe altă cale ajunseră 
chiar la timpulă său la tribunală, unde 
era să se pertracteze causa lui Antonio.

Porția avea ună consângenă sciu- 
toră de legi, cu numele Bellario. Acela 
o împuternici pe densa ca apărătoră în 
causa acesta, dându-i și sfaturi, cum să’lă 
apere pe Antonio. Incependu-se per
tractarea, densa se recomandă președin
telui tribunalului sub titlu de apărătoră 
ală lui Antonio cu numele Balthasar, îm
puternicită de legislatorulă Bellario, eră 
pe guvernanta sa Nerissa ca scriitoră.

Toți se mirară de ună astfelă de 
apărătoră tinără într’o causă așa impor
tantă și nimenea nu putea observa, că 
densa, precum și guvernanta sa, suntă 
femei; chiar nici Bassanio nu-șl cunoscea 
pe fidanțata sa.

Propunendă președintele tribunalu
lui causa la pertractare, Porția luă cu- 
ventulă de apărare și, adresându-se cătră 

Shylock, îi pune întrebarea : că ce cugetă 
densulă, ore este consultă în sensulă le- 
giloră umane a propune într’ună con
tractă o astfeliu de condițiune? și vorbi 
mai departe într’ună stilă oratorică așa de 
nobilă, încâtă atrase atențiunea și inima 
tuturoră în partea sa, afară de a lui 
Shylock, care sta împetrită pe lângă 
propunerea sa.

„Nu e în stare a-țl solvi datoria14? 
întrebă Porția. Atunci Bassanio îi oferi 
lui Shylock datoria de 3000 de galbinl, 
promițendu-i, că, decă poftesce, și mai 
multă e în stare de a-i solvi, măcară de 
20 de ori. atâta.

Evreulă însă refusă de a primi banii, 
stândă pe lângă pretențiunea sa, de a 
tăia ună pundă de carne din corpulă lui 
Antonio.

Bassanio în cea mai mare desperare 
răgă pe apărătoră, ca să cerceteze bine 
legile, nu cumva ar pute salva vieța a- 
micului său Antonio ?

Porția însă cu naivitate îi răspunde: 
„Ințelegă legile; însă legile nu se potă 
strămuta44.

La acesta Evreulă plină de bucuriă 
esclamă; „Oh Danielă! înțeleptule ju- 

decătoră, multă te prețuescă ! — Pe 
câtă ești de tinără, pe atâtă de înțe- 
leptă41.

Porția erășl se întorse cătră Shylock 
și, cerendă obligațiunea dela densulă, o 
ceti și în fine îi cfise : „Timpulă solvirei 
a trecută deja, și în sensulă obligațiunei 
poți tăia ună pundă de carne din cor
pulă lui Antonio, der ai cântară? și 
ești în stare a tăia atâta, câtă să nu fiă 
nici prea multă, nici prea puțină? afară de 
aceea, să nu curgă nici ună picură de 
sânge, căci în obligațiune stă numai 
ună pundă de carne, și de cumva dela 
acestea te vei abate, ești perdută14.

Audindă acestea, Shylock se lăsa de 
pretențiunea sa, și plină de desperare 
îșl ceru banii. Bassanio îi oferi. — 
Porția însă îi dise: „Mai încetă, nu ne 
grăbimă cu sentința. In sensulă legiloră 
venețiane: ună individă a căruia preten- 
țiune nelegală pe calea județului nu i-se 
pote realisa, precum d. e. în casulă de 
față, acela e supusă morții, și a i-se 
confisca averea, împărțindu-se în două 
părți egale, jumătate celui dată în ju
decată și jumătate statului44.

La acesta murmurândă Evreulă în 

desperarea sa, și chiămândă pe Abra
ham într’ajutoră, striga: „Dați-ml banii44!

Atunci Porția cu tonă apăsată (jise 
Evreului: „Stai, Shylock! Ai audită, că 
legile nu se potă strămuta. Nu ne ju- 
cămă cu legile, precum ai voită tu să 
glumescl cu obligațiunea. sța ta a- 
ternă numai dela grația principelui. 
Aplecă-te ! și te rogă, ca să-ți dăruiescă 
vieța44.

Judecătorii însă și poporală, care 
era de față, strigau: că astfelă de omă 
nu merită alta, decâtă mortea.

Sărmanulă Shylock dimpreună cu 
tatălă său Doge și alțl amici ai lui, 
Evrei, se svercoliau și se rugau cătră 
Iehova prin cuvinte neînțelese, numindă 
mai de multe-orî pe Abraham și cuge- 
tândă mai multe epiteturl contra goi- 
miloră (creștiniloră) ; însă în deșertă, 
căci judecătorii și poporală erau în 
contra lui.

In fine președintele enunța sentința 
în modulă următoră: „Vieța, din grația 
năstră ca principe ală Veneției, i-se dă- 
ruiesce lui Shylock; însă averea lui în 
înțelesulă legiloră i-seconfiscă: jumătate 
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ploiații, ca cu puteri unite, sprijinindu-se 
unulă pe altulă, cu cea mai mare dili
gentă. și iubire de lucru să’șl începă cu 
diua de 1 Augustă acrivitatea spre bi
nele patriei. După acesta totă persona- 
lulă, depărtându-se dela d-lă directorii, 
sub conducerea d-lui secretară Ioană 
Krafit s’au presentată în odaia d-lui 
subdirectoră Ștefană Gencsy, care aseme
nea fu bineventată în modă căldurosă 
de numitulă d-nă secretară, er d-nulă 
subdirectoră a mulțămită pentru neaș
teptata distincțiune, asigurândă pe toj 
despre amicalele sale simțăminte și 
bunăvoință față cu toțl,“

** *
Difterita. In Frâua bântue anghina 

difterică; s’au bolnăvită 14 copii, dintre 
cari 5 au murită.

** *
£2^?" Tarifulu pe zone. Pentru orien

tarea cetitoriloră noștri, amu publicată 
în numărulă de adl planulă tarifului pe 
zone pentru liniile din Ardelă și pentru o 
parte din liniile Țerei UngurescI, ce stau 
în legătură directă cu cele din Ardelă. 
Se află de vândare la tipografia A. Mu- 
reșianu și esemplare separate din tarifă 
â 10 cr.

Procesiilu ie presă ain „Liiminătoriiilni".
Aradu, 19/31 Iuliu 1889.

La 9 ore dimineța, sala mare a tri
bunalului era plină de publică, aștep- 
tândă cu încordare celea ce voru urma. 
Veniseră preoți, economi, învățători, ad- 
vocațl și alțl inteligențl români, încă și 
de prin comitatele Timișă și Torontală. 
N’au lipsită nici cei de naționalități 
străine, aduși, unii de o interesare bine- 
voitore, alții de cunoscutulă loră doră 
de răsbunare, când e vorba de o causă 
românescă.

Se compune juriulă și jurații facă 
jurămentulă prescrisă, apoi separată jură 
noulă dragoman Dr. G. Plopă, și acum 
se purcede la probațiune.

Tribunalulă e compusă din Ottrubay 
președinte, Fabiană și Zudor asesori, 
notară Solyom. Acusatoră procurorulă 
reg. Georgiu Parecz, apărătoră Coriolană 
Brediceană, acusată Ioană Barciană pen
tru articulii din „Luminătcriulă44 unulă 
rLa nascerea DomnuluF și altulă „Anulă 
nou^.

Acusatulă, întrebată la generalie, 
răspunde românesce și primesce responsa
bilitatea pentru acei articull. Se citesce 
actulă de acusare, în care se cere con
damnarea acusatului pentru agitare.

Acusatulă declară în limba română, 
că n’a avută intențiunea să agite. Elă 
și-a ridicată cuventulă în contra guver
nului, er nu în contra rassei maghiare.

Procurorulă Parecz Gyorgy dice, 
că trebue astupate gurile mari, căci pănă

în favorulă acusatului Antonio , eră 
jumătate în favorulă statului14.

Marinimosulă Antonio însă refusâ 
partea sa, și o dete ficei lui Shylock, 
Jessica, pe care tatălă său o înlăturase 
dela eriditatea averii, pentru că se mă
ritase după creștinulă Lorenzo, și așa 
subscriindu-se actele se fini procesulă.

Acuma Bassanio voi să răsplătâscă 
apărătorului cu ună onorară corăspun- 
cjătoră ; de aceea îi și oferi suma de 
3000 de galbeni. Balthasar însă nu-i 
primi ofertulă, ci ceru dela dânsulă nu
mai mânușa din mâna dreptă și inelulă. 
Bassanio însă se întrista dicendu-i : că 
mănușa i-o dă prea bucurosă, pentru că 
e a sa propriă, deră inelulă nu, pentru ca 
e ală fidanțatei sale; der decă voesce 
inelă, îi va cumpăra altulă, care va fi 
celă mai prețiosă în Veneția. -In fine 
se învoi Bassanio și îi dete și inelulă 
cerută, și așa numai după ce merse a- 
casă cunoscendă inelulă, vădu, că apă- 
rătoriulă Balthasar a fostă chiar fidan- 
țata sa';. Porția.

Petru Popescu, 
învățători în Lugoșiu.

nu se va face acesta nu seva pute mij
loci o frățietate adevărată între Unguri 
și Români.

Apărătorulă Brediceană negă, 
că articululă încriminată ar conține agi
tare. Foile ungurescl scriu multă mai 
violentă și cu tote astea nu li-se întâm
plă nimica. Câtă de asupriți suntă 
Românii, se vede și din împregiurarea, 
că în Făf stă nu li-s’a dată voiă să în
ființeze o^teocietate de lectură. Nici ună 
gimnasiu, românescă de stată nu se află, 
și cu. tote acestea se elice, că Românii 
suttă egală îndreptăți cu Ungurii. Legea 
de naționalitate mai bine ar fi să nu o 
avemă, căci ea nu se observă. Decă 
Ungurii aveau dreptă să se plângă con
tra sistemei lui Bach, cu atâtă mai mlută 
dreptă avemă noi.

Actualulă sistemă de guvernare nu 
se mai pote suferi. Acesta este convin
gerea Româniloră. Elă trebue se cadă 
și căderea lui va fi cu atâtă mai surprin- 
dătore, cu câtă nu vreți să dațl ascul
tare plângeriloră ce se ridică în contra 
lui. Nu cere grațiă, ci judecată imparți
ală și fără prejudiții, căci causa lui este 
dreptatea.

Urmeză replica și duplica, după care 
juriulă retrăgendu-se aduce sentința, prin 
care acusatulă se achită cu 7 voturi con
tra 6.

La enunțarea sentinței publiculă e- 
rupe în sgomotose urări de „să trăescă!44, 
rostite în limba română.

La 123/4 ore desbaterea e finită.

Posturi vacante.
Archidiecesa rom. gr. or. a SiTiiiului: 

Posturile de învățători gr. or. din urmă- 
torele comune ale protopresbiteratului 
Branului: Porta cu salară anuală de 180 
fl.; Poiana-merului pentru classa I și II, 
salară câte 200 fl.; Ilolbavă 200 fl,; ti
monă 220 fl.; Moieciulă-superioru 150 fl. 
80 cr.; Fundata 200 fl.; Șirnea 170 fl.; 
Măgura 150. Petițiile pentru vre-unulă 
din aceste posturi suntă a se trimite la 
protopresbiterulu Traiană Mețianu în 
Zernesci pănă la 30 Iulie st. v. Este de 
dorită, ca recurenții să se presenteze în 
vre-o Duminecă seu sărbătore la biserică, 
pentru a-șl arăta destoinicia în afacerile 
cantoratului.

Postulă de învățătoră ori învățătăre 
la scola primară gr. or. română de fete 
din Brașovu. Salară : în anulă primă 300 
fl. și cuartiră, în următorii 2 ani 400 fl., 
er după aceea 500 fl. și 2 decenale de 
câte 100 fl. A se adresa la Eforia sed- 
leloră centrale române ort. răsăritene 
din Brașovă pănă la 15 Augustă v. c.

Posturile învățătorescl din proto- 
presbiteratulă gr. or. ală Treiscauneloră: 
Brețcu, postulă ală 3-lea învățătorescă, 
salară 250 fl., cuartiră și încăldită; Za- 
gonu, 260 fl. și cuartiră ; Teliu, 230 fl. 
și cuartiră; Vama-Buzeu, 200 fl., cuartiră 
și încăldită. T6te aceste posturi suntă 
împreunate cu cantoratulă. Petițiile a se 
adresa oficiului protopresbiterală din S. 
Sân-Georgiu pănă la 15 Augustă v. c. 
Recurenții au a se presenta la biserică, 
pentru a-șl arăta desteritatea în cântări 
și tipică.

Postulă de învățătoră gr. or. în Tur- 
nișoru. Salară 200 fl., cuartiră și încăl
dită. Dela concurențl se recere să fi ab- 
solvată pedagogia și 4 clase gimn., și să 
scie bine cântările și ritualele bisericescl. 
Terminulă de concursă 18 Augustă v. 
c. A se adresa la oficiulă protopresbite
rală gr. or. ală Sibiiului.

Postulă de învățătoră cl. II la scola 
rom. gr. or. din Săscion. Salară: 206 fl., 
cuartiră și încălzită. A se1 adresa la: ofi
ciulă protopresb. în Szasz-Sebes pănă 
la 10 Augustă v. c. Trei posturi de în
vățători la scola pop. elementară gr. or. 
din Gura rîului. Salară câte 300 fl. pe 
ană. A se adresa oficiului protopresbite
rală gr. or. ală Săliștei pănă la 18 Au
gustă v. c.

Doritorii de a ocupa vre-unulă din 
aceste 4 posturi din urmă au a se pre
senta la biserică, pentru a-șl arăta des
teritatea în cântări și tipică.

Postă de parochă gr. or. în paro- 
chia de cl. UI Muncelu cu filia Fălcușa, 
cu venită anuală sigură de 250 fl. A se 
adresa la oficiulă protopresbiterală gr. 
or. ală tractului Deeșă pănă la 18 Au
gustă v. c.

Stipendii. Din fondurile archidiece- 
sane din Sibiiu suntă a se conferi pentru 
anulă școlară viitoră 14 stipendii de câte 
60 fl. pentru elevii din despărțămentulă 
pedagogică ală seminarului archidiece- 

sană; 3 stipendii de câte 60 fl. din 
iundațiunea „Franciscă-Josefină44 pentru 
studențl la scolele medii ; ună stipendiu 
de 100 fl. din fundaț. „Oologea44 pentru 
studențl de ori ce categoriă; ună sti
pendiu de 50 fl. din fund. „Peioviciu44 
pentru ună studentă la scolele medii.

Terminulă de concursă 19 (31) Au
gustă a. c. A se adresa la Consistorulă 
archidiecesană din Sibiiu.

Diecesa Aradului: Postulă de învă
țătoră pentru classa U-a de băeți la scola 
română gr. or. din B. Comloșă, [comitat. 
Torontală]. Salară : 500 fl., cuartiră pro- 
vădută cu edificiile laterale pentru eco- 
nomiă, pămentă arătoră și altele.

Postulă de învățătore totă la scola 
română gr. or. din B. Comloșu. Salară : 
300 fl., cuartiră cu edificiile laterale pen
tru economiă, 800°Q grădină etc. Peti
țiile suntă a se trimite d-lui inspectori 
școlară Paulă Tempea [în Nagy-Torâk,
u. p. Nagy-Becskerek] pănă în 9 Augustă
v. c. Recurenții au a se presenta în vre-o 
Duminecă seu sărbătore la biserică, spre 
a face cunoscință cu poporulă și a-șl 
arăta desteritatea în cântări și tipică.

Postulă de învățătoră gr. or. în Bo- 
chia-Bănesci, diecesa Aradă. Salară: 
150 fl., cuartiră cu grădină, lemne, 50 
porțiuni fenă, grâu, cucuruză. Petițiile 
suntă a se adresa protopresbiterului Petru 
Suciu în Ucurișă [Okros] pănă la 15 Au
gustă v. c.

Postă pentru ună adjunctă învăță- 
torescă în parochia română gr. or. Araâu- 
Gâj. A se adresa la preotulă de acolo 
Vasiliu Olariu, dela care se potă căpăta 
și informațiunl.

Diecesa Caransebeșului: Postulă de 
învățătoră gr. or. dela scola comunală 
română din Hornolița., comit. Torontală. 
Petițiile suntă a se adresa inspectorului 
reg. de scole din Beclchereculă-mare. 
Postulă de învățătoră și cantoră în Cerna, 
protopresbiteratulă Jebelului. Salară: 
102 fl., cortelă cu grădină, 4*/2 jug. pă
mentă arătoră, câte 16 Htl. de grâu și 
cucuruză, câte 50 klg. slănină și sare, 
10 klg. lumini și lemne de focă. Petițiile 
suntă a se adresa oficiului protopresbite
rală în Jebelă pănă la 16 [28] Augustă.

Postulă de învățătoră și cantoră gr. 
or. română din Dragșina. Salară 150 fl. 
51 cr., cuartiră cu 1 jugără grădină, 
lemne de focă, 5 jugăre pămentă ară
toră, 20 mețl de grâu și 10 de cucuruză. 
Petițiile suntă a se adresa oficiului proto
presbiterală ală Jebelului pănăla 20 Au
gustă v. c. Recurenții la ambele aceste 
posturi au a se presenta în vre-o Du
minecă ori sărbătore la biserică, spre a-șl 
arăta desteritatea în cântare și tipică.

Postulă de cantoră gr. or. și învă
țătoră la scola corn. din Șopotulu-vechiu, 
cu limba de propunere română și ma
ghiară. Salară: 300 fl., locuință cu gră
dină și încăldită. Petițiile, timbrate și 
scrise unguresce, suntă a se adresa Mi- 
nisteriului r. u. de culte și instrucțiune 
publică, trimițându-se comitetului admi
nistrativă ală comit. Carașă-Severină în 
Lugoșă pănă la 20 Augustă n. c.

Postulă de învățătoră conf. gr. or. 
în Ap adia, protopresb. Caransebeșului. 
Salară : 103 fl., 20 mețl cucuruză în bobe, 
2 jugăre pămentă ■ arătoră, slănină în 
preță de 40 fl. și alte accidențe în sumă 
de vre-o 22 fl. Petițiile, adresate comi- 

j tetului parochială, suntă a se trimite 
| protopresbiteratului tractuală în Caran- 
sebeșu pănă la 16 [28] Augustă.

Postulă de învățătoră conf. gr. or. 
în Pogănesct, protopresb. Făgetului, comit. 
Carașă-Severină. Salară: 200 fl., cuartiră 
cu grădină și alte accidențe. Petițiile, a- 
dresate comitetului parochială dinPogă- 
nescl, suntă a se trimite oficiului proto
presbiterală ală Făgetului pănă la 
16 [28] Augustă. Recurenții au a se pre
senta la biserică, pentru a-șl arăta des
teritatea în cântări și tipică.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 3 Augustă. In fruntea 
discuțiuniloru stă călătoria împă
ratului Vilhelmu la Anglia. Din 
tăte părțile i-se atribue acestei că
lătorii o mare însemnătate politică.

Parisu, 3 Augustu. Unu număru 
de primari, cari au subsemnată 
proclamațiuni ofensătăre adresate 
guvernului, au fostu destituițl.

Portsmouth, 3 Augustu. Impă- 
ratulă germană a sosită aci, fi- 
indă primită de prințulă de Walles. 
Au debarcată în Cowes, unde i-a 
primită Regina Angliei.

Londra, 3 Augustă. Regina a 
numită pe împăratulă germană 
admiralu onorifică ală flotei bri
tanice.

ED UCATIUNE.
Importanța jocului la copii.

I.

Marea maioritate privesce joculă 
copiiloră ca trecere de timpă nefolosi- 
tore, ca o ocupațiune, care nu stă în 
nici o legătură cu educațiunea și in
strucțiunea, cu lucrulă seu cu altă ocu
pațiune în aparență mai seriosă. Mulțl 
părinți așteptă cu nerăbdare timpulă, în 
care să-și trimită copiii la școlă seu la 
vre-o meseriă, căci în ochii acestora nu
mai acele ocupațiunl au valore, cari 
tragă ună folosă materială. Ei nu cu- 
noscă însămnătatea și importanța jocului 
la copii, nu pricepă, că joculă este cea 
mai folositore ocupațiune în frageda e- 
tate a copilăriei, căci prin jocă tindemă 
la trei însemnate ținte, adecă: deștep
tarea și desvoltarea tuturoră forțeloră 
intelectuale, desvoltarea fisicului, eserci- 
tarea timpuriă a limbei materne și înlă
turarea simțăminteloră imorale, cari se 
streedră așa de ușoră în sufletulă co
pilului.

Unica ocupațiune în primii ani ai 
vieții este joculă și are pentru copilă 
aceeași importanță ca pentru omulă ma
tură lucrulă. Lucru seu ocupațiune în 
adevăratulă înțelesă ală cuvântului nu 
cunosce copilulă. Totă ce esistă, este 
pentru elă jucăriă, după părerea sa în- 
trega natură se jocă. In cele mai im
portante și obositore afaceri ale părinți- 
loră săi , în ocupațiunile artistului și 
meseriașului, în întâmplările cele mai 
înbucurătore, ca și în cele mai deprimă- 
tore, afară decă nu-i pricinuescă durere 
trupescă, nu vede copilulă alta decâtă 
jocă. Fetița imităză pe mamă, pe când 
păpușa îi servesce ca copilă, și nu scie 
câte griji suntă legate de acestă che
mare ; asemenea imiteză copilulă o îngro
păciune, fără ca să-i trâcă prin gândă, 
câtă durere este împreunată de acestă 
procesiune. Și să nu credă cineva, că 
prin acesta copilulă voesce să profaneze 
sfințenia, seu sâ-șl bată jocă de faptele 
omeniloră. Nu!

Elă nu face alta, decâtu imiteză, re
produce ceea ce vede și ceea'ce se în
tâmplă în jurulă său. Și cu câtă bucuriă, 
cu câtă sîrguință reproduce elă tote a- 
cestea! Imboldulă firescă ală copilului 
de-a se ocupa, de a lucra, cere satisfa
cere, și acesta o găsesce numai în jocă. 
Ună copilă, care nu se jocă, trebue să 
fiă bolnavă, decă nu fisicesce, apoi de 
sigură sufletesce. Să audimă, ce dice 
Frobel despre jocă : „Ein Kind, das 
tuchtig, selbstthătig, still, ausdauernd 
bis zur Ermudung spielt, das ganz in 
seinem Spiele aufgeht, das mitten im 
eifrigsten Spiele einschlaft: wird gewisz 
ein tuchtiger, stiller, ausdauernder, Fremd- 
und Eigenwohl befordender Mensch44. 
(Ună copilă, care se jocă sîrguitoră, ac
tivă, liniștită, perseverantă pănă ce 
obosesce, care se dă cu totulă jocului 
său, care adorme în mijloculă jocului 
celui mai înferbântată: va deveni de 
sigură ună sîrguitoră, liniștită, perseve
rantă propagatoră ală binelui propriu, 
câtă și ală binelui comună).

Ou alte cuvinte, joculă este oglinda 
sufletescă a copilului, în care se oglin- 
deză tote însușirile sale sufletescl.

Să observămă pe micuții noștri la 
jocă. Manora se jocă cu păpușa; mica 
mamă vorbesce seriosă: „cepiliță, acum 
trebue să te culci, să faci nani!44 Ou 
mare băgare de semă îșl desbracă pă- 
pușica, o culcă în pătușorulă curată și 
netedită și îi cântă apoi ună cântecă 
de legănă. După ce șl-a adormită pă- 
pușica, îi strînge frumosă hainele și le 
așeejă pe scaună. — Să observămă acum 
pe Florica. Acesta îșl aruncă păpușa cine 
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scie unde, nici cartea cu chipuri nu
mai face plăcere, se plânge mereu de 
urîtă și nu scie de ce să se mai apuce; 
Decă aruncămă privirea în viitoră, vomă 
vede pe mica Marioră o bună găzddiă, 
fericită în mijloculă copilașilor^ ei; to
tul ti străluce de curățenia în jurul ti ei- 
Florica însă, întocmai ca odinidră la joc 
așa și acum la lucru, îi lipsesce răbda
rea și nu face nici o ispravă.

Avemă ună proverbă, care dice: la 
jocti și la dramă se cunosce omulă- 
Decă și la dramă, adecă în călătoria se 
arată, omulă așa precum este, decă și 
atunci lasă elO să-i cadă masca prefă
cătoriei, lăsămă să constate alții. Cum 
că în jocă o face, vomă pute dovedi 
și noi. ,

In jocă este omulă atâtă de preo
cupată de acțiunea jocului, încâtă îșl 
uită de sine și, cre4endu-se neobservată 
nu ia sema la ținuta și purtarea sa. 
Atunci poți observa pe câte unulă, ca
rele dealtmintrelea este rece, nepăsătoră 
seu posomorită, cum îlă înfierbântă, cum 
îlă învioșeză joculă. Adesea însă te 
poți convinge, de câte pasiuni și greșeli 
este sbuciumată sufletulă unui omă, ală 
căruia esterioră liniștită și prietinosă nu 
ar fi dovedită acesta. Ună altulă, care 
asemenea se pare a fi celă mai bună-voi- 
toră și nevinovată omă, arată aci, că 
în adânculă inimei sale nu se află nici 
o schînteiă de iubire pentru deapropele 
său, ba ce e mai multă, că numai pe 
din afară se arată ca iubitoră de omeni, 
și că egoismulă și iubirea de sine suntă 
însușirile, care predomină totă ființa sa.

Decă în jocă chiar omulă crescută 
se arată mai multă seu mai puțină așa 
precum este, cum nu-șl va desfășura apoi 
copilulă, care nu scie ce va să 4*°^ 
ipocrisia și prefăcătoria, tote însușirile 
sale sufletescl?

De aceea mai repetă încă odată: 
Joculă este oglinda sufletescă a copilu
lui. Datoră este deci educatorulă a fi cu 
băgare de semă la jocă, căci numai 
cunoscendu-șl bine elevulO, îi va pute 
dirige desvoltarea.

Să ne punemă însă întrebarea, ce 
felă de jocuri să se j(5ce copilulă? Căci 
nu tăte jocurile suntă amăsurate etății 
sale. Jocurile de norocă nu voră stârni 
interesulă copilului, de asemenea suntă 
de condamnată și acele jocuri cu cu
prinsă imorală și trivială. Cu durere 
trebue să mărturisimă, că au4imă încă 
pe copii noștri cântândă în jocuri și 
cântece ca: „Așa-i place babei meleu 
seu „Amorală ml-este mare, și ’n pungă 
n’am parale.“ Nimică nu pdte fi mai 
stricăciosă pentru curatulă sufletă copi- 
lărescă, decâtă asemenea cântece și jocuri.

In numărulă viitoră vomă arăta 
cum trebue să se joce copilulă.

eoozstomiA.

0 escursinne agricolă în Transilvania. 
(Urinare.)

In Căciulata amă fostă bine primiți și 
ospătați de d-lă N. Chiorniță. Moșia d-sale 
are o întindere de 150 jugăre comassate 
de curândă. Deși locuințele d-lui N. Chior
niță suntă pe marginea moșiei, totuși 
ferma se află în mijloculă moșiei și e 
forte bună acestă disposițiă, dedre-ce 
cu căratulă cerealelorfi, nutrețului și ală 
gunoiului, nu se percurge diametrală 
totă moșia, ci numai jumătate din acestă 
cale, prin care se înlesnesce multă es- 
ploatarea moșiei în tote privințele și se 
economisesce din spese.

In fermă, pe lângă locuințele arga- 
țiloră, se mai află ună grajdă, în fața 
grajdului se mai află 2 șuri mari, făcute 
de curendă, păreții suntă făcuțl din stâlpi 
de stejară, er căpriorii, cosorobele și lății
erau făcuțl din arțară, fagă și anină, 
acoperișulă era de paie. Lemnele și-le 
aduce din pădurea-i propriă, paie are 
destule; prin urmare munca e ce’lă costă 
mai multă. O șură costă 40—50 fl. Se 
mai află în fermă și ună ocolă cu șo- 
pronă și este pentru oi. Boi de jugă

isuntă 10, și 2 cai. Pentru lapte și brânză 
ține vaci și oi.

Dela marginea acestei moșii se în
tinde domeniulă statului cu o suprafață 
de 105.9 jugăre, împărțită în 12 table. 
In fermă se uflă locuințele administra
torului și ale argațil'oră. Se mai află 2 
grajduri mari de pătră, unulă pentru 
boi și altulă pentru junei. Podurile graj- 
duriloră servescă ca magazii pentru ce
reale, unulă e pavată cu scânduri, ce- 
lalaltă cu betonă. In ele se conservă 
forte bine cerealele; în poduri era grâu 
de Bănată. Ovăsă de Holștein, cucuruză 
cincantină și ordinară.

Boi de jugă suntă 30. Juncii erau 
la pășune vre-o 70. Mai suntă într’ună 
grajdă 12 junei de câte 5 ani, puși la 
îngrășare.

Din causa lipsei de timpă, pe lângă 
care mai venindă și alte cause meteoro
logice, nu amă putută vede și cultura 
cerealeloră de pe acestă domeniu.

PlecândQ din Căciulata, amă trecută 
prin satele Comana de josă, Veneția de 
josă și prin comuna Părău, sate curată 
românescl, cu câmpuri întinse de grâne 
și săcărl frumose. In fine pe la 9 ore 
sera, amă ajunsă în Șărcaia; aici amă ră
masă la familia d-lui G. Maioră, unde 
amă fostă bine primiți și tratați. I

La Șărcaia. Dimineța amă mersă pe 
câmpă cu d. profesoră G. Maioră și cu 
fratele d-sale, apucândă spre malulă stângă 
ală văii Oltului. Hotarulă Șărcăii are o 
suprafață de ună milă patrată, mai totă 
șesă. Acestă hotară se mărginesce cu 
comunele următore : La Ostu cu Părău, 
la Sudă cu Vadu, la Vestă cu Mândra 
și Șona, la Nordă cu Hălmeagulă. Te- 
renulă este aluvionă lutosă. Totă hota
rulă Șărcăii e împărțită în 3 părți mari, 
avândă fiecare proprietară de moșiă celă 
puțină o parcelă, în fiăcare parte, de 
aceea se și cultivă după sistema trienală, 

înainte de comassare, săvârșită la 
anulă 1879, totă hotarulă comunei se 
compunea din 32.000 parcele, er după 
comassare numai din 4900 parcele. Din
tre cele 3 mari divisiunl ale hotarului 
noi amă visitată pe cea sămănată cu 
plante de primăveră, adecă cu cucuruză, 
ovăsă, ină și cânepă, tote erau frumose 
și bine cultivate. Intorcându-ne dela 
câmpă spre Șărcaia, amă vă4ută la pășune 
o ciredă, în care se aflau peste 800 bi
volițe. De altă parte păscea o cire4ă | 
de boi frumoși.

Sătulă Șărcaia numără peste 1300 
familii, din cari cam jumătate sunt Ro
mâni și jumătate Sași. Stradele sunt re
gulate, lungi și largi, casele de petră 
puse tote în rândă și cu deosebire unde 
locuescă Sașii e mai multă simetriă, 
atâtă în ceea ce privesce casele, ecare- 
tele, câtă și în ceea ce privesce regula
ritatea stradeloră.

Amă cercetată mai de aprope vre-o 
câte-va case și instalațiuni țărănescl. Amă 
vădută șuri mari, grajduri și șoprone de 
petră acoperite cu țigle. La Români 
casa, magaziile, șopronulă și șura suntă 
tote într’ună rândă, adecă lângă stradă; 
se începe cu casa și tote ecaretele se 
înșiră spre fundulă grădinei, terminân- 
du-se cu șura, însă la Sași șurile nu 
suntă într’ună rândă cu celelalte insta
lațiuni, ci în curme4ișulă curții și grădinei. 
Fiăcare șură se împarte în 3 comparti
mente, celă de mijlocă servesce ca ariă 
de treerată, er cele de laturi se numescă 
feldăre; în aceste din urmă se păstreză 
cerealele și nutrețulă. Intr’o șură încapă 
câte 15—20 care de fână și câte 200 
clăi de grâu â 30 snopi. Grajdurile sunt 
bine construite, cotețele suntă sistema
tice, șopronele curate, în cari se țină 
tote instrumentele agricole, cari suntă 
următorele: Pluguri sistemă Vidâcs, plu
guri schimbătore, săpătore mecanice, grape 
de fieră, meliță și frângătore pentru câ
nepă și mașini de sămănată cucuruză; 
er pentru mașini de sămănată grâu 
în rânduri se asocieză câte 3—4 familii. 
Prin sămănatulă cu mașina în 3—4 ani 
se scotă spesele mașinei. In grădini erau 
pomi de totă felulu, scole de pomi și

legumi, c’ună cuvântă totă ce îi trebue 
unui bună agricultoră pentru proprie
tatea mică. Neîndoiosă, că bunăstarea,
care se vede pretutindeni în satele să
sesc!, provine de acolo, că fîă-care lu
crare o facă la timpulă potrivită și ■ cu 
multă îngrijire, pe când la Românii 
noștri este multă negligență,

Incată despre crescerea viteloră, nu 
lasă nimică de dorită și cu deosebire 
vitele, cari se nutrescă în permanență 
la grajdă, suntă de admirată. Și la noi 
în România sunt case frumsde, la pod- 
goriă și la munte, der și acolo numai 
în unele locuri, instalațiuni prea puține 
și nesistematice, la câmpiă însă nu este 
nici atâta, ba tocmai miseria între ță
rani este mai mare la șesă în pământulă 
celă mănosă. Nu e lucru dificilă, ca și ță
ranii noștri să apuce pe calea progre
sului, decă ar ave fiăcare loculă său, 
unde să lucreze, să aibă preoți și învă
țători rurali, cari să’i instruescă, să-i 
învețe, să le arate; aceștia să meargă cu 
lumina înainte, arătându-le întunereculă 
în care se află; pe lângă aceștia elevii 
șcdleloră de agricultură ară pute contri
bui într’ună modă însemnată la înain
tarea și prosperarea țăranului nostru.

După ame4l amă visitată moșia sta
tului dela Șărcaia, care este sub admi
nistrația contelui dela Motte. întinderea 
moșiei este de 1135 jugăre și se com
pune dintr’ună complesă eșită din întru
nirea tuturora parceleloră dela comunele 
Șărcaia, Mândra, Șona. Acestui domeniu 
mai aparțină încă 2 bucăți de pădure 
cu esență de ștejară și o curte în Șăr
caia.

Din întregă teritorulă moșiei 135 
jugăre e mlaștină, care e drenată cu șan
țuri deschise, avândă o adâncime de 2 m., 
lățimea la fundă peste ună metru, la 
gură 2.5 m. Drenurile se scurgă în ca
nalele colectorii și acestea se versă apoi 
în Oltă.

Mlaștina are ună strată de turbă cu 
o grosime de 6 m. înainte de drenarea 
acestei mlaștine teritorulă ei nu se folo- 
sia nici măcară ca pășune, căci bivolii, 
caii și boii bătrâni nu cutezau a se băga 
în ea, ci numai vitele tinere și ușore. 
De multeorl ajungeau vitele în unele 
mocirle, din cari numai pe scânduri puteau 
fi scose și tîrîte afară, acum însă pote omulă 
merge în orl-care parte cu carulă încăr
cată fără nici o temă. Mlaștina înainte 
de a fi drenată era încrescută numai cu 
plante aquatice, ca: lânărița (Eriofora), 
Ranunculaceae, rogoză și alte plante 
din familia juncineeloră. Acum însă de
odată cu drenarea terenului a începută 
lupta pentru esistență între plantele aqua
tice și între familia gramineeloră; rogo- 
zele și plantele de mlaștină dispară trep
tată, și ierburile dulci ca: trifoiulă albă și 
corcită pătrundă din ce în ce mai departe 
de le ocupă loculă. O parte din mlaș
tină e sămănată și încrescută cu diferite 
ierburi ca : festuca ovina, lolium perene, 
dactilis glomerata; er alte table, cari 
erau drenate de mai nainte ca cele cu 
ierburi, suntă sămănate cu săcară, lucernă 
și trifoiu, pe care l’a atăcată planta pă
răsită, numită cuscuta europea (tortă seu 
mătasă). într’ună locă era spartă din nou 
acestă mlaștină cu plugulă Vidâcs, fi- 
indă trasă de patra boi; cu plugulă lui 
Sack nu se pote, deorece totă se cufundă; 
și după arătură s’a grăpată de repețite 
ori, ca să se sfărîme rădăcinile cele pu
ternice ale planteloră aquatice. Loculă 
astfelă pregătită se semănă: I cu 
meiu seu altă plantă de nutreță; H-a 
cu plante de sapă, ca să se mărunțescă 
și în urmă îi dă ovăsă cu trifoiu.-

Dela acestă arătură spre nordă este 
ună grajdă nou de lemnă pentru junin- 
cele de bivoli, cari păsceau în jurulă 
acestui grajdă; de aci oeva mai spre 
nordă se află Oltulă. Acestă rîu are pe 
malulă stângă 73 de întăriturl numai în 
comitatulă Făgărașului și dintre, ele 42 
pe moșia Șercăii, o întăritură costă 200 
fl., suntă făcute din garduri puternice și 
umplute cu pămentă. Rolulă întărituri- 
loră e, ca să reguleze alvia rîului și să

ferescă moșia de ruperi și măcinarea 
rîpei. Pământulă domeniului dela Șercaia 
se cultivă după 4 rotațiunl.

1. ogpră
2. săcară
3. plante prășităre
4. ovăsă.

1. plante de sapă
2. cereale de primăveră cu trifoiu
3. trifoiu
4. cereale de tomnă
5. plante de sapă
6. ovăsă cu trifoiu
7. trifoiu;
8. cereale de tămnă.

C)

1. îndoituri
2. cereale de tomnă
3. plante de sahă
4. îndoituri cu trifoiu
5. trifoiu
6. trifoiu
7. cereale de temnă
8. cucuruză de nutreță
9. cereale de tomnă

10. ovăsă.

d)
Rotațiunea liberă 

actualmente

1. plante de sapă
2. ovăsă cu ierbă
3. ierbă de cosă
4. ierburi
5. ierburi
6. cereale de tomnă.

Trifoiulă ține 2—3 ani, după elă 
urmeză săcară seu grâu de tdmnă. Ună 
jugără de live4l cosită și uscată costă 
în acordă 2.5 fl.—3 fl. Cositulă de
ovăsă 3—4 fl, trebue și uscată când e 
oborîtă de vântă și plouată ; ună jugără 
de sfecle săpată de două-orl și răscolită 
costă 16—26 fi.

Cantitatea de producte recoltate de 
pe ună jugără e următorea:

1. grâu 7 căutare metrice â 100 kgr.
2. săcară 8 „ „
3. ovăsă 9 „ „
4. or4ă 5 cănt. metrice
5. cucuruză 15 cănt. metrice
6. sfecle 250 cănt. metrice.

Curtea seu ferma e aședată pe ună 
locă ridicată, în ea se află: casele ad
ministratorului și ale argațiloră, 2 graj
duri, unulă pentru bivolițe și altulă pentru 
boii dejugă. In podulă grajduriloră erau 
magaziile de cereale ; în fața grajduri- 
lortt era ună atelieră de rotăriă, 2 șo- 
pr6ne, din cari unulă pentru conservarea 
nutrețului și celalaltă pentru ținerea in- 
strumenteloră agricole, cari suntă: 4 
mașini de sămănată, 4 grape, 5 tăfăluge, 
din cari unulă era sistemă Kroschil, 2 
de feră și 2 de lemnă. Ca instrumente, 
arătorii întrebuințeză pluguri sistemă 
Sack, sistemă Vidâcs și polibrăzdare ; 
mai erau 2 mașini de tăiată nutreță 
și una de urnită. Coșarele de cucuruză 
erau făcute din lăți dupli, puși perpendi
culară unulă pe altulă; acestă disposițiune 
e forte bună în contra stricăciunii ciore- 
loră, însă în ceea ce privesce ventilația 
nu credă să fîă tocmai potrivită și cu 
deosebire pentru porumbulă neajunsă la 
maturitate.

Inventariulă viteloră. Vite de jugă 
suntă 40, din cari 30 suntă boi și 10 suntă 
bivoli; mai erau 6 cai și 8 boi bătrâni 
pentru îngrășată. Totă aici se află și o 
lăptăriă de 54 bivolițe. La înființarea 
lăptăriei bivolițele erau slabe și mici; 
atunci căntăriau 400 kgr. una, acum 
600—800 kgr.; la începută o bivoliță da 
pe ană 1000—1200 litre de lapte, acum 
dă pe ană 1600—1800 litre. Aci se vede, 
de ce perfecționare și ameliorare este 
capabilă bivolulă nostru, și ce pote face 
din elă ținerea și hrănirea rațională a 
lui! Ce bine, când ară face acesta și ță
ranii noștri!!. O parte din lapte se vinde 
prospătă, după ce s’a răcorită artificială 
cu ajutorulă unui refrigerentă ; litra de 
lapte costă 8 cr., er o parte îlă facă 
untă. u.

Simbria unui argată pe ană este : 
60 fl., 300 kgr. cucuruză, 700 kgr. să
cară, 30 kgr. grâu, o jumătate de ju- 
gărft cucuruză sămănată; stăpânulă numai 
câtă îlă ară, celelalte lucrări și sămânța 
este a argatului; apoi câte ună porcă, 
40 kgr. sare și 50 kgr. brânză; când e 
dusă departe cu carulă la vre-ună orașă 
seu airea, argatulă mai are și o diurnă 
de 30 cr. pe fiăcare 4^ copb aQ pro- 
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fesorb ambulantă; numărulb argațilora 
e 32, toți de naționalitate maghiară. In 
trecâtă spre Făgărașă ama vădutb cea
laltă parte din mlaștină, aparținătdre 
comunei Mândra, totă în acea stare pri
mitivă dela începută, din care fânulb 
nu’la pota scote decâta numai ierna pe 
sănii, când a înghețata mlaștina. Ca și 
când n’ar ave comuna brațe destule, ca 
să facă câteva șanțuri deschise și să dea 
apei drumula în Olta!

La Făgărașb : Ama visitatb dome- 
niula statului; ela are o întindere de 
1272 jugăre și e compusa din trei cor
puri de moșiă. Unuia în lunca Oltului, 
ala II-lea între Racovițe și ala IlI-lea 
la Becleana. Domeniula este cultivata 
cu diferite plante după întinderea urmă- 
tore: 93 jugăre cu grâu, 159 cu săcară, 
64 cu orda, 207 cu ovăsa, 16 cu tutuna, 
135 cu borcegă (măzăriche cu ovăsa), 
42 de jugăre cu sfecle, 201 cu trifoiu 
roșu, 217 fânațb, 30 ogora, 18 grădini 
și arii etc.

Corpula domeniului din lunca Ol
tului e drenata cu șanțuri deschise : Șan
țurile colectorii au o adâncime de 2. m., 
lățime la funda de 1.5 m. și 3 m. la 
gură, tote se varsă în Olta la sătulă 
Galați. Am văcjuta tabla nr. 7; era culti
vată cu sfecle, în tabla nr. 6. era grâu 
de tomnă. In tabla nr. 5 era borcegă 
în proporțiă de 3O°/0 măzăriche și 7O°/0 
ovăsa; într’o tablă era trifoiu.

Ferma corpului de moșiă e la mar
ginea Făgărașului. Aici se află locuința 
domnului directoră ala domenielorb sta
tului din comitatula Făgărașului, ale ad
ministratorului, ale agențilora secundari 
și ale argațilora.

Magazii mai însemnate pentru ține
rea mașinilorb suutb 3. Intr’una era o 
mașină de trierată cu o putere de 12 
cai, dela fabrica căiloră ferate din Buda- 
Pesta; mai era o mașină de uruita, așa 
numită Gigantele micb; costă 120 fl. In 
cea de a Il-a era o mașină de trierată, 
sistema Kleiton cu o forță de 10 cai, 
lângă acestă magaziă se află una atelieră 
de mecanică și altuia de rotăriă. In ma
gazia a IlI-a erau instrumentele agricole. 
Sub unh șopronb se află una mâneja 
mânată de ună cală, care transmite forța 
în trei părți: la mașina de tăiată nutreță, 
la cea de tăiată sfecle și la cea de uru
ită. Grajduri suntb 3, unulă pentru vaci, 
altulb pentru boi și alb treilea pentru 
bivolițe, tote clădiri masive și solide.

Amh vâclutb 2 silozuri mari pentru 
muratulb sfecleloră. Celh mai mare avea 
unh volumh de 500 m. cubici, era săpată 
în pământă, avândă păreții de pietră și 
pavagiulă de betonă. Sfeclele se aședă 
spre înăcrire în siloză în modulă urmă- 
toră: Pe fundă se pune una strata de 
plevă, peste plevă ună strata de sfecle 
tăiate cu mașina, apoi er una strata de 
plevă etc., pănă se umple; la partea su- 
peridră se pune totdeuna ună strata de 
plevă, peste ea ună rândb de scânduri 
și peste ele se pună 3 rânduri de cără
midă, ca să se preseze bine. Stratulă de 
sfecle are aceeași grosime ca celă de 
plevă, adecă de 15—20 cm. Construcția 
silozului ală doilea era ca și a celui pre
cedentă, însă avea ună volumă numai 
de 200 m. cub. Ambele silozuri erau sub 
acoperișb de scânduri. Erau și alte si
lozuri mai mici și mai simple, pentru 
muratulb cucuruzului de câsă; dimensiu- 
nealoră era: 1.20m. adâncimea 1.60 lățimea 
și 5—6 lungimea. Atâtb sfeclele, câtă și 
cucuruzulă în timpulă aședării in siloză, 
trebuescă bătute și îndesate bine, ca să 
nu între aerulă. Prin murare seu înăcrire 
nutrețurile vercjl, cucuruzulă și sfeclele, 
trifoiulă etc., întocmai ca și varcja acră, 
se conservă forte bine mai mulțl ani 
și’șl conservă tote subst. alimentare, și 
le mâncă cu mare poftă ori ce felă de 
vite. In fermă s’a instalată o lăptăriă 
de 56 vaci de rassă Molthal; suntb mari, 
forte grase și frumdse; se nutrescă în 
continuu numai în grajdb. Unb vițelă 
suge la vacă 3 luni, avândă pe di S*/2 
kgr. de lapte. Greutatea unui vițelă după 
fătare este 35 kgr. O vacă dă pe ană 

pănă la 2000 litre de lapte. Vacile se 
mulgă de 2 ori pe cji: la 5 ore a. m. și la 
5 ore p. m., totă la 15 vaci este ună 
servitoră, care le îngrijesce și le și mulge.

Din lapte se face untă, brânză și 
urdă. 1 kgr. de brânză costă 30 cr. și 
de urdă 20 cr. O parte din lapte se 
vinde prospățăj.o litră de lapte de,vacă 
costă vâra 6 cr., erna 7 crucerl. Loculă 
acestei lăptârii nu e tocmai potrivită, din 
causă că nu e în apropiere de vre-o 
piață însemnată, care să’i ușureze vân- 
darea productelorb sale, căci Făgăra- 
șulă e mică.

Pentru reproducțiune erau 9 tauri 
mari, grași și frumoși de rassă Molthal, 
și 3 de Câmpiă ; acești din urmă suntb 
cumpărați și aduși dela Turda pentru 
comune. Era și unb taură cumpărată 
din Klagenfurt cu 250 fl^v. a. elb e adusă, 
ca să reîmprospăteze sângele rassei, deo- 
rece prin împărecherl continue cu indi- 
vidl de aceeași familiă s’ar cernite „in- 
centb" și vitele ară pute să capete vre- 
ună morbă transmisă prin hereditate așa, 
ca^în timpă de câteva dile să moră tăte. 
Tauri din rassa Molthal (din Tirol) nu se 
prea potă desface în Transilvania, deore- 
ce ei nu potă prăsi boi buni de jugbca 
cei de Câmpiă. In locă de vaci s’ară 
pute țină bivolițe, fiindcă acestea dau 
unb lapte cu multă mai bună ca vacile, 
și totă-odată cerb o îngrrijire mai puțină 
costisitore.

Intr’ună altă grajdă erau puși laîn- 
grășare 22 de boi, de câte 5 ani, și 12 
boi bătrâni. Când s’a pusă la îngrășare 
ună bou de 5 ani căntăria 570 kgr. și 
acum 719 kgr. Ei primiaupe di în tim
pulă ernei 2 kgr. uruială, 10 kgr. fână, 
2 kgr. paie și 4 kgr. sfecle.

Vitele destinate pentru reproducțiune 
suntb numerisate pe urechi. Vițelele 
portă n-rulă pe ureche pănă la I-a fă
tare, de aici încolo portă numărulă pe 
corne, er taurii ’șl păstreză numărulb în 
totă vieța numai pe urechi; insigniile nu
merice suntb ușoru de ținută în minte: 
O tăiătură pe partea de susb a urechei 
drepte este egală cu 30, pe marginea 
inferidră — 10. O tăiătură pe marginea 
superioră a urechei stânge = 3, er pe 
partea inferioră = 1. Astfelă putemă 
afla numărulb fiă-cărei vite, care portă 
numărulă pe urechi. Spre esemplu, suntb 
două tăiăturl pe partea superioră a ure
chei drepte = 60 și una din josb la a- 
ceeașl ureche — 10 două tăiăturl în 
marginea superioră a urechei stânge 
= 6 și una din josă — 1. Prin urmare 
numărulă acestei vite este 77. La tăte 
trei corpurile de moșii amintite mai susb 
suntb 80 boi de jugă rassă de Câmpiă, 
suntb forte mari, puternici și frumoși; er 
n-rulă cailoră e 24.

Platformele de gunoiu nu erau aprope 
de grajduri, ci la o distanță de vre-o 
300 pași; pănă acolo duciau gunoiulb cu 
unb căruță pe șinl de feră. Lângă plat
formă se află ună reservoriu ou urină și 
în elb o pumpă pentru stropirea guno
iului, totă la două dile odată se pună pe 
fiă-care platformă câte 40 kgr. de ghips 
pentru ficsarea amoniacului, ce s’ar des- 
volta din gunoiu.

Numărulă argațilorb e 34; simbria 
loră e ca și a celoră dela Șărcaia.

(Va urma.)

Tipuri 3in visfa anlmalelorn. 
Pentru poporă și tinerime de Dr. Carol Rotite. 

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.)

Credincioșii pănă la mârte.

Eu am unb prietinb în Tirolă, în 
țâra cea cu munții și pădurile frumose! 
Elb este forestieră districtuală și ca fo
restieră, de sine se înțelege, și unb prie 
tină mare, ală câuilorb și observatorb 
atentă ală tuturoră însușiriloră loră și 
a trăsuriloră loră celoră vioie. Odată 
i-a dată cățâua sa Diana — o cățea 
bună de vânată de-o frumsețe rară — o 

probă forte mișcătăre de datorință și 
ascultare așa, încâtă acestă probă ar 
pute servi și unoră omeni de esemplu. 
Der să lasă să istorisâscă prietinulb, așa 
precum elă însuși mi-a împărtășită acea 
întâmplare:

„Era în 9 Decemvre, când noi ne
amț întorsă dela o vânătore bogată și 
eu, îndată ce am ajunsă acasă, eramă ocu
pată în pivniță (celară) cu aședarea săl- 
bătăciuniloră vânate. Când mă uitai mai 
târdiu după câni, Diana lipsia dintre ei. 
Eu însă n’am dată nici o însemnătate 
acestei împrejurări, încredințându-mă în 
ascultarea și înțelepciunea animalului 
meu. Când însă nu s’a dată pănă sera de 
nici o urmă a Dianei, într’adevără nu 
sciamă, ce să cugetă despre acestă ne
plăcută împrejurare, pentru-că eu eramă 
prea deplină încredințată, că Diana scia 
întotdâuna, mai bine pote ca mulțl ămenî, 
care-i este datorința ei. Casa, în care 
locuiamă, am căutat’o cu de-amăruntulb 
de mai multe ori, însă fără resultatulb 
dorită. Din omenii mei, pe care i-am 
întrebată despre câne, afară de unulă, nu 
scia să-mi spună nimeni ceva sigură. Acest 
unulă mă încredința cu totă deadinsulb, 
că elb a vădutb pe Diana întrândb în 
curte cu ceilalți câni, după aceea, fiind 
ocupată cu plata gonaciloră și cu des
cărcarea vânatului, elă n’a mai vădutb 
pe Diana. După acestea eu însumi m’am 
dusă în pădure, am căutat’o vre-o câte
va ore pe acolo, pe unde am fostă la 
vânată, der fără resultată îmbucurătoră. 
In diua următore am promisă aceluia, 
care’ml va aduce pe Diana, o plată de 
40 florini. Acestă sumă a stârnită pe 
jumătate sătulă de s’a dusă de a căutată 
prin pădure după câne.

„S’a făcută seră, m’am dusă să mă 
culcă, der n’am putută adormi ; de abia 
s’a făcută diuă și numai decâtă m’am 
dusă de am căutată prin pădure ârășl 
după Diana, der înzadar. Ca să-ți spună 
mai pe scurtă, au fostă trecută patru dile 
și patru nopți, fără ca cineva să fi dată 
de urma Dianei. De totă întristată pentru 
acestă perdere am plecată, în a cincia 
di după perderea Dianei, însoțită de doi 
omeni la vânată. Noi de abia am fostă 
începută să vânămă, și etă că timpulă 
se schimbă și ună ventb puternică în
soțită de zăpadă ne-a silită să ne în- 
tdreemă acasă, părându-mî mie chiar 
bine, căci și așa numai cu inima de ju
mătate am fostă plecată la vânată.

„Ajunsă acasă, am dusă numai decâtă 
în pivniță iepurele vânată. Deșchidândă 
ușa cea tare, spăriată vădui, spre cea 
mai mare a mea durere, pe Diana 
mortă pe treptele cele mai de deasupra. 
Ea zăcea slăbită în corpă, cu labele de 
dinainte sângerate, ale căroră urme de 
unghii se puteau prea bine cunosce în 
lemnulă de stejară ală ușei. Anima- 
lulb celă credinciosă a fostă murită de 
fome in mijloculă unui vânată bogată 
de paseri, iepuri și cerbi. Credinciosă, 
ca totdeuna, mai bine a murită de fome, 
decâtă să se întindă la bunulă domnu
lui său. — Atunci am plânsă ca unb 
copilă" !

Gluma unui câne.

Q, întâmplare de totă ciudată am 
vădutb în călătoria mea prin Franconia. 
Eu ședeamb într’o ospătăriă din orașulb 
Konigsberg, avândb dinaintea mea unb 
păhară de bere ; afară de unb câne mare, 
ce durmia de amâdl, nu mai era nimeni 
în odaiă. Deodată însă veni și o a treia 
ființă în odaiă, anume unb graurb micuță, 
care, sărindă pe câne, numai decâtă a 
începută a vâna de bună semă pureci, 
căci prea adeseori s’au observată cete 
întregi de grauri, lăsându-se pe oi, pe 
porci, ca să le mântuescă de unb felă 
de animale, de care suntb plini chiar și 
omeni necurățițî, maimuțe, sburătorele și 
porcii. Firesce că acestă faptă a iubirei 
deapropelui nu este fără folosb propriu, 
căci, dreptă spunândă, mai multă se are 
în vedere gustarea, decâtă binefacerea. 
Cânele mai multă timpă n’a dată nici 
unb semnă de nemulțămire, când însă 

vânătorulb de pureci a ciocănită de vre-o 
câteva ori prea tare în capulb cânelui, 
acesta îșl ridică capulă și se uită la grauru 
cu o căutătură mâniăsă, er când ciocă- 
nitulb în capă s’a începută din nou, 
cânele s’a aruncată odată, și câtă bați 
în pălml, sărmana pasere se pomenesce 
în gura cânelui. Eu m’am mirată forte 
multă, vădândb că cânele îșl și aședă li
niștită capulb la o parte spre a dormi 
mai departe. Am devenită forte neliniș
tită și mă întrebamă, că ore cânele să 
fi înghițită graurele cu pene cu totă ? 
După vre-o câteva minute însă numai 
ce vădă, că cânele îșl ridică capulb în 
susb și cu o căutătură voiosă spre mine 
deschise gura, mai asemenea fumători- 
loră, când slobodă din gură inelele de 
fumb de tutunb — și suflă afară pasărea, 
care numai decâtă a sburată din gura 
lui întregă și sănătosă. După ce s’a ro
tită de vre-o câte-va ori în sboră, s’a 
aședatb din nou pe câne; începândb erășl 
a vâna la pureci. Ospătarulb îmi spuse 
mai târdiu, că acestă felă de jucăriă 
s’ar fi întâmplată mai de multe ori și 
pentru aceea noi, după multele încercări 
de pănă acum, trebuie să credemb^ că 
animalele au și glume.

Prepelicarulu la prinderea ariciului.

Eu aveamb odinidră unb prepelicarb 
mică, frumosă, de felulb celoră cu părulă 
lungă, care se deosebia prin înțelep
ciunea sa de cătră toți cânii de nemulă 
său. — Trouve — căci așa se chiăma 
cânele — nicl-odată nu se putea răbda, 
ca să nu omdre pe ariciulb ce'lă întâlnia. 
într’o di m’a însoțită, ca totdeuna, în 
mersulă meu cătră scaldă și, eșindă din 
pădurea prin care mergeamă cătră țăr- 
murulă mării, deodată zăriiu unb ariciu, 
care la primulb atacă din partea cânelui 
s’a adunată la olaltă ca unb globb. 
Dupăce vădu, că zădarnice’i suntb tote 
încercările de a pute mușca pe ariciu, 
începu cu piciorele dinainte să adune 
frundișă uscată pe inimiculb său. Adu- 
nândă frundișă îndestulă pe ariciu, și 
uitându-se cu bucuriă la mine, a luată 
frundișulă în brațe, în mijloculb căruia 
se afla ariciulb, și’lb trânti apoi în apă. 
De sine se înțelege, că ariciulb a dată
cu notulb, ca să ajungă erășl la uscatb, 
însă de abia'șl ridică ariciulb capulb său 
micuțb din apă, și Trouve l’a și prinsb 
pe ariciu de capb și l’a omorîtb, îlb a- 
duse apoi la țărmure și mi-lă așecjâ la
piciorele mele.

Cânele ’si caută unu locu călduții.• »
Eu m’am minunatb odată de unb 

prepelițarb forte frumosă, despre care 
istorisesce domnulb său următorea tră
sură, de o pricepere mai omenâscă: Acestă 
câne avea forte mare plăcere să se a- 
șede josb pe podelele din casă, unde lucia 
sorele. Aflându-mă odată singură în casă, 
spre mai marea mea mirare, audă miș- 
cându-se unb scaunb. Uitându-mă cătră 
loculă de unde venia sunetulă, ce vădă? 
Raclele sorelui, ce străbăteau prin ferâstră, 
cădeau josb chiar sub scaunb. Lângă 
scaună sta prepelițarulb și împingea în- 
cetb scaunulă cu spatele, pănă-ce întregb 
loculă, unde lucia sorele, a devenită golă; 
dup’aceea se aședă în tignă pe loculă 
celă călduță.

Starea semenăturilorii.
Pe timpulă dela 23—29 Iulie se pu

blică următorele date:
Timpulă pe (jiLle numite a fostă 

fârte șchimbăciosă. La ordinea dilei au 
fostă furtuni, ghiâță și rupturi de nori. 
Paguba causată pretutindenea în țâră 
este fârte însemnată, suferindă nu nu
mai sămânăturile nesecerate, ci și snopii 
așeclațl în clăi. Cu deosebire s’au stri
cată pomele, viile și plantele cu căpă- 
țină, mai multă însS cucuruzele.

S’a mai secerată pe unele locuri. 
Resultatulb corespunde recoltei, ce se 
prevedea de mai nainte.

Grâulu, preste totă, are calitate mai 
rea ca celă din anii trecuțl; atâtb canti-
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tativă, câtă și calitativă a dată recoltă 
slabă.

Secara de asemenea.
Ordalii, în deobște, a fostă slabă; 

pe unele locuri n’a eșită nici sămânța. 
Calitativă încă e slabă ; va corăspunde 
mai multă pentru îngrășată.

Ovesulă pe unele locuri s’a secerată 
totă. Resultatulă cantitativă este slabă 
și de mijlocă. Calitativă se deosebesce, 
pe unele locuri este bunișoră, apoi de 
mijlocă și slabă.

Cucuruzul» a suferită tare de secetă 
și călduri. In urma ploiloru din urmă 
se crede, că se va desvolta mai bine. Vi
forele din săptămâna din urmă au stri
cată multă.

Păstăiosele și celelalte legume dau 
o recoltă îndestulitore, pe unele locuri 
au suferită și ele de secetă. Cartofii va- 
rieză după ținuturi.

Tabacul» nu corăspunde așteptări- 
loră. Napii înainteză încetă. Poine în 
totă țera suntă puține.

Dela Blașiu ni-se scrie cu data 31 
Iulie n. c., că prin acele părți cucuru- 
zulă, care altmintrelea este frumosă, a su
ferită încâtva din causa secetei, er po- 
mele au începută să cadă. De prin 25 
Iulie timpulă este vântosă și rece, de 
va ține multă așa, e temere că strugurii 
voră fi împedecațl în desvoltarea loră.

ZZig'ienă-

a mă- 
înceta. 
încercă 
vinului 
cu pu-

Povețe.
Contra durerei de dinți. Ferbe pu

țină vină albă îutr’ună pahară, fă opâl- 
niă (tolceră) de hârtiă și o pune desupra 
paharului. Aburii eșițl prin pâlniă con- 
du’i în gură, asupra dintelui seu 
selei ce te dore, durerea îți va 
Decă acesta nu folosesce, mai 
odată acestă; lecă, der în loculă 
pune în pahară apă amestecată
țină petră acră (cam ună deca) și durerea 
va trebui sS înceteze.

Pentru ochi. înainte de culcare spă- 
lați-vâ ochii cu levendulă (levantă) și 
spirtă de rosmarină, cari se potă căpăta 
în ori-ce farmaciă. Chiar și cei mai slabi 
ochi se voră întări, și nici ochii tari nu 
suferă nimică. Puteți să-i spălațl și 
dimineța,'der atunci nu este ertată a eși 
din casă afară o jumăte de oră.

Contra asudărei pecidreloru. Nespă- 
larea picidreloră, obielele necurate și în
călțămintea slabă pricinuescă asudarea 
picioreloră, care în cele din urmă se 
preface într’o bolă pe câtă de urîtă și 
stricăciosă pentru sănătate, pe atâtă de 
greu de vindecată. A-țl spăla piciorele 
în fiă-care di odată ori și de mai multe 
ori și a-țl lua obiele curate în fiă-care 
di, — acesta este neîncungiurată de lipsă 
pentru a te pute vindeca, anume: după 
ce țl-ai spălată piciorele cu apă rece, ori 
caldă, și după ce le-ai ștersă bine, un- 
ge-le cu puțină spirtă tare, în casă de 
lipsă și numai cu vinarsă, mai bună este 
însă spirtulă dela farmaciă numită Franz- 
brantwein. Nu înceta de a face acesta 
în fiă-care di, celă puțină odată, decă se 
p6te însă și de 2, de 3 ori pe di. In 
10—14 dile, decă vei face astfeliu, asu- 
datulă va înceta, piciorele îți voră fi pu
rurea uscate și te vei simți mai bine și 
mai ușoră.

Altă lecă contra asudatului de pi- 
ciore îlă recomandă „M. H.u, asigurândă, 
că, 10—15 dile suntă de ajunsă pentru a 
scăpa de acestă bolă, fiă ea chiar și de 
ani de dile. Anume: mai ântâi se spală 
piciorele cuzemăde frunde de nucă ferte, 
apoi se ungă de 2 ori pe di cu 
ună feliu de unsăre ce se pote că
păta dela farmaciă pe lângă următo- 
rulă recepta: Rp. Glycerin 10-0. Ferr. 
sesquicholr. s.30-0, ol. Bergamott gutt. 
XX. DS.

Din traista cu minciunile.

Șepte peste daltă.
Ună Română se întâlni cu o, câtă 

de Sași, cari fuseseră goniți dela jocă 
din sată.

jupâne Honț, vă bătură 
cătră

„Da ce e,
Românii ? se adresa Românulă 
celu mai în verstă dintre Sași.

— Hei, crede io, moi Iuhon, 
nu bate la noi, chind ei fostă dci 
mâni la olaltă și noi șepte Sași 
olaltă.

MULTE SI DE TOATE.

cum
Ru- 

peste

țiaristioa.
Jfiiarele din lume. In totă lumea 

apară 35,000 de diare. Din acestea în 
Europa: 20,000; — 5500 de cliare în 
Germania; 4092 în Francia; 4000 în 
Englitera. Apoi vină după numără, Ita
lia, .Austria, Spania, Rusia, România, El
veția, Belgia, Olanda, Grecia, etc; 3000 
de diare apară în Asia; 209 în Africa; 
700 în Australia. Restulă apare în 
America de Nor dă și de Sudă.

Versta diarelorti din Germania. Din 
numărulă de 5500 de diare, cari apară 
în Germania, 98 au începută esistența 
loră înaintea secolului nostru. Așa d. e. 
„Frankfurter Zeitung^ șl-a împlinită anulă 
ală 261; „Magdefjurger-Zeitung1-1, 253; 
„Leipziger Zeitungu a intrată în anulă 
221 ală esistenței sale; „Lenaische Zei- 
tung'J- — 207; „Augsburger Postzeitung'-1 — 
190; „ Gothuische Zeitung^ — 159; „ Vos- 
sische ZeitungU —159 ; „ Berliner Intelligenz- 
blatt“ — 129; „Kolnische Zeitungu — 84; 
Preste 200 de diare germane au deja 
80—50 de ani de esistență; 1127 au 
intrată în ală 35-lea ană ; 1552 au îm
plinită dece ani de când esistă; eră res
tulă celorlalte diare suntă înființate de 
curendă.

Poporele, în mijloculă cărora pros- 
pereză și înflorescă cJLrele seu pressa, | 
dau dovadă de minte coptă, de minte 
practică, țliarele loră suntă o putere 
pentru aventulă kră pe tote tărâmurile 
vieții loră. ț)iarele le pună în mână 
mijlocele necesare pentru d’a-’șl pute 
crea o esistență bună materială și spi
rituală. Numărulă și vechimea diareldră 
unei națiuni suntă barometrulu neînșe- 
lătoră ală puterei și trăiniciei ei. Cu 
câtă pressa la ună poporă va fi mai 
răspândită, cu câtă diarele lui voră ;fi 
mai tare cetite, cu atâtă fiii acelui po
poră se voră pătrunde mai repede și 
mai cu temeiu de ideile civilisatorice, 
cari rămână neaccesibile fiiloră popore, 
loră, la care pressa a rămasă nedes- 
voltată. — P. *

Noroculu unui curățitoru de ghete.
Sâ mai dică cineva, că în New-York 

nu’șl pote găsi cineva noroculă, când 
acolo și ună curățitoră de ghete [încăl
țăminte] și-a făcută o avere însemnată 
și s’a însurată de curând făcândă o „bună 
partiă“ ! Sâmbăta trecută, scrie ună cliară 
americană, s’a cununată Antonio Aste, Ita
liană de origine, cunoscută între industriași 
sub numele „Tony“. Tony este cunoscutulă 
curățitoră de ghete [cipicl, papuci] dela 
bursa de producte, care și-a adunată 
avere prin văcsuirea gheteloră. Intreprin- 
dâtorulă fiu ală Ialiei, care astădi este 
de 25 ani, are două case, are depuneri 
la bancă, elă are monopolulă de văc
suirea gheteloră la bursa de producte, 
ceea-ce trebuie să-i aducă forte mulțl 
bani, deorece are angajați o mulțime de 
curățitorl de încălțăminte.

*
Hoții în Serbia.

Hoțiile, ce se comită diua în amâda 
mare în Serbia, a băgat groză în popor, ba 
13 speriată și pe locuitorii din țările vecine. 
„Stara Srbja“ spune, că numărulă hoțiloră 
mai remarcabili este 127 și au devenită atât 
de îndrăsnețl, încâtă ei stau chiar în 
apropierea Belgradului. In noptea de 
22 spre 23 Iulie ei au călcată casa d-lui 
ProticI, fostă representantă ală Serbiei 
la Petersburgă, și au voită să sugrume 
pe băiatulă acestuia. O rudă a băiatului 
sări în ajutoră, der hoții îlă răniră gravă 
cu iataganele loră. S’au scimbată între 
hoți și cei din casă 21 focuri și ei nu
mai atunci au fugită, când au audită că 
se apropiă jandarmii. Tn Șabaț hoții au

călcată casa comerciantului IoanovicI 
și după ce au luată totulă, i-a dată focă. 
Totă la 23 Iulie hoții au intrată în co
muna Koprivnița. S’a dată o adevărată 
luptă între locuitori și hoți. Și cu tote 
că venise în ajutorulă locuitoriloră și 
căpitanulă districtului cu patru-decl de 
soldați, nu s’a putută pune mâna nici 
pe ună hoță. Din Negotinu. și Valjemo 
d’asemenî vină soiri îngrozitore despre 
cele ce comită acești hoți.
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Tegnrile din Ardeii! și Ungaria propria.
Dela 1 — 16 Augustă. 1. Avrigă. 2. 

Șomcuta-mare, Vălcele [Elopatak]. 3. De- 
regneu, Sân-Paulă. [Bahlogă, Reșița, 
Debrețină]. 4. Eted, Hărăscracă, Chendi- 
Lona, Voila. 5. Ghernesigă, 5—7 târgă 
de vite în Vălcele [Elopatak]. [Beclche- 
recă]. 6. Șărcaia, [Soborșină]. 7. Aiudă, 
Fărcaștelche. 8 Chesvenieșă, Dobra Mă- 
nășturulă-ung., Mociu, Boroșneulă-mare. 
9. Barotă, Cic-Cosmașă, Deeșă, Cetatea- 
de-baltă. 9. și 10. târgă de vite în Șăr
caia. 10. Bilacă, Șulelmedă, 11. Vințulă- 
dc-susă, Oopșa-mică, Șărcaia. 12. Copșa- 
mare, Meșendorfă, Sas-Sebeșă, Posmușă, 
[Cașovia]. 13. Corondă, Merghindeală. 
14. Ormenișă, [Mi.școlță], 15. Viștea-inf., 
Frata ung., Hațegă, Chereleu-Sân-Paulă, 
Jomborulă-mare-ung., Ilia, Teușă, Baia- 
mare [Vinga, Făgetă].

In România și Bucovina: 6 Galați, 
Luciu, Neamță, Romană. 15. Târgu-Jiului 
Vârteșcoiulă.
Băcău.

Iași, RîurenI peste Oltă,

Tergulii de
Iulie n. starea

. capete, la 30 Iulie au intrată 2225 capete și au 
eșitu 1060 remânendă la 23 Iulie ună nu
mără de" 135.267 capete. — Se notâză: marfa tin- 
gurescă veche, grea dela 44 cr. pănă la 45 cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 45 cr. pănăla 
47— cr., de mijlocii dela 47 cr. pănă la 47’/2 cr. 
—ușâră dela 47 cr. pănă la 48 cr. — marfă, 
țerăndscă grea dela 44 pănă la 45 — cr. — de 
mijlocit dela 46— cr. pănă la 47 cr.—ușoră dela 
46 — cr. pănă la 47 cr — Marfă de România 
de Balcony grea dela —• cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
inse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 46'/,—47— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46‘/2—47 cr. transito, 
ușoră dela 46'/247— cr.— Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/2.

rîmători din Steinbruch. 
rîmătoriloră a foștii de

Clcss’siallsi gtSeței Brașovii 
din 3 Augustă st. n. 1889. 

Bancnote românescl Cump.
n
n

M
>1
D
n

61/2-Bd/o pe

Argintă românescă - 
Napoleon-d’orI - - - 
Lire turcescl - - - 
Imperiali - - - - 
GalbinI
Scris, fonc. „Albina”6U/O

„ r „ 5»/0
Ruble rusescl - - .
Discontulă - - - -

9.47
9.43
9.50

10.70
9.79
5.60 

102.- 
98.59 

122.50

Vend.
n 
n 
n 
n

H 
n

JJ
anii.

9.49
9.46
9.53

10.75
9.75
5.61

f)9._
123.50

Cursulu Ia bursa da Viona
din 2 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 100.25
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.95
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare. (1-ma emisiune') - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emia’une) - - 112.50

I

Renta de hârtiă austriacă - - - 
Renta de argintă austriacă - - - 
Renta de aură austriacă - - - - 
Losuri din 1860 ------
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de credită ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei-.......................
Napoleon-d’orI.................................
Mărci 100 împ. germane - - ■ 
Londra 10 Livressterlinge - - -

83.90
84.90

109.90
139.—
907.—
319 25
307.50

5.66
9.53’/-

58.65
119.95

Bursa din Bucuresci din 31 Iulie.
"V a/Lori % se cuinii.

Rentă română perpetuă 1875 5'7„ 97.'/2
Renta română amortisabilă . 57c 96-’/s

dtto................................... n 81-7.
Renta rom (rurale convertite) 67o 100.‘/2
Oblig, de stată C. F. Române 67. _ ,_

idem idem . . . . 57o ____
Imprumutulă Openheim 1866 . 87.) —.—
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 57o 86.*/2

idem idem din 1884 57.)
Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 — —
Credit fonciară rurală . . . . 77.

570
101.7,

idem idem . . . 95.7.,
Uredit f'onc. Urb. din Bucuresci Î7. 102.-

idem idem . . . 67.. 101.—
idem idem . . . . 57. 92.'/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 io K 250.-

Banca Națion. uit. div. 73.35
V. N.
500 1015.—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 273. y2
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 _ t__
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 _ .__
Soc. Bazalt.Artif. ult.div. lei 27.50 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 ___ 4____

Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 ___ t____

Națion. de Asig. uit. div. 128.35 _
Societ. de Constr. uit. div. . . _ t__
Societ. de Hârtie uit. div. . _ _
Agio în Bursă.............................. _ 0.02 72
Rubla de hârtie......................... — —.—

Banca Națion. a României
Scompt............................................. 6"/o _ t__
Avansuri pe efecte.................... 77. _
Avansuri pe Lingouri .... 77o —.—

Bursa ie mărfuri din Budapesta dela 31 iui. 1889

Cursulu

Semințe
1 s
o P-

Proțulii per
100 chilogr.

dela pună
Grâu Bănățenescă — — —
Grâu dela Tisa 79 9.10 9.15
Grâu de Pesta 79 9.05 9.10
Grâu de Alba-regala 79 9 10 9.15
Grâu de Bâcska 79 9.10 9 15
Grâu ung. de nordă 79

riO CJ Proțula por
Somința vechi s oiulu 5 H 100 chilgc.

ci O P, dola pănă
Secară 70-72 7.20 7A(T
Orză Nutreță 60 62 0.05 6.70
Orză de vinars 62.64 7.20 8.-^
Orză de bere 64.66 8.50 10.
Ovăsă 39.41 6.30 6.75
Cucuruză bănăț. 75 5.15 5.25
Cucuruză altă soiu 73 5.10 5.15
Cucuruză _ __
Hirișcă n — 4.80 5.25

Producte div. S o i u 1 u

dela p ănă

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

a 
cî r—1 
M 
o 
ia 
o 
o 
o r-<
© 
ft
&
©

Oleu de rap.
Oleu de in
Dns. de porc

> n
Slănină

Său
Prune

H
Lictară

Nuci
Gogoși

J»
Miere

Ceară
Spirtă

n

roșiă 
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în bufi 
din Serbia în saci 
slavonii nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută 
Drojdiuțe de spirt

37.50
6.25

38.—
6.50

52—
5750

37.—
118

14.—

52.50
58.—

38.—
1.20

14.25
18.— 18.50

Cursulu losurilord private din 31 Iulie

Basilica 
Credită 
Clary 40 fi. m. c. 
Navig. pe Dunăre 
Insbruck . 
Keglevich . 
Krakau 
Laibach 
Buda 
Palffy 
Crucea roșie 

dto 
dto 

Rudolf 
Salm 
Salzburg . 
St. Genois 
Stanislau .
Trieitine 41/2% 100 m. c 

dto 4% 50 
Waldstein 
Windischgrâtz .
Serbescl 3°/0

dto de 10 franci 
Banca h. ung. 4°/0 .

cump, | vinde
8 30

183.60
8.70

184.20

austr. 
ung. 
ital.

126.—
26.70
36.—
25.—
24.50
60.50
61.50
18.70
12.40
16.75
20.—
62 25
27.—
64 —

41
57.

109.25

130.—
27.20
38.—
25.50
25.—
62.25
62.—
19.—
12.80
17.25
20.50
63.—
27.50
65.—
37.-

156.-
75.25
42.—
58.—

109.75

Editoră și Redactoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Loz.fr
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tarifulO pe zone
pentru călătoriile pe căile ferate în Transilvania

I.

Homorodu-Cohalinti

Zona 
vin.

IX.
X.

XI. 
xn.

XIII.
XIV.

Zona

Vințulfi de josu

AraduAradu

BlașiuBlașiu

HuedinuHuedinu

BistrițăBistriță .

Brașovu

DeșiuDeșiu

DevaDeva

ElisabetopoleElisabetopole

FeldidraFeldiora

Alba-IuliaAlba-Iulia

HațeguHațegu

II omor odd -Cohalniu

ClușiuClușiu

Tergulu-Mureșului

MediașăMediașu

AiuduAiudu

SibiiuSibiiu

Oradea-mareOradea-mare

PetroșeniPetroșeni

Simeria (Piski)Simeria (Piski)

PredealuPredealu

Piispok-LadănyPiispok-Ladăny.

Sigliișora

GherlaGherla

Reghinulu-săsescuReghinulă-săsescfi

Orăștiă

Odorheiulu-sdcuescuOdorheiulu-secuescu.

TurdaTurda

TeiușuTeiușiî

HuniădoraHuniădora

Ocna Sibiiului

fi.

n 
n
«
n
n
n

Ocna Sibiiului.

Brașovu

Sighișora

Taxe pentru trenulu de persone:

Classa
“ÎTÎT
-.30
-.60
-.90
1.20
1.50
1.80
2.10

1—,
1.50,
2.-,
2.50,
3.—,
3.50,

Zona
I.

II. 
m.
IV.
V.
VI. 

vn.

Orăștiă

Taxe pentru trenuri accelerate:
Classa
~ÎL ÎÎT

4. —, 2.40
4.60, 2.70
5. -. 3.—
5.50, 3.30
6. -. 8.60
6.50, 4.20ț-

, 4.80

Classa Classa
1. II. III.

Zona
1. II. III.

—.50, —.40, —.25 VHI. fi. 4.—, 3.20, 2.-
1.—, -.80, —.50 IX. 4.50, 8.60, 2.25
1.50, 1.20, -.75 X. 5—, 4—, 2.50
2.-, 1.60, 1.— XI. 5.50, 4.40, 2.75
2.50, 2.—, 1.25 xn. 6.—, 4.80, 3.-
3.-, 2.40, 1.50 XIII. 7.-, 5.80, 3.50
3.50, 2.80, 1.75 XIV. n 8.-, 5.80, 4.—

Classa 1. 11. III.
. fi. —.30,
* n

Statiuno . 
Stațiuni .

1, -.15, -.10 
—.40, -.22, -.15

Vințulu de josu

Tergulu-Mureșului

i

Tarifulu pentru bagaju de fiăcare pachetiî, dimpreună cu taxa de manipulare:
Zona I—III. Zona IV-VI. Zona VII-X1V.

Pentru 1—50 kilogr. se plătesce . . . fi. -.25 fi. -.50 fi. 1.-
„ 51—100 „ „ „ . . . ^ — .oO „ 1— n 2.—
„ 101 și mai multă „ „ • • n n 2— n

Tjă,d.i mai mari împachetate negruițatoresce nta se primescu. pentru transpertu ca Toagrajirt.
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Apa minerală X
Kohseidene Bastkieider fi. 10.50 per Robe unb 

beffere Qualitdten.
Ganzseidene bedruckte Foulards fi. 1.20

450 nerfdi. Deffins) — ncrfenbct robciuiutl) ftucfweife porto= uitb jollfrci in’s Șcuis bas 5eibcu= 
fabrihDcpât fix. lEennebcrg (K. u. K. fjoflieferant), Ziirleh. Bluffer umgefjenb. Briefe 
foften 10 fr. porto.

MFCea mai plăcută apă minerală. “W

DIRECȚIUNEA.

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
lucră escelentfi în contra tuturoru bololoriî do stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturl), răgăelă acră, colică, ca
tari de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată și de liaemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoitu de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntu urnă remediu secretă. 
Părțile conținătore sun tu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
'Verita’toîle se află mai îxi tote farmaciile.

Avertisinentu! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică. și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnu, că simtă veritabile, servesce învălitorea roșiă provădută cu 
marca de protecțiune de mai susft, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s a tipărită 
în tipografia. D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașov*, farmacia Franz KeZZemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Ielcelius; farm. K. L. Schuster-, 
farm. Heinrich G. Obert-, farm. Fd. Kugler la „Higiea" ; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile 'l'ușnadu: farmacia Alex. Dobdy. Colialmu: farm. Fd. Melas, farmacia A. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. BeZejf, farm Bardbâs Fer. 46,52—19

can
carbonică și
abstracțiune

prin celu mai bogatu conțmutu de acidu 
cela mai curatu acidu alcalicu—făcenda 
de eminenta ei valdre medicală în contra lipsei de 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 
leloru de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei Și Slăbiciunei — se distinge escelenth ca bău
tură obicinuită de tdte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulu ei plăcută și ră
coritorii să se menție mai multu timpii.

După opiniunea autorităților^ competente Apa mi
nerală de în urma norocosei ei compo-
sițiuni chemice și altt conținutului ei estraordinaru de 
bogată în acid.Vi CEtr’bOZAÎC'ă.—principialminte 

d.e acid.iă carbonîcu ccn- 
CcntxatVL—întrece nu numai tdte apele minerale 
de felulu acesta din ÂUStro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulîi principalii
G. GIESEL, Brașovu,

Stada Teatr c.ld.1 USTo. 312109,24-11

„HUNEDOARA" 
însoțire de anticipafiune și credită 

îzx ZDZT\7"-^,
primesce depuneri cu netto 6°|0? fără nici o de- 
tragere pentru dare.

132,1

' „ALBINA", ? 
i Mintii Un miliții și ie economii Ș 
1 ZETiliala, ZEBra^o-vo. jp 
; ESCOMPTEZA BUNE ? 
I cu 6%, 2
i ac6i*d& împrumuturi cambi- Q 

ale cu 6y20/0-7°/0,carîpelângă 0 
o reducere corăspuncțetdre a x 
sumei cambiului și întru câtu X 
starea numerariului din cassă q

I ar permite, se potll și de (p 
mai multe ori prolong!. 0

Informațlurit mai de aprope se r 
potu, lua cțilnicu în biroulil inșii- A 

tuiului, piață No. 90 dela 8—2 q 
ore d. a. 87,9 Q

"0"€3-€3-€3-0"€3”€3-E3-€3-€30-0-€>£>0

IOOOOOOOOOOOOOOO
0 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o oo<a> <0<0000<00000000

Efectueză la cașuri de strămu
tare dintr’unft locă într’altulă cu 
calea ferată, cu vaporulu și pe șosele 
transportulii obiecteloril prin

CABALE LORtT PATENTATE 
pentru

TRANSPORTUL DE MOBILE 
ce se închidă. Fiindă aceste care 
tapetate completă înăuntru și așe- 
date pe arcuri se economisesce îm
pachetarea precum și descărcarea 
și reîncărcarea obiecteloră.

125,2

A vist i-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

Administraț. „Gaz. Trans“.

Pretutindeni ca celu mai bund mijlocu în contra tuturoru insectelor^ recunoscutul

Sfii

In lEHopatata
In Eieșesoviii 
In Șei*eaia 
In UzomA

în BrașovQ dela Domnii
Heinrich Zintz 
Cari Irk 
Heinrich Rhein 
Ford. Iekelius, 
Frnnz Kelemen 
Emil Jekelius

la Domnii:

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

Ed. Kugler, farm. 
Iul. Miiller, „ 
N. Grădinar 
Ioh. Lerclienfeld 
Karl Tttpfner 
George Stefanovicl

I. L. & Â. Hesshaimer 
Emil Porr
Demeter Eremins
Karl Schuster, famine 
Iulius Hornung n 
I. Goos „

»
care ține la renumele seu, 

mănă de ajutorii la falsificații și seduceri 

I. ZACHERL VIENA.

se cumpără veritabilii numai astfelu 
deorece sa află numai în sticle cu numele

I. ZACHERL,
?.-■ și nu e de avertisatu mai multu de nimicii altceva, decâtu de 

prafurile de insecte atâtu de multu falsificate, ce se vendu 
gi cu creițaralfi cântărite și numai în hârtia neîmpachetată.

Asemenea trebue atrasă atențiunea asupra multelortt • 
imitațiunl. infame ale sticlelorâ adevărate „Zacherlin“, cu 
tote că orl-ce venețătoru 
de a da

farm.
»

I. Miiller farmac.
Ios. Schuster
Iacob Ehrcnwald 
G. Temesvary & Sbhnne

In orașele celelalte și la țară depositele de Zaclierlin veritabilii se potă vedea pe 
placatele espuse.

'.'■.■■''•Ii- ■


