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Brașovu, 5 Augusto.
Peste 4ece 4^e se va întruni 

adunarea generală a „Associaținnei 
transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului românii11. Loculu 
de întrunire este Făgărașulu, ca
pitala gloriosă a țârii Oltului, cen
tralii unui comitatu curată româ- 
nescu.

Aceste doue momente sunttt 
de ajunsă spre a deștepta intere- 
sulu flăcărui Românii de bunu 
simții.

Este vorba de o întrunire ro- 
mânescă, pentru scopuri de cul
tură românesc!, într’unu ținută 
românesefl.

Care Românu nu se va gândi, 
în timpulu și în împrejurările de 
față, seriosd la sfânta datoriă, 
ce’lu chiamă să ia parte la lu
crarea dintre frați,. menită a ră
dica cultura neamului românescu ?

Și totuș! fost’au și în anii tre- 
cuți timpulu și împrejurările ace
leași ca și astă4l, der interesulu 
nostru pentru lucrarea acestei As- 
sociațiuni nu s’a sciutu rădica la 
înălțimea chiămării nostre româ
nesc!. Adunările ei din anii tre- 
cuți n’au foștii astfelu cercetate, 
causa mare și sfântă a acestei 
Associațiuni n’a fostu astfeld îm
brățișată, ca să putemu 4i°e cu 
dreptu cuventd, că ne-amu împli- 
nitu cu toții datoria față cu densa.

Care să fiă causa acestei scă
deri intri stătbre ?

Timpulu și împrejurările nu 
potu fi causa, pentru că niciodată 
de când trăesce neamulii nostru 
pe acestu vechiu pămentu alu seu, 
nu a foștii mai urgisită și mai 
amenințată de cătră puternicii 
4ilei limba și cultura românescă, 
ca acuma. Și când vedemu, că 
contrarii noștri îș! încordeză tote 
puterile înființândii mereu școle 
și reuniuni cu scopul u de a ne 
desnaționalisa, de a ne înstrăina 
de limba și cultura nostră, nu se 
cere 6re ca și noi la rândulQ. nos
tre se ne încordămu tote puterile 

spre a ne apăra în contra aten- 
tateloru vrășmășescl, cultivându-ne 
limba și literatura națională, în- 
ființându școle românesc! și îna- 
intândii în totu mo dulii cultura 
poporului nostru?

E învederatu, prin urmare, că 
timpulu și împrejurările ar trebui 
se ne îndemne la o îndoită lu
crare, aru trebui se ne facă se 
jertfimu totu ce avemfi. pe alta- 
rulu culturei năstre naționale, er 
nepăsarea ar fi tocmai acum unu 
pecatu de mărte, o sinucidere na
țională, care de sigurii că nu o 
pâte voi nici unulu din noi.

De aceea causa, pentru care 
pănă acuma Românii noștri n’au 
dovedită destulă însuflețire pentru 
scopurile „ Associațiunei transil
vane “, trebue să fiă alta.

Păte că conducerea Associa
țiunei în centru ca și în despăr- 
țăminte, cu totă bunăvoința ară
tată, n’a nemeritu pănă acuma 
modulă potrivită de a popularisa 
îndestulă scopulă acestei reuniuni 
de cultură românesc!, de a face 
să crescă interesulă și însuflețirea 
pentru lucrările și stăruințele ei. 
Păte că acestă scădere are ace- 
lașă isvoră, de unde se tragă tdte 
relele, cari ne împedecă a des- 
volta o activitate puternică și pe 
alte tărâmuri, nu numai pe acela 
ală literaturei și ală culturei nos
tre : isvorulă adăpată cu veninulă 
rivalității între frați.

Nu vomă mai cerceta a4b decă 
și alta ori numai acesta este causa, 
pentru care amă înaintată așa de 
încetă pănă acuma în realisarea 
mariloră scopuri ale Associațiunei 
nostre. Der decă, precum ne te- 
memă, răulă principală, care ne 
ține în locă aici ca în tote între
prinderile nostre, este că forte 
mulțl dintre omenii noștri cu 
carte nu se uită atâtă la scopulă 
ce-lă urmărimă și trebue să-lă ur- 
mărimă împreună, câtă mai multă 
la aceea cine este colo președinte 
și ici secretară er dincolo membru 

ală comitetului, și la aceea cum 
suntă întâmpinate propunerile loră 
în adunări, atunci trebue să ne 
tragemă odâtă socotela cu acestă 
soiu de dmeni, cari prin rivalită
țile și ambițiunile loră personale 
ne împedecă în lucrarea nbstră 
comună.

In fața scopului înaltă, ce’lă 
urmăresce Associațiunea nostră, 
numai o singură rivalisare pbte 
fi iertată și acesta este rivalisarea 
între frați, de a aduce care dc care 
mai multe jertfe pentru înaintarea ei. 
Acestă rivalisare nu numai că nu 
eschide, ci încă pretinde ca cri 
și care dintre noi să vină cu lu- 
minele lui și pe câtă numai îi 
este cu putință, în întruniri și 
afară de întruniri să susțină ceea 
ce după a lui convingere păte fi 
mai bună și mai folositoră pentru 
a ajunge la ținta comună. Ba 
este chiar de lipsă o critică a ac
tivității organeloră competente ale 
Associațiunii. Der acestă critică 
trebue să rămână în cadrulu lea
lității și ală devotamentului pen
tru scopulă, ce cu toții îlă urmă
rimă, și nu-i iertată să degenereze 
în rivalități personale.

Rădicatu-s’au în anii din urmă 
multe nemulțămir! cu mersulă ac
tivității Associațiunei nostre. S’au 
dată vina aci unei, aci altei îm
prejurări și s’au criticată aci cu 
dreptă, aci pâte cu nedreptă re- 
sultatele dobândite pănă acuma. 
Der la ună lucru de sigură că cei 
mai mulț! nu s’au gândită, că adecă 
e multă mai lesne a critica, decâtă 
a face, și că criticândă nr3reu și 
retrăgându-ne dela orl-ce faptă să- 
nătosă și folositâre, nu dobândimă 
decâtă resultate negative: slăbirea 
interesului comună, încuragiarea 
releloră porniri, nutrirea nepăserei 
omorîtore și pregătirea totalei des
trămări.

S’a criticată multă și modulă 
cum șl-a învestită Associațiunea 
nâstră cea mai mare parte a ave- 
rei sale în școla secundară de fete 

din Sibiiu, care corespunde numai 
în parte necesitățiloră nâstre ur
gente de instrucțiune. Și criticii, 
cari pbte cu dreptă susțină, că 
Associațiunea s’a băgată aici într’o 
întreprindere costisitâre față cu 
folosele, ce le pote trage publiculă 
română din acea șcâlă, ce facă ? 
Varieză mereu tema, că Associa
țiunea acum nu mai are fonduri 
disponibile! Ei bine, ce și cum se 
lucreză, ca ea să aibă totu ce-i tre- 
buesce ? Ori dâră scopulă ei: cul
tura poporului românu se pbte opri 
la o școlă de fete și la împărțirea 
câtorva stipendii ?

Decă nu e destulă cu șcbla de 
fete din Sibiiu și avemă lipsă de 
șcble poporale de fete pretutindeni, 
de ce nu ne gândimă seriosă de 
a ne procura mijlbcele spre a le 
înființa? Căci numai cu critica 
asupra celoră ce s’au făcută și nu 
se mai potă resface, nu vomă ajunge 
nici ună pasă mai departe!

Vorbindă adeverulu, cu tbte 
că Associațiunea nâstră esistă 
deja aprbpe de trei4eci de ani, 
nu s’a făcută încă pănă acuma 
mai nimică din partea poporului 
nostru spre a-o pune în stare de 
a-șl împlini măcară în parte cu 
succesă marele ei scopuri. Căci 
averea de o sută de mii florini, 
ce s’a adunată pănă acuma, este 
așa de neînsemnată, încâtă pu- 
temă 4ice, că ne aflămă încă nu
mai la începutulă formării unui 
fondă pentru Associațiune.

Altfeliu, cu totulă altfeliu tre
bue să fiă îmbrățișată din par- 
te-ne causa acestei Associațiuni, 
ca ea se pbtă prospera și să-și 
potă împlini scopulă. Cu altă în
suflețire trebue să alergămă la 
adunările ei și să ne interesămă 
de lucrările ei și alte jertfe tre
bue să aducemă pentru susți
nerea ei!

Contrarii noștri ne dau ună 
esemplu în privința acesta prin 
activitatea viă și jertfele însem
nate, ce le aducă ei pentru reu-

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

După plată — resplată.
Suăvă.

Toții amu audiții, că nu-i suișă fără, 
coborîșă, și eră: cu câtă suișulă e mai 
țepișă, cu atâtă coborîșulă e mai primej- 
diosă. Asta este legea naturei, lege tare 
și neschimbată, care nu ține semă de ni
meni, de care nu se pote desface nimeni. 
Căci precum e împotriva naturei să fiă 
pururea seninii, așa împotriva naturei ar 
fi să fiă unii suișii fără coborîșii.

Astădl te sui, — ca mâne te cobori, 
te sui cum vrei și te cobori de multe 
ori cu n’ai voită. Pentru aceea omulii 
totdeuna trebue să fiă omfi cu minte, gri- 
jitoră și căutătorii înainte, socotindă la 
aceea, cumcă decă astădl noroculă te 
pașce, mâne pote să-și schimbe pasulă, 
și celii ce s’a înălțețil, pote să se umi- 
liască.

Celii ce începe în numele lui Dum
nedeu, isprăvesce în numele lui și darulii 
nu lipsesce, eră celii ce se pune împo
triva lui Dumnnedeu, cade în manile lui 

și este grozavii a căde în manile pedep- 
sitore ale lui Dumnezeu, precum veți 
vedea din cele următore.

A fostă odată ună omă , omă ca 
nu alțl omeni, der îngâmfată și întrecută 
și batjocuritoră, încâtă lumea și țâra avea 
margini, der întrecerea și îngâmfarea lui 
nu. Limba lui — sabiă, ce tăiă neascu
țită ; sufletulă lui — răutatea însăși; plă
cerea lui de căpeteniă — să facă năcază 
și neplăceri biețiloră omeni. Pîrâ și cle- 
vetia și făcea rău unde nu putea, așa 
că amărîții de săteni acuși-acuși erau să 
iee lumea în capă de urîtulă lui. Decă ei 
diceau una, elă dicea de o sută de ori 
împotrivă; decă ei mână în mână voiau 
să pună vre-o trâbă bună la cale, elă 
se folosia de tote mijlocele să-o strice, 
c’ună cuvântă era adevărată blăstămă pe 
sată.

Că vedeți: omulă săracă face cum 
pote — muncesce, silesce, de gâlceve se 
feresce, că nu are prisosă pentru ele, 
der bogatulă prostă și întrecută, decă 
are doi-trei poturi mucetjl pe fundulă 
lădii, cugetă, că marea cu sarea-i totă 
a lui. Pe când cela îșl vede de sărăciă, ăsta 

îșl fură somnulă, casă născociască felă de 
moduri, cum să facă dile amare deapropelui 
său. Ei! der tote au ună capătă și capătulă 
alege! Glonțulă nu merge mai departe de 
cum e socotită, vulturulă nu se înalță mai 
susă decum îi-e dată, eră Românulă elice, 
că nu este suișă fără coborîșă.

Odată ce nu-șl pune în capă între- 
cutulă ? Să mergă și să vedă, că mai al
tuia e Dumnedeu sfântulă decâtă elă! 
Dumnezeu e bună și îndurătoră ; tote 
le ertă, tote le trece cu vederea, aceea 
însă nu o sufere, ca vermele pământului 
să-și bată jocă de elă.

Intrecutulă îșl pune merindea și plecă. 
Nu trece ală treilea hotară, se întâlnesce 
c’ună bătrână cu părulă albă ca neua, 
cu-o înfățișare blândă și dulce, de să-lă 
fi totă privită.

„Bună diua gâbule“, i dice întrecu
tul ă.

„Și mai bună să-ți fiă inima“, răs
punde bătrânulă, „da unde mergi ?“

„Mergă să vădă, că mai altulă e 
Dumnedeu decâtă mineu.

„Așa! decă acesta țl-e cugutulă, 
fiule, n’ai să mergi mai departe, ci te 

uită în față la mine și judecă, căci eu 
sunt Dumnecleu.u

Intrecutulă se hârjesce înaintea lui 
Dumnedeu și-i dice:

„Tu ești? hm, că minunată mai eștl!“
„Mai minunată ești tu“, — i-o întorse 

Dumnedeu sfântulă vădândă, că sosise 
momentulă să-lă umilescă, — „că uite ce 
corne ai, ca nu alțl omeni!“

Intrecutulă dă să pipăe și — nu fiă 
potrivită cu nimeni — colea în îmbiă- 
tura frunții așa două corne îi crescură, 
câtă mândriă de bou să fi fostă, care 
l’ar fi data de rușine.

Rușinată și batjocurită de astă 
întâmplare neașteptată, elă se rogă în 
felă și în chipă, să-lă scape de biciulu 
de corne, însă Dumnedeu rămase neîn
durată față cu dânsulă, precum neîndu
rată a fostă și elă față cu sătenii săi a- 
mărîțl și năcăjiți.

„Fiă acestea — dise apoi Dumnedeu— 
după faptele tale vrednică răsplată, eră 
altora învățătură, aducându-șl totdâuna 
aminte, că precum e plata — așa-i răs
plata!“ Ionu Kcevary. 



Pagina 2 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 176—1889.

niunile lorii. Și cu câtu mai multu. 
nu amu pute noi dobândi, cari 
avemu avantagiulu de a ne însu
fleți pentru o causă sfârită și 
dreptă!

Spre a ajunge la unu resultatft 
bunu și mulțumitorii trebue se 
părăsimu teremulu criticei nega
tive, care derîmă numai der nu 
pune nimicii la locii, și se ne în- 
deletnicimu cu-o critică binevoi- 
t6re și înțelepta împreunată cu 
fapte bărbătesc!

Atunci ne vomu convinge, 
câtu de puținii amu făcută pănă 
acuma pentru Associațiune și cum 
trebue se lucrămu în viitorii, ca 
sS corespundemu pe deplinii da
toriei ndstre românesc!.

Viitorea adunare generală, care 
se va ține în 15 (27) Augustu în 
Făgărașfi, ne dă prilegiulu de a 
face unu pasu înainte pentru asi
gurarea și întărirea reuniunei nos- 
tre de cultură.

Scopulă ce’lu urmărimu este 
așa de mare, încâtii dinaintea lui 
trebue sS pieră or!-ce considera- 
țiuni. Conduși de dragoste fră- 
țescă și de iubirea de națiune să 
alergămă der toți din t6te păr
țile la adunarea Associațiunei tran
silvane în Făgăraș ii!

ISe’vistci politică,-
Din năuntrn. Fiind-că se apropia, 

timpulă, când dieta din Pesta îșl va re
începe lucrările, foile ungurescl se ocupă 
cu cestiunea reformei administrative. 
Din ce în ce reiese, că reforma adminis
trativă, prin prefacerea administrației de 
adl în administruțiă de statu, e țintită mai 
multă în contra naționalitățiloru nemaghiare, 
că prin urmare e vorba de a-șl făuri 
regimulă ungurescă o nouă armă în 
contra acestora.

Intre altele se aduce ca motivă 
pentru acestă reformă necesitatea de a-se 
controla municipiile locuite de naționalități,, 
căci prin funcționari aleși din mijloeulă 
loră nu se pote face acestă controlă; 
trebue deci, ca funcționarii să fiă adevă
rate unelte ale regimului.

Relativă la acestă punetă, observă 
ună d-nă Bela Fay în „Pești Naplo11 — 
acestă represintă ideia reformei
de mai susă — într’unulă din doi arti- 
cull ce i-a scrisă, că în casă de mari 
încurcături politice ale unui răsboiu ori 
de seduceri venite din afară, naționali
tățile multă mai bucurosă se alipescă la 
statulă ungară, când și copii loră potă 
ajunge funoționarl în propriile loră mu
nicipii și când n’au nevoiă, ca în fiăcare 
casă singuratică să cerșescă protecția 

guvernului ori a personeloră influente,—j 
cu ună cuvântă, că și inteligența aces- 
toră-naționalități ce „graviteză în afară11, 
prin fesercitarea unui dreptă esențială ală 
autonomiei se pote mai ușoră înlănțui de 
statulă ungară, decâtă prin cătușile unei 
centralisărl țepene.

Der pe când se mai găsesce câte 
ună Ungură singuratică cu mintea la 
locă, care înțelege că numai prin libe
rală esercițiu ală drepturiloră loră și 
printr’o sinceră autonomiă comitatensă 
se potă câștiga naționalitățile — cărora 
de altmintrelea chiar și acei singuratici 
le cântă vechiulă cântecă șovinistă cu 
„gravitarea în afară11 — pe atunci în- 
trega diaristică jidano-maghiară, guver
namentală și oposițională,. e pentru fău
rirea acelei arme în contra naționalită- 
țiloră nemaghiare.

Mai lămurită se esprimă foile ungu-*  
rescl din Clușiu despre scopulă reformei 
administrative, dându-șl pe față în acelașă 
timpă și ura ce o nutrescă în contra na
ționali tățiloră.

*) Slugile erau iobagi.

Astfelă „Erdely Hirado" dice, că 
răulă celă mare ală administrației de 
adl e, că totă administrația treptei de 
mijlocă se află în mânile naționalitățiloră 
de „limbă străină11, a Serbiloră, Slova- 
ciloră, Germanii oră, Croațiloră, Ruteni- 
loră, Româniloră și Sașiloră, cari nu 
stau în serviciulă ideii de stată ungu- 
rescă, pentru că ei au simțăminte stră
ine ; autonomia fiindă o parte a suvera
nității, e ore consultă — întrebă numita 
foiă — a o încredința Slovaciloră, Ser
biloră, Croațiloră ori Româniloră ?

F6ia ungurăscă recomandă adminis
trația de stată ca singură mijlocă de 
mântuire, mai alesă în comitatele dela 
granițe, unde administrația trebue să fiă 
purtătorea „geniului națională11 — vedî 
Domne — ală celui maghiară. „Cea 
mai mică estindere a selfguvernamentu- 
lui e o nouă libertate pentru naționali
tăți, ună nou îmboldă spre întărirea ni- 
suințeloră centrifugale. “ Prin urmare, cjice 
foia ungurescă, numai administrațiunea 
de stată va scăpa țâra de cădere.

Cine se va mai îndoi din acestea, 
că ținta administrațiunei de stată nu e ni
micirea celui din urmă dreptă ală națio
nalitățiloră în comitată? Der cum să 
calificămă afirmarea foiloră ungurescl, că 
adl naționalitățile mai au, precum ar și 
trebui, pe mâna loră administrația de 
mijlocă în comitate ? Cine nu scie cum 
în comitate maioritățile nemaghiare suntă 
nimicite și înlocuite cu minoritățile ma
ghiare ?

Der mai curândă se voră muta mun
ții din locă, decâtă să’șl ajungă șoviniș- 
tii scopulă, care e: nimicirea naționalită
țiloră prin maghiarisare.

Din afară. Visit a monarchului nostru 
la Berlină, festivitățile ce s’au arangiată 
acolo pentru primirea lui precum și ma- 
nifstările făcute cu acestă ocasiune din 
amândouă părțile, au formată săptămâna 
trecută principalulă obiectă de discusiune 
în pressa europenă.

Punctulă de culminare ală festivită- 
țiloră de primire a fostă parada militară 
și prândulă de gală ce a urmată după ea.

A doua di după sosirea monarchului 
Austro-Ungariei în Berlină, împăratulă 
Franciscă losifu și împăratulă Wilhelm 
11 ală Germaniei au mers călări cu o suită 
strălucită pe câmpulă „Tempelhof", unde 
s’a făcută parada militară. Și împărătesa 
a luată parte la paradă călare pe cală. 
Trupele în numără de peste 20,000 din 
tote armele au defilată de două ori. La 
prima defilare împăratulă Wilhelm a pre- 
sentată împăratului Franciscă Iosifii re- 
gimentulă său de husari, âr acesta a 
presentată după aceea împăratului ger
mană regimentulă de grenadirl de gardă 
împăratulă Franciscă. Lângă împărați 
se postaseră călări prinții Albrecht și 
Henrică ai Prusiei și archiducele Fran
ciscă Ferdinandă, presumtivulă moșteni- 
toră ală Austro-Ungariei.

După paradă monarchulă nostru a 
dejunată la ambasada austriacă, eră sera 
a fostă mare prândă de gală în onorea 
împăratului Franciscă losifu, în sala cea 
albă a castelului regală din Berlină. S’a 
desfășurată cu acestă ocasiune o pompă 
estra-ordinară. Pe masă străluceau vase 
de aură și argintă, pocale mari și vechi 
de artă, printre cari erau presărate florile 
cele mai frumose. Vre-o patru-decl pagi 
în haine roșii cu șinore de argintă se l 
aședară îndărătulă scauneloră, unde șe
deau cei doi împărați și împărătesa și 
câte ună pagiu sta îndărătulă fotoliuri- 
loră prințiloră și a princeseloră.

După ce sosiră ceilalți ospețl între 
cari și mareșalulă Moltke, întră în sală 
împăratulă Franciscă Iosifă la brață cu 
împărătesa Germaniei Augusta Victoria. 
După elă urma împăratulă Germaniei 
cu cumnata sa princesa Friderică Leo
pold. Abia după ce se aședară monar- 
chii sosi principele Bismarck, care spre 
spaima curtesaniloră sosise cu câteva 
minute prea târdiu. Elă era îmbrăcată 
în uniforma de cuirassiră. împăratulă 
Austriei ședea între împăratulă și împă
rătesa Germaniei. Față cu ei ședea Bis
marck care avea la dreptă pe contele 
Kalnoky, er la stânga pe contele Sze- 
chenyi. Lângă Kalnoky ședea bătrânulă 
Moltke.

Pe la sfârșitulă prândului s’a ridi
cată împăratulă Wilhelm și a ținută ur- 
mătorulă toastă:

„Cu inima mișcată și cuprinsă de

bucuriă salută de bunăvenire pe Maies
tatea ta în reședință, în loculă în care 
fericitulă meu moșă te-a salutată mai 
în urmă. La primirea cea însuflețită 
din partea poporului vei fi simțită Ma
iestatea ta, câtă de căldurâsă și viă es- 
presiune se dă simțământului pentru a- 
miciția ce esistă deja de sute de ani 
între poporele nostre. înainte de tote 
este armata mea, înaintea căreia Maies
tatea ta te poți pune; în poporulă ca 
și în armata mea se ține strînsă și cu 
credință la alianța încheiată de noi și 
cea din urmă e consciă, că are să 
chezășuescă unită cu armataa ustro-un- 
gară susținerea păcii pentru ambele 
nostre țări, și decă arfi voința provedin- 
ței, să lupte umără la umără împreună. 
In acestă sentimentă ridică paharulă și 
beu în sănătatea Maiestății tale a între- 
gei case și a braviloră noștri cameradl 
austro-ungarl“.

împăratulă Franciscu-losifu răspunse: 
„Mulțămindă pentru toastulă ridicată 

cu cele mai căldurose cuvinte, într’ună 
locă plină de amintiri, de cătră fratele 
meu împărătescă, și pentru salutarea 
făcută în modă atâtă de strălucită 
și de înălțătoră; mulțumindă pentru 
primirea ce mi-s’a făcută adl și de că
tră poporă, primire care’ml face bine, 
și pentru marea cordialitate ce mă îm- 
presoră aci în mijloeulă aliațiloră mei ; 
în fine, în amintirea plină de mul- 
țămire a simpatiei sincere ce mi s’a 
dovedită din partea supușiloră acestui 
mare imperiu: ridieă paharulă în sănă
tatea amicului și aliatului meu, care e 
atâtă de apropiată de inima mea, îlă 
ridică pentru nedespărțita înfrățiră și 
cameraderiă dintre viteza sa oștire și 
armata mea, pentru îmulțirea și întărirea 
garanțiiloră păcii spre binele și salutea 
stateloră și poporeloră aliate, preoum și 
a întregei Europe. Maiestatea Sa impă- 
ratulă Germaniei și regele Prusiei, Ma
iestatea Sa împărătesa și regina, și 
înalta casă domnitore să trăiască!“

însemnătatea acestoră toasturi se 
discută acum mereu în rressa europenă. 
Foile germane suntă pline de bucuriă 
și cjică că încă de aici încolo alianța în
tre Germania și Austro-Ungaria se va 
desvolta și întări. Foile cehice și con
servative din Austria însă nu suntă în
cântate de acesta „nedespărțită14 alianță 
și se temă ca nu cumva monarchia nos- 
tră să între cu timpulă într’o legătură 
de stată cu Germania sacrificându-șl su
veranitatea.

Pe când se demonstreză pentru „ne
despărțita11 alianță între Germania și 
Austro-Ungaria, „Gazeta de Colonia11 ade- 
veresce soirea despre convenția ce a în- 
cheiat’o Busia cu Francia în scopă de
fensivă.

Slvig'a. d-racrcLlvii-
De contele Tolstoy.

In vremile vechi trăia ună omă bo
gată, de trebă și bună.

Multe slugi avea și tote îlă lăudau.
„In totă lumea, diceau ei, nu gă- 

sescl stăpână mai bună ca ală nostru. 
Ne hrănesce și ne ’mbracă bine, împarte 
lucrulă după puterile fiă-căruia, cu o 
vorbă nu năcăjesce pe nici unulă... nu 
e ca alțl stăpâni, cari umblă cu slugile 
mai rău ca cu vitele, le bată cu vină 
fără vină și nu le-ar dice o vorbă bună. 
Domnulă nostru ne vrea bine, ne face 
bine și ne dice vorbe bune. Vieță mai 
plăcută nici că putemă ave.11

Așa se lăudau slugile acestui bogată 
de trebă și bună.

Draculă nu putea de năcază, că slu
gile trăescă așa bine cu stăpânulă loră 
. . . făcu ce făcu și câștigă pe o slugă 
cu numele Alebă. Acestuia îi porunci să 
scotă din minți pe ceilalți.

Odată, când slugile eră îșl lăudau 
stăpănulă Alebă, începu a le grăi:

„Inzadară vă făliți cu bunețele dom
nului nostru. Chiar și draculă s’ar arăta 
prietinosă, când i-ai face tote pe placă! 
Noi slujimă bine stăpânului nostru și-lă 
mulțămimă întru tăte. Indată-ce doresce 

ceva, noi îi și ’mplinimă pofta, pen- 
tru-că’i nimerimă gândulă. Cum să nu 
fiă bună cu noi!.. încetați însă a’i face 
tote pe placă, faceți rău, atunci să scițl 
că și elă, ca și toți ceilalți, va răsplăti 
rău cu rău, ba încă mai rău decâtă stă
pânii cei mai răi.11

Celelalte slugi începură a se certa 
cu Alebă pentru asemeni vorbe și se 
rămășiră cu elă. Alebă se învoesoe ca 
elă să năcăjâscă pe stăpânulă loră.

„Dâcă nu’lă voiu năcăji, să pierdă 
haina mea de sărbătăre; decă însă voiu 
reuși să-lă supără, să’ml dațl fiă-care 
dintre voi haina, care o aveți mai 
bună.u

Pe lângă asta toți au trebuită să-i 
făgăduiescă că, decă ’lă va pune în fieră, 
să’lă apere.

Alebă le-a promisă să supere pe 
domnn-său a doua di. Elă era păzitoră 
la oi, avea să grijescă oile cele mai scumpe 
de prăsilă.

De dimineță venindă stâpânulă celă 
bună cu nisce ospețl, ca să’șl arăte dra- 
gile oi, și întrândă în îngrăditura loră, 
Alebă face semnă soțiloră, să fiă cu 
luare aminte. Tdte slugile se grămădiră 
la ușă și priviau peste gardă. Draculă 
se suise într’ună pomă și d’acolo aș

tepta să vecjă, ce ispravă v’a face sluga. 
Domnulă umblă printre oi și miei, 

arătându-le ospețiloră.
Voia să le arate și berbecele celă 

mai frumosă.
„Ceilalți încă suntă frumoși, dice elă, 

der berbecele de colo cu cornele răsu
cite este neprețuită, ml-e mai scumpă ca 
lumina ochiloră.u

Turma, spăriată, de-odată se trage 
într’o parte, încâtă dspeții nu putură 
vede berbecele celă prețiosă; în mi- 
nutulă însă, când berbecele stetea sin
gură la o parte, sluga dracului, ca din 
greșelă, alungă eră tote oile grămadă... 
Ospeții eră nu potă deosebi berbecele celă 
scumpă.

Atunci a disă domnulă cătră Alebă : 
„Alebă, dragă, bagă de semă, um

blă framosă, prinde și ține în locă ber
becele celă cu cornele răsucite.11

Abia scapă domnulă vorba din gură 
și Alebă se aruncă în turmă ca ună lupă, 
apucă berbecele de lână, îlă prinde de 
piciorulă stângă de dinainte, îlă ridică 
în susă, de pocnesce piciorulă. Berbe
cele sbieră șl-apoi cade pe piciorele 
dinainte. Alebă îlă prinde acum de pi- 
piciorulă celă dreptă, der cum îlă ri
dică, piciorulă dreptă se ’nddiă ca ună 

biciu . . . era ruptă sub genunche.
Ospeții și slugile deodată strigă d0 

spaimă.
Susă, draculă, rîdea de bucuriă. Era 

mulțumită de purtarea lui Alebă.
Fața domnului se înorâ. Elă îșl plecă 

capulă, deră nu <jise nimică.
Tăceau și ospeții și slugile. ... aș

teptau să vadă ce se va întâmpla.
Stăpânălă totă tăcea. Deodată însă 

ca și când ar fi voită sa scape de o sar
cină, tresare, ridică capulă și privesce 
spre ceră.

Crețele de pe frunte i-se întinseră 
și, zîmbindă cătră Alebă cu blândețe, 
dise :

„O, Alebă, Alebă! domnulă tău 
țl-a poruncită să mă superi, ală meu 
Domnă însă este mai puternică, decâtă 
ală tău.., tu nu m’ai năcăjită, eu însă îlă 
voiu năcăji pe domnulă tău. Să scii Alebă, 
că eu nu te voiu pedepsii; ai vrută să 
scapi... etă îți dau libertatea*)  aici înain
tea ospețiloră. Ia-țl haina de sărbătore 
și du-te în pace.“

Stăpânulă celă bună se întorse cu 
ospeții acasă.

Draculă scrîșni din dinți, sări din 
pomă și se scufunda în iadă.

Traducere de Moșulfi.
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SCIRILE BILEI.
Noua lege militară. Fcia ordinațiu- 

niloră militare publică o ordinațiune 
cerculară a ministrului comunii de răs- 
boiu, privitore la trecerea dela disposi- 
țiunile vechei legi militare la disposițiu- 
nile legii celei nouă : Acei voluntari pe 
unii ană, cari au intrată în serviciulă 
militară înainte de publicarea legii celei 
nouă, der din vr’ună motivă orecare au 
trebuită să’lă întrerupă, la continuarea 
serviciului cadă sub disposițiunile legii 
militare din 1886. Mediciniștii voluntari 
pe ună ană, recrutați înainte de publi
carea ncuei legi militare, cari au să mai 
facă încă serviciu de ună jumătate de 
ană în statulă soldățescă, au să facă cu
noscută corpului de care se țină, ce 
corpă și-au alesă ca să facă restulă ser
viciului ; cei cari nu facă acestă încu - 
nosciințare, au să fiă convocațl la ser
viciu în 1 Aprilie ală anului, care ur- 
meză după anulă în care aveu să’șl facă 
serviciulă de ună ană, și anume la regi
mentele de infanteriă, de ală căroră 
cercă de recrutare se țină. Reserviștii 
de întregire întră în anulă acesta în 
serviciu la 3 Octomvre.

* * *
Trenii accelerații între Clușiu și Bra- 

ȘOvfi e vorba de a se introduce câtă de 
curând în nemijlocită legătură cu Ro
mânia. Direcțiunea căiloră ferate ungare 
ale statului se ocupă cu acestă cestiune.

* * *
Nu vrea ministrulîi. Comuna Sân- 

Giorză din comit. Bistrița-Năsăudă ho- 
tărîse, ca învățătoriloră confesionali, 
păzitorului pădurii și moșeloră să le dea 
lemne gratuită. Ministrulă ungurescă însă 
a anulată hotărîrea pe temeiulă, că adl 
nu se potă crea pentru nimenea „prive- 
legii44 de a arde lemne gratuită.

Nu cumva temeiulă e, că învățătorii, 
pădurarulă și mășele nu suntă de ună 
sânge cu ministru ?

* 
i|c ițe

Sfe^șitulii unui „patriots44. Fiindă 
vorba de căpătuiala „patriotică44, potco- 
varulă Kaufmann fusese numită director 
la vama Bratocea, de unde a fostă is- 
gonită pentru mâncătoriă de bani. Fi- 
solgăbirăulă însă a găsită cu cale, cu 
tote astea, să’lă numescă veterinară ală 
Săceleloră, care n’au avută altceva de 
lucru decâtă să’lă mai și trimetă cu chel
tuiala loră la Viena să-și vindece buza 
de racă. Der se vede, că nu s’a vinde
cată și de pungășită, căci în locă să vi- 
siteze vitele dmeniloră, le visita pungile. 
Astfelă a fostă prinsă de ună măcelară 
că i-a furată bani și ducendu-se gen- 
darmii să-lă pună la loculă unde i-se 
cuvenia, a băută iute ciancali și s’a dus 
pe lumea cealaltă.

*
* *

Poesii poporale.
Codrule, pădure mândră, 
Pasările ’n tine cântă,
Mergă maicele de le-ascultă. 
Se ducea și maica mea,
De-mi asculta păsărea,
Cum îmi cântă patima, 
Patima inimei mele
Șl-a sufletului durere.

*
La ferestra de oiagă
Vine dorulă și mă’ntrebă: 
De ce’să tînără și slabă ?
„Stăi, dorule, că’țl voiu spune, 
Că m’au mâncată multe ’n lume. 
Cele bune ți-le-oiu spune,
Der, dorule, cele rele 
Nu’țl voiu da semă de ele,
Că, vai! multe-au fostă și grele.44

*
Fecioru, care se ține, 
Ia fata care rămâne.
Fata, care-alege multă, 
Merge după celă urîtă.

*
Inima mea cea stricată, 
Mai tocmesce-te odată.
Inima mea cea rănită, 
Nu fii tu totă amărîtă.
Multe-așă dice, multe-așă face, 
Inima de ml-ar da pace, 
Multe-așă face, multe-așă dice, 
Inima să nu ’ml se strice.

*

Notarii defraudatoriL Notarulă din 
Peczel, comit. Peștei, anume Iuliu Lip- 
tak a ridicată dela oficiulă orfanală din 
Peșta, pe temeiulă unoră documente fal
sificate, suma de 821 fi. și 20 cr. ai unui 
dileră dela calea ferată și i-a întrebuin
țată pentru sine. Oficiulă orfanală însă 
dete de urma acestei înșelătorii și cer
cetarea făcută descoperi, că Liptak în 
cei trei ani din urmă a comisă nume
rose falsificări de documente și a defrau- 
dată 3000 fi. din averea comunală. „Cins
ti tulă“ funcționară și „patriotă44 a fostă 
suspendată din oficiu. Nu și arestată?

* * *
Kulturegyletulti ardelenii pregătesce 

o nouă demonstrațiune în contra dinas
tiei. Comitetulă lui a hotărîtă să pro
pună adunării generale a alege ca mem
bri onorifici pe Kossuth și pe ministrulă 
Baross. Acestă combinațiune se vede, 
că e făcută spre a se dovedi din nou, 
că miniștrii ungurescl cu Kossuth și cu 
Kulturegyletulă una suntă. Nu-i așa, că 
cei din Viena se potă „felicita44 ?

* 
$ *

Esportulii de porci. Ministrulă ungu
rescă de agricultură a încunosciințată 
municipiile, că esportulă porciloră din 
Steinbruch prin Bodenbach în Saxonia 
e permisă sub următorele condițiunl: 
1) Numai astfelă de porci se lasă să în
tre, care au stată în Steinbruch 4®°® 
dile în carantină; 2) Importulă se pote 
face numai pe calea ferată cu pașaportă, 
care să dovedescă proveniența și starea 
sanitară a porciloră; 3) Transporturile 
de porci se cerceteză la Bodenbach în 
privința stării sanitare; 4) După acestă 
cercetare la graniță, porcii suntă duși 
pe calea ferată la Pirna și acolo se taiă 
sub controla polițienescă.

* * *
Bagagiulii după tarifuliî pe zone. In 

privința bagagiului se face atentă pu- 
bliculă călătoră, că și acum, ca și mai 
nainte, îșl pote lua cu sine bagagiu în 
vagonă atâta câtă încape în spațiulă des
tinată fiăcărei persone.

* * *
Trigemenl. Ni-se scrie, că în comuna 

Gârbou (Felșo Orbo) comitatulă Solno.că- 
Dobâca în noptea spre 30 Iulie st. v. a. c. 
soția economului de acolo Dumitru Haza, 
cu numele Dochia năs. Pintea a năs
cută de odată 3 copii, toți de parte băr- 
bătescă, cari au și fostă botezați în 30 
Iulie cu numele Ionă, G-eorgiu și Gavrilă. 
Copii suntă sănătoși și în putere, deră 
părinții loră fiindă săraci nu potă să’i 
susțină pe tustrei. De aceea apeleză la 
simțulă de caritate ală Româniloră cu 
dare de mână, ca să binevoiască a le 
veni întru aj utoră.

Bade, inelu-i la mine, 
L’așă purta și mi-e rușine, 
L’așă trimite, n’am pe cine, 
Că l’așă trimite pe stele 
Și stelele ’să mărunțele, 
Și l’așă trimite pe lună, 
Deră luna-i jumătate, 
N’a sci merge în cetate. 
Și l’așă trimite pe sore, 
Der sorele-i rotelată, 
N’a sci merge de bănată.

*
Busiocă rdtă’n ogradă, 
Nu stă lumea dintr’o fată;
Busiocă rotă’n ocolă,
Nici nu stă dintr’ună fecioră; 
Ci ea stă din trei și patru, 
Ca să’țl alegi după plăcu.

*
Fata, decă ’nbătrânesce, 
Multă judecă și gândesce, 
Dumineca și’n sărbători 
Totă așteptă pețitori. 
„Scolă maică eșl afară, 
Să vedl cânii de ce latră, 
Și cată la ’ncuietorî 
Să vedl de vină pețitori. 
Dă-mă maică că’să de dată. 
Că mi-e fecioru pe placă, 
Să nu trăescă cu urîtă, 
Mai bine mortă ’n pămentă.44

Corespondența „Gaz. Trans“.
Tote ’svl în.zad.aiti I_

De pe malurile Someșului rece, August 1889.
Onorată Redacțiune! Intr’un*  ■ locă 

din strălucitulă nostru fără „Gl-azeta 
Transilvaniei14 Nr. 163—1889 scrieți, 
oumcă: „pretinsele succese ale Kultur- 
egyletului ardelenescă suntă mofturi, flâ- 
curî, ori minciuni hulturegyletescl, cum 
vei vrea să le diol.44 Cum-că și acum ca 
totdeuna dreptă și bine ați scrisă, voiesoă 
a dovedi prin șirele următore :

De când m’am deșteptată trăiescă 
între Unguri. Din școle românescl îm
prejurările vitrege m’au împinsă fără 
voiă să-mi continuu studiile în școle un
gurescl. G-ătat’amă cu învățăturile și-am 
ajunsă acum în vieța practică. In totă 
decursulă vieții mele de pănă acuma 
n’am observată altă ceva la frații Un
guri decâtă o năsălniciă mare de a mă 
ungurisa pe mine și pe soții mei și pre
cum boa constrictor se încercă cu balele 
sale a-șl înăduși prada ce-i cade înainte 
așa s’au încercată și se încercă ei pănă 
în 4iua d® astăcjl a înăduși în noi sim
țirile nostre românescl. Der și-au greșită 
sărita, căci atâtă amiciția câtă și ma
niera acesta ungurescă în ochii noștri 
au trecută în rendulă marfei ordinare 
— de care noi ne îngrețoșămă și 
fugimă.

Intr’adevără nu-i urîmă, ci ne este 
greță de vorbele, de purtarea și de ma
nierele loră arogante dovedite față cu 
noi, Nemaghiarii. Acestă greță față cu 
pofta loră nesățiosă de a face și din 
Jidană, din Țigană și din „cel ce-a omo- 
rîtă pe tatălă său44 Ungură, astădl, cu 
adevărată mândriă națională potă cons
tata, după cele ce amă vădută cu ochii 
și am esperiată înturnându-mă prin sa
tele năstre , cum-că este străplântată 
pănă în celă din urmă puiu de Româ- 
nașă sătenă.

Poftescă numai a descinde i domni
șorii clușienl dela kulturegylet la satele 
nostre someșiane și se voră convinge 
despre acestă adevără. Potă vede anume, 
că nu așa stă lumea, cum și-o închipu- 
iescă ei acolo susă în sferele platonico- 
utopice.

Sciu și cunoscă sate, d-le Redactoră 
unde nimicindu-se școla românescă confe
sională, s’a ridicată școlă ungurescă de 
stată. Puișorii noștri au trebuită s’o 
frecuenteze. Atâta numai pănă au fostă 
în școlă, atâta numai pănă au gătat’o, de 
aici încolo n’au mai vorbită și nu mai vor- 
bescu unguresce, și acesta am observat’o 
și acolo unde în sată nu este preotă ro
mână, unde maioritatea este ungară, der 
fiind-că unde suntă 15—20 fumuri ro
mâne trebue să fiă și biserică și măcară 
cantoră română, când în Dumineci și 
sărbători ’șl ia badea Trofină copilulă 
său de mână și-i dice: „haida puișorulă 
tatii astădl la biserica ta, că ai fostă 
destulă peste săptămână la școla ungu
rescă44, atunci du-te unguriă de unde ai 
venită! E destulă puișorului noștru să 
audă pe cantorulă său cântându-i româ- 
nesce er după slujbă cetindu-i din caza
nia cea bătrână pentru-ca să-și viă în ori 
și să vedă, că elă lapte românescă a 
suptă dela mumă-sa Anisia și nu dela 
lelea Trezsi și prin urmare Români are 
să fiă pănă la morte. De satele unde 
preoții suntă teologi numai dică nimică. 
Acolo trebue lăsațl numai pe barba 
popii.

Treziți-vă der domnișoriloră dela 
Kulturegyletulă ardelenescă, deșchideți- 
vă ochii, deșteptați-vă și vedeți, că în 
părțile nostre nici așa nu vi-se sfetesce 
să umblațl după cai verdl, ca între Slo
vaci. Impresiunile ce le primescă pui
șorii noștri în legănulă maternă, și în 
cântecele de somnă în cari îi adormă 
mamele române cu multă dragoste, — nu 
suntă în stare să le ștergă câțl-va ani 
de dresare schimonosită și nenaturală. 
Dreptă aceea vin’o Hurbane și la noi 
și vedl, că deși puișorulă de Română 
dinaintea virgașului dascălului ungurescă 
de frică sdrobesce pe băncile școlei în 
limba ungurescă, — der în momentulă, 
când a trecută peste pragulă șcălei afară, 

îșl face cruce că a scăpată și de limbă 
și de dascălă, ca de „bată-lă tămâia,“ 
dreptă aceea vorbesce și va vorbi numai 
românesce, căci numai vorba românescă 
se lipesce de inima lui.
' Afară de aceea mai au obiceiu un- 

'gurașii noștri a-ne porecli puișorii (jicen- 
du-le r,Horeu‘ și domne bine facă...

Dreptă are deci farulă nostru când 
constateză, că pretinsele „succese14 ale 
kulturegyletului ardelenescă suntă mof
turi, flecuri, ori minciuni kulturegy- 
letescl, cum vei vrea să le did.

SomeșianulD.

Adunare de învețători.
Din archidiaconatulă Sătmarului.
Adunarea generală a învățătoriloră 

români gr. cat. din archidiaconatulă Săt
marului aparținătoră diecesei Orădene s’a 
ținută în 24 Iulie st. n. a. c. în Vereș- 
mortă. Una dintre cele mai sărbăto- 
rescl dile a fostă diua acesta atâtă pen
tru archidiaconatulă întregă, câtă și pen
tru străinii, cari au asistată la adunare 
împreună cu poporulă din comună și 
jură îmbrăcată sărbătoresce și cu fața 
senină zîmbitore.

Dimineța la 9 ore fu serviciu divină în 
biserică celebrată de On. D-nă Simion 
Toma preotă locală. Cântările în 3 voci 
le-a esecutată corulă adulțiloră sub con
ducerea cantoră-învățătorului de acolo 
Ioană Breteană, care este demnă de totă 
lauda, și recunoscința.

OspețI au fostă număroșl, așa că șe
dința a trebuită să se țină în naia bi- 
sericei. Dintre preoți erau de față d-nii 
Sigismundă Catoca din BorlescI, Lazară 
Jerne din Bicd, Ludovică Marcușă din 
Madaras, Dionisiu Brană din Tămaia, 
Clrs D-nă Dr. Floriană Stană profesoră 
din Beiușă, Aurelă Pelle din PomnI, Ale- 
sandru Farcașă din Bozinta; însă dintre 
D-nii invățătorî, spre cea mai mare du
rere, dintr’ună numără aprope de 200 
numai 22 de inși s’au presentată. Revd. 
D-nă Gavrilă Lazară deșchise adunarea 
printr’o vorbire bine întonată, între stri
gări de „să trăescă.44 Imediată după 
acesta sosi Revd. D-nă Alesiu Berinde, 
protopopă ală tractului Seini, și fu întâm
pinată cu „să trăescă.44

La provocarea Rev. D-nă președinte, 
notarulă reuniunei d-lă Georgiu Mure- 
șianu înv. în Szaniszlo, ceti protocolulă 
luată în adunarea gen. din 1887, care se 
verifica și autentică prin d-nii preoți Si
gismundă Catoca și Simionă Toma; ase
menea și cassariulă Dlă Demetriu Chișă își 
dede sema, concredendu-se cu revidarea 
socoteliloră și vidimarea acelaia Revdss. d. 
Alexiu Berinde, d-lă Dionisiu Brană și 
d-lă Vasiliu Popană, cari le-au aflată 
esacte.

S’au înscrisă ca membri fundatori 
Rev. D-nă Alesiu Berinde protop. în Se
ini, care e membru la două Reuniuni, de 
unde se vede, că se intereseză de cul
tura și causa română. On. D-nă Simi
onă Toma și Ludovică Marcușă, apoi 
dintre poporenl vădendă pe părintele 
loră sufletescă și ei contribuiră precum: 
curatorele 1 fl. v. a., judele 1 fl. și mai 
mulțl poporenl, în urmă Petru Temiană 
stud, de I clasă gimn. solvi 40 cr., cărora 
adunarea le vota mulțămită ferbinte.

După aceea Rvd. D. președinte aduce 
la cunoscința adunării, că de trei ani con
duce reuniunea nostră ca președinte și 
mulțămindă pentru încrederea pusă în 
densulă îșl dede demisiunea și adunarea 
pentru consultare s’a suspendată pe 10 
minute.

După redeșchidere adunarea cu una
nimitate a realesă de președinte pe Rvd. 
d. Gavrilă Lazară, care a și binevoită a 
primi între urările de „să trăâscă44.

E de observată, că în conducerea 
Reuniunei nostre pănă acuma nu s’a 
pusă mare pondă și nu s’au observată 
nici statutele, unde dispună câte adunări 
filiale are de a ține fiecare tractă. De 
vină suntă atâtă unii din protopopi, cari 
se îndestulescă și cu ținerea unei adu
nări, câtă și unii învățători indiferenți, 
cari nu se presenteză regulată la adu
nări, der e de sperată, că acestă neplă
cere va dispăre. Oausa doră, că învăță
torii nu se presenteză la adunări, e că 
nu se împărtășescă de nici o ajutorință 
materială, cărăușiă etc.

In astă adunare s’au ivită plângeri, 
că în unele locuri lefa învățătorului s’a 
scărițată, precum a lui Teodoră Groza 
înv. în Culciu, pentru care vina cade asu
pra directorului său școlară Ludovică 
Rezei. De ună casă ca și acesta s’a scanda- 
lisată întrega adunare dicendă că nu-i 
meritulă unui preotă a scărița plata în
vățătorului, ci din contră a i-o mări ba- 
reml atâta, ca acelă individă să potă 
trăi din ea. Deci ar fi de dorită ca și 
M. O. D. Ludovică Rezei preotă în Cui-
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ciu să-și îndrepte pașii rătăciți aducân- 
du-șl aminte de chiămarea sa.

Statutele Reuniunei pentru modifi- 
cațiunea făcută prin măritulă guvernă 
Diecesană s’au așternută înaltului minis
tru de culte și Instr. Publică spre apro
bare, însă fiind-că nici pănă adl nu’să 
întărite, D-lă Președinte e rugată să 
scrie D-sale d-lui Silviu Rezei ablegată 
în cerculă Cieica, care se află acolo, să 
mijlocescă aprobarea statuteloră.

S’au cetită trei disertațiunl, una 
despre „crescerea prunciloră hăbăucl“ 
prin D-lă Emanoilă Popii învățătoră în 
Lipo, a doua prin D lă Ionă Teancu înv. 
în Oareii mari „despre crescerea sexului 
femeescă“, și a treia prin d-lă Demetriu 
Chișu învățătoră totă în Careii mari 
„despre salarisarea, gratitudinea și avan- 
samentulă învățătorii oră“.

Tote au fostă lucrate cu diligință, 
din care causă adunarea le asprimâ mul- 
țămita, primindu-se disertațiunile spre 
păstrare în Archiva reuniunei.

Cu acestea ședința s’a închis. Proxima 
ședință se va ține în Dobă în anulă vi- 
itoră.

In fine a urmată ună banchetă îm
preunată cu jocă. I. G.

Selagiu, în
De durere adâncă e 

totă corpu ă învățătorescă

Iulie 1889.
cuprinsă adl 

din Sălagiu 
și acestă durere o simte și poporulă ro
mână selăgiană, pentru că cruda morte 
a scurtată firulă vieții bravului și bine
meritatului învățătoră Ioană, Șelăgianii 
din Cățelulă-Română în 21 Iulie a. c., 
abia în etate de 28 ani, după 8 ani de 
muncă esemplară pe cariera învățătorescă 
și după 6 ani de vieță în căsătoriă, lă- 
sândă după sine în mare doliu pe buna 
sa soțiă Sofia n. Popă și pe trei orfani 
mini și necrescuțl. Lovitura acesta grea 
o simte sătulă acesta, biserica și școla, 
er îndoită de mare lovitură au îndurată 
elevii școlari, cari prin mortea acestui 
învățătoră au perdută pe adevăratulă 
loră părinte sufletescă, care dela ocupa
rea postului său în astă comună, în timp 
de 8 ani, din ană în ană a emulată 
cu zelulă său în lucrarea învăământului 
din astă șcălă, așa că în ora morții sale 
a putută arăta cu mâna, că prin zelulă 
său, după o muncă de 8 ani, sătulă 
acesta Gățehdv,-Română are 300 de omeni 
știutori de carte.

Prin mortea lui Ioană Selăgeană, 
reuniunea generală a „înv. Rom. Selă- 
genl“ șl-a perdută pe cassariulă său, 
care a lucrată cu multă zelă timpă de 
4 ani, eră învățătorii din tractulă Oras- 
nei au perdută prin elă pe notarulă re
uniune! filiale.

înmormântarea osăminteloră lui loan 
Selăgianu a fostă fixată pe 23 Iulie, eră 
învățătorilor^ din tractă și jură nu a 
fostă comunicată nici mortea nici diua 
îngropărei, și așa numai din audb amă 
putută fi de față vre-o 12 învățători, la 
petrecerea din lume a fratelui nostru. 
Ore cine și ce a fostă causa? au doră 
ună învățătoră nu merită și elă ca, pre
cum corpulă preoțescă este avisată și 
îndatorată a asista la îngroparea vre
unui preotă, așa să fiă avisațl și învă
țătorii a asista la înmormântarea con
fratelui loră ?

Serviciulă funebrală ală lui Ioană 
Sălăgiană totuși a fostă frumosă dusă 
îndeplinire prin veteranulă preotă-proto- 
popă Rdss. d-nă Simeonă Bocșia și prin 
cooperatorulă său Grațiană Flonta, preoții 
Cățelului-Română, însoțiți și de On. d-nă 
preotă Ioană Popă din Oățelulă-maghiară, 
eră cântările ceremoniale le-a îndeplinită 
corpulă învățătorescă adunată și unu nu
mără de vr’o 60 copii școlari. La acestă 
înmormântare a fostă representată și 
reuniunea generală selăgianeă a învăță- 
toriloră, între alții prin d-lu Gavrilă 
Trifă, profesoră preparandială din Zelau 
ca vice-președinte ală reuniunei, care 
cu presența sa, și aci ca și în totă lo- 
culă. ni-a documentată, câtă de multă 
ne iubesce și în vieță și la morte. Din
tre poporenl încă a fostă ună numeră 
destulă de considerabilă, cam 300 femei 
și bărbați, cu tote că era di de lucru, 
acelă timpă l’au jertfită la petrecerea din 

carelume a bunului loră învețătoră, 
câtă a trăită a adusă adevărată mari 
jertfe pentru școlă.

Cuvântarea funebrală rostită prin 
d-lă Grațiană Flonta și cuvintele prin 
cari s’au cerută iertăciunile prin rostulă 
veteranului preotă-protopopă Rdss. d-nă 
Simionă Bocșia, care numără peste 90 
de ani, au storsășiroie de lacrăml. Totă 
cu astă ocasiune V. Olteană înv. încă a 
ținută o vorbire adresată cătră poporă, 
arătândă jalea ce o simte corpulă învă
țătorescă pentru mortea colegului loră, 
a desfășurată ce este chemarea de în
vățătoră, cine a fostă decedatulă și cari

i-au fostă meritele lui ca dascălă de 8 
ani, atâtă în școlă cu pruncii, câtă și în 
societatea omenescă; Nechita Liscan înv., 
prin nisce cuvinte bine alese și jalnice 
pătrundătore, în numele întregului corpă 
învățătorescă din Sălagiu și-a luată ră
masă bună dela decedatulă nostru colegă, 
eră I. Hendea înv. în urmă a intonată 
ună versă jalnică compusă și acomodată 
vieții lui Ioană Selăgiană, după cari tru- 
pulă i-s’a așezată în gropă.

Bungărdenulu.

rile
29,

EDUCAȚIUHE.

Cum trebue se fiă crescerea,
ce părinții o dau copiiloră, pentru ca șcăla 

ajungă mai cu înlesnire înaltuluei scopă.
Motto : Copiii buni suntă bucuria 

părințiloră, temelia șcălei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loră.

(Urmare.)

ilustrațiă a celorii cfise, 
voia a produce câteva 
din vieță.

S&-Ș1

următorele: 
de 2 fi. v. a. 
dela cei-ce

se voră solvi 
fundamentală 
școlară, er 

ântâia, și dela alte gimnasii

IrLCU-xiosciințare.
Se aduce la cunoscința tuturoră P. 

T. părinți și tutori, cari dorescă să-și aducă 
fiii la gimnasiulă din Blașiu, cumcă înscrie- 

la acestă gimnasiu se voră face în 
30 și 31 Augustă st. n.
Ca taxe
1. Taxa 

dela fiă-care 
vină în classa
încă o taxă de suscepere de 2 fl. v. a. 
Taxele acestea să plătescă cu ocasiunea 
înscrierei, și dela acestea nu se dispenseză 
nici unulă.

2. Afară de acestea elevii din gim
nasiulă inferioră (I—IV) voră mai plăti 
ca bani de șcălă câte 6 fl. v. a., eră cei 
din gimnasiulă superioră (V—VIII) câte 
10 fl. v. v. a., cari se potă plăti și în 
două rate, adecă pănă în l-a Nov. a. c. 
și l-a Martie a. v.

De banii de școlă se voră dis
pensa numai aceia, cari voră cere acesta 
în scrisă și voră documenta, că suntă 
miserl, că au purtare morală bună și 
progresă în studii cu calculă celă puțină de 
„bună“. Cererile acestea cu documentulă 
de paupertate suntă a se adresa la di
recțiunea gimnasială 
celă multă pănă în
n. a. c.

Fiă-care școlară 
înscriere însoțită de părintele, tutorulă 
seu de încredințătorulă seu, se pro
ducă estrasă de boteză, testimoniu de 
classa absolvată, și cei mai tineri de 14 
ani — certificată despre 
adecă că s’au altuită 
vârsată.

In classa primă 
numai acei elevi, cari 
9 ani, și suntă mai tineri de 13 ani, și 
aceștia toți voră fi supuși la esamene de 
suscepere.

Totă odată se facă atențl P. T. pă
rinți și tutori, că — conformă articolului 
de lege XXX din 1883 — într’o classă 
nu potă fi suscepuțl mai mulțl de 60 șco
lari, prin urmare cei ce voru veni după 
împlerea numărului acestuia, nu se voră 
mai

mi-așă fi 
domnule

și a se subșterne
15 Septemvre st. scrie ună
trebue să vină la de când 

me în- 
am

revaccinare, 
a doua oră de

se voră suscepe 
suntă trecuțl de

primi.
Blașiu, în 10 Aug. 1889.

Alesandru Micii, 
directorii gimn.

Ca o 
îmi iau 
exemple

Ântâiulu exemplu.
Unu bărbatu se adreseză cătră 

vestitulu doctorii Tissot în urmă- 
torulu chipu:

„Sunt nefericita, domnule Doc
torii. Am avuții nefericirea se 
cadu în pâcatuld onaniei, de când 
eram băiatu de 11. ani. Acum 
simții urmările înfricoșate. Me în- 
grețoșezii de tâte. Suferii de bătaia 
de inimă. Fața îmi e ca a unui 
omu mortu, galbenă și mohorîtă 
ca colbrea plumbului. Suntu slabu 
și tară putere; atâtu de slăbitii, 
încâtu abia me mai pbrtă picib- 
rele. Mai că nu cutezu se mai 
iesu din casă afară. Stomaculii 
îmi e atâtu de miserabilii’ încâtii, 
3 seu 4 6re după mesă, mânca
rea iese nemistuită cu desăvârșire. 
Peptulu îmi e plinii de flegmă și 
nu am nici o putere se o scuipu. 
Etă o iconă tristă a stărei mele 
desperate. De nu mi-ar fi frică de 
Dumnecfeu, de multă 
luatu vieța. Ajută-mi, 
Doctorii!“

Alu doilea exemplu.
Aceluiași! doctorii îi 

altulu urm ăt Orele:
„Din frageda vârstă, 

eram băiatti de 10 ani, 
spăimentii, când gândescii, 
avutu nenorocirea a me îndelet
nici cu spurcatulii pScatîi alu ma- 
lachiei, care mi-a coruptă de tim
puriu existența mea. De vre-o doi 
ani cu deosebire me simții slăbitii 
forte. N’am nici o putere în tru
pulu meu și mânile ’ml tremură 
și în totu timpulu suntu asudate. 
Am dureri înfricoșate de sto- 
machu, de mâni, de picibre, de 
spate și de peptu. Tușescu ade
seori, ochii-mi suntu totdeuna în- 
păinginați și turburi. Mănâncu ca 
unu lupu și cu tbte acestea din 
$i în cji suntu tot mai slabu și peritu 
cu desăvârșire la față. Ah, dom
nule Doctorii, ce n’așu da, de 
ml-așu redobîndi puterile perdute! 
Te rogu, scapă-me de situația des
perată, în care amii ajunsă numai 
prin însăși a mea vină!“

Alu treilea exemplu.
Totu cătră doctoralii Tissot se 

adresă unu nefericită cu urmat 6- 
rea scrisbre:

„Deja ca copilă, nu’mi aducă 
aminte în ce ană ală vârstei mele, 
am învățată unu păcată scârbosă, 
care ml-a ruinată sănătatea cu 
desăvârșire. Adeseori nu sciu, unde 
îmi stă capulă, atâtă de amețită 
suntă, încâtă mi-e frică atunci să 
umblu pe stradă și în totă mo- 
mentulă mă temă să nu fiu lovită 
de gută. Odată, când mă aflam 
astfelă, m’am lăsată să’mi slobbdă 
sânge, mă convinsei însă mai 
târcjioru, că mai bine făceam să 
nu fi urmată astfelu. Par’că e o 
petră de mbră pe peptu’mi. Abia 
îmi potă trage răsufletulă. Am 
adeseori dureri crâncene de sto
machă. Aci mă dbre într’ună locă, 
aci într’altă locă. ț)iua întregă 
sunt somnurosu, trândavă, fără 
voiă, totă cască și ofteză. Nbptea 
am ună somnă fbrte neliniștită 
și când mă scolă dimineța, în locă 
să mă simtă recreată, sunt din 
contră atâtă de obosită, ca și când 
așă fi fostă la muncă silnică la

Avisă. Școla de fete a „Reuniunii 
femeiloru selăgene" avândă a se continua 
și în anulă școlastică 1889/90, înscrie
rile se voră face la subscrisulă în 29 și 
30 Augustă a. c.

Didactrulă anuală este 3 florini v. 
a., care dimpreună cu 50 crucerl pentru 
biblioteca școlei este a se plăti cu oca- 
siunea înscrierei.

Se atrage atențiunea părințiloră in
teresați, că în acestă școlă, afară de stu- 
diele prescrise, se pune deosebită pondă 
pe instruarea în lucrurile de mână fe- 
meescl și pe industria de casă.

Directorulă școlei se angageză a se 
îngriji ca recercată prin părinții intere
sați, elevele să fiă incuartirate la 
oneste pe lângă plată modestă.

Și ml eu, la 12 Augustă 1889.
A. Cosma

secretarulu Reuniunei și directorulu șcâlei.

case

50 
de

Poșta redacțiunei.
D-lui I. T. în Tiluwî. Luațl din farmaciă 

grame apă de levantă și 5 grame spirtfi. 
rosmarină, amestecate la ună locu. Ve spă- 

lațl apoi ochii săra când ve culcați cu o bucă
țică de pânză de inii udată cu apă de acesta. 
Puteți spăla și dimineța ochii, der atunci să 
stațl câtva timpii în casă, cum se spune în 
povață. Când ați isprăvită apa, cumpărați alta 
și repetați spălarea.

ocnă, seu ca șî când așu fi facutu 
unu drumu de 100 de chilometri. 
Adeseori me mănâncă pe totu 
trupulu, ca și când așii fi de rîiă. 
Sunt palidu, ochii-ml suntu tur
buri și me doru fbrte. Suntu slă
bită fbrte. După unu umbletu de 
100 de pași trebue se me punu 
josu se mă odihnescu. Poftă de 
mâncare am, deră nefericirea 
mea e, că îndată ce am mân
cată, simtă dureri cumplite la 
stomachă, și uneori dau totă afară 
din mine. De cetescă câteva rân
duri, ochii mei se umplu de la
crimi și mă doră fbrte. Fără se 
voiescă, me pomenescă suspinândă 
și atunci simtă miseria ființei 
mele nefericite/ (Va urma).

EOOzsron^Ei-^.-

e

1884.

cu trifoiu

0 escursiune agricolă In Transilvania.
(Urmai'e și fine.)

Corpulă de moșiă dela Beșimbacă 
rău, argilosă și apătosă, pentru aceea

i-s’au și făcută drenurl închise, însă ne- 
fiindă potrivite, le-au stricată și le-au fă
cută deșchise. întinderea moșiei e de 
120 jugăre comassată în a.

Rotațiunea.
Cereale de tomnă
Trifoiu 
Măzăriche 
Pășune 
Morcovi.

150 cântare

1

1.
2.
3.
4.
5.

Ună jugără produce 
metrice de morcovi, cari suntă escelențl 
pentru mânzii de 1—3 ani.

In moșia dela Dumbrava se află ună 
parcă frumosă c’ună chioșcă la mijlocă, 
dela care ducă cărări radiante în tote 
direcțiunile parcului. In apropierea par
cului este o livade artificială compusă 
din diferite ierburi din familia gramine- 
eloră și a papilionaceeloră. Ierburile se 
semănă cu ovăsă, 40 kgr. de sămințe de 
ierburi la ună jugără; mai erau 2 table 
sămânate, una cu ovăsă și alta cu cu- 
curuză.

La pășune se aflau 27 mânzl de 
câte ună ană, suntă forte frumoși și 
blândl; în timpulă verei pască și mai 
au câte ună kgr. de ovăsă pe di de fiă- 
care capă. într’altă parte păsceau 24 
epe rămase sterpe; afară de acestea se 
mai află încă 10 epe tinere date de cu- 
rândă la armăsară pentru prima dată, 
înainte 
măsară, 
spre 
ele trebue să percurgă în 71 minute o 
distanță de 4 chilometri. Acele, cari au 
reușită victoriose, se dau la armăsară și 
se insereză în ergheliă, er acele, cari nu 
au putută percurge distanța cerută în 
timpulă prescrisă, se reformeză, se vândă 
din hergeliă pe la particulari seu ca 
cai de călărită la cavaleriă.

Corpulă de moșiă dela Voivodenii 
mari e drenată cu șanțuri deșchise; are 
ună

de a fi 
ele 

a proba

duse mânzele la ar
se supună la alergări, 

iuțimea loră: adecă

asolamentă de 5 ani.
Plante de sapă
Cereale de primăveră cu trifoiu
Trifoiu
Cereale de tdmnă 
Mohoră.

i

1.
2.
3.
4.
5.

Grâulă și trifoiulă erau forte fru- 
mose.

In întregii domeniulîî Sâmbetei suntă 
50 boi de jugă și 21 bivolițe. Dintre 
tote câte am vădută în acâstă frumoși 
escursiune, nimicii nu ml-a causată atâta 
plăcere ca hergelia de cai dela Sâmbăta 
de joșii, înființată cu scopii de a îmbu
nătăți rassa cailorii din Ardeală. Intru 
adevără s’au făcută mari sacrificii cu în
ființarea hergheliei dela Sâmbăta. Se pote 
că acestă hergheliă să nu-i aducă Sta
tului directă ună venită însemnată, însă 
aduce ună venită indirectă prin amelio
rarea cailoră, de-drece Ungaria basată pe 
herghelia acesta și cele dela Mezohegyes, 
Kis-Ber și Babolna, acum nu are lipsă 
să importeze cai pentru reproducțiune, 
pentru armată, nici pentru muncă și alte



Pagina 5 GAZETA TRANSILVANIEI Nr 176 — 188

servicii, ci din contră ea exporteză, și 
caii ei îi aducă pe fiă-care ană venite 
de milione florini.

Terminândă cu visitarea hergheliei, 
ne-amă întorsă erăși la Făgărașă, aci 
amă comandată la ună măestru: ună 
plugă schimbătoră, o sămânătâre și o 
prășitdre.

In diua următore amă plecată cu 
trăsurile statului toți elevii, dinpreună 
cu d. George Maioră profesorală nostru 
de agricultură, la domeniulă statului 
dela Comăna de josă. Acestă domeniu 
se compune din 4 corpuri de moșiă: I. 
Comăna de josă. II. Comăna de susă. 
III. Veneția de josă. IV. Veneția de susă.

întinderea domeniului întregă este 
de 1626 jugăre, din cari 104 suntă cu 
săcară, 10 jugăre ordă, 101 ovăsă, 55 
borceagă, 35 cu sfecle de nutreță, 111 
cu trifoiu roșu, 212 fânață, 945 pășune, 
20 cu porumbă, 38 neproductivă etc. 
La Veneția de susă este o tablă de 160 
jugăre, terenulă e înclinată spre Nordă 
avândă o pantă de 12—15%, e drenată 
cu tuburi de argilă arsă. Terenulă acestei 
table era arată de curâDdă, grăpată, tă- 
fălogită și sămenată cu sfecle și alte 
plante de nutreță, pe când celă dim
prejur ă aparținătoră comunei era numai 
ună ce ibridă numită pădure, care, însă 
în loculă stejariloră seculari de odinioră, 
acum nu se compunea decâtă din nisce 
tufe pepernicite de arină, care nu era nici 
pădure nici pășune, ci numai făcea ca 
ună frumosă terenă să rămână nefolo
sită și apropo pustiu. De altcum acestă 
substituțiune și înlocuire a esențeloră de 
valore, ca șcejară,fag etc. cu totăfelulăde 
ratine și tufe netrebnice, amă observat’o 
în mai multe locuri pe la comunele ro- 
mânescl din Transilvania. Ore n’ar fi 
mai consultă, ca [și comunele române să 
facă ună pasă înainte și seu să împădu- 
rescă terenulă din nou cu esențe de va- 
l<5re, fiă cu stejară, fiă rășinose, seu să 
taiă și distrugă cu desăvârșire acele tufe 
netrebnice, ca loculă să dea o bună pă
șune ori să-lă potă întrebuința ca țerine ? 
Celă puțină la noi în România, îndată 
ce a tăiată .pădurea cu lemnele de va- 
lore, îndată scote și rădăcinile și preface 
pădurea în locuri de grâne și porumbă.

La Veneția de susă se află o fabrică 
de tuburi pentru drenată. Instalațiunea 
are forma unui șopronă mare, di visată 
în mai multe compartimente după mă
rimea și mulțimea tuburiloră, fie-care com
partimentă are mai multe schele.

Tuburile se facă din Iută, care se 
aduce de tomna din munte și se lasă 
ierna întregă să fiă expusă influențeloră 
atmosferice. In primăvera următore se 
udă și se sdrobesce cu ună aparată fă
cută anume, de aici îlă trece la altă apa
rată unde îlă frământă, după aceea îlă 
face forme, pe cari le taiă cu o sîrmă. 
Terminându-se acestea operațiuni, se tă- 
vălescă în năsipă și în urmă se pună 
pe schele, ca să se usuce în timpă de 2 
săptămâni. In fine le arde în cuptoru. 
Forma cuptorului e ca și a celoră de 
vară cu ardere intermitentă, adecă a 
unei buțl mari. Ouptorulă e în pământă 
și cu păreți de cărămidă. Tuburile se 
ardă 46 ore cu o căldură moderată și 
50 ore cu o temperațiune câtă se pote 
de ridicată. Ca combustibilă se întrebu- 
ințeză lemne uscate, 5 stânjinl pentru 
arderea unui cuptoră în timpă de 96 ore.

Diametrală tuburiloră varieză dela 
0.03,n—0.10m-, lungimea e de 0.30m—0.40m-; 
1000 de tuburi costă 15—25 fi. după 
mărime. Cu tuburile fabricei aceștia di
recțiunea bunuriloră statului a drenată 
mai la tote moșiele terenurile umede.

Inventarulă mobilă: boi de jugă 
suntă 38; am vădută la pășune 88 junei 
rasă de Câmpiă, avândă etate de 1—3 
ani; după ce crescă, o parte din ei se 
alegă pentru jugă, er cei neapțl pentru 
muncă se pună la îngrășată. Boii cei 
grași se vândă la B.-Pesta seu la Viena 
cu 23 fi. suta de kilograme, greutate 
viă, se vine pe ună juncă 110—120 fi. 
La pășune mai erau 2 stave, din cari 
una era de 29 epe de câte 2 ani, erau | 

ffumdse și blânde, se nutriau la pășune 
mai primindă pe fiă-care di câte ll/2 
kgr. ovâsă. Cealaltă stavă e compusă 
din epe cu o etate de 3—4 ani. Armă
sarii cei de 2 ani suntă la Lupșa. Tote 
stavele aparțină celoră 5 familii dela 
Sâmbăta de josă. Când au ajunsă epele 
în etate de 5 ani, se dau la armăsari 
pentru I-a 6ră.

Atâtă armăsarii câtă și epele, cari 
suntă buni și au conformația recerută, 
nu se vândă, ci se țină pentru repro
ducerea propriă, er cei neapțl pentru 
scopulă acesta se trimită la B.-Pesta și 
se vândă prin licitațiă â 300—400 fi.

Statulă ungară, pe lângă herghelia 
dela Sâmbăta, mai are încă alte 3 her
ghelii în diferite părți ale țării. Herghelia 
dela Bobâlna e compusă din cai cu 
sânge pură arabă, cea dela Kișber se 
compune din cai cu sânge pură englesă, 
și cea dela Mezoheghes are cai de 
Lipița.

La Kișber se primescă epe din țări 
străine, ca să se fecundeze, întreținen- 
du-se iapa acolo pănă la fătare, pentru 
500 fi. pe ană; decă vre-unulă din mân- 
zii aceștia a luată premiulă celă dintâiu 
la vre-o alergare de cai, se opresce în 
țâră și se răscumpără de cătră statulă 
ungară.

In ferma corpului de moșiă dela 
Comșna am avută ocasiă să vădă ună 
silosă de sfecle murate, pentru vite. Si- 
losulă e făcută în pământă. Sfeclele 
suntă tăiate măruntă, amestecate cu 
plevă și bine îndesate ; acesta e ală 
III-lea ană de când le-a aședată acolo, 
și cu tote astea se conservă și acum 
forte bine; ele suntă acoperite cu ună 
strata de coceni de porumbă și puțintele 
paie, peste ele s’a pusă ună strata de 
pământă, avândă o grosime aprope de 
2m- Ne permițendu-ne timpulă, nu amă 
putută visita totă moșia și ferma acestui 
corpă de moșiă.

Tabloulă ce urmeză ne indică îm
părțirea terenului, din tote domeniele 
statului ungară din jurulă Făgărașului, 
după plantele ce s’au cultivată în 1888/9.

“1---------------------------- - --------

Plante mai însemnate
Suprafața

In proc.
jugEre st. □.

n Cereale 1766 959 27-51
D Plante de sapi 461 753 7-18

Plante de nutreță 3719 415 57.96
Păduri și remiso 117 659 1-82
Intravilane și neproduct. 307 843 4-78
Ogorft 48 1495 0-76

I Totala 6421 324 100%

Mai adăugendu-se la acestă teritoră 
suprafața culturiloră intensive și a celoră 
laterale, care este de 988 jugăre ; 1141 
st.Q adecă în totală 7410 jug. 155 st.Q

In acestă frumosă escursiune amă 
vădută totă ce’i trebue unui bună agri- 
cultoră, atâtă pentru cultura mare, câtă 
și pentru cultura mică. Amă vâdută in- 
stalațiunl frumose și sistematice pentru 
proprietatea mare, mediă și mică, drenajă, 
irigațiunl, diferite asolamente, boi, vaci, 
bivoli, cai, mânzl, oi și crescerea pes- 
ciloră.

Ceea-ce lasă de dorită în aceste 
domenii este divisiunea loră în 18 cor
puri de moșii pe de o depărtare de 77 
chilometri, care îngreuneză și împovă- 
reză multă administrarealoră. Ar fi multă 
mai ușoră administrația și supraveghe
rea acestoră domenii, decă teritorulă 
loră ar fi comassată celă multă numai 
în 5—6 divisiunî. Pe lângă acesta suntă 
prea la marginea țârei, căci ar fi cu 
multă mai bine, decă acestea ferme ară 
fi făcute mai la centrală țârei, unde 
suntă mulțl proprietari mari, pentru-că 
în jurulă Făgărașului suntă forte rari 
proprietățile mari. Aci ar fi la loculă 
loră școle practice de agricultură și 
ferme modelă mici pentru proprietatea 
mică țârănescă. Plină de recunoscință și 
gratitudine cătră On. Domnă Directoră ală 

bunuriloră statului pentru bună-voință și 
ospitalitatea, cu care ne-a primită și ne-a 
pusă totulă la disposițiă ce am avută 
de lipsă pentru vederea și studiarea de 
aprope a necanismului întregei esploa- 
tațiunl, pe la 3% ore p. m. amă plecată 
cu trăsurile la gara dela Homorodă, ca 
sâ ne reîntorcemă spre Predeală, der 
fiindcă tocmai atunci s’a schimbată mer- 
sulă trenuriloră, amă scăpată trenulă. 
Peste nopte amă rămasă la ună birtă 
de lângă gară și în dimineța următore 
amă plecată cu trenulă spre Brașovă. 
Dela 10 ore a. m. am stată în Brașovă 
pănă la 2 ore p. m. ca să vedemă mai 
bine orașulă și amă placată cu trenulă 
de 2 spre Predeală și Bucurescl.

Acesta a fostă prima escursiune a 
eleviloră școlei de agricultură dela He
răstrău peste frontiera țârei nostre. 
Totă ce am câștigată în acestă frumosă 
escursiune agricolă datorimă d-lui pro- 
fesoră Gr. Maioră, care a stăruită, ca 
escursiunea în anulă acesta să nu o fa- 
cemă decâtă în Transilvania. Primescă 
d-lă profesoră Maioră rșspectuosele nos- 
tre mulțămirî și adânca recunoscință, 
pentru bunăvoința ce a avut’o de a ne 
conduce în acestă frumosă escursiune, 
precum și inteligința română dela Bra- 
șovu, Feldidră, Făgărașă și Cuciulata pen
tru primirea cordială și frățescă, cu care 
ne-a întâmpinată preste totă loculă.

Heristrău (Bucurescl) 9 Iuliu 1889.
loanii Germanii,

elevu alu. șcâloi centrale de agricultură și silvicultură.

Tipuri flin vieța amaliM. 
Pentru poporă și tinerime de Dr. Carol Rothe. 

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.) 

Priceperea unui câne.

Ună prietină ală animaleloră isto- 
risesce o întâmplare, care de bună semă 
vorbesce nu puțină pentru gradulă de so
cotință ală cânelui. Mătușa mea cea sur- 
do-mută, istorisesce elă, locuesce de mai 
mulțl ani într’o odaiă în societatea unei 
fetișore tinere erăsi surdo-mută. Mai îna
inte cu dece ani mătușa mea a primită 
de cinste ună cățelușă scurtă la pâră. 
In dilele dintâiu ale petrecerei acestui 
cățelușă la surdo-mute, elă le făcea prin 
lătrată cunoscută, când cineva se înfă
țișa în odaia de așteptare și când tră
gea clopoțelulă. De sine se înțelege, că 
aceste femei nu audiau nici sunetulă 
clopoțelului nici lătratulă cățelușului, 
pănă ce cânele a venită la acea hotă- 
rîre, a prinde cu dinții vestmântulă fe- 
meiloră și a-le trage spre ușă. Lătratulă, 
ce mă întâmpina la fiă-care visită, a în
cetată după 2 ani și jumătate și cânele 
în decursă de șepte ani pănă la mortea-i, 
de curândă întâmplată, a rămasă mută. 
Cânele în restâmpulă acesta lungă n’a 
mai lătrată nici când era pe afară, nici 
prin casă, așișderea nici când se înfățișa 
vre-ună străină seu ună cunoscută la 
domna sa, și atențiunea lui a fostă în
dreptată totă numai asupra trăsuriloră 
feței seu la mișcările mâniloră celoră 
două femei. împrejurarea, cum că cânele 
a pricepută că lătratulă său nu este în- 
țelesă, și desvățându-se de lătratulă în
născută firei lui, de bună semă, că este 
una dintre cele mai însemnate înfățișări 
din vieța animaleloră.

Lucrări socotite ale câniloră.
Ună vânătoră a fostă pușcată odată 

ună iepure, der nu l’a nimerită tocmai 
bine ca să cadă josă, ci mai era în stare 
a se târăi cu ore-care iuțime. In apro
pierea unei mari curți boerescl, a căreia 
portă era închisă, s’a perdută iepurele și 
venătorulă de locă nu-lă putea afla. Câ
nele însă, ce’lă însoția, a mirosită că 
epurele s’a băgată pe o gaură micuță, 
ce se afla în zîdă, în curtea boerescă; 
gaura era prea mică ca cânele să se fi pu
tută vîrî în curte prin dânsa. Deci nu 
i-a rămasă alta, decâtă ca să sară peste 
zidă, ceea-ce a și făcută. După ce a 

ajunsă în curte, a aflată pe iepurele sgu- 
lită în ună ungheță, l’a prinsă cu dinții 
și s’a grăbită să sară cu elă peste zidă; 
der zadarnică a fostă orî-și-ce încercare, 
căci iepurele a fostă prea greu și cânele n’a 
putută să sară cu elă peste zidă, deci 
s’a socotită și a împinsă pe iepurele, 
care acum nu mai putea fugi, pe gaura 
din zidă, pe care a fostă întrată, și după 
aceea a sărită singură preste zidă și a 
trasă apoi din gaură afară pe iepurele 
și l’a dusă la domnulă său.

*
Doi vânători aveau cu ei la 

vânată de rațe sălbatice ună câne 
mică de nemulă celoră din Fundlandia 
nouă. După ce au ajunsă la ună țărmă, 
pe care era crescută multă trestiușă, și-au 
lăpădată pălăriile și străițile de vânată 
și merseră cu grijă cătră apă. Deră deo
dată sufla ună vântă rece; fiind-că ei au 
mersă pănă aci iute și s’au fostă încălzită, 
a începută a le fi frigă la capă. Unulă 
din cei doi vânători trimise cânele său 
la loculă, unde a lăsată pălăriile, și’i po
runci, ca să aducă amândouă pălăriile. 
Ajungândă cânele la pălării, s’a încercată 
să ia pălăriile și să le aducă; dâr neputândă 
să le ducă în dinți pe amândouă lângă 
olaltă, s’a socotită în urmă și a așeejată 
pălăria cea mai mică în cea mai mare, 
prinse apoi cu dinții de amândoi păreții 
pălăriiloră și le aduse pe amândouă Ia 
domnulă său.

Unele despre vulpi.

O vulpe tînără a fostă prinsă de 
viă și astfelă îmblânzită, încâtă însoția 
pe domnulă său la tote preumblările, 
atâtă prin câmpă câtă și prin pădure ; 
acasă încă umbla liberă. Der pe lângă 
totă îmblândirea, ea totuși nu’șl scia stă
pâni pofta după carne de pui de găină 
și în curândă s’a fostă prinsă de veste, 
că ea întreprindea noptea călătorii ho
țești pe la găinarele din vecinătate, deși 
avea să sară peste ună zidă de șese 
pănă în șepte urme de înaltă.

Ca să-i curme voia de a mai face 
noptea călătorii, domnulă său i-a legată 
într’o di ună băță de o urmă și jumă
tate de lungă și de vre- o doi policari 
de grosă în formă de clopotă de gâtă, care 
băță trebuia să-o împedece la sărită. 
Lăsându-o după aceea prin curte și ea 
voindă să fugă încolo și înedee, era îm- 
pedecată în mersă; când înse să încerca 
ca să sară peste zidă, cădu josă. Der 
după multă socotelă, ce a făcută cocona 
vulpe? Se mai iuta încă lungă la bățulă 
ce-o împedeca și îlă luâ în gură, și după 
vre-o câteva încercări de a sări preste 
zidă, s’a trasă într’ună târziu puțină îna
poi de s’a înieptată cătră zidă și sărin- 
du-lă a plecată ca să-și câștige erăși 
friptură de pui.

** *
Cu o asemenea vicleniă seu mai 

bine Zicendă cu socotință lucra o altă 
vulpe, despre care vomă istorisi acum: 
0 vulpe bătrână a fostă observată cum 
se totă suia pe o trupină și erăși se 
scobora. In urmă a luată o bucată cam 
grosă de ștejară între dinți și cu ea în 
gură făcu mai multe sărituri pe trupină.

La începută nu a prea isbutită, der 
în urmă totuși a putută să sară cu ste- 
jarulă în gură pe trupină. După ce a 
vădută că a reușită cu planulă, se aședâ 
liniștită pe trupină la beșă. Pe când se 
mesteca Ziua cu noptea, etă că ese din 
pădure o scrdfă sălbatacă urmată de cinci 
purcei și trece pe lângă trupină. Când 
era să trecă și purcelulă de pe urmă pe 
lângă trupină, se repeZi vulpea ca o să- 
getă asupra lui, îlă apuca bine cu dinții 
și sări erăși pe trupină. Strigătulă 
purcelului silesce pe scrofa, care acum 
era turburată de mâniă, a se întorce în- 
dărătă, der zadarnică i-a fostă totă în
cercarea scrofei, ca să-și răsbune asupra 
cutezătorului hoță, și în urmă a fostă si
lită, după ce a fostă năvălită pănă noptea 
târZiu asupra trupinei, a se duce mai 
departe. (Va urma).
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XZig'iezxă.
Dormirea cu ferestrile deșchise.

Despre dormirea cu ferestrile deș- 
chise se vorbesce în timpulă de acum 
forte multi! pentru și contra, așa că e 
bine a împărtăși celoră pre fricoși păre
rea învățațiloră.

Dormirea cu ferestrile deșchise se 
consideră în poporii ca ceva periculoșii 
și aerulă nopții ca stricăeiosă. Der pe 
nedrepții se crede acesta. Curentele 
(scurgerile) de aeră în timpulă nopții 
suntii însă numai în acele ținuturi vătă- 
mătore, în care terenulii (tăremulă) e 
mlăștinosii, așa că aboririle (evaporațiu- 
nile) se ridică în aeră tocmai în timpulă 
nopții. In ținuțurl cu teremi uscată, pe 
munți și în caturile (etagele) cele mai 
înalte ale caseloră este din contră ae
rul ti nopții mai curată și mai sănătosă, 
decâtă aerulă din timpulă dilei. Pentru 
ca să introduci acestă aeră în timpulă 
somnului prin ferestri deșchise, să pur- 
cec|I în chipulă următoră:

Oelă care dispune de o odaiă nefo
losită în timpulă nopții lângă odaia sa 
de dormită, acela să deșchidă ușa dintre 
amândouă odăile și să lase în odaia cea 
nefolosită, după cum e r 6 cela anotimpu
lui, numai o aripă de susă a ferestrei 
ori amândouă aripele, er în lunile cele 
calde de veră să stea deșchise tote ari
pele de susă și de josă ale ferestrei.

Celă care are însă numai o odaiă 
de dormită fără alte camere laterale, 
acela să deșchidă o aripă desupra, dela o 
ferestră câtă se pdte de depărtată de pată, 
numai atâta câtă încape retezulă între 
aripa și între crucea ferestrei, ori să se 
proptescă de crucea ferestrei aripile 
acesteia pe ună lemnișoră și să se lege 
cu ună șinoră nasturii dela amândouă 
ferestrile, așa ca să stea deopotrivă pu
țină deșchise și apoi să se lase transpa- 
rentulă peste ferestră. In modulă acesta 
se stabilesce o egalare a aerului și a 
temperaturei.

In aeră răcoritoră și curată va ave 
omulă ună somnă multă mai recreatoră 
și în diua următore se simte multă mai 
întărită, are mai multă plăcere și dibă
cia la lucru. Deșchiderea aripei de susă 
mai dă folosulă, că nu numai aerulă 
odăii se curăță mai iute, ci n’are să se 
temă nici de curentă de aeră ori de 
vântă. („Neuest. Nachr“. din Berlină).

MULTE SI DE TOATE.
0 despărțire ciudată.

Ună sfârșită straniu a avută ună 
procesă de despărțire, ce l’a intentată 
în Frankfurt o femeiă bărbatului său, 
care’i fugise înainte cu câteva luni. De- 
orece femeia nu scia unde se află băr- 
batu-său, l’a chemată la înfățișare pe 
calea publicității. încă înainte de termi- 
minulă înfețișerii, sosi din Constantino- 
polă o scrisore, în care bărbatulă îi în 
părtășia soției sale, că elă s’a făcută 
Mohamedană și rogă deci pe nevastă-sa 
să mergă la elă, pentru ca să’i conducă 
căsnicia în calitate de cea „dintâiu“ 
femeiă a lui. Dedrece în scrisore erau 
alăturați și 600 mărci bani de călătoria, 
nevastă-sa nu se gândi multă timpă, ci 
lăsă baltă procesulă și pleca la Constan- 
tinopolă.

*

Nevastă îndrăcită.
Despre o crimă a unei femei îndră

cite comunică „Eyetertes“: Franz Fe- 
kete din Măcău fii lovită de dambla 
(gută), care îi luă puterea dintr’ună 
brață. Nevastă-sa începu să facă dragoste 
cu ună faură și tortura pe sărmanulă 
bărbatu-său în modulă celă mai grozavă, 
pănă când în urmă îlă închise în cote- 
țulă porciloră și cu ună lanță de feră 
ilă legă de o bârnă, așa că lanțulă îi 
rupse carnea. Patru-decI și două de săp
tămâni petrecu nenorocitulă omă în co- 
teță, pănă ce în fine fu liberată de cum- 
natu-său. Autoritatea porni cercetare în 
contra părechei criminale. Caracteristică 
e, că mai multi locuitori sciau de acestă

tratare neomnescă a neputinciosului omă 
și cu tote astea n’au făcută arătare.—In 
adevără fire ungurescă.

*

D’ale Șahului.
Privindă la esposițiă globulă terestru 

enormă, ce s’a espusă, și văcjândă că la 
Persia este însemnată ună orașă cu nu
mele Nassarbod, șahulă dise :

„Băgați de semă, aci este o greșelă 
mare, căci în Persia nu esistă ună 
orașă cu acestă nume, ci în acestă 
locă este orașulă Nassrabad și o zidită 
de mine. Aici e o fortăreță mare și tare; 
ăbad însemneză a clădită și Nassr e nu
mele meu, întreg numele orașului însem
neză deci, că e clădită de mine. Grreșela 
asta trebue negreșită s’o dregețl“. Șahulă 
a visitată și teatrele. Mai multă i-a plă
cută teatrală, unde se jocă, ală Spanio- 
liloră și unde tînâra fată Macarona, o 
frumsețe admirabilă, i-a plăcută atâtă de 
multă, încâtă s’a hotărîtă s’o ducă cu 
elă la Teheran.

*

Cheltuelile ou Exposiția din Parisu.
piarulă „Le Petit Francaise co

munică următorea interesantă notiță re
lativă la exposiția din Parisă; Visita- 
torii exposiției îșl facă o ideiă fărte ne
perfectă de costulă priveliștei mărețe, 
ce o presintă exposiția. Ună amatoră 
de ale statisticei a calculată câtă costă 
acesta priveliște pe cesă și etă la 
ce resultate a ajunsă : Gruvernulă și 
orașulă Parisă au contribuită pentru 
exposițiă în totală suma de 50 mi- 
lione de franci. Exposanții cheltu- 
escă aproximativă câte 3000 de franci 
fiecare. Numărulă exposanțiloră fiindă 
de 50 de mii, resultă că cheltuelile ce 
voră fi făcute pentru exposițiă voră fi 
de 150 de milione de franci, așa că în 
totală costulă înscenărei exposiției se 
urcă la suma de 200 de milione de 
franci. Exposiția va dura 180 clil©. Fie
care di costă prin urmare 1,111.111 
franci. Socotindă pentru o di 9 ore de 
visită, costulă unei ore va fi de 123,436 
franci. Decă se va mai socoti, că espo- 
siția este deșchisă și sera câte 5 ore, 
costulă unui cesă se reduce la 79,365 
franci, și visitatorii plătescă în mijlociu 
numai 50 de centime (25 creițarl) pentru 
o priveliște atâtă de scumpă.

*
Ce-i mai periculoșii ?

Proverbă persană: „Decă te duci 
la răsboiu, fă o rugăciune; decă pleci 
pe mare, fă două; decă te însori, fă 
trei. “

cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 45'/,—46l/2 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46 —47 cr. transito, 
ușoră dela 46—47 cr.— Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4’/,.

Corsulfi la bursa de Viena
din 16 Augustă st, n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 99.70
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 94.75
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 ierate de

Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
GalbinI . „ 5.58 n 5.62
Scris, fonc. „ Albina11 f>°/0 „ 102.— n —

n n n ^°lo n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 123.— H 124.25
Discontulă - - - - 61/,--87o Pe ană.

Curaulu

Semințe
aa 0
GJ

o3 P
" 0O ft

Prețulîî per
100 chilogr-

dela pănă
Grâu Bănățenescu — — —
Grâu dela Tisa 79 8.65 8.70
Grâu de Pesta 79 8 60 8.65
Grâu de Alba-regala 79 8.65 8.71
Grâu de Bâcska 79 8.65 8.7C
Grâu ung. de nordiî 79

d -+□ o 0 Prețulu per
Semințe vechi Boiulâ 3 w 100 chilgr.

ori nouS
0 â dela pănă

Secară 70-72 6.65 6.90
OrzU Nutrețd 60 62 6.20 6.40
Orză de vinars 62.64 7.10 7.90
Orzu de bere 64.66 8.30 8.80
Ovăsii 39.41 6.30 6.75
Cucuruzii bănăț. 75 5.05 5.15
Cucuruzi altti soiu 73 5.— 5.50
Cucuruzu — — —
Hirișcfi n — 4.80 5.25

S o i u 1 uProducte div.

dela pănă

Sein, de trif. Luțernă ungur, 
francesă

<D
fi
3
i-
o

2o
o 
o

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

roșiă
rafinată duplu

n 
Său 
Prune

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

37.50
6 25

38.—
6.50

ostă ungare (3-a emfiune) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105._
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 99,75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- —.— 

ghedinului - - 129.10
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.70
Renta de argintă austriacă - - - - 84.75
Renta de aură austriacă ----- 109.85 
LosurI din 1860 ------- 139.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.75 
Galbeni împărătesei- ------ 5.67
Napoleon-d’orI................................... 9.481/,
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.37 */ 2
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.50

52.—
57.50

52.50
58.—
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din Bosnia în huțl 
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bănățenescii 
din Ungaria 
ungureșei 
serbescl 
brută
galbină strecurată 
de Rosenau 
bruta
Drojdiuțe de spirt
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‘-3

3
0

2
•r-<

0 fi cd
£

t- 
P 
cd

□o
>■

d
co
0

fi

cid 34 s
O CQ <1 F.

CC b- 00 O 0

TergulQ de rîmători din Steinbruch. La 11 
Aug. n. starea rîmătoriloriî a foștii de 126.866 
capete, la 12 Aug. au intrată 1101 capete și au 
eșită 1508 râmânendă la 12 Aug. ună nu
mără de 126.459 capete. — Se notâză: marfa uw- 
gurdscă veche, grea dela 43 cr. pănă la 44— cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 46 cr. pănă la 
45— cr., de mijlocii dela 45 cr. pănă la 46— cr. 
—u§6ră dela 48 cr. pănă la 49 cr. — marfă, 
țerănescă grea dela 43 pănă la 44 — cr. — de 
mijlocii dela 44— cr. pănă la 45 cr.—ușoră dela 
47 — cr. pănă la 48 cr — Marfă de România 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
inse transito ușorii dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la —

Bursa din Bucurase! din 15 Aug.

>>

"V alori. 7o se cnmp.
Rentă română perpetuă 1875 57o 97-‘/2Renta română amortisabilă . . 5% 90. >/2

dtto................................ 4% 81?/,
Renta rom. (rurale convertite) «7o 100. ‘/2
Oblig, de stată C. F. Române 6%

idem idem . . . . 57o —.—
Imprumutulă Openheim 1866 . 8% —.—
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5°/n 86-7,

idem idem din 1884 5°/o
Impr. or. B cu prime Loz. fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . . . . 77o 102.—

idem idem , . . . 5°/o 95.—
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o 102.—

idem idem .... 6% 101.—
idem idem . . . . 5% 9J.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o —
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

Banca Națion. uit. div. 73.35
V. N.
500 1014.-

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 274.—
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200 241.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —t—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 _ e_
Soc. Bazalt.Artif. ult.div. lei 27.50 250 _ __
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 _ e_
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —e_
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 _ _ «_
Societ. de Constr. uit. div. . . 104.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ _ #_
Agio în Bursă........................... — 0.02 >/2
Rubla de hârtie....................... —

Banca Națion. a României
Scompt......................................... 67o —,_
Avansuri pe efecte .... ?7o —.—
Avansuri pe Lingouri . . . . 77o —.—

CursulO losurilord private din 14 Aug.
cump. vinde

Basilica 8 40 8.60
Credită 184.75 185.50
Clary 40 fi. m. c. . 59.— 61.—
Navig. pe Dunăre . 124.- 126.—
Insbruck . 26.25 27.50
Keglevich . 36.50 38.50
Krakau 24.75 25.25
Laibach 24.50 25.—
Buda 59.75 60.75
Palffy .... 61.75 62.—
Crucea roșie austr. . 18.75 19.25

dto ung. . 12.25 12.50
dto ital. 16.— 16.50

Rudolf .... 21.— 22.—
Salm 62 25 63.—
Salzburg .... 27.50 28.-
St. Genois 64.— 65.—
Stanislau .... _ e_ 37.—
Trieitine 4'/,7o 100 m. c. —.— 156.-

dto 4«/0 50 — #— 75.25
Waldstein 41.— 42.—
Windischgratz . 56.— 57.—
Serbescl 3°/o —.— —,_

Banca h. ung. 4°/o . 110’50 111'50

Cursul u pieței IBrașovu
din 17 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.46
Argintă românescă - n 9.40 „ 9.42
Napoleon-d’orI - - - n 9.47 „ 9.49
Lire turcescl - - - n 10.70 „ 10.75

(Balsamă de vieță alu lui Dr. Roșa.) 
Dintre tote organele, cari oompună in- 
teriorulă corpului omenescă, cele mai 
importante suntii feră îndoială stoma- 
chulă și canalulă intestinelor^. Pentru 
aceea este consultă, ca la cea mai mică 
bolnăvire a acestoră organe să aibă fie
cine ună medicamentă la îndemână, care 
după o scurtă întrebuințare sS delăture 
boia. Ună asemenea medicamentă pro
bată este Balsamulii de vieță alu lui Dr. 
Rosa, cunoscută și forte plăcută de de
cenii în întrega Austro-Ungaria să pre
pară în farmacia lui B. Fragner, Braga 
și se capătă în tote farmaciile mai mari.

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

0-00

„ALBINA", 

Insfltnttt tie creffl și de economii 
ZTilisbla, Biașovu 

ESGfflPTEZÂ RIMESSE BUNE 
cu 6%, 

aedrdă împrumuturi cambi
ale cu 6t/2°/o"^%,caripelângă 
o reducere corSspuncjStdre a 
sumei cambiului și întru câtă 
starea numerariului din cassă 
ar permite, se potu șl de 
mai multe ori prolong i.

Informațiuni mai de aprope se 
potu lua cțilnicii în biroulu insti
tutului, piață No. 90 dela 8—2 
ore d. a. 87,11

§
■0-0-0-0-G9-0

Efectueză la cașuri de strămu
tare dintr’ună locă într’altulă cu 
calea ferată, cu vaporulu și pe șosele 
transportulă obiecteloră prin

CARfiLE LORtJ PATENTATE 
pentru

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

125,4
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TARIFULU PE ZONE
pentru călătoriile pe căile ferate în Transilvania.

Taxe pentru trenuri accelerate:
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Taxe pentru trei
Classa

îulu de persâne:
Classa

Classa Classa 1. II. III.
Zona

I. fl. -.50, —.40, —.25
H. „ 1.—, —.80, —.50

III. „ 1.50, 1.20, -.75
IV. „ 2.-, 1.60, 1—
V. „ 2.50, 2.-, 1.25

VI. „ 3.-, 2.40, 1.50
VH. „ 3.50, 2.80, 1.75

Class
1. Stațiune .
2. Stațiuni . .

1. II. III.
Zona

VOT. fl. 4.—, 3.20, 2.— 
IX. „ 4.50, 3.60, 2.25
X. „ 5.—, 4.—, 2.50

XI. „ 5.50, 4.40, 2.75
XH. „ 6.—, 4.80, 3.—

Xin. „ 7.-, 6.30, 3.50
XIV. „ 8.-, 5.80, 4.-
a 1. II. III.

. fl. .30, .15, .10
. „ -.40. -.22, -.15

1. II. III.
Zona

I. fl. -.60, -.60, -.30
II. . 1.20. 1.-, -.60

m. „ 1.80, 1.50, —.90
IV. „ 2.40, 2.—, 1.20
V. „ 3.—, 2.50, 1.50
VI. „ 3.60, 3.—, 1.80

VH. „ 4.20, 3.50, 2.10

1. II. III.
Zona
vm. fl. 4.80, 4.-, 2.40

IX. „ 5.40, 4.50, 2.70
X. „ 6.-, 5.-. 3.—

XI. „ 6.60, 6.50, 3.30
Xn. „ 7.20, 6,-. 3.60

XIII. „ 8.40, 6.50, 4.20
XIV. „ 9.60, 7.-, 4.80

Vințulu de josu . ........................

Aradă...............................................

Blașiu...............................................

Hue dinu...........................................

Bistriță . . .JT.............................

Brașovu ...........................................

Deșiu...............................................

Deva................................................

Elisabetopole.................................

Feldiora...........................................

Alba-Iulia......................................

Hațegu...........................................

Homorodiî-Cohalmu........................

Clușiu...........................................

Tergulfi-Mureșului........................

Mediașu...........................................

Aiudu.............................

Sibiiu...............................................

Oradea-mare.................................

Petroșenî...........................................

Simeria (Piski).................................

Predealfl...........................................

Piispok-Ladâny.................................

Sighișora..........................................

Gherla...........................................

Reghinulă-săsescfl........................

Or ăștia...........................................

Odorheiulu-secuescu.........................

Turda ...............................................

Teiușu................................................

Huniădora......................................

Ocna Sibiiului.................................
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Vințulfi de josu

Aradu

Blașiu

Huedină

Bistriță

Brașovu

Deșiu

Deva

Elisabetopole

Feldiora

Alba-Iulia

Hațegu

Homorodfl-Cohalinu

Clușiu

Tergulu-Mureșului

Mediașu

Aiudu

Sibiiu 

Oradea-mare

Petroșenî

Simeria (Piski)

Predealu

Piispok-Ladâny

Sighișora

Gherla

Reghinulu-săsescă

Or ăștia

Odorheiulfi-săcuescu 

Turda

Teiușft

Huniădora

Ocna Sibiiului.

Tarifulu pentru bagaju de fiăcare pachetu, dimpreună cu taxa de manipulare:
Zona I—ni. Zona IV—VI. Zona Vn-XIV.

Pentru 1—50 kilogr. se plătesee. . . fl. —.25 fl. -.50 fl. 1—
D 51-100. „ „ n • • • n -50 n 1- » 2—
n 101 și mai multîi „ n ♦ • • n !■ « 2.- n 4.-

TjădLi znai mari împachetate m.eg'iițătoresce mu se primesc pezxtrn transport ca ‘bag'aj.

I
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Farbige SeidenstofFe von 60 kr. bis fl. 7.65
unt) gemiiftcrt (ca. 2500 uerfeț. ^arbett uni> Defjuts).

Schwarze, weisse und farbige Seiden-Damaste 
imn fl 1 /IO bis fl- 7-75 p. ITteter (8 (Qnal.—verfenbeț robcn= nnb ftiiefroeife porto= 
VUIi II. i.tu un;) jollfcei bas Fabriks-Bepot fi. Henneber^ (K. u. K. 
fjofliefcrant), Zurich. IRufter umgefyenb. Sriefc foftcii țO fr. porto.

carbonicii și
abstracțiune

■»7

H W Cea mai plăcută apă minerală.

Ajutoră grabnică și siguru
pentru

3=3 o
CB
E

z Apa minerală X

109.24-1 5

77
prin cela mai bogății conținutaprin cela mai bogății conținuta de acidu 
celu mai curatu acidu alcalîcu—făcendu 
de eminenta ei valbre 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 escelentu ca bău
tură obicinuită de tâte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulă ei plăcuții și ră
coritorii se se menție mai multă timpu.

Dupe opiniunea autoritățiloru competente Apa mi
nerală de „Eepât“-în urma norocosei ei compo- 
sițiuni chemice și ala conținutului ei estraordinaru de 
bdgatu în a,cicLiĂ. caxloonicih.—principialminte 
xAatriAxm. de o.cicL’C. car’boniciă ccxa- 
centratiIL—întrece nu numai tdte apele minerale 
de felulu acesta din AustrO-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 

DepositulO principalii
G. GIESEL, Brașovtî,

Stada Teatr ciliai 2STo. 312

SUFERINȚE DE STOMACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celir mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamu preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore să dovedesce ca forte folositoră în contra tuturora greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloril etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 

»Be «asii gioporalu.
Sticla, mare costă, 1 fl., mică 50 cr. 

Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 
FIȚI ATENȚII!!

Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 
Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în liârtiă grosă albastră, care portă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia ,,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provăclute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă sâ pote procura numai în 

mepcsit-m-vi. prizicipal-ix a,l-tx pxod.vxoStoxi3.1-vLi

Farmacia „Zum schwarzen Adler11
Prag 205—3.

In BSwaBnpesta: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din precum și tote fărmaciile mai mari din mo-

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de vieță.

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

(JPrag-er Vmveisal-Ks,-u.șsaroe) 
unfl medicamentfl siguru și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesu sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă
ritori, umflături, tumorea glanduleloră limfatice, lipome etc. — T6te inflamațiunile, 
umflături, întăritori se vindecă în ti mp ulii colii mai scurta; la cașuri însă, unde s’a 
formata deja puroiu absorbe buba și o vindecăîn timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In cntiore ă, 25 și 35 or.

pă minerală forte plăcuta pentru vinu.

FIȚI ATENȚI!
De 6i-cce alifia de casă universală de Praga sâ imiteză 

forte desti, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metală galbină, în cari 

se pune, suntu înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărîtă în 9 lîmbl esplicați-
nnea cum sâ se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari sunto prove- 
dute cu marca fabricei de mai susu.

Balsamu pentru audu.
(CS-elxSr-ZBalssizn.)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă. mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea auclului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

58,26—9

-------

8 Septemvre a. 
escrie concurși!

No. 2759- 1SS6. 143/4,3—2

Escrîere ie concurs!.
Cu terminula de 

c. st. n. inclusive se
pentru următorele stipendie din fun- 
dațiunea fericitului arcluepiscopu și metro- 
polit Alesandru Stereo. Șmluțu,fi anume :

Pentru doue stipendie de câte 400 
fl. v. a. usuate de Liviu Albini și 
Amosfl Frâncu, ambii rigorosanțl în 
drepturi, și dechiarate de vacante din 
causă, că nici uuulfi dintre beneficiațl 
nu s’a legitimata la finea an ilui șco- 
lasticfi 1888/9 despre progresula făcuta 
în decursula acelui ana ;

Pentru patru stipendie de câte 200 
fi. v. a. usuate, unuia de Virgiliu Bren- 
dușianu, rigorosante în drepturi, care 
nu s’a legitimata despre progresula 
făcuta în decursula anului școlasticG 
espirata, ala doilea deLaurențiu PopG, 
carele depunenda doctoratul^, a ab- 
solvata studiele juridice, ala treilea de 
Eugeniu de Lemenyi, carele a deve
nita oficera în armata comună în ac
tivitate, și ala 4-lea de Davidu RadeșG, 
carele a absolvata academia silvanis- 
tică din Schemnitz;

Pentru done stipendie de câte 60 fl. 
v. a. usuate de gimnasiștii Basiliu 
Trifu și Camila P. Harșianu, și de
chiarate de vacante din causă, că nici 
unuia dintre beneficiațl nu a produsa 
atestata despre progresula făcuta în 
decursula anului școlasticG espirata.

Doritorii dc a obține vre-unula 
din stipendiele de mai susG au să în- 
trunescă următorele condițiunl;

aj

d) dintre concurențl vorfl ave 
rință, cari vorG pute dovedi, 
suntfi consângeni cu piui fundator ;

e) concurenții să producă și alăture 
la cererile lorii: testimonie scolastice in 
copia autentică și nu în origine, atestată 
de consângenitate, decă suntti consân
geni cu fundatorulQ, carte de boteza, 
atestata d6 paupertate, și sS numescă 
espresfi institutula, la care și unde 
vorfi sS continue sciințele academice 
ori gimnasiale.

Cererile concursuale astfeliu ad- 
justate să le subșternă la subsemna- 
tula consistoriu metropolitana până la 
terminula prefipta.

Bl aș iu, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augusta 1889.

Consistoriulu metropolitanii 
gr. cat. de Alba-lulia.

c. 
la 
la

c)

J

că suntfi Romani gr. cat. miserl 
născuți în Transilvania ;
că pre lângă purtare morală buuă 
au din studie calcul! de eminență] 
că după absolvarea studielorti te
ologice se pregătescă la faculta
tea filosofică pentru cariera de 
profesori la gimnasie, seu că suntO 
ascultători de medicină, de drepturi 
ori și la altă facultate, academiă 
și gimnasiu;

Escriere de concurst.
Cu terminula de 8 Septemvre a. 

st. n. inclusive se escrie concursă 
trei stipendie de câte 60 fi. v. a. și 
unii stipendiu de 40 fl. v. a. din fun-

dațiunea fericitului canonica Constantinii 
Alutanu, dintre cari unuia se face acum 
din nou curenta, ala doilea a fosta 
usuata de medicinistul^ Alesandru Si- 
lasi, ala treilea de gimnasistula An- 
dreiu Borgovană, și ala 4-lea de gim
nasistula absoluta Aureliu Olteanu, 
dintre cari beneficiat! nici unuia nu 
s’a legitimată la finea anului scolas
tica espirata despre progresulu făcuta 
în studie.

Doritorii de a obține vre-unula 
din stipendiele de mai susa vora ave 
de a’și instrui suplicele conformă con- 
dițiuniloră indigetate în escrierea de 
concursă pentru stipendiele șuluțiane 
și a le așterne subsemnatului consis
toriu pănă la terminula prefipta.

B1 a ș i u, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

Consistoriulu metropolitanii 
gr. cat. de Alba-lulia.

Picaturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră, escelentu în contra tuturoru bolelorti de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetito, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosăgreu, umflare (vânturi'), răgăelă acră, colică, ca
țără dejstomachă,, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce-

, •, sticla îndoită de mare 70 cr.
Espediția centrală prin farmacistul^
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntti ună remediu secretă. 
Părțile conținetore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă. ' ’
■Veritabile se află mai îrx tote farma.rnî 1 e

Schutzmarke.

Avertismentil! Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca scmnu, că suntu veritabile, servesce învălitdrea roșiă provâdută cu 
marca de protecțiune de mai susfl, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue sS fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. G-usek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovfi, farmacia Franz Kellemen, farmada la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster- 
farm. Heinrich G. Obert-, farm. Ed. Kugler, la „Higiea“ ; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu. ’ 

Băile Tiișnadus farmacia Alert. Bobay. Colmlmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărasu: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farm Barabâs Fer. 46 52—21
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tas» unica pentru visMiii români! 
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g GRAND HOTEL DACIA | p 41. Boulevard St. Michel. Paris. p
Hotelierii românu. Bucătării! română-francesă. ||

^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm^
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Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului postalu și numerii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei.,,
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov ii.


