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Brașovu, 23 Septemvre v.
Mare sgomotu face pressa un- 

gurescă cu planurile de reforme, 
ce voiesce se le ducă în îndepli
nire noulu ministeriu reconstruită 
alu d-lui Tisza Kalman.

Tisza însuși, spună dmenii .lui, 
are ambițiunea de a se verși acesta 
reformă sub egida lui.

E vorba ca tbte să se îmbu- 
nătățescă, financele ca și adminis
trați unea, ca și justiția și instruc
țiunea publică.

Numai despre naționalități și 
sortea loră nu se face pomenire 
măcară, nici în foile unguresc!, nici 
în vorbirile celoră dela putere.

Alaltăeri și-a ținută d-lă Tisza 
la Oradea-mare vorbirea, ce fusese 
anunțată cu atâtea săptămâni îna
inte, buciumandu-se în lume că ea 
va cuprinde viitorulă programă ală 
ministrului-președinte.

Ei bine, despre tote a vorbită 
d-lă Tisza numai despre naționa
lități și despre neapărata trebuință 

de a li se face dreptate n’a amin
tită cu nici ună cuventă.

Cum sene tălmăcimă noi acesta 
tăcere ? Este ore d-lă Tisza de 
părere, că cu naționalitățile și cu 
sortea loră guvernulă ungurescă 
nu mai are nevoiă a-șl bate capulă? 
Și din ce își adapă primulă mi
nistru ungurescă acestă părere.

întrebările acestea suntă prea 
însemnate, decâtă se nu merite a 
le cerceta mai de aprope.

Mulți dintre cetitorii noștrii îșl 
voră aduce aminte, că din când 
în când politicii unguri, cari și-au 
înscrisă pe drapelulă loră: ma- 
ghiarisarea, își făceau în îngâmfa
rea loră calcululă, câți ani le-ară 
trebui ca se potă realisa nebunes- 
cile loră planuri de maghiarisare.

înainte cu vr’o 15 ani, cam 
pe când a venită la cârmă d-lă 
Tisza, făcendă cunoscuta amenin
țare, că va sfărma puterea națio- 
nalitățiloru, scriau și vorbiau marii 
maghiarisatori, că numai douăzeci 
de ani de pace le trebue, ca să-și 
realiseze planurile îndreptate în 
contra esistenței naționale a po- 
poreloră nemaghiare.

Și după aceea ei s’au pronun
țată de repețite ori că de va fi 
pace, voră isbuti. Numai câtă 
văc|endă, că lucrulă nu merge așa 
ușoră, cum îșl închipuiau ei, în
cepură a recunosce că le trebue 
timpă mai îndelungată.

Acum este lățită părerea între 
șoviniști, că celă multă în 50 de 
ani voră face ca două din trei 
părți ale poporațiunei statului să 
fiă Maghiari.

Ideile aceste se vede că șovi- 
niștii unguri le împărțescă cu cu
mătră. loră șoviniști nemți, cari 
părtinescă supremația maghiară, 
pentru că voiescă să aibă și ei 
supremația asupra Slaviloră din 
Austria.

De aici vine apoi, că foile ger
mane scriu despre politica Ungu- 
riloră așa cum a scrisă nu de 
multă „Allgemeine Ztg.“ cțiceiicLîi :

„Razimată pe celă mai nume- 
rosă poporă ală statului, pe Ma
ghiari, guvernulă ungurescă im
pune cu forța celorlalte popore, 
Gcermaniloră, Româniloră și Slo- 
vaciloră, cari facă o resistență mai 
multă ori mai puțină tenace, limba 
maghiară; și decă i se va lăsa 
timpă încă ună veacă de omă, 
numerulă Maghiariloru probabilă 
că se va îndoi în acestă in
ter val ă.“

In ce privesce caracterisarea 
politicei unguresc!, ca o politică 
despotică îndreptată în contra lim- 
bei și a naționalității poporeloră 
nemaghiare, Neamțulă din vorbă 
arătat’a nisuințele maghiarisato- 
riloră dela cârmă în lumina loră 
adevărată.

Asemenea este adevărată do
rința maghiarisatoriloră, ca să li 
se lase timpă încă măcară ună ju
mătate de veacă.

Dovadă ni suntă manifestațiu- 
nile publice ale celoră dela putere, 
dovadă ne este însăși vorbirea 
d lui Tisza, care se ocupă numai 
și numai de aceea cum să se întă- 
rescă mai bine supremația rassei 
maghiare prin reforma administra
tivă, er cestiunea naționalitățiloru 
o ignoreză cu totulă, pentru că 
ea nu întră de lo că în cadrulă ni- 
suințeloră noiloră reformatori.

Pote că d-lă Tisza să fiă de 
părere, că constelațiunea actuală 
politică și prospectele de pace 
voră favorisa planurile sale și voră 
lăsa timpă maghiarisatoriloră, pote 
încă ună vecă de omă, de a-șî 
realisa programa loră fantastică.

OrI-ce ar crede d-sa în pri
vința acesta însă n’ar trebui să 
uite, că socotela ce se face fără 
birtașă e totdeuna forte greșită.

Suntă în mare rătăcire puter
nicii cțilei decă credă, că cestiunea 
naționalitățiloră se pote îngropa 
acum, după ce le-a succesă a le 
scbte din parlamentă și din vieța 
publică.

Potă se decidă cei din drepta 

și stânga ce voră voi și in viitorii, 
der prin acesta cu nimicii nu se 
va îndrepta lucrulă în ceea ce pri
vesce marea nemulțumire, ce dom- 
nesce în sînulă Româniloră, Ger- 
maniloră, Slovaciloră ș. a. cari își 
pretindă ac|i ca și mai înainte drep
turile loră.

Totă ce se clădesce astăzi, se 
clă*desce  pe ună temeiu slabă și 
putredă. Pănă ce nu se va des- 
lega întrebarea cea mai de căpe- 
teniă, dela care depinde fericirea 
și viitorulă statului, aceea a ega
lei îndreptățiri a poporeloră sale 
ori ce reforme în vieța de stată 
voră rămâne fără resultată.

Fără libertate și dreptate o ad- 
ministrațiă și justițiă bună este 
cu neputință și libertate și drep
tate nu va fi în acestă stată, pe 
câtă timpă maioritatea locuitori- 
loră săi voră fi tractați ca nisce 
iloți politici.

ZESexristei politică-
Din năuntru. A vorbită în cele din 

urmă și d-lă Tisza înaintea alegătoriloră 
săi din Oradea-mare. N’a spusă lucruri 
mari, nici lucruri nouă, ci lucruri vechi, 
cunoscute, în haină mai cârpită.

începu a spune, că legile create, 
socotelele încheiate și proiectulă de bu- 
getă voră arăta, că în viitoră se pote 
mai repede procede în lucrarea rejormn- 
loru, numai câtă omulă să nu s’aștepte 
la lucruri ce nu se potă face, și nici să 
nu se perdă din vedere starea finan
ciară și regularea financeloră. Cu alte 
cuvinte, va face d-lă Tisza atâta pe cât 
îi va permite starea cea rea financiară, 
după proverbulă: mergi încetă c’ajungl 
departe; și asta însemneză după d-lă 
Tisza, „că progreseză repede lucrarea 
reformatore“.

Despre situațiunea politică generală a 
dis d-lă Tisza, ceea ce alții mai mari decât 
elă au spusă, că adecă împrejurările nu 
permită încă d’a înceta cu întărirea pu
terii armate, der totă pote spera, că pacea 
se va susține.

Vorbindă despre situațiunea politică 
din patriă, d-lă Tisza imputâ indirectă
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Stime tali pană ce ne ia flacără.
<la contele Leo Tolstoi.

(Fine.)
Bătrânulă voia să dică mai multă, 

der se opri, căci femeile tocmai intrau 
în casă certându-se ca nisce precupețe. 
Ele audiseră deja, că Gavrilă fu con
damnată la douădecl de vergi și că elă 
ar fi amenințată, că va aprinde casa și 
curtea celui ce l’a pîrîtă. La cele au- 
dite mai adauseră și dela ele. Veneau 
dela pășune și spuneau, că socra lui a 
amenințată cu judecătorulă, dicândă, că 
elă va întorce judecata; că învețătorulă 
din sată a și trimisă Țarului însuși a 
doua pîră contra lui Ivană și în acestă 
rugăminte ar fi scrisă totă ce s’a pe
trecută cu cuiulă dela oiște, cu grădina 
de legume, și că acum jumătate din 
proprietatea lui Ivană se va da lui 
Gavrilă. Ivană asculta cu băgare de 
semă, inima i-se înfiora și’șl schimba 

buna sa hotărîre de a se împăca cu 
Gavrilă.

Cu femeile nu’șl mai făcu de vorbă. 
Se sculă și merse în aria de treerată și în 
șură vădendu-șl de lucru. Sorele apu- 
sese și fii lui se întorceau dela câmpă. 
Ivană se întâlni cu ei, când venea dela 
șură, îi întrebă cum le-a mersă la lucru, 
le ajută să-și deshame caii și puse la o 
parte ună hamă ca să’lă dregă. Deja 
se întunecase cu totulă. Intâiu la mân
care și apoi la eulcare, se gândi Ivană; 
elă luă hamulă cu sine și întră în casă. 
Nu se mai gândea nici la Gavrilă, 
nici la cuvintele tatălui său.' Când voi 
să trecă peste prispa casei audi pe vecinu- 
său strigândă cu o voce răgușită prin 
curte: „Să’lă ia dracu! Trebue să-lă 
ucidemă!“ O clipită stătu în locă, apoi 
clătinândă din capă intră în casă.

Intr’aceea au aprinsă luminarea. 
Tânăra femeiă ședea într’ună colță lângă 
o rotă de torsă, bătrâna făcea de cină, 
fiulă celă mai mare împletea nisce pa
puci din bastă, la o masă cetindă într’o. 
carte sta ală doilea fiu. Taraska se pre

gătea să mergă cu caii în câmpă. Ce 
odihnă ar fi în casă, decă nu ar fi beleua 
aceea de vecină!

Ivană intră bonbănindă în casă, goni 
mâța josă de pe bancă și ocărî pe fe
mei de ce nu țină cofa la loculă ei. Elă 
era forte posomorită, fruntea îi era 
încrețită și pre când se încerca a pune 
ună petecă la hamă, vorbele lui Gavrilă, 
amenințarea sa înaintea judecătoriei și 
strigătulă răgușită: „Trebue să-lă uci- 
demă!“ nu-i mai eșlau din capă.

Bătrâna îi dădu de mâncare lui Ta
raska; elă mânca, se îmbrăcă cu blă- 
nuța și cu caftanulă, se încinse și luân- 
du-șl puțină pâne cu sine se duse afară 
se vedă de cai. Fratele celă mai mare 
voi să’lă însoțescă, der Ivană se scula 
însu-șl și se duse cu fiulă său afară.

Intunereculă cuprinse totă curtea, 
începu se sufle vântulă, nori negri aler
gau pe ceriu.

Ivană ajută lui Taraska să se urce 
pe cală, mână și mânzulă după elă, se 
uită lungă după fecioru-său și ascultă tra- 
pedulă calului pănă când eși din sată. Mai 

stătu elă multă timpă așa pe gânduri; 
der vorbele lui Gavrilă: „aibă numai de 
grijă ca să nu ardă mai amară la elă!u 
nu-i mai ieșeau din minte.

Elă nu va ave milă nici chiar cu 
sine însuși........... e timpă uscată . .
. . . ună vântă tare suflă. Elă se stre- 
coră cumva din dărătă........... pune focă
casei............. și apoi o ia la sănătosa.
îmi aprinde averea mea mișelulă............
și dice că are dreptă. Deca l’aș pute 
surprinde! N’ar scăpa din mânile mele.

Stăpânită de gândurile acestea Ivană, 
în locă să între în casă, plecă pe uliță; 
voiu ocoli curtea, îșl dise elă, cine scie 
ce are de gândă Gavrilă ăsta. Și cu 
pași ușori trecu pe lângă portă. Voindă 
elă să trecă delungulă gardului, i-se păru 
că la partea opusă ar fi umblândă ceva 
aci mișcându-se, aci ascundându-se eară. 
Elă stătu pe locă și nu se mișcă. Jură 
împrejură este tăcere, numai în paie 
pârăie ceva, și lină pătrunde printre ră- 
muri ună fîșeită. In întunerecă la în
cepută nu-și putea vede cu ochii nici 
propria sa mână; deprindendu-se cu în-
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oposițiunei maghiare, că în sesiunea 
trecută s’a încercată să nimicescă prin
cipiile fundamentale constituționale, să 
răstorne, ea minoritatea, guvernulă. Der 
acesta nu i-a succesă și nu-i va succede, 
încercarea însă s’ar pute repeți, după 
cum arată semnele, căci se intenționeză 
lupta în contra personeloră. Și fiindcă 
d-lu Tisza încă e luată la țîntă de opo- 
sițiă, vorbi despre sine ca despre cine 
scie ce suprapământescă persdnă, di- 
cendă, că ar fi ună păcată să se apere 
elă în contra atacuriloră ce se îndreptă 
asupră’i și care suntă ună complimentă 
făcută marei lui puteri. Domne feresce 
de rău! Te vei pomeni într’o bună di- 
mineță cu d-lă Tisza susținândă, că e 
vr’ună archanghelă!

Ministrulă-președinte ungurescă mai 
dete a se’nțelege, că oposiția, prin ata
curile ei, tocmai îi face imposibilă re
tragerea dela guvernă, pentru-că maio- 
ritatea alegătoriloră e cu elă — (vorbă 
se fiă, îlă țină cei dela Viena și Bețlină, 
cari au trebuință de elă) și apoi nu vrea 
elă să se retragă, ca apoi oposiția să 
pdtă dice, că s’a retrasă guvernulă de 
frică.

Decă se voră mai observa astfelă 
de simptome, în dietă ori în țeră, ca 
cele din sesiunea trecută, dise d-lă Tisza, 
datoria guvernului va fi să apere cons
tituția de atacuri, se facă a se respecta 
legile și să nu concedă a se turbura 
pacea internă, ce dureză dela 1867. — 
După astă amenințare tiszaistă, oposiția 
din dietă să se țină numai bine în șea, 
căci, vedl Domne, saculă cu grăunțe ală 
sfântului budgetă e dată d-lui Tisza pe 
vieță.

Cestiunea administrației încă n’a ră
masă neatinsă de d-lă Tisza, care sus
ținu morțișă, că administrația ungurescă 
nu e nici coruptă nici rea . — Pare că 
Țiganulă are să-și vorbescă de rău cio- 
canulă!

Ministru-președinte ungurescă dise 
cu privire la reforma administrației, — 
de care se vede, că totă e nevoiă, deși 
pretinde elu, că n’ar fi coruptă și rea— 
cumcă nu e destulă a se numi funcțio
narii ; der nici nu doresce guvernulă ni
micirea autonomiei municipiiloră, între- 
gulă loră cercă de activtate politică, ci 
din contră doresce să li-o susțină, asi- 
gurându-le controlulă permanentă asupra 
administrațiunei funcționariloră: apoi tre- 
buescă stabilite formele apelațiuniloră, 
trebue creată ună foru administrativă 
pe base sănătose. Pentru acestă scopă 
se va desbate lucrulă de bărbați cu praxă, 
cari voră fi conchemațl din tote părțile 
țării, și numai după aceea își va stabili 
definitivă guvernulă proiectele și le va 
aduce în dietă. D-lă Tisza spuse, că încă 
în cursulă sesiunei viităre se voră pute 
presenta în dietă: proiectulă de lege des
pre jurisdicțiunea administrativă și unulă 
despre regularea comuneloră; prin celă 

tunereculă, observă grapa și plugulă sub 
șopronă. Se uită cu încordare într’acolo, 
nu vede pe nimeni.

Trebue, că numai mi-s’a părută, cu
getă elă, der totuși e mai bine, decă 
voiu ocoli loculă. Se strecură de-alun- 
gulă șurei: așa de ușoră călca elă cu 
papucii de bastă, încâtă însuși nu-șl 
audia pașii. Ajungându în colțulă casei, 
fulgeră ceva aprope de plugă, apoi cu-o 
fîșiitură se risipi. Inima îi îngheță în 
peptă, elă stătu pe locă. Totă în loculă 
acela începe acum să ardă cu flăcări, 
lămurită vede Ivană într’o lumină mare 
pe ună omă cu o căciulă în capă pitită 
la pământă cu fața întorsă, acela aprinde 
ună mănunchiu de paie, pe care’lă ține 
în mână. încremenită de spaimă, Ivană 
înholbă ochii cătră acelă locă, în fine 
se reculese și păși cu pași mari spre 
omulă acela. Nu-mi va scăpa, îndată voiu 
pune mâna pe elă.

Nu făcu însă câțiva pași și într’altă 
parte începu deodată să ardă, paiele de 
pe coperișă iau focă și la lumina acesta 
vede Ivană pe — Gavrilă. întocmai după 

dintâiu, când întregulă sistemă va fi 
construită, va fi dată fără întârdiere 
siguranța de dreptă în administrațiune.

Astfelă zugrăvi d-lă Tisza reforma 
administrațiunei, din care prin numirea 
funcționariloră face o uneltă a guver
nului, și despre care totuși susține, că 
nu vatămă autonomia municipiiloră. Astă 
năsdrăvăniă în adevără că numai d-lă 
Tisza o pote face, celă care tote le în- 
tortocheză.

Negreșită că după atâta vorbă, limba 
și gâtulă uscându-i-se, d-lă Tisza a ri
dicată paharulă — era la banchetă — 
și a băută — nu’i vorbă pentru sine, der 
elă dise că pentru aceia, cari suntă ho- 
tărîțl să apere libertatea față cu aceia, 
cari abuseză de armele ei; pentru aceia 
cari suntă gata să apere liniștea, con
cordia între clase și confesiuni; pentru 
aceia cari gata suntă să apere buna în
țelegere și concordia între toți membrii 
națiunei maghiare și între armată; și 
în fine pentru locuitorii Oradiei mari, 
cari au făcută și în trecută totulă când 
a fostă vorba de apărarea intereseloră, 
dreptului, constituțiunii, legiloră patriei, 
și cari și acum voră face totulă, deed 
inimiculă aru bate la ușă, pote, și din 
altă parte.

Cetindă rândurile de mai susă, cui 
nu i-ar veni să rîdă de fățărnicia vame
șului Tisza, bine sciindă că elă e capulă 
celoră cari îșl bată jocă de libertate, 
prin încălcarea drepturiloră cetățeniloră 
de limbă nemaghiară; că elă e capulă 
celoră cari turbură liniștea și concordia 
dintre classe și confesiuni; că elă e ca
pulă celoră cari prin cultulă lui Kossuth 
turbură buna, înțelegere și concordia din
tre cetățenii nemaghiari și dintre armată? 
S’au dusă de multă timpurile, când d-lă 
Tisza putea să-și trecă fățărnicia dreptă 
bani buni.

îj:

„Budapester Tagblatt“, ocupându-se 
cu o frasă din vorbirea d-lui Tisza, prin care 
acesta a dată a se ’nțelege, că va lua 
în considerația drepturile funcționariloră 
municipali deja aleși, o esplică astfelă :

Cu încheierea anului acestuia es- 
piră cei șeșe, ani pentru cari au fostă 
aleși funcționarii municipali, și ar trebui 
să se facă alegeri nouă pe alțl șese ani. 
După vorbele d-lui Tisza, funcționarii 
cei noi, cari s’ar alege de rândulă acesta, 
fiindă în funcțiune în anulă 1892, când 
se facă alegeri nouă pentru dietă, decă 
voră ajuta guvernului la alegeri, atunci 
„voră fi luațl în considerațiă“, altfelă 
nu. Asta-i o apucătură măestră de cor- 
teșire a d-lui Tisza, dice foia din vorbă, 
der speră, că dieta îi va trage d-lui 
Tisza o dungă peste socotelă, înființând 
ună provisoriu de doi ani, în cursulă 
căruia guvernulă va ave destulă timpă 
să numescă funcționarii. Vorba e, că 
mamelucii d-lui Tisza odată cu capulă 

cum se aruucă uliulu asupra ciocârliei, 
așa se aruncă Ivanu asupra șchiopului. 
Ilă voiu lega — nu-mi va pute scăpa ' 
Gavrilă însă audi pași îndărătulă său, se 
uită împrejură și ca ună iepure, să te 
miri de unde și-a luată iuțela, șchioăptâ 
elă dealungulă șurei.

„Nu-mi vei scăpa!“ strigă Ivană și 
se luă după elă.

P’aci era să’lă apuce de guleră, 
când Gavrilă, smâncindu-se, fugi mai de
parte, pe când elă însuși acățându-se în 
haina sa cădu la pământă. Iute se ri
dică însă, strigă după ajutoră și fuge mai 
departe.

Intr’aceea ajunse Gavrilă la casa sa ; 
der Ivană fugea după elă, voia tocmai 
să pună mâna pe elă, când deodată ceva 
ca o petră îlă lovesce în frunte și îlă 
amețeșce. Gavrilă cu ună păru de ste- 
jară lovi cu totă puterea pe Ivană în 
capă.

Lui Ivană i-se făcu întunerecă dina
intea ochiloru, se clătină și cădu. Când 
îșl veni în simțire, Gavrilă dispăruse. Ca 
lumina dilei se întinse foculu, și în partea 

nu se voră învoi cu acestă propunere, 
și d-lă Tisza totă îșl va juca mendrele.

Din afară. Regina Natalia a- Serbiei 
se află de câteva dile • în Belgradă, ca 
să’șl vadă pe fiu-său Alexandru. Câtă 
de mari suntă simpatiile poporului ser- 
bescă pentru Regina Natalia, s’a dove
dită cu ocasiunea sosirei acesteia în 
Belgradă, unde a fostă primită cu entu- 
siasmă de nenumărată mulțime de po- 
poră, orașulă fiindă împodobită cu ste- 
gurl și iluminată. Nu’i vorbă, guvernulă 
și regența n’au fostă de față la primi
rea Reginei Natalia, pentru că așa au 
dictată, se vede, interesele de înaltă po
litică ale statului.

Pănă acum Regina n’a avută nici o 
întâlnire cu regele Alexandru, pentru 
că acestă întâlnire atârnă de împlinirea 
unoră condițiunl puse de regență, pe care 
Regina mamă nu vrea să le primescă, 
dicândă, că dreptulă ce’lă are ea de a’șl 
vede pe fiu-său, fiindă ună dreptă natu
rală și divină, e mai pe susă de orl-ce 
paragrafă de lege. Cu tote astea trac- 
tările între Regina Natalia și între re
gență urmeză. Decă nu se va pute a- 
junge la o învoială pănă la 13 Octom- 
vre, când se întrunesce Scupcina, e pro
babilă că va interveni acesta în cestiune, 
recunoscândă Reginei acele drepturi ce 
ca unei mame i-se cuvinu. Așa se dis
cută în cercurile guvernamentale ra
dicale.

ScirI din Belgradă spună, că co- 
mandantulă gardei' palatului a primită 
ordină să împedece pe Regina Natalia 
de a intra în paiață, der să nu useze 
de forță, decă ea ar încerca să intre cu 
puterea. Situația e în adevără cam cri
tică, căci în urma popularității, de care 
se bucură Regina Natalia, și a disposi- 
țiunii iritate a poporului, s’ar putenasce 
unele neajunsuri. Guvernulă a și luată 
măsuri pentru a înlătura orl-ce mișcare 
pe strade, cu atâtă mai multă, că se 
pare a fi de față în Belgradă agențl 
ruși, și că Regina Natalia a conferită de 
trei ori cu ministrulă plenipotențiară 
rusă din Belgradă, cu dlă Persiani. Aseme
nea temeri însă nu’șlpotă ave loculă, după 
ce însăși Regina Natalia se esprimă mai 
cătră toți câți o visiteză, că vrea să 
petrecă în Belgradă numai ca persană 
privată, prin urmare fără pretensiunl de 
a se amesteca în afacerile statului orî în 
politică, singura ei dorință fiindă de a 
vede pe fiu-său.

„Contemporany Review“ publică ună 
articulă, atribuită de „Daily New“ lui 
Gladstone, care atacă alianța triplă și 
declară, că acestă alianță nu e o ligă a 
păcii. Articolulă condamnă alăturarea Ita
liei la alianța, care e periculdsă pentru 
Italia, și justifică sub anumite împreju
rări ună resboiu de resbunare din partea 
Rranciei pentru recucerirea Alsației-Lota- 
ringiei.

casei sale pârăia și trosnea. Partea de 
dindărătă a șurei sale sta în flăcări, și șura 
din apropiere ardea ; focă și fumă, 
scânteile paieloră aprinse amestecate cu 
fumă se lăsară asupra casei.

„Ce este asta. frațiloră?“, strigă 
Ivană ridicândă mânile, „N’aveam decâtă 
să scotă paiele aprinse din coperișă și 
să năbușescă foculă !“

Elă voi să strige, însă îlă înecă ră
suflarea, nu putea vorbi elă voi să fugă, 
însă piciărele sale abia se mișcau și se 
împletecea. Elă păși ună pasă, doi pași, 
răsuflă odată și apoi merse mai departe. 
Ajungândă în curtea sa ardea deja șura 
și porta; din casă eșiau flăcări, împede- 
cândă astfeliu atâtă intrarea câtă și 
eșirea. O mulțime de omeni se adunară, 
der nu puteu ajuta de locă. Vecinii îșl 
scoseră de prin casă totă ce aveau, totă 
asemenea scoseră vitele din grajdă. De 
pe casa lui Ivană sări flacăra pe casa 
lui Gavrilă ; și bătândă vântulă mai tare, 
se întinse pe uliță în susă și astfeliu ju
mătate sătulă era în flăcări.

Pe bătrânulă din casa lui Ivană îlă

SCÎMLE MILEI.
Schimbare de garnisonă. Batalionulă 

28 de vânători din Făgărață a plecată 
la Bielina în Bosnia în loculă unui ba- 
talionă din regimentulă 2 de infanteriă, 
care vine la Făgărașă.

* *
Statutulu tăiătorilorfi de lemne, stabi

lită de comuna Brașovă la îndemnulă 
poliției și -admisă de comitată, n’a pri
mită aprobarea ministerială din motivă, 
că tăiarea lemneloră cu ferăstrăulă nu e 
industria, ci lucru de dileră și ca atare 
nu se pdte supune'nici unei restricțiunl. 
Decisiunea ministerială recomandă de 
altmintrelea, pentru înlăturarea răului, 
înființarea unui ferăstrău cu vaporă!

♦* *
Nou oficiu postalu și telegrafică s’a 

deșchisă în Tulgheșă, comit. Ciucului.
$ *

Bolnavi de ochi au fostă primiți în 
spitalulă pentru bole de ochi r. ung. din 
Brașovă în cursulă lunei Septemvre 
st, n. 32 inși, er 37 au fostă liberați ca 
lecuițl; rămaseră la finea lui Septembre 
17 bolnavi de ochi în tratare. Opera
țiuni la ochi s’au făcută 15, între cari 7 
operațiuni pentru delăturarea albeței.

* * . *
Regaliele Bistriței. Comuna Bistrița 

a cerută despăgubire pentru regalii, cu 
ocasiunea tractăriloră ce s’au ținută în 
acestă privință la 16 Septemvre, 310,747 
fl. 20 cr. pentru regalulă rachiului, 
525,515 fl., pentru ală vinului, 48,662 fl. 
80 cr., pentru ală berei, cu totulă 884 
de mii 925 fl. La o împăciuire nu s’a 
ajunsă, deorece representanții erariului 
financiară au găsită pre mari pretențiu- 
nile comunei. Afacerea se va da subco- 
misiunei comitetului administrativă spre 
decidere. Pănă acum în comitatulă 
Bistrița-Năsăudă s’a tractată cu 99 par
tide în afacerea regalieloră și cu 79 par
tide s’a ajunsă la învoielă.

* $ *
Invețătoru omorîtli. Precum împărtă- 

șesce „Kolozsvar“, Ștefană Jepura cu 
trei tovarăși plătiți au bătută pe înveță- 
torulă Ladislau Balazs din Stoia, comit. 
Cojocnei, pănă ce și-a dată sufletulă, 
fiind-că învățătorulă ajutase judelui lo
cală să zălogescă vitele lui Jepura gă
site păscândă pe locă oprită. Făptuito
rii suntă arestați în Clușiu și și-au măr
turisită fapta, der susțină că n’au vrută 
să omore pe învățătorulă.

*
Focă. In Crisbavă au arsă șura și 

grașdulu lui George Mire. Paguba e de 
150 fl., din cari 100 fl. erau asigurați. 
In Avrigă au arsă în săptămâna ecesta 
peste 90 de case, fiindă foculă ajutată 
de unu vântă cumplită. Vânătorii dela 
batalionulă 28, cari tocmai se aflau pe 
drumă cătră Bosnia, au ajutată forte 
multă la stingerea focului.

* » #

scoseră afară, mobilele arseră, omenii îșl 
mântuiră mai numai vieta. Pe lângă 
caii, cari nu erau la pășune și se aflau 
în grajdă, arseră tote vitele, arseră găini, 
pluguri, grape, telegl, lădile femeiloră, 
— ba chiar și bucatele din ariă ar
seră — arse totă.

Gavrilă îșl mântui câteva vite și 
câteva unelte.

Totă noptea ținu foculă. Ivană sta 
lângă curtea sa, privea flăcările și repeta 
necontenită:

„Ce va să cjlcă asta, frațiloră? N’a
veam decâtă să tragă paiele aprinse din 
coperișă și să năbușescă foculă.“

Cădând coperișulă, elă se bagă în casă, 
apucă o bârnă și o scote afară. Feme
ile să încercă să-lă rețină, elă însă se 
băgă eră în casă. Apucându-lă ame- 
țela, se clătină și cădu. Fiiulă său celă 
mai mare sări, și-lă trase afară. Părulă 
și barba ca și hainele lui erau pîrlite, 
o mână era rănită. Elă însă nu simțea 
arsura. Omenii diceau, că din causa 
mâhnirei celei mari șl-a perdută mintea. 
Pe încetulu se stînse foculă, Ivană însă
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Esposițiă de pome și dȘ'vite s’a or- 
ganisată în Sibiiu. Cea de pome s’a des
chișii adl, cea de vite se va deschide 
Marti.

‘;V
Tergulă anualu din Seliște probabilă 

că nu se va ține deocamdată din causa 
bolei de gură și de unghii, ce s’a ivită 
între vite. La tergulă anuală din Me- 
diașă, ce s’a ținută în dilele acestea , au 
fostă puține vite, erășl din pricina bolei 
de gură și de unghii ce bântue între vi
tele unoră localități din împrejurime.

* **
Nenorocire. Din Roșia se scrie, că 

stratulă Petru-Pavelă din mina de aură 
dela Vulcoiu s’a dărîmată ; din noro
cire în acelă momentă erau numai trei 
lucrători în strată, dintre cari însă Alec- 
sandru Trifană a fostă strivită de uu se 
mai cunoscea; ceilalți doi încă suntu ră
niți de morte.

* * *
Câștigă la loterie. Mai suntă și de 

aceia, cari câștigă câteodată la loteria 
mică, însă nu ca Melchior Farkas, celă 
cu înșelăciunile dela oficiulă de loteriă 
din Timișora, ci în modu cinstită. Ast- 
felă a câștigată la ultima tragere dela 
28 Septemvre din Graz- o calfă a unui 
aurară cu numele Alois Jăger din Kla
genfurt. Elă a fostă pusă pe numerele 
3,24 și 33 terno-seco dece fiorini și apoi 
a plecată la Viena ca să-și caute acolo 
lucru. MercurI s’a dusă Jăger la o co- 
lectură în Viena ca să întrebe ce nu
mere au eșitu la loteria din Graz. Când 
fata dela tarabă îi înșiră numerii, cari 
au eșită, tînărulă se convinse încă-odată 
decă a vorbită adeverulă, după aceea 
se îngălbini și cădu la pămentă fără 
simțire când i-se spuse că a câștigată 
48,000 florini. Abia târdiu după ce sosi 
mediculu putu să’șl revină în fire calfa 
norocosă. Cei de față începură deja a 
crede că nu se va mai sculă.

* * *
Anticități interesante au fostă găsite 

cu ocasiunea săpăturiloră la facerea unui 
nou stăvilarfi în Torok-Becse din Toron- 
tal. S’a găsită ună șoldă forte mare de 
mamuții, în apropierea acestuia diferite 
ose de animale, scări străvechi de șea, 
unu lanță de bronzfi. și două căldări 
grele de metală. Lucrurile găsite se păs- 
treză deocamdată în cancelaria societății 
riverane de apărare din Torok-Becse.* **

înmormântarea lui Zacharia Stoianof, 
patriotulfi și literatulă bulgară, președin
tele Sobraniei, s’a făcută MercurI la 
Rusciucă. După serviciulă divină oficiată 
de mitropolitului G-rigorie, coșciugulă fu 
dusă cu mare solemnitate la ultima lo
cuință. In capulu procesiunei era călare 
ună despățământă de gendarml avendă 
în fruntea sa pe perfectulă, d. P. Vina- 
rofif, apoi musica militară, școlele, ofițerii 
purtândă decorațiunile repausatului, nu

merose corone, duse de delegațiunele 
orașelorfi, stogurile bisericesc!, ună coră 
de cântăreți, clerulu; după cleră venea 
carulă funebru, apoi familia repausatului, 
comandantulă pieței urmată de corpulă 
ofițierescă, perfectulă județului, consi- 
liulă comunală și funcționarii statului, 
deputății din diferite orașe, armată, so
cietățile și în fine o mulțime imensă. La 
cimitiră s’au pronunțată mai multe dis
cursuri.

Din pașalîculu Carașii - Severinului.
Cin Caransebeșă primesce foia „Bu- 

dap. Tgbltt11. ună articula, în care se 
dice, că stările ce domnescă în comifa- 
tulă Carașă-Severinului facă să nu mai 
semene acestă ținută ca parte a unui 
stată, unde e dreptulă și cultura. Vechia 
administrația grănițărescă era în totă 
casulă mai bună și pentru poporațiune 
mai de suferită decâtă administrația de 
adl. Atunci domnea respectulă legii și 
ală deregătoriei , er adl legile suntă ne- 
băgate’n semă și autoritățile nu se bu
cură de nici ună respectă, fiindcă țînta 
loră principală e îndreptată într’acolo, 
ca din fiăcare lege să tragă câtă se pote 
mai mare folosă personală, er de esecu- 
tarea legii puțină le pasă.

„Reulfi celu mai mare — continuă 
foia pestană — zace în corupțiunea cea 
forte întinsă a organeloră administrative, 
încâtă abia se pote cugeta o mai mare 
corupțiune. In cursă de doi ani, dintre 
patru solgăbirăi doi a trebuită să fiă 
suspendați din causa manipulării fraudu- 
lose de bani publici. Afară de acesta, 
fostulă proto-notară ală orașului Caran
sebeșă și câțiva notari de cercă se află 
parte în cercetare criminală, parte în 
cercetare disciplinară, și în multe co
mune s’au constatată lipse de bani, în 
altele domnescă în adevără stări orien- 
tele. Decă undeva e nevoiă de o temei
nică reformă a administrațiunei, atunci 
e în comitatulă Carașă-Severină, căci e 
vorba aci de a câștiga pentru ideia de stat 
maghiară o poporațiune cu inima bună, 
dusă în rătăcire de popi, de învățători 
și pensioniștl grănițerl ruginiți. Der pen
tru a o câștiga, trebue o administrațiă 
rațională și cinstită...“

Audi năsdrăvănia dracului! Admi
nistrația e coruptă în Carașă-Severină 
ca nicăieri altundeva, doi solgăbirăi au 
fostă suspendați, pentru-că au mâncată 
bani publici, ună protonotară și câțl-va 
notari de cercă suntă trași în cercetare 
criminală ori disciplinară, și cu tote as
tea totă popii și învățătorii valahi cu 
pensionarii grănițerl amăgescă poporați- 
unea! Apoi bine jupânilorfi , în mâna 
acestora e administrațiunea comitatului? 
Voi înși-vă spuneți, că administrația gră
nițărescă era mai bună ca cea ungurescă 
de adl, care nu mai respectă nici lege 
nici nimică, și cu tote astea totă „hoții11 

de păgubași suntă de vină! In adevără, 
trebue să ai capă ungurescă, ca să poți 
afirma asemenea stupidități.

Unu memoriu ungurescu
în cestiunea reformei administrațiunei.

Piarulfi „Egyetertes11 publică 
memorandulu acela, care a fostă 
prelucrată de ministrulu de in
terne contele Teleki și de secre- 
tarulu de statu Tibad în înțele- 
legere cu mai multi membrii ai 
cabinetului, pentru reforma admi
nistrațiunei. Acestu memoranda 
ă fostu în ședințele din urmă dis
cutată de consiliulu de miniștrii. 
Actulă acesta, cu tote că e vo
luntară nu conține decâtu contu
rile reformei și propune următo- 
rele:

Mai întâiu schimbarea legei comu
nale în acea privință, că afacerile auto
nome să fiă separate de acelea, cari cons
tau în esecutarea hotărîriloră regimului 
centrală și ală municipiului. Afacerile 
autonome trebue să fiă corectă precisate 
și controlate, der suntă încredințate co
munei. Celelalte agende trebue să fiă 
depărtate din competența comunală, și 
să fiă date unoră comisariate de grupuri, 
cari să fiă tocmai așa organisate, ca și 
notariatele de adl. Acești comisari voră 
ave calificațiunea notariloră de până acum 
și voră fi denumiți pe vieță din partea 
ministrului, capătă lefă și pensiune din 
cassa statului, și potă fi suspendați din 
postă numai pe basa unei sentințe jude- 
cătorescl seu disciplinare, der potă fi 
totdeuna strămutați cu loculă din partea 
ministrului de interne. Comisarulă ca
pătă instrucțiune dela fisolgabirău și îi 
este acestuia subordinată Președintele 
autonomă lă comunei este îndatorată 
ca să sprijinescă pe comisarulă de grupuri 
în tote întreprinderile sale.

In orașe cu magistrată regulată să 
se facă o asemenea separare a compe- 
tențeloră, numai cu acea abatere, că 
esecutarea ordinațiuniloră guvernului 
aici să nu să facă prin ună organă ală 
statului, ci prin primarulă, care în urma 
funcțiunei sale duple pe basa propunere! 
representanței alese cetățenești, va fi 
denumită pe vieță din partea monarchu- 
lui! atâtă lefa câtă și pensiunea o va 
primi din cassa statului, nu pote fi trans
ferată și numai pe basa unei sentințe 
judecătoresc! seu disciplinare pote fi 
destituită.

Totdeodată în astfelă de cetăți va 
trece poliția în mâna statului, persona- 
lulă aceleia va fi denumită de ministru 
de interne, voră căpăta lefă și pensiu
nea dela stată și potă fi transferați; a- 
târnă directă dela vice-șpanulă. Și pri
marulă primesce instrucțiuni dela acesta 
și îi este subordinată. Autonomia aces- 

toră orașe să fiă lăsată pe basa cea 
mai largă.

Cu privire la comitate, conține me
morandul următorele : F i s o 1 g ă b i- 
răulă va fi denumită pe vieță, la pro
punerea ministrului de interne, din par
tea regelui, va fi plătită de stată, și din 
punctă de vedere ală serviciului pote 
fi transferată. Ceilalți funcționari ai fi- » t
solgăbirăului voră fi denumiți totă sub 
astfelă de modalități din partea minis
trului de interne. Fisolgăbirăulă primesce 
instrucțiuni dela vice-șpanulă, căruia îi 
este subordinată. Funcționarii și comi
sarii de grupuri au să asculte de elfi, 
elă trebue să se îngrijescă și despre aceea, 
ca atâtă comunele cele mari câtă și co- 
munile cele mici se eserciteze după re- 
gulamentă și conformă binelui publică, 
drepturile și regulativele autonome ale 
loră.

Dintre ceilalți funcționari ai corni- > 5
tatulul voră fi denumiți de monarchulă 
proto-notarulă, fișcalulă, președintele 
scaunului orfanală și asesorii și casierulă. 
Pe celă din urmă îlu propune ministrulă 
de interne, pe ceilalți representanța co
munală. Personaluîă ajutătoră va fi de
numită de monarchulă la propunerea co
mitelui supremă seu a viceșpanului. Func
ționarii orașului, cu escepțiunea prima
rului și a personalului poliției, voră fi 
aleși pe viață.

Exercitarea drepturiloră autonome, și 
a celor așa numite politice, representațiunl 
etc. voră fi și de aici înainte în mânile mu- 
nicipiiloră ambeloră categorii. Nemijlo
cita inspecțiune și controlă a guvernului 
o exercită în ambele sfere de compe
tență, fișpanulă. Esamenulă practică de 
administrațiune se va organisa încă în 
decursulă anului pentru ca câtă se pote 
de multe persone să-și câștige califi
cațiunea pentru oficiile superidre ale 
administrațiunei, și astfelă guvernulă să 
pătă dispune asupra unui materială mai 
bogată și mai bună.

Corespondența „Gaz Trans.“
Selagiu, 25 Septemvre 1889.

In timpulu de adl forte multe pre- 
tensiunl se ivescă față cu școla. Der 
școla fără învățătoră nici nu se pote 
cugeta, căci școla e numai ună corpfi, 
er învățătorulă sufletulă ei, prin urmare: 
densulă e școla, densulă face școla. Așa- 
der, decă învățătorulă e școla, tuturora 
pretensiuniloră densulă e îndatorată a le 
satisface. Biserica, statulă, națiunea, co
muna și familia, tote au cele mai des- 
chilinite pretensiunl față de învățătoră 
și ca să potă corăspuude tuturor trebue să 
fiă în cariera sa cea spinosă și neremu
nerată, câtă de perfectă și bine prepa
rată,’elă trebue să fiă diligentă și ne
obosită. Densulă are de a lupta cu 
mai mulțl inimici deodată, — dintre

totuși sta pe loculă unde arsese și re
peta mereu: „Ce-i asta? frațiloră! Ar fi 
trebuită să le scotă numai afară!11

Desă de diminețăvenifeciorulă sta
rostelui la elă.

„Moșă Ivane, ta.tălu-tău zace pe pa- 
tulă morții, elă te chiamă să-și ia ră
masă bună dela tine !u

Ivană uitase și de tatălă său și nu 
înțelegea ceea ce îi spunea.

„Ce tată?11 întreba elă. „Cine mă 
chiamă ?“

„Elă te chiamă se’șl ia rămasă bună 
dela tine. Trage să moră în casa nostră, 
vin’o moșă Ivane!“

Cu greu înțelese Ivană, și se duse 
cu fiiulă starostelui.

Scoțendu-lă pe bătrână afară din 
casă când ardea, elă fu rănită de nisce 
paie aprinse. Elă fu dusă în casa sta
rostelui din sătulă vecină.

Ajungendă Ivană la tatălă său, se 
aflau în odaiă nevasta starostelui și pe 
cuptoră copiii ei. Ceilalți se duseră la 
loculă unde arsese. Bătrânulă era în
tinsă pe o laviță cu o luminare în mână 

și se uita în spre ușă. Vădândă pe fiulă 
său că intră, tresări puțină. Ivană se 
apropia de elă.

„Ce e Vanlka11, îlă agrăi bătrâ
nulă, „nu țl-amă spusă ? Cine e acela, 
care a pusă focă ?“

„Elă, tată, elă, l’am prinsă asupra 
faptei sale. In presența mea puse fo- 
culă sub coperișă. N’aveam decâtă să 
tragă afară snopulă de paie și să-lă 
stingă — și nimică nu s’ar fi întâm
plată.11

„Ceasulă morții mele a sosită, Ivane. 
Și tu vei muri odată, spune-mi ală cui 
e păcatulă acesta?11

Ivană înholbâ ochii la tatălă său, 
înse tăcu, elă nu putea să vorbescă 
nimică.

„Spune înaintea lui Dumnezeu, ală 
cui e păcatulă acesta? Ce țl-am spusă?11

Ivan se reculese, elă înțelese totulă. 
Cădu în genunchi la picidrele tatălui 
său și plângândă cjise :

„Tată, iartă-mă, pentru numele lui 
Dumnedeu, sunt vinovată, atâtă îna
intea ta, câtă și înaintea lui Dumnedeu 1u

Bătrânulă apuca lumina cu mâna 
stângă, voi ca cu cea dreptă să-și facă 
cruce, nu ajunse însă fruntea, deci stătu 
pe locă.

„Laudă ție Domne, laudă ție!11 mur
mura elu privindă la fiulă seu. „Vanlka, 
oh! Vanlka.11

„Ce e tată?u
„Ce e de făcută ?u
Ivană încă totă plângea.
„Nu sciu tată, cum o să trăimă de 

aici înainte.11
Bătrânulă închise ochii, mișca din 

buze, ca și când și-ar încorda tote pute
rile sale, deșchise erășl ochii și dise:

„Veți pute voi trăi, decă veți trăi 
cu Dumnedeu — veți pute trăi.11 Elă 
tăcu, zîmbi și dise mai departe: „Nu 
spune nimănui, Vanlka, cine a pusă 
foculă. Acopere păcatulă străină și Dum
nedeu îți va ierta îndoită.11

Și apucândă lumina cu amândouă 
mânile, bătrânulă oftă, se întinse și’șl 
dede sufletulă.

* *

Ivană nu făcu arătare contra lui 
Gavrilă, și nimeni n’a aflată cum s’a is

cată foculă, mânia sa asupra vecinului 
dispăruse.

G-avrilă nu se putea mira îndestulă, 
cum de vecinu-său Ivană tace ; mai în
tâiu se temea, mai târc 'u înse se de
prinse cu elă. , Potolindu-se certa din
tre bărbați, se împăcară și membrii fa
miliei. Ei îșl zidiră din nou case și 
ambele familii locuiră într’o ogradă. 
Deși nu mai zidiră casele așa aprope una 
de alta, totuși rămaseră și acum ca și 
mai înainte Ivană și G-avrilă vecini.

Și după cum au trăită bătrânii, așa 
trăiescă și ei acuma ca nisce buni vecini. 
Ivană Șcerbakov se gândesce la vorba 
bătrânului: „Stinge foculă până ce nu ia 
flacără.^

Decă îi face cineva rău, elă nu se 
gândesce la răsbunare, ci să silesce să 
facă pace; decă cineva îi aruncă vorbe 
urîte, elă nu-i răspunde totă cu astfelă 
de vorbe, ci dimpotrivă se silesce să’lă 
învețe ca să nu vorbescă vorbe rele. 
Totă așa feceu femeile și copii. Și Ivană 
Șcerbakov se ridica din nenorocire, și 
bunăstarea lui crescu.
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care doi îlu amărescu mai tare: neajun- 
sele cele multe și nesciința și neprece- 
perea poporului.

Dela învățătorii, să pretindă tote. 
Elu trebue să aibă studiile, pregătirea 
de lipsă, se fiă pedagogii bunii, se cu- 
nOscă și agronomia, să pricepă și multe 
soiuri ale industriei de casă, să fiă și 
stuparii, prăsitorii de verml de mătase 
și încă și musicantă ș. a.

Apoi deși nu suntemfi în stare cu 
toții a satisface cerințelorti amintite, to
tuși cu totă liniștea sufletescă potfl a- 
firma, că cea mai mare parte a învăță- 
torimei nostre corăspunde între împre
jurările grele de adl cu diligință și zelă 
chiămării sale grele.

Clasa mai inteligentă a societății, 
ba încă și poporulu țărână mai deșteptă 
a începută deja a recunosce în învăță
torii, — pe adevăratulă și neobositulă 
răspânditoră ală culturei și civilisațiunei. 
Numai unii domni preoți încă nici pănă 
în diua de adl nu voiescă a recunosce 
pe învățătoră de ceea ce trebue să fiă, 
ci’lă privescă ca pe celu mai netrebnică 
sclavă, ca pe o uneltă orba a dumnea- 
loră și ca și cum învățătorulă nici nu 
ar ave mai sublimă misiune, decâtă a 
se târâi ca și ună vermuleță la piciorele 
dumnealoră.

Eu, care scriu acestea ca Sălăgianu, 
numai din Sălagiu și vorbescă. Hară 
domnului, că și în Sălagiu nu avemă 
mulțl de aceia, cărora le place a 
lua în batjocură pe învățători. De 
astădată nu voiu spune numele acestora, 
ci voiu arăta numai unele din faptele 
neomenose cu care năcăjescă ei pe în
vățătorii din parochiile loră.

Ună domnă preotu a prinsă mâniă 
pe învățătoră numai pentru-că învețăto- 
rulă nu s’a învoită: ca caii domniei sale 
se pășuneze în grădina de pomărită a 
școlei și să strice oltoii aflători acolo — 
la cari a lucrată învățătorulă cu disci- 
pulii săi. Părintele și directorele șcdlei 
pentru acesta și-a isbândită asupra bietu
lui învățătoră cu aceea: că în S.-ta bi
serică în presența poporului adunată, 
dându-i învățătorului epitete de acelea, 
de cari numai domniei sale i-s’ar fl cu
venită, l’a dechiarată de netrebnică și 
suspendată din oficiulă său, și că dân- 
sulă cu acela mai multă nu va servi; 
poporulă i-a și nimerită răspunsulă, di- 
cendu-i: decă nu voescl d-le părinte a 
servi cu d-lă învățătoră, nu avemă ce’țl 
face, atunci vei merge acolo unde să nu 
fi într’unu locă cu d-lui, er d-lă învăță
toră va rămâne cu noi. Trămisu-ia toc
mai pe curatorele primară învățătorului 
și câteva ședule, în care l’a întitulată: 
cu „Jupâne Da scale", împunându cura
torului, ca nu cumva să-i dică d-le în
vățătoră, căci nu merită acelă titlu „ună 
diacă blăstămatu", deși învățătorulă din 
cestiune e unulă din cei mai meritați 
învățători din Selagiu.

Apoi se întâmplă, că unii domni 
preoți din ura cea mare ce-o nutrescă 
față de învățătoră, nu se potii răbda 
nici în Sf-ta biserică și în decursulă sf. litur- 
gii în presența tuturoră săteniloră să nu in- 
sulteze pe cantoră-învățătoră strigândă 
din sântulă altariu: „nu e ala glasul" „nu 
e aceea pricesna", „nu e ala tropariulfl"— 
„cântă cum se cade o te du acasă". Ba 
s’a întâmplată și aceea, că ună preotă 
așa a fostă de înfuriată odată pe învă
țătoră încâtă nu s’a sfiită nici de Dum- 
nedeu, nici de omeni a striga pe la 
mijloculă liturgii cătră învățătoră: „taci 
măi! că nu cânți bine"! Eu așa credă 
că în inima astorfelă de preoți nici atâta 
semță religiosă nu este, câtă e ună firă 
de muștară, că de ar fi, ar sci respecta 
loculă celă sfântă unde se află. Popo
rulă care aude acestea cugetă, că învă
țătorulă într’adevără nu-șl pricepe misi
unea; deși acei cantori, cu cari s’au în
tâmplată de acestea, cu toții suntă cen- 
surațl din cântă și se păte presupune 
despre dânșii cu totă dreptulă, — că 
sciu cântările, ca și acei domni preoți 
cari îi batjocurescă în locașulu celă 
sfântă; acesta nu e pentru alta decâtă 

să le scărițeze autoritatea, care șl-a câș- 
tigat’o înaintea poporului prin demnele 
loră fapte. Unii omeni așa cugetă: că 
scărițândă autoritatea altora ’șl voră în- 
nălța mai susă pe a loră der 'se înșelă.

In primăvera anului curentă s’a în
tâmplată, că la o adunare filială învăță- 
torescă meritatulă protopopă ală acelui 
tractă, ca președinte, din causă momen- 
tuosă neputândă lua parte, a denumită 
în loculă d-sale ună altă preotă din 
tractă, care se presideze în adunarea în- 
vățătorescă. Acelă d-nă preotu s’a și fo
losită de ocasiunea binevenită, de a-șl 
arăta atotă-puternicia și supremația sa 
asupra micuțiloră și umilițiloră de das
căli. Avemă datina creștinescă, că tot- 
deuna ne începemă adunările nostre 
după-ce mai nainte se celebreză sfânta 
liturgiă, și așa s’a făcută și cu ocasiunea 
acestei adunări, unde tocmai acestă 
domnă preotă a celebrată și când era 
pe la finea utreniei îlă vedemă numai 
că vine în ușa sfântului altarii, cu ochii 
schînteindă de mâniă și strigă câtă pote: 
„da nu cântați?!!!" Pentru ce nu cân
tați?!! Așteptați numai! Da- așa împli
niți porunca d-lui protopopă?!"

învățătorii de față cu toții cântau, 
deși nu puteu striga așa tare' cu peptulă 
celă sdrobită de propunerile de tote di- 
lele și cântările cele multe dela sfintele 
pascl, cari tocmai atunci trecuseră.|Patru 
inși s’au fostă pusă în strană și cântau 
dela mână, ceilalți secundau, — dealt- 
mintrelea la sfintele liturgii ce se țină 
înaintea adunărilor^, învățătorulă locală 
are datorința de a cânta cu elevii săi; 
ca să se vedă ce progresă au făcută în 
cântările bisericescl. Credă că. d-sa nu 
ne-a cunoscută datorințele nostre; der 
atâta ar fi putută sci, că nu i-se cădea 
a se răsti asupra unei cete de învăță
tori nevinovați și cari cu d-lui nu stau 
nici într’ună necsă oficiosă și încă în o 
comună străină și între omeni străini. 
De purtarea d-sale necorectă așa s’au 
indignată poporenii presențl încâtă unul 
a esclamată : „de acesta și mie încă ml-e 
rușine" apoi ună domnă preotu din ve
cini, care a fostă de față la cele întâm
plate vâclândă purtarea brutală a părin
telui celebrante : a și eșitfl din biserică 
și a mersă numai dreptă cătră casă și 
așa nici n’a voită a asista în acea adu
nare, unde avea să presideze cele- 
brantele.

Apoi în anulă trecută ună domnă 
protopopă ca directoră și inspectoră 
școlară ală unui tractă, așa mare iubire 
îșl arătă față de dascălii săi, încâtă pe 
vr’o 4. din ei dintr’odată îi surprinde cu 
bunăvoința părintescă, că la toți li se 
curenteză stațiunile ca vacante, — apoi 
ore pentru ce s’au curentată? aceea ni
meni nu scie, afară de D-lui. Vădân- 
du-se învățătorii cu stațiunile curentate, 
au mersă la protopopă și l’au întrebată, 
decă are cunoscință de acea curentare ? 
Le-a răspunsă, că are. Atunci unulă 
dintre cei 4 ilă întrebă, că pe ce basă 
i-a curentată stațiunea? Răspunsulă a 
fostă, că „pentru-ce s’a sfădită cu popa?" 
Apoi totă cam așa răspunsă a dată și 
celorlalți.>

Nl-amă mirată, că măritulu ordina- 
riată de Gherla pe ce basă a putută 
curenta cele 4 stațiuni, nedându’șl ni
menea abdicerea dela stațiune și nici 
făcându-se pașii legitimi pentru suspen- 
derea învățătoriloră din acele stațiuni. 
Apoi d-lă protopopă, ca inspectoră șco
lară, nici atâta nu a sciută, că nu mai 
merge cu despotismulă și că, esistă legi 
de instrucțiune și că numai în înțelesulă 
acelora are de a procede față de învă
țători, nu numai din arbitriulă d-sale, 
după usulă vechiu.

Dealtmintrelea măritulă ordinariată 
după-ce s’a informată despre starea lu
crului și vădândă, că totă procederea 
d-lui protopopă față de acei învățători, 
nu e alta decâtă invidiă și ură și că 
toți pașii d-sale suntă în contra legiloră 
scolastice, — a lăsată pe învățătorii a- 
mintițl în stațiunile loră avute și ei 
funcționeză pănă în diua de adl acolo 

neconturbați de nimeni, er d-lă proto
popă căutândă se cedeze înaintea drep
tății șl-a pusă pofta în. cuiu, cu cimen
tarea stațiuniloră. Destulă ne este însă, 
că șl-a arătată inima: cea nobilă de pă
rinte sufletescă, ca să’lă cunoscemă și 
să scimă : că nici ună stropă nu i-ar 
fi milă, a pune 4 și mai multe familii 
dăscălescl în midloculă drumului, fără 
de nici ună adăpostă, când l’ar lăsa cei 
mai mari.

Mai în anii trecuțl era mâi dese 
suspendările învățătoriloră din stațiuni; 
der de când avemă în fruntea școleloră 
nostre pe Rvdssm. D-nă Alimpiu Barbo- 
loviciu, vicarulă-Silvaniei, care nu voie- 
sce a recunosce interesele personale, 
particulare, nimănui, ci numai dreptatea, 
binele națiunei, bisericei și patriei, nu 
ne lasă nici pe noi de pradă unoru 
domni fără inimă; ci ne apără și ne scu- 
tesce, ca și ună scumpă părinte și mare 
binefăcătoră ală nostru. Devisa sa e : 
„Când facemă ceva pentru dascăli, pen
tru națiune amă făcută." Dascălii ră
mână dela adunările Reuniuniloră, der 
Rvdssm. D-nă vicariu nici dela o adu
nare generală nu-a rămasă de când se 
află în Sălagiu.

De când amă avută fericirea de ală 
ave în midloculu nostru, amă întinerită 
și învățământulă nostru poporală înflo- 
resce pe di ce merge și putemă afirma, 
că învățământulă nostru înainteză cu 
pași răpedl și mai alesă în tractele și 
comunele unde d-nii protopopi și preoți 
suntă prietini sinceri de principii cu 
Rvdssm. D-nă vicariu.

Aceloră d-nl, cari ne cunoscă pe 
noi învățătorii, cari sciu ce suntemă și ne 
dau mână de ajutoră în înplinirea da- 
torințeloră nostre, cari ne mâugăe cu cu- 
vântulu și cu fapta, le mulțămimă din 
adânculă inimei! Dumnedeu să-i țină 
cu Rvdssm: D-nă vicariu dimpreună 
pănă la cele mai adânci bătrânețe, în 
sănătate, fericire și putere deplină 
spre binele și fala nemului nostru ro- 
mânescă.

Er celoră ce ne urăscă pe noi le 
dică: învățătorulă în privința valorei 
și a însemnătății, se pote pune într’ună 
rândă cu toți. N’are nici o causă, pre
cum nu ar trebui să aibă nimenea, ca 
să se ridice peste alții; însă fără de ne- 
modestiă pote păși alături cu alții. în
văță torulă se clasifică între aceia, cari 
au ocupațiune spirituală. Elă are de a 
face cu cele mai sublime sâmțuri interne, 
învățătorulă e ochiulă celă mai neîn- 
cunj urată și de lipsă în acea catenă, 
care legă scola rurală de institutele cele 
mai înalte.

Iu fine rogă pe acei domni, cari ne 
urăscă, și au așa mare pasiune a ne bat
jocori, ca să scie că de nu voră înceta 
cu maltractările față de noi, îi vomă da 
de golu înaintea publicului cetitoră.

Apoi pe colegii mei îi sfâtuescă ca 
să-și împlinescă scumpa loră datorință, 
cu totă acurateța și punctualitatea și 
să-și ascuțescă cu diligință armele loră 
spirituale; ca decă voră cere împreju
rările să aibă cu ce sta în contra ori
cărui inamică. Și pe elevii noștri să-i 
crescemă și deprindemă câtă de bine 
întru aceea, ca ei când voră fi omeni 
maturi se cunoscă pe următorii noștri, 
după meritulă loră adevărată, nu din 
prejudițiu, ca și pe noi generațiunea de 
astăcll, — căci și de nu vomă gusta noi 
din fructele osteneleloră nostre pănă ce 
încă purtămă vestmintele acestea pă- 
mentescl, — totuși când ne va chema 
Părintele celă cerescă la vieța eternă, 
vomă trece de aicea cu acea mângâ
iere: „că talanții primiți nu i-amă îngro
pată în pământă “ ; ci nl-amă ni- 
suită a’i spori — așa, încâtă și urmă
torii noștri să aibă parte din ei, și dân
șii pentru acesta de sigură ne voră aminti 
ca pe nisce bravi anteluptătorl dicân- 
du-ne: „binecuvântată să fiă numele și 
memoria acelora, cari s’au nisuită : a ri
dica pe învățătoră pănă la trepta aceea 
unde i-se cuvine să stea — după che
marea sa sublimă; er judecătorulă celă i
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■dreptă, .c.ând'-ne-. v'Oină presența înaintea 
tronului săli? celă cerescă,\ne va dice : 
„Bine, slugă bună și credinciosă, de pu
țină a’i fostă credinciosă, peste multe 
te voiu -pune, întră întru bucuria domnu
lui tău." Unu dascălii.

TELEGRAMEI E „GAZ. TR ANS.S<
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta.)

Copenhaga, 5 Octomvre. Țarulu 
sosesce la 10 Octomvre în Berlină, 
unde va petrece done cjile-

Rectificare. In numerulă trecută de 
Duminecă, la pagina 4, colona 2, la fi
nele articulului „Sfințirea bisericei din 
Bușteni", să se cetescă: costă aprăpe 
o suta de mii lei.

EDUCAȚIUHE.

Cum trebue se fiă crescerea, 
ce părinții o dau copiiloru, pentru ca școla 
să-și ajungă mai cu înlesnire înaltulîi ei scopu.

Motto: Copul buni suutu bucuria 
păruițilorft, temelia școlei 
și fala și nădejdea îndrep
tățită a nemului loru.

(Urmare și fine.)

De cumva înse V’ați câștigată 
convingerea neîndoelnică, ca băe- 
tulu a căcțută în pecată, fiți înțe
lepți; nu’lă luațl cu asprime. Ară- 
tați’i urmările rele ale vițiului lui, 
nu însă în modă directă, ci indi
rectă. Spuneți’i de pildă, ce a pățită 
cutare și cutare băetQ, care a sever- 
șită pecatulu onaniei. Câtă de ne
fericiți suntă astfelu de băeți. Nu 
cumva a făcută și elu astfelu? 
Deră, cum am cjisă, acesta se o 
tăceți cu multă înțelepciune. Gân- 
diți-ve mai ’nainte, cum aveți se 
vorbiți cu densulă, ca nu cumva 
în locă de bine, să faceți reu prin 
vre-ună cuventă nechibzuită. Pu- 
neți-ve în înțelegere cu omeni ex- 
perți în privința acesta. Nu dcițl 
djleloru rendu a consulta îndată pe 
unit medică, asctdtafi’lu și faceți așa, 
cum vtl va spune elu.

Acestea suntă sfaturile, ce Vi 
le dau în privința procederei D- 
Vostre în casă, când ați observa, 
că vre-unulă din copii Voștri a 
căcțutu în pecatulu pângărirei tru
pului seu.

V’așă spune mai multe în pri
vința acesta, der m’am mărginită, 
numai pe lângă ce am socotită 
că Ve este mai neapărată de tre
buință se sciți, ca se sciți, cum 
aveți se urmați. Mai detailată 
despre tote vreu se scriu atunci, 
când totă materialulă cu care 
V’amă întreținută pănă acuma a- 
supra modului: „Cum are se fiă 
crescerea, ce părinții o dau copiiloru, 
pentru ca școla să’șl ajungă mai cu- 
înlesnire înaltulă ei scopud îlă voiu 
publica corectată și înmulțită în 
edițiă separată.

Pentru astădată încheiu cu do
rința ca cuvintele mele în Ges
tiunea crescerei copiiloră se fi 
produsă convingerea în părinții 
loră, că decă e sH dămu școlei copii 
buni' cu cart ea se șl potă ajunge sco
purile ei înalte, părinții se-șl facă da
toria loru de buni crescători.

Der acesta dorescă se o înțe- 
legă și se o simță mamele înaintea 
tuturoră.

Mamele cu deosebire trebue se-șl 
facă datoria loru.

Căci mama este chemată de I)um- 
necțeu a pttne temeiulu celu di-nteiu 
voinței și aplecăriloru, dorințeloru și 
străduințelor^ copiiloru loru.

Mama e chemată a le da copiiloru 
sei cea dințăm hrană, de care sttfle- 
tulu loru are trebuință în lunga și 
primejdiosa căletoriă prinvieță. Mama 
le deschide loru porțile pământului și 
ale cerului, porțile lumei pămentescl 
și cerescă, arătându-le drztmtdu spre o 
vieță adevărată și fericită. ..
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In crescereafce mama fi*dă  copii- 
lorii săi, se cuprinde ialismânulu, care 
ne face se gîcimu, de de yg„ merge co- 
piiloru ei in vieță firine seu' rău, de 
voru fi fericiți"seu nefericiți.

Când casa părintescă va fi o lo
cuință sfințită, în care să petrecă spi- 
ritulu sfanții alii dumnecțeirei; când 
întrensa va domni iubire, înțelegere și 
simții de jertfire între părinți; când 
păreții casei părlntesci nu vorii fi pân
găriți cu cuvinte și fapte murdare, 
scandalise; când mamele îșî voru face 
datoria de crescătore așa, cum o cere 
dela ele Dumnecțeu și omenirea: atunci 
să fimii siguri, că sortea copiilorii lorii 
este asigurată. Atunci copii lorii voru 
fi în adeverii aceea, ce/ cu dreptulii se 
așteptă dela ei: vorii fi mângâierea și 
bucuria păirințiloru, temelia și înflo
rirea școlelorii și nădejdea și fala în
dreptățită a nemului loru.

—P—

Care este școla cea mai bună 
pentru fetele de țeranu ?*)

0 marnă nu-i pote da fetei sale altă 
zestre mai bună în vieță, decâtă să-o 
crescă ca pe o femeă grijitore, harnică 
și cu minte, care în împlinirea chemării ei 
și în fericirea familiei să’și afle bucuria 
vieții.

Cea mai bună învețătdre e însăși mama, 
căci copilul în desvoltarea lui este cela mai 
primitoră pentru tote învățăturile bune, 
ela vede în mamă esemplulă cela mai 
viu și demna de imitată, elă totă ia de 
buna ce face mama, și de aceea o mamă 
să se ferescă a-i da ună esemplu rău. 
Este de pildă fdrte greu a face ca o 
copilă să fiă iubitore de ordine și cură
țenia, decă aceste nu le-a învățată dela 
mama sa. La strădania și cruțarea ma
mei copila ia parte încă de mică, și fără 
de a sci se dedă cu ele; ăr mai târcliu 
numai cu greu le pote învăța.

0 femeiă, care a învățată aceste 
virtuți dela mamă-sa, respecteză în de
prinderile acestora totdeuna pe învăță- 
torea ei, și nu pote să esiste o mai mare 
mulțămire pentru o mamă, decâtă când 
aude, că fiia ei e lăudată pentru însușirile 
aceste bune, și când îșî pote dice : „Acesta 
o a învățată dela mine !“

Cu timpulă cresce mare copila și 
învățătorulu dice, că are destoinicia bună 
și că ar fi păcatu decă nu ar lăsa-o să 
învețe mai multă.

Noi suntemă cu stare bunicică dice 
unu părinte, și putemu trimite copila 
undeva să mai învețe ceva, spunețl-ml 
numai unde ?

Cela mai sigură mijlocu de a da o 
crescere cum se cade unei fete de ță
rână este a face ca ea să fiă primită în- 
tr’o familiă bună, unde se potă învăța a 
cunosce o vieță frumosă conjugală, unde 
să se potă convinge că unde este edu- 
cațiune adevărată, acolo este și modes
tia și nepretensiune, două surori de 
cruce, ce umblă mână în mână. Decă 
o fată de țărână pote să ajungă într’o 
astfelă de familiă, ea are mare norocu. 
Mai târfiiu îșî va aduce cu bucuriă aminte 
de acea familiă, și șt-o va lua totdeuna 
ca modelă în afacerile ei de casă. In o 
astfelă de familiă bună va lua parte la 
tăte isprăvurile, va fierbe, va cose, va 
spăla, firesce că sub supravegherea fe
meii de casă: aceste ocupațiuni ea nu 
le va privi ca jucării, ci le va urma 
cu totă seriositatea. Lucru firescă că 
pe lângă aceste ea nu trebue să ne- 
gligeze educațiunea necesară, pentrujeare 
în fiă-care orașă fiă câtă de mică i-se 
dă ocasiune destulă de bună, ci pe lângă 
lucrurile elementare și lucrurile femeescî 
de mână, între cari mai ântâi numărămă 
cusutulă de albituri și cârpitulă, să se 
ocupe și cu puțină geografiă, istoriă și 
musică, cu deosebire cu cântulu.

Astfelă de familii, cari suntă gata 
a primi, câte o fetiță seu două de pe 
sate în casa loră, suntemă siguri, că se

, *)  După Fritz Mbhrlin.

află mai în fiă-care orășelu destule. Sunt 
de preferită asemeni familii din orașe 
mai mari. Aici e cu atâtă mai bine cu 
câtă se cultiveză diferitele virtuți mai 
multă ca în" orașele mici. Să ne adu- 
cemu aminte numai de curățenia și de 
ordinea dela orașe, cari la țeră în îm- 
bulzela ocupațiuniloră și în atingerea cu 
atâtea lucruri murdare, nu suntă totă 
așa de strictă păzite.

Dintre tote însă este păstrarea și 
buna împărțire, care în orașe se culti
veză într’ună gradă deosebită, căci aici 
unde trebue să cumperi tote pe bani 
gata, și unde numai o parte micuță din 
venită se dă pentru susținerea casei, 
aici cu totulă altă ideă au onrenii des
pre păstrare, ca la țeră, unde iau din 
coșă și din cămară fără de a da bani. 
Aici potă învăța fetele nostre să între
buințeze tdte rămășițele, și să se întrebe 
adeseori cum să iasă mai ieftină și mai 
bine?

Țăranii mai cu stare numescă acestă 
economiă „răbdare de fome orășănescău, 
însă noi dorimă ca tote femeile de pe 
sate să scie ceva despre acestă răbdare, 
atunci bărbațiloră loră le-ar umbla cu 
multă mai bine. Amu avută prietini, 
cari ne spuneau, că unu țărână ar eși 
cu multă mai bine la cale, când și-ar 
pute lua ca nevastă o fată de orășanu, 
precum de pildă o fată de funcționară, 
meșteșugară seu alta, căci acelea suntă 
dedate la o bună și economică împărțire, 
la curățenia și ordine, și sciu cum să gri- 
jescă de tote, pe când fetele dela sată mai 
multă prădeză.

Petrecerea de ună ană doi la orașă 
le învață pe fetele nostre țărance, că 
nu e aură totu ce sclipesce, le învață să 
scie cum să conducă o casă și cu mai 
puțină.

Țăraniloră însă, cari nu au stare, 
le recomandămă cu totadinsulă să’și tri
mită fetele chiar în serviciu la familii 
bune, căci la astfelă de familii îșî potă 
însuși multe lucruri bune și folositore.

TW iiii vieță amalelort.
Pentru poporu și tinerime de Dr. Carol Rothe 

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(U r mare.)

Ordinea a 10-a. Animalele cu copitele 
fără soții.

Calulă și măgarulă suntă acum nu
mărați într’ună rendu cu rinocerulă și 
tapirulă. Ei pară a fi înrudiți în privința 
corporală cu aceste animale mai din 
urmă, — der acestă înrudire îșî are te- 
meiulă numai pe acea împrejurare, că 
strămoșii acestoră animale din vremuri 
tare depărtate să fi fostă unii și aceeași. 
In privința spirituală animalele cele cu 
câte, o copită suntă cu multă mai pe 
susă, decâtă verii loră cei îndepărtați. 
De vină pentru acesta este mai multă 
crescerea acestoră animale de cătră omeni.

Calulu celu albu.
0 observare forte plăcută s’a făcută 

la ună cală albă frumosă, care era ală 
unui conte; acesta crescută fiiudu de 
mică în societatea copiiloră din castelă, 
a devenită prietinulu, soțulă de jocăală 
loră. Elă a fostă îndatinată ca copiii 
să-lă cheme pe nume, să’lă neteclescă 
mâni fragede și să’lă nutrescă cu za- 
hară și câtă de adese-orl nu ședeau 
acele ființe micuțe pe spinarea cea lată 
a calului celui răbduriu. De ună timpă 
scurtă înedee călușelulă de câte ori era 
scosă sătulă de ovăsă din grajdă, făcea 
totă felulă de posne și să întrecea totă 
mereu sărindă când în drepta când în 
stânga. Noi amă datu de grijă copiiloră 
din castelă, ca să fiă mai cu prevedere 
față de cală și să nu se prea încredă în 
glumele lui.

Margareta însă — cea mai curajidsă 
dintre fiice — o fetiță de totă plăcută 
cu ochi schînteitorl și îndrăsneță, care 
scia forte bine călări nu voiea a primi 

aceste sfaturi și încercă a face o probă 
cu calulă.

Era după prândă, o linisce mare 
domnea în castelă, fiăcare era ocupată 
cu lucrulă său; eu ședeamă la ferestra 
odăei și ceteamă, când etă că-mi cădură 
ochii pe călușelulă celă albă, care mâ
nată cu glasă tare de cătră Margareta, 
mergea în trapă încolo și încoce prin 
curte. Pe spinarea călușelului să legăna 
corpulă celă sulegetă a’lă copilei celei 
plăcute. Eu vădendă acesta m’am spă- 
riată, voiam să strîgă, der fața cea 
îndrăsneță a călăreței mi-a insuflată cu
raj u și încredere. Cu plăcere priveamă 
la cutezanța ei. Der călușelulă devine 
în modă năprasnică răsfățată, sare buiacă 
încolo și înedee, ca și când ar semți 
plăcerea cea tinerescă a călăreței sale. 
Margareta să clătină — și mai iute decum 
mi-am putută eu închipui, copila zace 
josă pe pardosela curții.

Frica mea atâtă a fostă de mare, 
încâtă în acea clipită n’am putută sări 
într’ajutoră și eu am fostă martorulă 
unei scene de totă plăcute. Când adecă 
răsfățatul ă de. cală nu a mai semțită 
sarcina sa cea mică pe spinare, se întorse 
erăși cam înspăimântată cătră copila, 
care a fostă amețită pe o clipită. Elă 
sforăi împrejurulu copilei, mișca cu na- 
sulă corpulă.celă ușurelă, râncheză tare 
și fricosă și când tote acestea n’au fo
losită nimica, îșî plecă genunchii la pă- 
mentă, ca și cum i-ar elice fetiței, că să 
se suie erăși călare, că de bună semă 
nu va mai fi așa de neghiobă!

Intre acestea Margareta s’a sculată 
dela pămentă spre bucuria tuturoră, ju
mătate rîcjendă și jumătate plângendu, 
ștergându-șl lacrimile din ochii ei cei 
mari și netedindă cu mânile ei micuțe 
pe animalulă celă credinciosă. Călușe
lului i s’a părută ca și o pedepsă aspră, 
că domnița lui cea tîneră nu s’a suită 
numai decâtă erăși pe elă călare, și plecă 
cu capul u plecată cătră grajdă, în. care 
după ce a întrată, de bună semă, că îșî 
va fi imputată sieși pentru acestă întâm
plare și îșî va fi propusă, ca să nu mai 
fiă așa de răsfățată. Și într’adevără că 
s’a și îndreptată călușelulă, căci de aci 
încolo elă a devenită celă mai credin
ciosă și răbduriu prietină ală domniloră 
celoră tineri din castelă; der cu toții 
au observată, că suferea cu o mare răb
dare ori și ce rău i-ar fi făcută Margareta.

Cazacuiâ să caluiu seu.
In anulă 1813, când a fostă bătaia 

între Francesi și Ruși, ună cazacă a fostă 
atacată de cătră trei Francesi și jăfuită 
de calulă său. Unulă dintre acei Fran
cesi s’a suită călare pe cală și s’a de
părtată în fuga cea mai mare. Fiind-că 
cei doi Frances! s’au fostă depărtată, a 
fluerată cazaculă puternică după calulă 
său, așa precum se îndatina a chema pe 
calulă său. Animalulă celă credinciosă 
îndată ce a audită flueratulă domnului 
său, s’a întorsu numai decâtă ca fulge- 
rulă la domnulă său, fără ca să-lă fi pu
tută opri călărețulă; apropiindu-se de 
domnulă său, acesta a avută acum pri
leju ca să prindă pe hoțulă calului său, 
ceea ce a și făcută.

Înțelepciunea calului.
Ună prietină ală profesorului Kru

ger din orașulă Halle merse într’o nopte 
călare prin o pădure cătră casă. Din 
nebăgare de semă s’a atinsă cam tare 
de crenga unui arbore, și de drece ca
lulă mergea forte iute, a cădută numai 
decâtă de pe cală. Calulă se opri nu
mai decâtă dup’aceea în locă. Fiindcă 
însă călărețulă nu s’a mai suită erăși 
călare, calulă se întorse îndărătă la lo- 
culă de unde a pornită, unde a găsită 
pdrta dela casa, unde a fostă mai îna
inte domnulă său încuiată ; bătu cu pi- 
ciorele în pdrtă pănă ce s’au tredită 
omenii și au deșchisă porta. Când a- 
ceștia vădură calulă fMră călăreță, gră
biră cu făclii aprinse pe calea, pe care 
a plecată călărețulă ca să ajungă acasă, 

și ajunseră conduși fiindă de cală la lo- 
culă unde zăcea călărețulă amețită.

Despre lucrarea spirituală a calului.
Scheitlină ună observatoră mare ală 

vieții animaleloră ’șl dă astfelă părerea 
despre cală.

Calulă posede puterea aceea de a 
deosebi nutrementulă, locuința, loculă, 
timpulă, lumina, colorea, orl-și-ce formă, 
familia sa, vecinii, prietinii, dușmanii, 
pe celelalte animale ce suntă în apro
pierea lui, pe omeniși alte lucruri. Elă 
posede darulă priceperii, puterea aceea 
dinlăuntru de întipuire, aducere aminte, 
mai multe însușiri, prin cari simțesce, 
Elă simte între tote împrejurările aceea 
ce este plăcută și ce este neplăcută elă 
pote fi îndestulită cu sortea lui, der 
pote pofti o stare și mai bună, a’șl 
împlini atâtă poftele iubirei câtă și ale 
pismei sale. Priceperea lui este mare și 
ușoră se schimbă în îndemânare; căci 
calulă este aplicată din semă afară spre 
învățare.

Multe animale vădă și audă mai 
bine ca calulă. Calulă nu prea are mi- 
rosă și gustă așa fină și simțulă lui este 
mai desvoltată la buze. Der pentru a- 
aceea elă posede puterea de a deosebi 
lucrurile din apropiere în unu gradă 
forte mare așa încâtă înveță a cunosce 
cu de amăruntulă tote lucrurile dirnpre- 
jurulă său și le ține forte bine în minte. 
Noi avemă dovedi despre puterea lui de 
deosebire, despre semțulă său de a cu
nosce loculă și calea și siguritatea lui 
de a cunosce orl-ce cărărușă pe care a 
umblată odată. Elă îșî cunosce calea sa 
cu multă mai bine decâtu conducătorulu 
său. Atâtă călărețulă câtă și cocișulu 
potă durmi liniștiți și potă lăsa în în
tunecimea cea mai mare a nopții cailoră 
alegerea călii. Acesta alegere a călii de 
cătră cai le-a prinsă bine multoră cără
uși îmbătațl și a mântuită vieța și ave
rea a mii de omeni. Câtă de iute nu 
cunosce calulă erăși ospătăria la care a 
a trasă, odată și cu cu câtă cerbicoșiă 
nu crede că ’i va fi iertată a trage erăși 
acolo! Elă e de părere, că conducăto- 
rulă seu călărețulă n’ar cunosce așa bine 
ospetăria, precum o cunosce elă; de 
aceea voesce să’lă îndrepte. Decă a tre
cută odată de ospătăriă atunci fuge erăși 
voiosă. Acum se pare, că elă voesce 
să se îndrepte și recunosce că conducă- 
torulă său a lucrată bine, pentru-că acum 
odată nu are voie a trage la aceea os
pătăriă. Pe domnulă seu pe servitorulă 
de odinidră’lă recunosce și după mai 
mulțl ani, fuge cătră elă, îi rînchează, 
îlă linge și arată o bucuriă mare; numai 
câtă elă nu scie cum să-și descopere bu
curia sa. Elă bagă numai de câtă de 
semă decă șede altcineva pe spinarea 
lui. Câte odată se uită îndărătă ca să 
se încredințeze pe cine are pe spinarea 
sa. Elă pricepe înțelesulă cuvinteloră 
îngrijitorului său, să lasă a fi înhămată, 
fuge după servitoru în tocmai ca cânele, 
și merge de sine erăși în grajdă. La 
ună servitoră nou seu la ună soță nou 
de hamă se uită cu ochii înholbațl. Unde 
se află vr’ună lucru nou fuge într’acolo, 
se uită și sforăie.

Puterea lui de deosebire, ținerea lui 
în minte și bunătatea lui îlă pună în 
stare ca să îndeplinescă tote lucrurile 
măestrite ce le îndeplinescă elefanții, 
măgarii și cânii. Elă trebue se deslege 
gâciturl, să răspundă la întrebări, să dică 
da seu ba prin mișcarea capului său, 
prin lovirea cu picidrele în pămentu arată 
câte cesurl suntă pe orologiulă ce îlă 
arețl. Elă se uită la mișcările mâniloră 
și a picioreloră învățătorului său, pricepe 
înțelesulă cuvinteloră și a șuvăiriloră cu 
biciulă. După rostirea cutărui cuventă 
se preface bolnavă se aruncă la pămentă 
și zace cu picidrele întinse ca și cum ar 
fi mortă, sufere a fi trasă de codă ș. a., 
la cutare cuventă rostită sare deodată în 
susă și devine erăși veselă și vioiu; elă 
a pricepută cum se cade porunca. Lui 
’i place cu deosebire numai a fugi și 
a sări.
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Cine voesce sâ învețe pe vre-ună 
cală ună lucru orecare omenescă, trebue 
sâ’lă tracteze cela puținii la începută 
curată omenesce; adecă nu cu bătăi, 
nici cu amenințări și mai puțină prin 
fome, ci trebue să întrebuințeze cuvinte 
bune și sâ’lă tracteze așa precum trac- 
teză ună omă bună și cu minte pe altă 
omă bună și cu minte. Precum se bate 
omulă de cuvinte tocmai așa se bate și 
calulă. Decă d. e. nu se lasă a fi pot
covită, atunci trebue sâ-lă netedescl, 
sâ’i netedescl piciorele, sâ’i dai cuvinte 
bune, ii împuți nerăbdarea și neasculta
rea sa, și spre a’i împrăștia gărgăunii 
îi țîi dinaintea lui ovâsă, atunci încerci 
a-i ridica piciorulă, decă cumva nu se 
lasă, atunci îi subtragl ovâsulă și decă 
se uită lungă după ovesă erășl’lă aduci 
să mance și încerci din nou a’i ridica 
piciorulă ș. a. Așa poți câștiga pe toți 
caii, cărl n’au fostă mai înainte rău trac
tați și crescuți de cătră omeni.

Calulă pe lângă aceea, că ține în 
minte tote lucrurile pe unde a umblată 
mai scie calulă și timpulă. Elă înveță 
a merge pe tactă, a merge în trapă și 
în galopă. Elă cunosce când este dimi- 
neță, amedl, și seră. Elă iubesce mai 
departe în tocmai ca și militariulă sune- 
tulă trîmbiței. Elă scapără cu bucuriă 
din piciorele de dinainte când sună trîm- 
bița la fugă seu la bătaie, elă cunosce 
și pricepe și toba, c’ună cuvântă tote 
tonurile cari stau în legătură cu cura- 
giulă și frica sa. Elă cunosce sunetulă 
tunului, der nu’lă aude bucurosă în 
bătaie, când vede soți de ai lui împuș- 
cațl. Tunetulă noriloră asemenea nu-i 
este plăcută.

Calulă se sparie de ori și ce sunetă 
de ori-și-ce lucru neobicinuită, de ună 
stegă ce fâlfăe, de ună vestmântă ce 
fâlfăe pe ferestră afară. Elă calcă cu 
grijă pe pămentulă plină de petri, trece 
cu grijă prin ori-și-ce vâlcea, prin orice 
rîu. Elă tremură când umblă pe cără- 
rușele din munte, elă scie că în josă de 
elă se află adâncime, și decumva va lu
neca nu se pote opri de nimica. De 
fulgere se teme grozavă, când este vi- 
foră asudă de frică ca să nu fiă trăs
nită. Decă cumva plecă vr’ună cală și 
fuge de frică atunci cei celă însoțescă 
de comună ’lă urmeză și mărindu-li-se 
la toți frica și spaima îșl facă vântft și 
fugă ca turbați pănă ce se lovescă de 
vr’ună deală seu stâncă. Câtă nenoro
cire nu pricinuesce atunci acestă animal 
de altcum cu pricepere, ascultătoră și 
binevoitoră, care ascultă bucurosă de 
domnulă său seu de servitorii, c’ună cu
vântă de orl-și-cine care lă tracteză 
bine!

Calulă scie să se mire, der scie să 
se înspăimânte de ori-și-ce lucru neîn
semnată ca și ună copilă. Prin o trac- 
tare rea, prin sudălmile și bătăile servi- 
toriloră, câți cai ascultători nu au fostă 
stricați.

Siugura plăcere adevărată o sâmte 
calulă atunci când fuge. Elă este dela 
fire ună călătoru. Numai așa de plăcere 
fugă dile întregi caii cei sălbatici de prin 
unele locuri din America. Când pășu- 
neză ei facă totă felulă de posne. Ba 
se află cai de aceia, cari în totdeuna 
neliniștescă pe alții, cei tineil întărită și 
pe omeni.

Plăcerea calului de a fugi împreu
nată cu nobilitatea lui este în stare a 
îndeplini în ipodromulu (locu de alergare 
pe întrecute) romană lucruri de necre
zută. La ună semnă dată caii suntă gata 
a începe fuga pe întrecute, ei rînchează 
și bată din piciore plin de nerăbdare și 
unulă voesce să întrecă pe celălaltă. 
Nimeni nu călăresce pe ei, nimeni nu le 
spune ce se facă, nimeni nu-i împin- 
tenă ; ei sciu ce au să facă. Fiă-care se 
împintenă pe sine, și este împintenată 
de fiă-care dintre ei. Și acelă cală, 
care a ajunsă mai ântâi la țîntă să la
udă elă pe sine, și este lăudată și de omeni. 
Ei suntă pentru acesta tare simțitori, 
der totuși nu se bagă de semăla cei în
vinși nici o ură seu pismă față de în- 

vingătoru. Plină de simță de onore, 
calulă îșl strică câte odată șieșl, fiindcă 
voesce să fiă totă înainte și ar fugi pănă 
ce ar muri, de cumva nu este oprită in 
fugă. Pe unii cai trebue să’i lași totă 
înainte; unii fugă numai când vădă pe 
alții înaintea loru fugindă, der mai în 
urmă totuși nu voiescă să rămână îna
poia acestora; alții fugă împreună nu
mai cu cunoscuțl, eu prietini. Ce simță 
de onore nu se ivesce la alergările cai- 
loră din Anglia !

Calulă este capabilă de .ori-și-ce 
mișcare, elă iubesce și uresce, este^pis- 
măreță și poftitoră de a șl răsbuna,-.plin 
de tone și de m. a. Cu unii cai să nă- 
răvesce, cu alții de abia se pote nărăvi 
seu chiar de locă. Elă cunosce și în
țelege căutătura omului. Despre cală se 
istorisescă lucruri forte multe. Pe dom
nulă său celă mortă nu’lă părăsesce.

Nici ună cală nu este asemenea ce- 
luialaltă. Unulă mușcă, este răutăciosă 
și necredinciosă, credinciosă și blândă 
celalaltă. De răni nu se înspăimântă, 
merge cu curajă în bătae, și more vite- 
jesce în urma răniloră sale — liniștită 
bagă de semă că de elu se apropiă 
mârtea. (Va urma).

Povețe.
Cum se poruescî „caii cu năravu"? 

Se întâmplă adeseori, că caii dela căruță 
stau în locu în drumă, „au năravă“ și 
nu-i poți face să plece, decă i-ai 
bate câtă de tare. Mijloculă de a-i porni 
este, să le bagi pământă în gură. Calulă 
se trudesce să scotă pământulă din gură, 
uită de îndărătnicia și plecă.

Contra împunseturei de albine. 
Cu câtă aculă albinei rămâne mai 
multă timpă în rană, cu atâtă se varsă 
mai multă veninnulă, care se află în elă. 
De aceea îndată după împunsătură scdte’lă 
suge ori storce rana și o unge cu scui
pată, ori cu miere, . (la casă de nevoiă 
sdrobesce albina, care te-a împunsă și 
ungete cu ea). Se mai pote unge rana 
cu lapte dulce, cu pământă muiată cu 
zemă de cepă, zemăde tabacă, murătdre, 
oțătă, spirtă de salmiacă și oleu de car- 
bolă.

MULTE SI DE TOATE.

Lupta cu unu ursă.
In comuna Ohegy din comitat ilă 

Sohl se duse o femeiă sărmană, dim
preună cu fiica ei de nouă ani în pă
dure, ca să strîngă bureți. Umblândă ele 
încoce și încolo prin pădure, deodată le 
eși înainte din desișă ună puiu de ursă. 
Băiata luă o ramură uscată și îi dădu 
câteva ursului, care începu să se vaete, 
In curândă veni asupra loră o ursoică 
sbierândă înfricoșată, și cu o singură lo
vitură culca pe țăranca la pământă. Vâ- 
4ândă fata, că mamă-sa e în primejdiă, 
sări în spinarea ursului, apucându-lă și 
scuturându-lă totdeodată de urechi. Cu- 
ragiosa fată începu să strige și să sbere 
ursului în urechi. Surprinsă ursulă de 
acestă atacă fără de veste, lăsă din ghiare 
pe țăranca, care zăcea la pământă, și 
smulgându’șl urechile din mânile fetei, 
o luă dimpreună cu puiulă ei la sănă- 
tosa . Cu multă greutate conduse acasă 
biata fată pe mumă-sa, care și acum 
zace bolnavă în urma răniloră primite 
dela ursoică. Patru dile după acestă în
tâmplare nefericită, se făcu o gonă de 
urși și unui vânătoră îi succese printr’ună 
glonță să ucidă ursoică.

Nebunia religioeâ.
„Jelisawet Westnik“ din Cherson is- 

torisesce următorulă casă de nebuniă 
religiosă: Lemnarulu Gravrilo cetea de 
multă vieța sfințiloră și a martiriloră și 
se distingea prin rugăciuni necontenite 
și posturi. La PascI făcândă mătănii în 
biserică, așa de tare s’a lovită cu frun
tea de podine, încâtă totă i-s’a sângerat. 
Când era să’lă scotă din biserică strigă: 
„Cine se atinge de mine, îșl ia păcatele 

mele âsupră’șl11. De curândă omulă îșl 
bătu în piciore cuie de ună degetă și 
jumătate de lungi. La sfatulă nostru, 
ca să se lase să-i școtemă cuiele, răs
punse : „Nu suntă piciorele vostre!“ In 
piciorulă stângă își bătu patru, în celă 
dreptă trei cuie, anume prin talpă, ast- 
felă că vârfurile se vedeau bine d’asu- 
pra. Scoțându-i-se cuiele cu multă greu
tate, nenorocitul^ privea la picibrele lui 
sfâșiate și dise: „Ce felă de piciore sunt 
astea? Așa li-se cuvine, de ce ducă 
omulă la păcată. Sfântulă Macarie încă 
șl-a bătută cuie în piciore și juca în 
cârciumă.u

•*:

*) Din anecdotele adunate de E. Ttâicanu.

Fulgeră în forma globului.
Se dice, că s’a observată mai ade- 

seorl pe ceră fulgere în forma unui globă, 
der totdeuna s’a combătută acâsta, <Ț- 
cândă că e numai o părere individuală. 
Intr’ună diară nemțescă „Humbold" pu
blică ună profesoră seminarială cu nu
mele Classen, că acesta nu e închipuire, 
ci într’adevără esistă astfelă de fulgere. 
Susnumitulă profesoră afirmă, că ar fi 
vâdută împreună cu copii sâi, în diua 
de Rusalii în 9 Iunie st. n., cu ocasiunea 
unei furtuni mari, ună globă albă de focă 
de ună diametru de 40 centimetri, dela 
care se răspândeau rade. Acestă globii 
se mișcă spre sudă într’ună timpă cam 
de 12 secunde și deodată dispăru. 
Cinci minute mai târdiu reapăru, erășl 
din loculă unde dispăruse și se mișcă 
pQ acelașă drumă îndărătă. In timpă ce 
de amândouă orile s’a observată acesta 
de mai mulțl, nu mai încape îndoielă, 
că e faptă. Pe când tote celelalte ful
gere erau de o colore galbenă, globulă 
de focă era curată albă.

Infrumsețare periculosă.
Din Londra se scrie: Unei dame 

americane, anume Miss Chancey, care 
avea obiceiulu a’șl unge obrazulă cu fe
lurite unsori otrăviciose, în credința că 
se face frumosă, i-s’a întâmplată ună 
mare neajunsă. Amestecândă șorecidică 
cu acrelă de pucidsă și cu argintă viu, 
s’a unsă cu atestă unsore și a făcută și 
baiă de pucidsă. Câtă ai da din pălml 
Miss Chancey s’a făcută negră ca ună 
arapă. Acum șede’nchisă acasă căutân- 
du-se cu medici, ca să’șl redobândescă 
colorea de mai nainte a feții. Der după 
cum spună aceștia, are să trecă multă 
vreme pănă atunci. Astă întâmplare 
pote fi învățătură de minte pentru cele 
ce se spoiescă pe obrază, ca mai bine 
să rămână cum le-a lăsată Dumnedeu.

*
Ce a’i învățată la mine ?

Ună băcană vrea să dea drumulă 
unui băiată, care nu’i părea destulă de 
inteligentă. — Dragulă meu, îi dise, nu 
potă să te țiu, căci nu’mi pare că ești 
făcută pentru negoță. Ecă de când ești 
aici la mine, spune dreptă, ce ai învă
țată ? — Am învățată că 950 de grame 
facă ună chilogramă și 3 litre și 50 de 
dramuri o oca. — Ce spui! dise băca- 
nulă. Apoi după ce se gândi câteva 
minute, adause : — Scii ce băete, rămâi 
totă în serviciulă meu.

*

Motivare surprincjetore.
Ospele: Bine domnule birtașă, der 

asta e revoltătoră. . . pânea cu untă 
costă la d-ta cincl-decl de creițarl, pe 
când la concurentulă d-tale din vecini 
costă două-decl și cinci și e porția cu 
multă mai mare. — Birtașulă (după ce 
se gândesce puțină): Asta se pote, der 
atunci — nici nu câștigă multă la ea.

*

Cea mai bună reclamă.
In diua cununiei o fată tînără îșl 

vându clavirulă (pi anulă) și’șl cumpăra 
în loculă lui o mașină de cusută. Băr- 
batulă ei istorisândă cu bucuriă acestă 
întâmplare tuturoră, cu cari se întâlnea, 
fără voiă a ajutată ca, în câteva săptă
mâni să se mărite și celelalte patru su
rori ale nevestei sale.

*

iubirea ,.din principiu."
Baneh'erulă: 'Domnule baronă, am 

băgată de"S'emă că ’ini iubescl fata. Vreu 
șă te previu în pețire; îți dau consim- 
țământulă meu, er ficei o zestre de 30,000 
florini! — Baronulă: îmi ceră mii de 
scuse der eu în principiu iubescă numai 
dela 50,000 fl. în susu /“

Peru frumoșii.
„Privesce numai ce pără frumosă 

are fata asta!1* — „Da, îlă are dela ră- 
posatulă tată-său.“ — „Și elă a avută 
așa pără frumosă ?“ •— „Ba nu, der elă 
era perucară (friseră)!“

Pi de postu.
„Nenișorule, de ce ai pusă astăcll 

pâne în undiță, în locă de rîmă?u — 
„Prostule, nu scii, că astăcll e di de 
postă?

•Și

Exposițiunea din New-Took.
Americanii încântați și escitațl de 

minunile ce le-au vâdută la exposițiu
nea actuală din Parisă, au hotărîtă să 
facă și ei la New-York, o exposițiune 
universală în 1891. Se va destina pen
tru construcțiunile nouei esposițiunl suma 
de 20 milione dolari (100 milione fraud). 
Clădirea priucipală a acestei exposițiunl 
va fi după planurile stabilite pănă acuma 
o construcțiune circulară cu ună diame
tru de 275 metri și înaltă de 150 metri, 
d’asupra, căreia se va ridica o boltă 
compusă de optă caturi din ce în ce 
mai înguste, eiu care celă din urmă va 
ave ună eiametru de 50 metri. Nivelu
rile diferite ale caturiloră voră fi legate 
prin coste înclinate pe care trăsurile 
voră pute se circuleze. Precum se vede, 
noua constructiune cu imensele ei di- 
mensiunl, va fi ca architectură, o imita- 
țiune a străvechiului turnă Babelă înainte 
de amestecarea limbiloră.

Din traista cu minciunile.

OPistolul-iS. și p-vușca,*).

înainte de desrobirea Țiganiloră, îi 
perise din casă unui boeră ună cesă de 
argintă. Elă chiămâ pe vătafulă și îi 
dice:

— Adună pe toți Țiganii acuma 
numai decâtă sub cerdaculă meu despre 
grădină și încarcă ună pistolă, pentru 
ca sâ’i fad pe fiă-care să jure și sâ să
rute pistolulă încărcată ; erpe celă care nu 
va face acestă jurămentă, să’lă dai de
oparte sub pază bună, că mi s’a furată 
ună cesornică.

— îndată, cuconule.
Ese vătafulă și face cum i s’a disă; 

er ună Țigană strigă:
— Coconașule, logofete vataje, să 

fiă pușca hincarcata dă șepte-decl dă 
mii dă ori, o sărută, deu c’o sărută, er 
gângania dă pistolă — na !

— Tu der ai furată cesorniculă 
boerului ?

— Aoleu! Păzește Domne !
— Te păzesce pănă te nimeresce, 

Mai bine spune dreptă....
— Daca sărută pușca, să fie încăr

cata câtă casa, de!
— Sărută der pistolulă.
— Ba pistolulă nu’lă sărută, sa ma 

pui... pă focă macar!
— Da de ce, Țigane ?
— Ș’inca mai hintrebl, logofete va

taje, cocone hispravnice? Da nu’lă 
vedl câtă e dă scurtă? Că n’apucl sâ 
te-atingl dă elă, ș’a și eșită glontele; er 
din pușca săraca mai trăiești o cji hin- 
trega pîn sa dea dintr’însa câtă a hin- 
ghițită. ____

EvuLgdăxesce.
Ună Țigană mergea înaintea unoră 

băețl pe drumă.
Băeții începură se’lă necăjescă pe 

țigană cjicându’i:
— Cărrrr! Clone.! HâșU Cârrr!
— Aoleu, manca-v’așă ochii! Nu 

mai vorbiți bulgăresce.
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Trageri la sorți.
Losuri dela 1864 s’au sortată Ia 1 

Octomvre următorii numeriii dela seriele 
sortate la 1 Iulie: 39, 91, 114, 121, 127, 
238, 425, 603, 6015, 616, 625, 662, 687, 
827, 866, 968, 1071, 1082, 1111, 1143, 
1322, 1421, 1514, 1727,1901, 1942,1943, 
2132, 2160, 2298,2375, 2407,2411,2538, 
2566, 2853, 2933, 3152, 3186, 3188, 3242, 
3254, 3336, 3369, 3417, 3658, 3694, 3799, 
3823, 3867.

Orașulă Viena s’au sortată următo- 
rele serii: 259, 372, 395, 409, 952, 956, 
996, 1020, 1121, 2106, 2111, 2670,
2822.

Losun Rudolfu s’au sortată seriele: 
222, 243, 269, 271, 272, 402, 492, 611, 
741, 1074, 1121, 1134, 1186, 1261, 1286, 
1333, 1451, 1542,1626, 1661, 1703, 1756, 
1831, 1903, 2176, 2183, 2201, 2278, 2513, 
2622, 2736, 2747, 2803, 2974, 3050, 3116, 
3183, 3194, 3411, 3434, 3438, 3455, 3537, 
3629, 3722, 2758, 3796, 3803, 3857.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 2 Oct. 1889.

Cursulu

Semihțe

4 .

Cu
al

ita
te

a 
pe

r H
ec

t Proțulu per
100 chilogr.

dela pana •

Grâu Bănățenescă • — — —
Grâu dela Tisa 79 8.60 8.70
Grâu de Pesta 79 8 55 8.65
Grâu de Alba-i egala 79 8.60 8.70
Grâu de Bâcska 79 S.60 8.70
Grâu ung. de nordă ’ 79 .—

că o o Prețulu per
Semințe vechi goiulu 5 K 100 cliilgr.

oii noue
O a, dela pănă

Secară 70-72 6.95 7.20
Orză Nutreță 60 62 6.10 6.30
Orză de vinars 62.64 6.80 7.50
Orză de bere 64.66 8.— 9.50
Ovesă 39.41 6.85 7.30
Cucuruză bănăt. 75 4.90 4.95
Cucuruză altă soiu 73- 4.85 4.90
Cucuruză — — —
Hi rișca n — 5.30 5.60

Producte div. S o i u 1 fi

Ruble rusescl - - - „ 122.— „ 123.—
Măl-ci germane - - „ 58.20 „ 58.50
Discontulă 6—8u/n pe ană.

Bursa din Bucuresci din 3 Oct.

Sem. de trif.

§
<d 

o

>5
Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
>»

Seu 
Prune

»>
Lictară

Nuci
Gogoși

n 
Miere

n
Ceară 
Spirtă

>>

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă
rafinată duplu

dela Pesta
dela țeră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buți 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
unguresc! 
serbesc!
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau
brută 
Drojdiuțe de spirt

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

48.

40 — 43’-
43.75 44—

7.30 7 50
56— 56.50

46— 47—
56— 57—

I

122
13.50
17—

123
13.75
17.50

Cursulii pieței USi’iașovii
din 5 Octomvre st. n. 1889,

Bancnote românesc! Cump. 9.46 Vend. 9.47
Argintă românescă - n 9.42 n 9.44
Napoleon-d’or! - - - ji 9.48 H 9.50
Lire turcesc! - - - n 10.72 )) 10.74
Imperial! - - - - n 9.72 n 9.74
GalbinI n 5.58 n 5.60
Scris, fonc. „Albina116u/0 n 101— 11 102 -

» >•. >1 98.50 n 99 —

( FUNDATĂ ÎL 1888. ]

"V alori 7o se cump.
Rentă română perpetuă 1875 57o 98—
Renta română amortisabilă . . 5% 98—

dtto.................................... 4°/o 82.'/,
Renta rom. (rurale convertite) 67o ioi.’A
Oblig, de stată C. F. Române 67o —.—

idem idem .... 5% —.—
Imprumutulă Openheim 7866 . ——
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 5% —.—

idem idem din 1884 5% —.—
Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —
Cradit fonciară rurală . . . . 7"/o 102.

♦ir idem idem . . . . 5°/„ 96.60
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci T/o 102.3/.

idem idem .... 6°/0 101—
idem idem . . . . 5°/o 91-7,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 73—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250—

Banca Națion. uit. div. 73.35
V.N.
500 1066—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 282—
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200 264—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 113—
Soc. Bazalt. Artif. ult.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 250—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —.—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 ——
Societ. de Constr. uit, div. . . - 104—
Societ. de Hârtie uit. div. . . — —
Agio în Bursă.............................. — 0.02'/,
Rubla de hârtie......................... ——

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

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă . - - - 83.60
Renta de argintă austriacă - - - - 83.70
Renta de aură austriacă ----- 110.50
LosurI din 1860 ------- 138. -
Acțiunile băncei austro-ungare - - 922.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 315.60 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.50 
Galbeni împărătesc!.................................. 5.68
Napoleon-d’or! -------- 9.50
Mărci 100 împ. germane . - - . 58.57'/
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 102.06

Cursnlfi la bursa de Viena
din 4 Octomvre st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 99,90
Renta de hârtiă 5°/0 - - - - - - 94.90
Imprumutulă căiloră ferate ungare - 114.90 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.99
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - -
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostu ungare (3-a emis’une) - - 112.70
Bonuri rurale ungare ----- 87.80
Bonuri cu clasa de sortare - - - ------------
Bonuri rurale Banatu-Timișă - - - —.—
Bonuri cu cL. de sortare - - - - —.—
Bonuri rurale transilvane - - - . —.—
Bonuri croato-slavone.......................105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ------- 99.50

TIPOGRAFIA

Tergulu de rîmători din Steinhruch. La 30 
Sept. n. starea rîmătoriloră a fostă de 110.001 
capete, la 1 Oct. au întrată 2030 capete și au 
eșită 888 remânendă la 1 Octomvre ună nu. 
meru de 120.143 capete. — Se noteză: marfa un. 
guriscă veche, grea dela 41 cr. până la 41— cr. 
marfă ungurescă tineră grea dela 45’/2 cr. pănă la
45 cr., de mijlocii dela 45 cr. pănă la 46 cr. 
—ușoră dela 46 cr. pănă la 47 cr. — marfă, 
țerăne'scă grea dela 41 pănă la 42— cr. — de 
mijlocii dela 44 cr. pănă la 45 cr. ușoră dela
46 — cr. pănă la 47 cr — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
înse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlocia dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 43—44 cr. tran
sito, mijlociă. grea dela 43‘/2—44'/, cr. transito, 
șudră dela 45—46 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4'/,.

Nici ună preparați! nu pote s6 în- 
trecă balsamul!! D-rului Rosa, (Dr. Rosa’s 
Lebensbalsam), dedrece renumele său se 
baseză singurii numai pe efectulti esce - 
lentil în tote cașurile de bole de stomach u 
și în ce privesce efectulă rămâne neîn
trecută. Balsamulu D-rului Rosa din far
macia lui B. Fragner în Praga se afla 
în tote farmaciile.

Editorii și Redactorii responsabilă.
Dr. Aurel Mureșianu.

( FUNDATĂ ÎN 1888. )

BRASOVU, PIAȚA MARE No. 22.
J * J

Acestu stabilimente. este provedutti cu cele mai nouă mijloce tehnice și asortata cu totu 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
ori-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:

4M
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M

H
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H 
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M 
H 
R
M 
H 
fl

CĂRȚI DE SCIINTĂ,
LITERATURĂ SI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUB.tr. ARGINTĂ ȘI COLORI.

ț — rtl

fi

II

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SBRVICIUEI.

——
PROGRAME ELEGANTE.

MW
INDUSTRIALE, de HOTELURI și RESTAURANTE.

—COMPTURI, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE,PREfURl-CURENTE ȘI DIVERSE ANUNCIURL
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

BILETE DE INMORMENTĂRI.

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

+ 
+ 
t 
♦
♦ 
+
♦ 
♦
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3E3E3E3E3E3E3E3e3e3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3£3E3£9E9E3e3E^

I

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră straă. Comandele din afară îugămu a le adresa la’
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mai numerosă cli-
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171,3—3

I

Vpi'f's iQPiî'J’fl Qoîirlo hlait verbreniic cin Hîiiftcrdjen
V UI idlolzlllu OuIIWdl&U OUILIU. bes Stoffes, voit bem man faitfeu 

will nnb bie efivaige Dcrfdlfdnutg tritt fofort 511 Cage: <Ed)tc, rein gcfdrbte Seibe ft ci uf elf fofpvt 
jiifammcn, vcrfofdit balb nnb Iținterlafit iventg 2lfd;e non ganj fyellbraunlicbct ^arbe. — Derfalfcfyte 
Seibe (bie Icidjt fperfig tvirb nnb bridjt) breniit langfam fort, namentlid; glimmeit bie „Sd;n|j= 
fdbett" mciter (menu fel;r mit ,țarbftoff crfdpvcrt), nnb bintcrlafit cine bmtfelbraune Jifdie, bie 
fid; im (Segenfațj jur edjten Seibe nid;t trdnfelt, fonbern friimmt. fțerbriieft man bie ilfdțc ber 
ccbtcn Seibe, fo jerffditbf fie, bie ber verfdffdjtcii nid?t. Pas Seibenfabrif=Depot von <4. Henne- 
berg’ (K. n. K. fjoffief.), Ziiricli, verfenbet gem Bluffer von feincn cditen Scibcnftoffen 
an jjebermaim, nnb liefert ciiuelne Koben uiib game Stittfc xoflfrei in’s Bans.

institutu de credită și de economii
UTilieila Erasovu.

Amanetezi mărfuri 

cu interese de 6 pănă la 7% 
în sensulu regulamentelor^ ei releritore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.

Informațiuni mai de aprope se potu lua 
Silnicii în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

pentru

POSESORII DE PIANURI
Ună tehnicii de pianurl, care a lucrată în cele mai mari 

și renumite stabilimente pentru construirea de pianurî din 
Germania și Austria (ale Vienei), și care este forte deprinsă 
cu cele mai noue invențiuni și îmbunătățiri la mehanismulă 
pianuriloră cu onore se recomandă pentru reconstruiri, pentru 
îmbrăcarea cu piele nouă, precum și pentru reparaturi de totu 
soiulu.

Asemenea accordeză în modulă celă mai exactă ori-ce 
instrumentă.

lohann Strobel
TTlita, Sclxeilor-cL 3STo. 136.

lfBSU
ie st. n. cancelaria advocatului

lOSIFtr PUȘCARIU
se află în

PIAȚĂ No. 90, ETAGIULU I.

g EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS.
I| GRAND HOTEL DACIA B
g 41. Boulevard St. Michel. Paris. Q
X Hotelierii românii. Bucâtâriâ românâ-fraiicesâ. X
X 104,25—25 X
kXXXXXXXXXXXXXîmWKXXXXXXOXilC/

Efectueză la cașuri de strămu
tare dintr’uuG loch. într’altulti cu 
calea ferată, cu vaporulu și pe șosele 
transportul^ obiecteloru prin

CARELE LORU PATENTATE
pentru

TRANSPORTUL DE MOBILE
ce se închidă. Fiindh aceste cară 
tapetate completă înăuntru și așe- 

Q-date pe arcuri se economisesce îm- 
q pachetarea precum și descărcarea 

și reîncărcarea obiecteloru.

ti 
ti 

ti 
ti 
ti 
ti 
ti 
ti 
ti 
ti 
ti 

125,11 9 
o 

ooooooooooooooo

de spălătoria și pentru calcatulu ru- (j 
feloru cu lustru.

Subsemnatulu primesce tbte 
comandele aparținetore de a- 
cestă ramură, și se rdgă pen
tru o câtu 
entelă.

Cu

s
lil
(!)
0

oo
0

înaltă stimă
I. Cari Kînn

Q TTlița negră ÎSTo. 385 (j)
X (vis-ă-vis de casarmă). q
00000000000000-00

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei*̂  
ă 5 cr. se potd cumpăra în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Ajutorii grabnicii și siguru
pentru

SUFERINȚE BE STOMACHU.ȘI URMĂRILE ACESTORA!'
Mijloculă celă 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 balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă- 

măduitore se davedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilorb, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medica menții de casă poporalii.

Sticla, mare costă 1 fi., naică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoștință stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚl!!!
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 hârtia groși 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 provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă se pote procura numai îu

JDepositvxl-ă. prioa-cipaliA alvt proclxi.cfetor’m.l'VLÎ

B. Fpagrwr,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru

Prag 205—3.
In HCndape.Mln: la farmacia I. von Tbrdk.
Tote farmaciile din Brașovii, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

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

(JF’ra.g'er "U'xi.i'v-ersa.l-IEHÎa.-m.ssa.lToe)
unO medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloră și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunealap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu. ca’rbuncule : copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumorea glanduleloră limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile. 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulu celu mai scurtă; la cașuri înse, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celu mai scurtă fără dureri, 

cutiore â 25 și 35 cr.
FIȚÎ ATENȚII

De orcce alifia de casă universală de Praga se imiteză 
forte desu, făcu 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, suntă înfășurate în hârtia roșia pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
nnea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
clute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(G-elx6r-ZBa,lsa,m.)

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

58,26—12

Dentistnlii l> GUST
s’a întorsu din călătoria, ce a întreprins’o pentru a se recrea, 
și ține consultațiuni ca și mai ’nainte dela 9—12 și dela 2—5 ore.

Târgulu pdmeloru No. 93 ►

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

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.,,
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


