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Amu 4isu nu de multu, că su- 
fletulâ Românului, ca și al& nației 
lui, este caracterulu său naționalu 
românescti, care se arată în vieța, 
semțulu și obiceiurile sale româ
nesc], De va pierde elu sufletul u 
lui și va câștiga lumea întregă, ce 
va pute da în schimbă pentru elu?

Acum vine chiar o fbiă ungu
rescă dintre acele, cari cu ori-ce 
prilegiu își arată pe față dușmănia 
loru față cu naționalitățile nema
ghiare, și întăresce indirectă vor
bele nbstre, scriindă despre locui
torii din provinciile, ce le-a cuce
rită Germania dela Francia la 
1870/1, Alsația și Lotaringia.

Cancelarulă germană de acțî, 
Caprivi, a cțisă adecă în parla- 
mentulă germană, că trebue să 
se susțină și în viitoră măsurile 
înăsprite în privința pașaporteloră 
la granița francesă, deorece Ger
mania nici pănă acfi n’a putută 
câștiga simpatia Alsațianiloră, 
cari încă totă sâmtu cu Francia 
și cu Francesii.

Acesta, cjice foia ungurescă 
„Budapesti Hirlap“, despre care 
vorbimă, vine de acolo, că desvol- 
tarea istorică și tradițiunea este 
mai tare decâtă tâtă sciința băr- 
bațiloră de stată și totă învăță
tura, ce-o dau profesorii germani, 
ba e mai tare chiar decâtă natura 
însă-șl.

Din purtarea Alsațianiloră — 
adauge numita fâiă — putemă 
trage învățătura seriâsă: că pu
terea semțului în popore este mai 
mare, decâtă ori și ce altă pu
tere politică, ea stapânesce pe 
bmenl așa de tare, încâtu nu rău- 
șesce față cu ea nici o dovadă, 
nici o seducere și nici o asuprire. 
Ele ascultă de putere, der senti
mentele inimei loră, sufletulu loră 
nu le dau pentru lumea totă.

Trebue der se se țină semă de sen
timentele poporeloru, și acela bărbatu 
de statu, care și-ar întemeia po
litica sa. pe semțulă națiuniloru, 
va fi tare, acela însă care se va 
pune împotriva acestui sâmțu, nu 
va dobândi nimicii.

Așaderă fâia ungurescă recu- 
nbsce, că puterea sâmțului în po- 
pbre este mai mare, ca ori-ce pu
tere în lume și că zadarnice suntfi 
tbte încercările de a se împotrivi 
acestui semțu, care formeză sufle
tulu unui poporu.

De ce atacă der politicii unguri 
de tagma lui „Budapesti Hirlap41 
necurmată semțulă popbreloru ne
maghiare, de ce nu voru se țină 
semă de acestă semțu, pe care 
nu’lu pbte nimici nici unu felu de 
seducere ori asuprire?

Și decă Germania, cea mare, 
puternică și cultă nu pbte birui, 
de a face ca Alsațianii se se la- 
pede de semțulu loru, cum voru 
birui o mână de Maghiari, cari 
n’au nici putere, nici cultură de 
ajusă, a face ca 4ec© milibne de 
N emaghiari se se desbrace de sem
țulu loru, de caracterulu loru na
țională ?

Politicii unguri facă cum elicea 
vechiulă autoră clasică romană: 
ei vedu ce e mai bună și totuși 
urmeză ce e mai rău!

Nici celă mai mică semnă de 
înt-ârcere de pe calea prăpăstibsă, 
pe care a apucată politica șovi- 
nistă maghiară, nu se vede. Dim
potrivă, vedemă cum își dau si
lința cei dela putere, de a se 
amăgi ei pe sine, că nici nu mai 
esistă o cestiune a naționalităților  ̂
în statulă ungară, că prin urmare 
nu mai trebue să se țină semă de pu
terea semțului ce stăpânesce pe Ro
mâni, Germani, Slovaci, Sârbi ș. a.

Care va fi resultatulă acestei 
nenorocite politice?

Foile loră înse-și o spună: că 
nu voru pute dobândi nimicu, că 
voru fi în totdeuna slabi, pentru-că 
nu’șl întemeieză politica loru pe 
sâmțulă popbreloru.

Și la nici unu poporu din Ar- 
deală și Țera ungurescă nu este 
puterea sâmțului mai mare ca la 
Români. Veacuri întregi de cea 
mai grea asuprire n’au putută se 
sdruncine sufletulu Românului și 
în mânia tuturoru încercăriloru 
dușmane din cțilele nbstre, Româ- 
nulu își va păstra caracterulu său 
națională, semțulu și obiceiurile 
lui, și va sosi timpulu, când băr
bații de stătu se voru convinge, 
că trebue se țină semă de simțulu 
Românului!

ZKexrista politică-
Dinăuntru. Cestiunea sporirii efecti

vului de pace ala armatei comune întâm
pină îu comisiunea militară a delegațiu- 
nei ungare mare oposițiă, fiindcă, clică 
delegații, acestă sporire va sgudui fi
nanțele monarchiei pănă ’n temeliă. Mi- 
nistrulă de răsboiu br. Bauer a răspunsa, 
că in împrejurările de față numărulă ar
matei în timpii de pace trebue sporită. 
Singurulă mijlocă în contra ori că
rei discusiunl zadarnice e să i-se voteze 
100 milione fl., cu care sumă să întâm
pine cheltuelile necesare ou sporirea ar
matei, care e inevitabilă, și cu alte mă
suri și pregătiri militare. Unii din dele
gații unguri au ceruta, ca ministrulă de 
răsboiu se fia cu orl-ce chipu abătută dela 
planurile sale fi sS se respingă ori-ce în
cercare, care ar fi de natură a conturba si- 
tuațiunca financiară. In urma declarațiu- 
nei ministrului de răsboiu însă, că va 
ține semă de starea financiară și că ces
tiunea sporirei efectivului de pace încă 
nu e pregătită și nici planuri positive 
nu s’au presentatO, comisia militară a 
hotărîtO să nu ia în acestă cestiune nici 
o posițiune. De altmintrelea sumele cerute

de ministrula de răsboiu în bugetula es- 
traordinara pentru prafula fără fuma și 
alte măsuri militare au fosta votate de 
comisiă. In casa când încă în anula a- 
cesta va fi necesitate de sporirea efec
tivului f&.pace ală armatei, atunci e 
probabîlo, că ?oja fi convocate delega- 
țiunile în sesiune estraordinară; er pen
tru a se pută realisa acestă măsură mi
litară îngreunătdre pentru contribuabili, 
voră fi convocațl la serviciula activă 
anulă ântâiu ală reservei și cei trei ani 
dintâiu ai reservei de întregire, așa dâr 
serviciulă activa se ridică la patru ani, 
ceea ce e prevăzută pentru casă de ne
cesitate și în noua lege militară. Scumpă 
și grea pace, mai grea decâtă răsboiulă, 
care în fine totă nu se va pute evita.

Marți în 6 (17) Iunie s’a ținuta în 
Sibiiu congresulă Sașiloră ardeleni, ce fu
sese anunțata, cu scopă de a se stabili 
ună programă nou, în loculă celui dela 
Mediașă din 1872 și celui dela Brașovă 
din 1881, pe basa căruia să se potă sta
bili o unire între diferitele partide să
sesc!. După noulă programă, activitatea 
poporului săsescă se va desfășura în co- 
mitată și în comună, în biserică și în 
șcâlă, pe tărâmulă industriei și econo
miei, desvoltându-le și întroducândă 
cele mai nouă întocmiri; se recundsce 
dualismulă, limba ungurescă ca limbă a 
statului, și ideia de stată a coloră dela 
putere, pe care programulă o declară de 
îndreptățită ; se cere să se îndrepte „gre- 
șela" ce a săverșit’o legislațiunea față 
cu Sașii la resolvarea drepturiloră urba- 
riale pe domeniile Săliște și Tălmaciu; 
deputății dietall sași potă face parte din 
ori-ce partidă din dietă, care stă pe 
basa pactului dualistică din 1867. In- 
tregă programulă face impresiunea, că 
Sașii au renunțată la ori ce luptă poli
tică națională, s’au supusă celoră dela 
putere. Acestă capitulare a făcută mare 
bucuriă între șoviniștii Unguri, dintre 
cari unii mai iau și în rîsă pe Sași. „Ko- 
lozsvar" de esemplu îi laudă și ’i nu- 
mesce „înțelepți," că au recunoscută ideia

FOILETONUL^ „GAZ. TBANS." sciu, că întru în pământă, der mâne 
trebue arata, sămănată și grăpată ca 
stratula, că de unde nu, îu diua urmă- 
tdre n’o să am norocă și râdă în ela. 
Rogu-te deci, frate, să vii să mergi tu 
în locuia meu cu slugile la pământă, 
și decă veți merge, bine să vă purtațl, 
ca să’la gătațl de arata și sămănată 
pănă de cu seră. Dreptă răsplată ți-oiu 
da și ție patru mierțe de grâu să le se
meni unde vei vre îu unuia din pămân
turile mele, ca să ai și tu biettt cu ce 
să’țl hrănescl copilașii."

— „Prea bucurosă, frate," <j^se 
racula. „Fii liniștita, încrede-te în mine 
și du-te cu Dumuedeu. Eu creda, că le 
voma isprăvi fote după cum doresc!, 
și’ți mulțămesca din inimă, că’țl aduci 
aminte de sărăcia și de copilașii mei."

A doua t|i desă-de-dimineță, săra- 
culă se scolă, deșteptă pe slugile fratelui 
seu din somntt și în curânda cinci plu
guri cu câte patru boi ieșiră din curtea 
bogatului, se îndreptară spre pământulă 
de după Cheiă și hois Negrule, na Surule, 
cea Juncane, pănă de cu seră, când pă- 
mântulă era arata și sămenata după cu
viință, ba i-a mai rămasa vreme săra
cului se semene și cele patru merțe, 
ce i-a data voiă bogatulu se le semene

pentru ela, pe unuia din pământu
rile lui.

Când se ’ntorceau dela plugh și 
erau aprope de satO, c|ise unuia dintre 
slugi :

„Unde-i săcuricea dela pluga? Nu-i 
la locuia ei! N’ațI luat’o voi care-va?“

— „Nu,1: răspunseră ceilalți, „nu-i 
la noi. P6te va fi rămasa colo la pă- 
menta, de nu s’o fi pierduta pe druma“.

Și unde’mi începură să se sfădescă, 
să se înjure și să se batjocuresoă unuia 
pe altuia pentru securice. Toți se ’mbiau 
și nici unuia nu voia să plece îndărătă 
după securice, pănă în cele din urmă se 
duse fratele bogatului, căci, vedl Dâmne, 
îi era rușine să aibă fratele său pagubă 
sub îngrijirea lui.

Mergânda, săracula se uita și din- 
cdce și dincolo de druma, da de cumva 
s’o fi pierduta securicea pe drumO. Der 
îndeșerta, căci ela ajunse căutândfi pănă 
la pământulu, care’la arase și sămănase 
mai în urmă, și acolo a aflata securicea, 
unde o pusese eltt.

VrendO să pornescă cu securicea 
cătră casă, i-se năzăresce ceva înaintea 
ochilorO, o formă de omă umblândă de- 
alungulfi pământului, când plecându-se, 
când sculându-se.

Omulă săracă nici vorbă să-i fiă 
frică. Alergă tiptilă-tiptilă cătră forma 
de omă, o apucă de capă și o întrebă :

„Cine ești tu și ce cauți aici în capă 
de nopte?!"

— „Lasă-mă, dragulă meu," răs
punse forma de omă, „că eu sunt no- 
roculă fratelui tău celui bogată și firele 
de grâu, cari au rămasă afară, le bagă 
în pământă, er pe cele cari au apucată 
prea afundă le scotă mai afară, ca grâulă 
totă deodată să resară."

„Bine, prietine, ești vrednică de 
laudă, dâr eu să nu am norocă? Sunt 
așa de săracă, de nu’ml afli păreche."

— „Ba ai și tu, cum să nu ai, der 
noroculă tău este noroculu noroceloră, 
mai mare peste tote norocele."

„Decă noroculă meu este noroculă 
noroceloră, de ce eu sunt așa de săracă?**

— „Hei, prietine, pentru-că noro- 
culă tău nu-’țl portă grija ta; elă șede 
numai pe divană scumpă, cu pipă de 
spumă în gură, lângă masă de aură îm
podobită cu pietri scumpe, poruncindă 
altoră noroce să-i aducă focă în pipă, 
mâncări și beuturl alese, și țâță
lica se desfâteză, ca unulă care este 
mai mare — și are din ce, căci tote

Noroculu noroceloră.
— Poveste. —

A fostu odată, ca nici-odată, că de 
n’ar fi, nu s’ar povesti, ca ună purece-a 
plesni.

Au fosta doi frați, unul fi bogata de 
nu scia ce avea la casa lui de atâta bo- 
gățiă, er celalalta săraca lipita pămân
tului, cum s’ar c)ice nici mâță, nici pur- 
celu la casă.

Cela cu bogăția însă n’avea nici 
ună sufleta de copila, er cela săraca 
avea o spuză de copii.

Odată chiămâ bogatula pe frate-său 
la ela și’i clise :

„Scii tu, frate, de ce te am chiă- 
mata la mine?"

— „Sciu, iecă mi i spune," dise 
săracula.

„Ascultă der să’ți spună," începu 
bogatula. „Eu am o pîră mare; mâne 
s’adună toți județii, ca să hotărescă asu
pra ei. VedI tu bine der, că eu mâne 
trebue să merga la orașă, căci nu vreu 
să-’ml perda pîra. Hm, der ceva mă ne- 
liniștesce; tu scii unde-i pământulă 
meu ăla mare de după Cheia, așa-i? Să
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de stata maghiara, cu alte cuvinte că 
li-au ingenunchiata. „Erdelyi Hirado“ 
dice, că partida poporală săsescă a în
cetată a fi partidă politică, și acesta 
lucru face pe cei dela fc ia amintită să 
salte de bucuriă. „Budapesti Hirlap“ nu 
e mulțămita însă nici cu acestă capitu
lare, pentru că, dice ela, Sașii tota mai 
voiesca să fiă separați de Maghiari ca 
unitate națională în locă să urmeze esem- 
plula frațilora lora din Zips, adecă să 
se maghiariseze, pentru că și așa Sașii 
fiindu departe de Germania și de Aus
tria, sunta amenințați în naționalitatea 
lora de Valachii cei cu „nisuințe daco
române11, er nu de Unguri. Foia ungu- 
rescă tota se mângăiă însă cu aceea, că 
Sașii faca bune s rvicii statului „ma
ghiara11 în „contra nisuințelora daco-ro- 
mâneu. Sciinda forte bine1 Sașii, ca și 
calumniatorii unguri, oă nisuințele daco
române constau în firma ■hotărîre a Ro- 
mânilora d’a ’șl păstra și apăra limba și 
naționalitatea lora, d’a-șl recâștiga drep
turile lora și d’a dobândi egala îndrep
tățire în tote pentru toți Nemaghiarii, 
tăce-voru compatrioții noștri sași la in
sinuarea foiei ungurescl, că ei, adecă 
Sașii, lucreză în contra amintitelora ni
suințe ale Româniloră? Așteptăma o lă
murire, pentru că foia națională săsescă 
reproduce espectorările foiei ungurescl 
fără nici una comentară. — „Budapestei’ 
Tagblatt“ se bucură de acestă schimbare 
în purtarea politică a Sașilora, der se 
teme, să nu fiă la mijloca și ambițiuni 
și interese personale, se va arăta însă 
în curândă, decă așa va fi. Jidovii dela 
„Pester Lloyd“ iau peste picioră con- 
gresula și programula Sașilora, Jicândă, 
că Sașii se jocă ca copiii cu pusol de 
tinichea și cu săbii de lemnă, și că să 
nu’șl facă ilusii, că guvernula va schimba 
în favorea loră vr’o instituțiune ori că 
va introduce în raporturile naționalități
lor, și așa destula de delicate, ale Tran
silvaniei una elementa de descompunere. 
„Neues Pester Journal11 încă nu e învoit 
cu particularismulu săsescă, der se bu
cură de manifestația politică a Sașilora, 
cari au încetată a mai fi o partidă a 
naționalităților în înțelesă mai strînsa, 
înlăturânda caracterula federalistică ala 
politicei loră de pănă acum. Așa deră 
resultatula congresului și cuprinsula pro
gramului săsescă însemneză îngenun- 
chiare înaintea celor a dela putere. Vomu 
vede în urma acestui programa, în care 
deja prin amintirea domeniilor Săliștei 
și Tălmaciului se aruncă o căutătură 
chiorîșe asupra Românilor, ce atitudine 
voră observa Sașii față cu Românii, că
rora, precum ne dă a înțelege „Bud. 
Hirl.“, ei li-sunta dușmani!

Dinafară. Despre pregătirile militare 
ale diferiteloru state mari, aflăma intere-

ministrului 
să urmeze 
se va pute 
prin spori-

sânte amănunte în raportula comisiei 
bugetare a delegațiunei austriace. Rusia 
șl-a împătrita în anii din urmă numărula 
batalioneloră de vânători, a provădută 
cu cadre tote divisiile de reservă și a 
sporită cu două numărula corpurilor de 
armată. Germania și-a sporita artileria, 
a formată două corpuri de armată nouă 
și în curândă va forma încă alte două 
corpuri. Franța are unele, din cele 19 
corpuri de armată, de câte trei și chiar 
patru divisii și are intențiunea să du
plice numărula corpurilor sale de ar
mată, așaderă să le urce la 38 de cor
puri. Acestea nu suntă stări, care să 
mai dureze multă, ci, vorba 
de răsboiu Bauer, ya trebui 
o catastrofă, decă pacea nu 
asigura pe altă cale decâtă 
rea armatelor.

De câteva dile in Bulgaria e crisă 
ministerială. Acestă crisă a isbucnită din 
causa dușmăniei ce esistă între minis- 
trulă de esterne și ministrulă de finanțe. 
Mai deunăcjl apăruse în diarulu englesă 
„Times" o corespondență forte rău voi- 
tore pentru prințulu Ferdinandă. Minis
trulă de esterne a fostă învinuită de 
colegii săi, că elă este autorulă acelei 
corespondențe. Este probabilă însă, că 
cestiunea esecuțiunei lui Panița. în con
tra căreia s’a rostită în modă categorică 
ministrulă de esterne, este causa reală 
a crisei. — In urma incidentelor de 
mai susă ministrulă de esterne șl-a dată 
demisia. Der crisa nu se va mărgini la 
acesta, căci ministrulă de finanțe, care 
se hotărîse a demisiona după deschiderea 
drumului de feră dela Burgas, va trebui

I

care acum e demisionată. Etă câte-va 
estrase din acestă notă: „Mai ântâiu se 
arată progresele săvârșite în timpii din 
urmă de Bulgaria, și silințele depuse de 
trei ani pentru consolidarea stării ac
tuale de lucruri, precum și pentru men
ținerea păcii în peninsula balcanică. Fără 
a se cita numele lui Panița, se arată di
ficultățile interne ale Principatului mă
rite de greutățile situației externe. Gu- 
vernulă princiară e convinsă, că Porta 
nu vre să lase pe Rusia să deviă trium- 
fătore în Balcani, și elă stăruesce, ca 
Turcia, conformă stipulațiuniloră din 
tractatulă din Berlină, să ia inițiativa 
recunoscerei Prințului Ferdinand. Decă 
Porta nu va face acesta, Bulgarii îșl re
servă deplina loră libertate de acțiune11. 
In nota sa cătră Portă, guvernulă bul
gară amintesce și situațiunea de nesu
ferită a exarchatului bulgară față cu 
poporațiunea bulgară a Macedoniei, a 
cărei tractare la esercitarea cultului for- 
meză ună mare contrastă față cu tra
tarea ce o întâmpină locuitorii moha- 
medani din partea guvernului bulgară. 
I-se cere Porții, să acorde locuitoriloră 
bulgari ai Macedoniei aceeași libertate a 
cultului, de care se bucură celelalte 
popâre ale imperiului turcescu. Nu 
se pote prevede încă resultatulă acestei 
note.

Franciei de 512,000; ală Germaniei de 
! 492,000; ală Austro Ungariei de 290,000; 
i ală Italiei de 210,000; ală Angliei de 
j 221,000; ală Turciei de 182,000; alu Spa
niei de 131,000; ală Olandei de 66,000; 
ală Belgiei de 43,000 ; ală Danemarcei de 

' 43,000; ală României de 35,000 ; ală Sve- 
I diei și Norvegiei de 33,000; ală Bulgariei 
de 32,000; ală Greciei de 26,000; ală 
Portugaliei de 24,000; și ală Serbiei de 
13,00.

Efectivulu de răsboiu ne putemă în
chipui câtă este de colosală. Rusia are 
ună efectivă de răsboiu de 2,264,293 

; ostași, afară de glote, armata teritorială 
i și marină, — se înțelege, că numărula 
: acesta cade numai pe Rusia europenă; 
Ft uncia dispune de ună efectivă de 
răsboiu de 1,788,300; Germania pote 
pune pe picioră de răsboiu 1,492,104 
omeni; Italia 733,312 ; Anglia 570,000; 
Spania 450,000 
ostași.

Decă bine 
litară italiană^, 
lor mai mari
1890 este la olaltă de 4,055,440,000 
franci. Așaderă mai multă decâtă patru 
miliarde. Din bugetulă acesta se vine 
pentru armate 3,189,000,000, er pentru 
marină 866 iniliâne. In bugetulă acesta 
suntă socotite numai bugetele Rusiei, 
Franciei, Germaniei, Austro-Ungariei, Ita
liei și Angliei. Din suma acesta pe fiă- 
care locuitor se vine : în Germania 20'69 
franci, în Anglia 16’92, în Francia 16’66, 
în Italia 10’23, în Rusia 8'54, er pe ună 
contribuabila din Austro-Ungaria 7’96. 
De aici dâră se vede lămurită, că avu 

■ dreptate ministrulă comună de răsboiu, 
când a disă în delegațiunl, că monarchia 
năstră cheltuesce 
în proporția cu 
tote acestea câtă 
acestă sarcină.

„Monitorulă
(Ludovika Akademia Kdzlony) dă nesce 
lămuriri interesante asupra pulberei fără 
fumă. Numitulă organa dice: Pănă 
acum Francia și Germania suntă provă- 
dute cu prafulă fără fumă, der numai 
cea dintâiu este provăcjută cu elă așa, 
încâtă să’lă pâtă folosi esclusivă într’ună 
eventuala răsboiu. Sunetulă ce’lă pro
duce prafulă fără de fumă e fârte slabă, 
așa încâtă abia se pote audi la o anu
mită depărtare. împrejurarea acesta e 
fârte avantagiâsă pentru pedestrime, 
fiind-că nu se mai pote răspunde focului 

direcția de unde vine împușcătura, 
și mai bătătâre la ochi deosebirea, 
se află între vechia și noua pulbere 
pușcă, fiind-că pe când cea dintâiu,

decă se aprinde în aeră liberă, produce 
ună fumă mare, pe atunci cea de-a doua 
s’aprinds liniștită, fără sunetă, cu flă
cări vii și cu fumă, care abia se observă.

I

și Turcia 468,000 de

socotesce „Revista mi- 
atuncl bugetulă state- 
din Europa pe anulă

Europa militară.
Jertfele, ce le cere adi militarismulă, 
ajunsă punctulă, la care cei vechi 

Cu timpulă
au
nicl-odată nu s’au gândită, 
perfecționarea armeloră a cerută și spo- 

să se retragă. Ministrulă justiției a de- ’ rirea armateloră, așa că adi întregă Eu-
clarată, că nu mai rămâne în cabinetă, i 
decă colegulă său dela finanțe nu va

E probabilă, că se 
să

ropa se vede în fața unui molochă, care 
înghite totă munca și câștigulă popâre- 
loră europene.

Statele europene se ’ntrecă în spo- 
mergă la BucurescI, în calitate de agentă ' rirea armateloră nu numai pentru cașuri 
diplomatică. Insă d. Stransky e hotărită 
să refuse, voindă a continua să facă 
politică în Bulgaria. — In privința recur
sului lui Panița în contra sentinței tri- 
bunaleloră militare, „Timpulă“ află ur- 
mătorele: Curtea de Casațiă militară e 
compusă din colonelulă Lubomski, pre- ; înarmată adi mai puternică ca ori și 
ședințe, și de maiorulă Tantilof, ambii 
membri de drepto. Prințulă a desemnată | 
deja pe cei doi alțl membri, și anume 1 
pe maiorulă Petrof, fratele șefului sta
tului maioră, omulă care îi este mai 
multă devotată, și pe maiorulă Salabachef, 
fratele ministrului de finanțe. Rămâne ' amă pute dice fără sfială, că bătrânulă 
a se mai numi ună ală cincelea ofițeră. ■ continentă de dincoce de Oceană este 
—Ministrulă de resbelă a trecută în re- ' adi mai multă ca ori și când o casarmă 
servă alțl 12 ofițeri compromiși în corn- i uriașă, în care afli tote gata pentru ună 
plotulă lui Panița. — Guvernulu Bul
gară a trimesu Porții o notă, prin care 
cere \recunoscerea prințului Ferdinand. 
Acestă notă va fi ultimulă actu săvâr
șită de ministrulă de esterne Stranski,

părăsi ministerula.
va oferi ministrului de esterne, ca

! de răsboiu, ci și pentru timpuri de pace, 
căci bagă-semă suntemă osîndiți a ne 

i teme și de mișcarea unei frunde, și de 
: audulă unui cuvântă, care nasce îngri
jiri seriâse.

Nu e mirare dâr, decă Europa e

când. Europa pote pune adi pe picioră 
de răsboiu ,24 milione de ostași, în care 
număra e socotită întregă puterea armată 
a tuturora statelor. In timpa de pace 
însă Europa e îngreuiată cu 41/., milione 
omeni înarmați, așa că în urma acesta

I măceiă înfricoșată.
l Foia militară „Revue Militaire Suisse11 
i face o statistică asupra puterii militare 
' din Europa. Efectivulă de pace (fără ma- 
I rină) ală Rusiei e de 877,000 omeni; ală

mai puțină cu armata 
celelalte state. Și cu 
de greu simțimă noi

academiei Ludovica11

în 
E 
ce 
de

suntă pe mâna lui, er cu tine nu’șl 
bate capulă.“

„Nu’țl credă vorbeloră tale, er decă 
țl-așă crede, te-așă întreba: nu m’ai sci 
tu duce la noroculă meu, să’lă vădă și 
eu cu ochii, cum te vădă pe tine?11

— „Ba te-oiu duce bucurosă, de ce 
să nu te ducă, numai să vii cu mine și 
să mă lași de după capă, căci prea mă 
strîngl“.

„Ba, că dău, asta n’oiu face-o, că 
mi-e frică să nu mă înșeli și s’o iai la 
sănătâsa.11

— „N’ai temă, că eu nu’să înșelă- 
toră de omeni. Noroculă s’apropiă de 
omulă, care are minte, și tu, gândeseă, 
că minte ai.11

Se luară amândoi și se duseră multă 
lume ’npărățiă ca Dumnecjeu să ne țiă, 
că din poveste multă și frumosă este.

S’au dusă pănă au ajunsă la ună 
rozoră mare. Și decă au ajunsă la rozoră 
Noroculă ridică o piatră lată câtă o 
masă sub care se vedea o gaură, și cjise:

— „Pe aici trebue să mergemă. Aici 
este locuința norocului.11

„Bagă de sâmă, norâce, că de mă 
înșeli, vai și amară de tine, căci totă 
bucăți te taiu cu securicea asta.11

— „N’ai temă, că eu nu te ’nșelă. 
Ți-am mai spusă odată acesta!“

Și-au intrată prin gaură, pe sub pă- 
mântă, și orbecândă cât-va prin întune- 
recă, etă că vădă cam departe o dare 
de lumină.

— „Vedl lumina aia?11 dise noro
culă. „Acolo ’să tote norâeele din lume, 
acolo este și noroculă tău, mai marele 
norâceloră. Du-te fără de frică, căci ni
meni nu’țl are grija, și acolo după masă 
vei vede ședândă prăvălită pe divană 
noroculă tău poruncindă celorlalte no- 
roce: ce și cum să isprăvâscă. Apucă’lă 
de după capă și-i dă câteva cu muchia 
securicei; apoi povestesce cu elă și decă 
te va îmbia cu buțl de bani, cu ciurcjl 
de vite și cu orî-ce bunătăți, să nu le 
primescl, că nu vei ave norocă de ele, 
ci cere-i puica moștenită dela moși și 
strămoși, pe care o ține în puiuculă 
mesei, și în care stă noroculă fratelui 
tău și ală tău.11

Intră săraculă înăuntru și se îngrozi 
vădendă, cum umblă norocele ca ’n ciură. 
Unele veniau, altele mergeau. Se mai 
călca unulă pe altulă, der pe elă pare, 
că nime nu’lă băga în seină.

Hotărîndu-se, deodată merge dreptă 
la mai marele noroceloră, care ședea 
după masă și poruncea să-i aducă felă 
de felă de beuturl și focă în pipă. Abia 
sufla de sătulă ce era. Săraculă nu glu- 
mesce, ci mi’lă și înhață de capă și-i 
dă vre-o câteva cu muchia securei stri- 
gându-i din tote puterile:

„Hei, blăstămatule! Tu te desfătezl 
aici și te îmbuibi în tote, er pe mine 
și pe copilașii mei ne lași să perimă de 
fome.“

— „Lasă-mă, dragulă meu,11 se rugă 
noroculă, „că te facă bogătană; îți dau 
buțl cu bani, ciurcjl de vite, turme de 
oi, totă ce poftescl.11

„Nu’ml trebue nimică, numai puica, 
pe care ai moștenit’o dela moși de stră
moșii tăi.“

— „Hei, scumpulă meu, ce folosă 
vei ave tu de puica aia? Câți copii ai 
tu, nici câte-o bucătură nu-i vine la câte 
unulă din ea.u

Săraculă îi mai dă una cu săcurea, 
cjicându-i:

„Ți-ai găsită omulă. Cu mine să nu 
întincjl multă vorbă, ci dă’ml ce am ce
rută, că de unde nu, totă bucăți te facă 
cu securicea aste.11

Vădându noroculă noroceloră, că 
nu-i glumă, scote puica și i-o dă.

Câtă ce și-o vădu în mâni, săraculă 
o și luâ la picioră cu puica subțiâră; 
nici nopte bună nu mai cjise.

Ajunse omulă săracă acasă, după 
atâta ostenâlă, dete puica muerii sale 
să aibă grijă de ea, și pe când sosi la 
frate-său, tocmai puneau cina pe masă.

Multă s’a bucurată bogatulă, că i-s’a 
isprăvită lucrulă și a mulțămită din inimă 
săracului său frate, înveselită, că a do
bândită și pîra.

„Astădl,u dise bogatulă, „a fostă 
diua norocului pentru mine, și după 
Dumnedeu credă, că și pentru tine frate.11

După cină bogatulă a dată fratelui 
său o pâne întregă și o olă mare cu zemă 
să le ducă la copiii săi, ca să cineze și 
ei sărmanii. Bucuria copiiloră ! Ei cinară 
și se culcară liniștiți și mulțămindă lui 
Dumnedeu.

Der ce să vedl? Târcjîu după mie- 
dulă nopții se trezesce muierea într’ună 
strigătă cumplită :

„Scolă, bărbate, că arde ceva!11
„Bărbatulă sare îndată din așternu*
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Pe câmpulă de luptă pulberea fără, ' 
fumă are ună deosebită efectă. Prin ea 
mărindu-se puterea focului și a cercului 
în care opereză ună corpă seu unii des- 
părțământă de armată, pedestrimea tre- 
bue să opereze în măsură cu multă mai 
mare ca pănă acuma; colonele de ostași 
rămână câtă se pote de puțină pe tere- 
nulă de atacă și astfelă lupta se va face 
esclusivă dela marginile radei de ope
rații, er reservele voră trebui să rămână 
cu multă îndărătul ă trupeloră regulate 
și încă mai puțină grămădite ca pănă 
acuma. D * asemenea, prin noua pulbere 
fără fumă, artileria încă primesce ună 
mare avantagiu, fiindcă țelurile ei pote 
să și-le fixeze în mai mare depărtare și 
să opereze din mai mari distanțe în po
triva focuriloră dușmanului.

Pulberea fără fumă însă e în desa- 
vantagiu pentru cavaleriă. Mișcările ei 
nu voră pute fi mai multă acoperite prin 
fumu; cavaleria va trebui, ca din mari 
depărtări să se resfireze și va întâmpina 
seriose piedecl în luptă. In lipsa fumului și 
în parte a sunetului cavaleria adese-orl va 
veni între ploi torențiale de glonțe, cari vor 
face mari stricăciuni în rîndurile ei prin 
noulă sistemă de pusei.

Dâr pulberea fără fumă va ave mare 
înrîurire și asupra conducerei generale a 
luptei. Conducătorii voră fi siliți să re
curgă la stratageme și espediente nouă 
și cam grele. Bubuitulă tunului, care se 
înălța pănă acum în aeră și care nu ara- 
re-orl ducea la învingere, pe viitoră va 
fi scosă afară din regulamentul^ de luptă; 
dibăcia de a afla pe inimică și puterea 
de spirită în viitărele răsboie, cari voră 
decurge, cum s’ar dice, în „liniște" și 
„neacoperite", voră ave pe viitoră mai 
mare pondă și importanță....

Raporturile dintre Austro-Waria și România.
„Politische Correspondenz" din Viena 

spune, că la BucurescI au făcută bună 
impresiune declarațiunile contelui Kal- 
noky, cumcă relațiunile dintre Austro- 
Ungaria și România suntă amicale, și 
recundsce, că nu trebue să se acuse gu
vernele acestoră două țări, fiindcă nego
cierile pentru încheireea unei convenții 
comerciale stau pe locă. Opinia publică 
din Austria aruncă asupra Ungariei o 
mare parte din responsabilitate pentru 
starea de adl a lucruriloră. Afară de 
acesta, totă opiniuuea publică vede în 
măsurile luate de guvernulă ungurescă 
în contra importului porciloru din Ser
bia o manifestația dtișmănosă în contra 
României. Ungaria, c]ice foia vienesă, s’a 
arătată totdeuua neînduplecată ; România 
din contră nu șl-a mărită preteuțiuuile, 
deși ar fi putută face acesta, deorece ea 
a găsită piețe favorabile în alte state

pentru productele sale agricole și în 
parte și pentru vitele sale. Cu tote as
tea România n’a renunțată la dorința 
de a ajunge la o înțelegere cu Austro- 
Ungaria, der în acestă momentă înțele
gerea este mai greu de făcută, fiindcă 
România nu pdte renunța la avantagele 
ce e datore să le garanteze industriei 
sale, ce e în nascere, și de altă parte 
nu s’ar pute pune în luptă cu sentimen
tul ă publică".

Cum vedemă, nu e speranță de a 
se încheia convenția comercială.

SCI5UJLE piLKI.
Escursiune artistică. D-lă Gtowiite 

Musicescu, profesoră la conservatorinlă 
din Iași și șefă ală corului mixtă metro
politană deacolo, care numără 40 persone, 
șl-a propusă, precum ni-se scrie,să facă o 
călătoria ou fcorulă său prin Transilvania, 
Bănată, Țera ungurescă, Serbia și Bul
garia, în lunile Iulie și Augustă 1890. 
Orașele, în cari va da câte ună concertă 
coralii suntă : Brașovă, Sibiiu, Blașiu, 
Deva, Clușiu, Oradea-mare, Aradă, Timi- 
șora și Caransebeșă. Pentru realisarea 
acestei frumose idei, d-lă Musicescu a 
pregătită ună repertoriu de musică co
rală classică și poporală, între altele bu
căți de-ale măestriloră Orlando di Lasso, 
Haendel, Stradella, Schubert, Verdi ș. 
a. și cânteoe poporale române.

Felicitămă pe d-lă Musicescu pen
tru hotărîrea sa și-lă asigurămă de cea 
mai bună și frățescă primire.

*❖ *
Dară. Din Deșiu ni-se scrie, că bu- 

nulă creștină Teodoră Băiasă cu soția sa 
Maria n. Rusu la îndemnulă d-lui Ioană 
Goronă, preotulă română din Ouzdriora, 
au cumpărată pentru biserica de acolo 
două feșnice de lemnă, sculptate și au
rite, cari au costată 260 fi. v. a.

* * *
Artista Agata Bârsescu e angagiată 

la teatrală germană din Hamburg în 
codițiunl multă mai avantagiose decâtă 
la teatrală curții (Burgtheater) din Viena.

* * *
Semne de fericire ungurescă. La con- 

scrierea alegătoriloră orașului Clușiu, ce 
se face acum , s’a dovedită tristulă faptă, 
că 233 de alegători și-au perdută drep- 
tulă de alegere din causa restanțeloră 
de dare.

* £ *
Alegere de protopopii in Ungurașii. 

S’au convocată membrii preoți și mireni 
ai sinodului protopresbiterală ordinară 
și înmulțită ală tractului Ungurașului 
la sinodulă electorală, ce se va țină în 
comuna Hida, Joi în 21 Iuniu (3 Iuliu) 
a. c. la 11 ore a. m. în localitatea școlei 
confesionale gr. or. de acolo pentru ale
gerea de protopresbiteră ală tractului

Ungurașului. Servițiulă divină, ce va 
premerge actului de alegere, dimpreună 
cu chemarea Spiritului sântă, se va ce
lebra în aceeași di la 9 ore a. m. în 
biserica parochială din Hida, la care 
asemenea suntă invitați a participa toți 
membrii sinodului protopresbiterală elec
torală. Comisară consistorială e numită 
Prâ-cuvioșia sa protosincelulă Nicanoră 
Frateșiu. ** *

Colera bântue în mai multe provincii 
ale Spaniei. Guvernele diferiteloră state 
au începută a lua măsuri de precauțiune.

** *
Pete eleve la gimnasii. Numărulă fe- 

teloră, care s’au anunțată în anulă acesta 
pentru esamene la gimnasiile de stată 
în România, e forte mare. Așa de esem- 
plu la liceulă (gimnasiu completă) Ma- 
teiu Basarabă din BucurescI s’au anun
țată 92, la liceulă Sf. Sava totă din 
BucurescI 83, și încă multe altele la 
celelalte gimnasii.

*
Ună Unguru CU minte. „Pester Lloyd" 

află, că preotulă luterană din Hajdu, 
Ludwig Materny, a refusată alegerea sa 
ca membru în comitetulă filialei de acolo 
a Kulturegyletului ardelenă. Jupâniisunt 
cătrăniți.

** *
Sciință geografică, ungurescă. 0 foiă 

din Clușiu ne descopere în numărulă 
său dela 16 Iunie n., că rîulă Timișă se 
află aprope de — Sibiiu.

Să mai di°& cineva, că Kvltur- 
egyletiștii n’au misiune „culturală."

* * *
Castelulului Huniade. Precum spună 

foile din Pesta, comisiunea pentru sus
ținerea monumenteloră a hotărîtă ca să 
se continue restaurarea castelului lui 
Corvină în Hunedora.

* * *
Musică militară austriacă in Berlinii. 

„Drau" află, că musică militară a regi
mentului 78 de infanteria din Esseg a pri
mită din Berlină invitarea, ca cu ocasiu- 
nea serbăriloră reuniuniloră germane de 
dare la semnă să concerteze în șese sări, 
primindă pentru acesta ună onorară de 
3000 fl. Administrația musicei s’a adre
sată la comanda de corpă, întrebând’o, 
decă i-se permite să facă o astfelă de 
escursiune. Comanda a trimisă petiția 
la ministrulă de răsboiu recomandând’o 
spre aprobare.

** *
Tarifulu pe zone s’a pusă în aplicare 

și pe căile ferate austriaca.
* * *

Celu mai vechiu procesă de defrau- 
dare e în curgere la tribunalulă din 
Seghedină. Controlorulă de cale ferată 
Ianos Kiss defraudase cu alțl trei com- 

' plici 13,000 fl. încă în 1867. De atunci 
au murită toți patru defraudanții și re-

gistrele oficiului de dare, care formau 
cele mai importante dovedi în contra 
loră, s’au perdută cu ocasia inundării 
din 1879. Cheltuelile cercetării se urcă 
ac|i la 12,000 fl. și pănă se va termina 
afacerea voră trece peste suma defrau- 
dată ungurescă.

* * *
Postii de profesorii de desemnii. La 

școlele medii române ort. răs. din Bra
șovă este a se ocupa postulă de profesoră 
de desemn. Pentru ocuparea acestui postă 
se escrie concursă cu termină pănă la 30 
Iuniu 1890 st. vechiu. Concurenții voră 
adresa cătră subscrisa Eforiă școlară pe- 
tițiunile loră instruite cu documentele:
a) că suntă Români și de religiune gr. or.;
b) că au purtare bună atâtă în privința 
moralității, câtă și în relațiunile civile; c) 
că suntă de constituțiune firmă și deplină 
sănătoși; d) testimoniu de cualificațiune 
pentru postulă de profesoră de desemnă 
la scolele medii, eră în lipsa acestuia să 
dovedescă, că au absolvată o scolă medie 
și au cercetată cu succesă cursurile unei 
scole de specialitate, spre a-șl pute câștiga 
cualificațiunea recerută pentru acestă 
postă. Acelă profesoră va ave a propune 
12 ore pe săptămână și va primi salariu 
anuală de 620 fl. v. a. Concurenții voră 
declara în petițiunile loră, că se voră su
pune legiloră nostre bisericescl și celoră 
școlare, precum și normativeloră și dis- 
posițiuniloră speciale ale acestoră institute 
ce suntă în vigâre seu se voră face în 
decursulă timpului.

* * »
Transportulii sărei și ajutore la țărani. 

Creditulă de ună milionă pentru cum
părarea de vase pentru transportul^ sărei 
române în Serbia a fostă votată de 
senatulă română. Asemenea s’a mai vo- 
tătă și creditulă de ună milionă pentru 
a se împărți ca ajutore la țăranii, cari 
se voră împroprietări.

* * *
Din Bihoru ni-se scrie : Pe câtă ne- 

amă bucurată de mersulă timpului de 
mai nainte și pe câtă de mari speranțe 
amă legată de sămănăturl pănă acuma, 
pe atâtă de adâncă mâhniți suntemă și 
pe atâtă de îngrijațl privimă înaintea vii
torului. A doua săptămână e deja, 
de când ploile nu ni-au slăbită așa dicândă 
numai pe câteva 6re, ghiață încă amă 
avută destulă și mai mare și mai mioă, 
în urma căreia aerulă e atâtă de rece, 
încâtă ne socotimă a fi intrațl în tonină. 
Holdele mai tote-să arie la pământă, 
unde le copleșescă molulă și gozulă. Cu- 
curuzulă întârejiă în lucru și din frumosă 
ce era, de multele ploi începe a îngălbini. 
Mare pagubă este și în fână, deorece 
în forte multe locuri năpustea de vreme 
l’a cuprinsă în brezde.

0 drdiă de executori încă și — ta- 
bloulă e deplină!

tulă său. In casă se vedea ca cjiua. 
Vede pe masă ca o lumină.

— ,,Tu muere, lăsat’ai tu opaițulă 
nestinsă, când te-ai culcată ?“

,,Cum să’lă lasă, bărbate! După ce 
s’a stinsă elă de voia lui, m’am culcată!11

Alergă bărbatulu la masă și vede 
în mijloculă mesei ună ou, care strălu- 
cia așa de tare, încâtă lumina ca (jiua, 
deși nu era lumină. Numai atunci și-a 
adusă aminte, că de bună semă, că acelă 
ou l'a ouată puica, pe care a adus’o elă 
dela mai marele norâceloră.

Multă era încă pănă la cjiuă. S’a 
sculată deci, a luată oulă și a pornită 
cu elă la ună orașă să’lă vândă. Ajun- 
gândă în orașă s’a băgată la ună aurară 
și l’a întrebată, că nu cumpără ună ou?

,,Ba cumpără și mai multe/ dise au
rar ulă.

Atunci omulă scose oulă și i-lă 
arăta.

„Mă miramă, ce felă de ou ai tu 
de vândută/1 dise aurarulă. „Ce-mi ceri 
pe elă?1'

— „Scii d-ta, domnule, ce mă m’ai 
întrebi ?-‘

,,Ba cere, că oulă e ală D-tale. 
Câtu-i prețulă ?“

— „Scii D-ta ce plătesce ună ou 
ca ăsta/1 dicea mereu săraculă, „nu mă 
întreba deră de preță !“

La tote întrebările aurarului, săra
culă totă vorbele acestea le dicea. In 
urmă aurarulă dise:

,, Iți dau pentru elă o miiă de 
florini.11

Săraculă însă nesciindă câtă îi pre- 
țuesce oulă, gândia, că aurarulă îșl bate 
jocă de elă și i-a disă erășl:

„Nu’țl bate jocă de mine pentru 
că’să omă săracă.11

Aurarulă însă, sciindă câtă plătesce 
oulă, i-a făgăduită pe elă cinci mii de 
florini, der săraculă totă mereu dicea:

— „Nu’țl bate jocă de mine pen- 
tru-că’să omă săracă.11

Aurarulă îi dă dece mii, der săra
culă totă acelașă răspunsă îlă da.

„Așa deră,11 dise aurarulă, „noi nu 
putemă face târgă, că eu n’am mai mulțl 
bani.11

Săraculă merse cu oulă la altă au
rară mai avută, der și cu acesta o păți 
totă așa.

In urmă s’a dusă la ună auraru

ovreu putredă de bogată. Ovreulă ăsta 
îlă întrebă:

„Câtă ceri pe ou, bade?11
— „Scii D-ta câtă plătesce ună ou 

ca ăsta,11 fu răspunsulă.
„Sciu, dragulă meu, der marfa-i a 

d-tale, d-ta trebue să’ml ceri prețulă/1 
răspunse ovreulă, ală căruia capă vuia 
de mii de gânduri de geșeftă.

Săraculă însă nerăspundendu-i ni- 
mică, ovreulă îi dise erășl:

,,’Țl dau o groșiță pe elă.“
— „Nu’țl bate jocă de mine pen- 

tru-că ’să omă săracă/1 dise omulă nos
tru dăbălăsată.

„Vecjl, că scii dumita ce plătesce 
marfă dumitale; credă der că cu ună 
florină e plătită destulă.11

— „Nu’țl bate jocă de mine pentru- 
că ’să omă săracă," dise erășl omulă.

„Ce bate jocă, bate jocă! In piață 
cumpără 50 de ouă c’ună florină."

In urmă se slobodi ovreulă la târgă, 
că i-se păru de ou, și-i făgădui dece 
florini, apoi două-decl, și așa mai departe 
pănă la o miiă, dece mii pănă la o sută 
de mii.

Săraculă răspundea la tote cu di- 
cala lui:

— „Nu’țl bate jocă de mine, pen- 
tru-că’să omă săracă."

Ovreulă se supăra focă, apucă oulă 
din mânile săracului și du-te băete mai 
departe.

„Arătă io la tine, decă nu vrea să 
vinde oulă la mine, De unde l’ai furată? 
Io dau pe tine la polițiă,“ și cu aceste 
vorbe întră în altă casă, de unde în 
scurtă vreme se întârse cătră săracă 
și’i (jise •

„Hai și ia’țl banii. Scii tu câtă este 
ala o sută de mii de florini? Atâta bani>
n’a avută nici tată-tău, nici moși de 
moșii tăi," și’lă apucă de mână și’lă 
îmbutuși în altă casă, unde banii numă
rați stau grămadă pe masă: o sută de 
mii de florini.

După-ce omulă puse banii în nesce 
desagi, se cam mai duse cătră casă, ui- 
tându-se totă la trei pași înapoi, că îi 
era frică să nu’lă apuce cineva, că totă 
gândia că nu’să ai lui banii.

După ce ajunse în pace acasă, neur
mărită de nimenea, strigă cu glasă tare:

— „Hai muiere, c’avemă bani; nu
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Totu din Bihor ni-sescrie, că în comuna 
Husaseu a răposată în etate de 15 ani 
școlarulă de a IV-a cl. gimn. loanu Vaida, 
fiiulă mai mare ală d-lui preotă gr. ”or. 
și asesoră consistorială Teodoră Vaida. 
S’a îmormântată în 3 (15) Iunie cu 10 
preoți, luândă parte numărosă publică 
din locă și împregiurime. Frumosă pre
dică a ținută d-lă Ioană Floriană, preotă 
în Mădărasă.

* 
* *

Divisia maritimă austro-ungară va face 
la finele acestei luni ori la începutulă 
lunei viitore o esoursiune pe mare, cu care 
ocasiune va visita și porturile germane 
de răsboiu.

* * *
Petrecere de veră se va arangia la 

13 Iulie, st. n. în comuna Sintereagă 
din partea tinerimei române din jură. 
Venitulă e destinată în favorulă bise ricei 
și școlei românesc! de acolo. Prețul intră- 
rei: de personă 80 cr., în familiă 70 cr. 
începutulă la 4 ore p. m. Pentru co- 
mitetă: I. Rotară, președinte; D. Făgă- 
rășiană, cassară ; 'V. Murășiană, con- 
troloră. Mâncările se lasă în grija fa- 
miliiloră. Suprasolvirile se voră chita 
pe cale diaristică.

Renunțarea arciiitasei Maria Valeria la trona.
In 4 (16) Iunie s’a săvârșită în pa- 

latulă din Viena actulă sărbătorescă, 
prin care archiducesa Maria Valeria, 
miresa archiducelui Francisca Salvator, 
renunță la tronu. După legea de casă 
a casei împărătesei austriace, fiă-care ar- 
chiducesă are să renunțe, înainte de mă- 
ritișă, prin jurământă, pentru sine și 
pentru urmașii săi la drepturile de suc
cesiune și de moștenire, ce le are în 
puterea nascerii sale, în favorea mem- 
briloră familiei casei archiducale, ce’i 
premergă în sexă, liniă și etate. Fiica 
cea mai mare a părechei împărătesei, ar
chiducesa Gisela, a depusă jurământulu 
de renunțare înainte de măritișulă ei cu 
prințulă Leopold de Bavaria la 18 
Aprilie 1873; apoi archiducesa Maria 
Christina la 15 Noemvre 1879 înainte 
de măritișulă ei cu regele Alfonso XII 
din Spania, și archiducesa Maria Teresia, 
soția archiducelui Carol Stefan, la 2 Fe
bruarie 1886. Acum în 4 (16) Iunie 1890 
a renunțată archiducesa Maria Valeria, 
er în 5 (17) Iunie 1890 a renunțată fiica 
archiducelui Iosifă, archiducesa Mar
gareta.

Amăsurată ceremonialului, archidu- 
cesa-miresă e însoțită la actulă renun
țării numai de măestrulă supremă ală 
curții sale. Imperătesa și celelalte ar- 
chiducese nu asistă la ceremoniă. înainte 
de 12 ore din di se adunară oficiile su- 

vă supărațl copilașii mei, că ni-a dată 
și nouă Duamecjeu bani; de-aicl înainte 
nu mai suntemă lipsiți. — Tu muiere, 
der unde-i puica ?“

„Am vândut’o, dragulă meu bărbate, 
la ună domnă, cu șâse duce, de li-am 
cumpărată la copii de mâncare/

— „Vai, bătutu-te-ar fi fostă noro- 
culă, muiere! VedI banii ăștia? Toți 
i-am căpătată pe oulă dela puica aia.“

„Nu te supăra, bărbate, că ni-a mai 
rămasă ună ou dela puică, și decă vei 
căpăta și pentru ăsta atâția bani, atunci 
ne potă fi la viță de porodița nostră," 
Țise muierea.

— „De bună sâmă nu altulă, ci mai 
marele noroceloră a fostă domnulă cui 
i-ai vândută puica, pentru-că lui în puica 
aia îi sta noroculă.“

Omulă nostru era omă cuminte, și 
după ce i-a sosită norocul» și-a folosită 
și mintea, cumpărându-șl numai lucruri 
ce-i erau neîncunjurată de lipsă. După 
ce s’a pusă în bună rânduială, s’a dusă 
și cu celalaltă ou la târgă, ca să’lă vânejă; 
dâră s’a dusă într’ună orașă mai mare 
și nu pe josă, ci călare. Intrândă elă 
în orașă, acolo a văcjută o adunare mare, 
ne mai pomenită de mare, înaintea unei 
prăvălii. Unii eșiau, alții intrau în pră- 

preme ale curții, consilierii intimi și mi
niștri în camera secretă a consiliului, 
unde la anunțarea celui dintâiu măestru 
supremă ală curții Gr. d. 0. prințulă Ho- 
henlohe, cumcă tote suntă gata, apăru 
împâratulă cu mirele și miresa și cu ar- 
chiducii.

îmbrăcămintea și gătela archiducesei- 
mirese era forte potrivită cu tinerețea 
ei, cu diua și cu loculă: forte simplă; 
totă pompa hainei consta în calitatea 
stofei de colore albastră, care căpăta o 
strălucire trandafiria acolo, unde prindea 
lumina, pe când în cute albastrulă se 
închidea. Marginea hainei era cusută cu 
firă de aură.

Sub ună baldachină în fruntea sălii 
era aședată tronulă pentru împâratulă, 
la drepta lui măsuța pentru pălăria de 
mareșalu. înaintea acesteia stau mirele 
și miresa. Nemijlocită înaintea tronului 
sta ministrulă casei împărătesc! și celă 
de esterne, Kalnoky. De laturile tro
nului, în stânga împăratului, luară locă 
archiducii, în drepta măestra supremă 
a curții, ca locțiitore și măestrulă su
premă ală curții, ca locțiitoră, amândoi 
ai miresii, măestru supremă ală curții, 
ca locțiitoră, ală mirelui, și archiepis- 
copulă Dr. Gruscha. In fundulu sălii 
erau postați căpitanii de gardă și gene- 
ralulă adjutantă fim. contele Paar. Pe 
treptele dea stânga cătră tron sta cămăra- 
rulă supremă, contele Trauttmansdorff. 
Indărătulă ministrului casei împărătesc! 
steteau mai întâiu primulă măestru su
premă ală curții împăratului Gr. d. C. 
prințulă Hohenlobe, mareșalulă supremă 
al curții contele Szecsen și notarulă 
statului, mai departe consilierii intimi 
și miniștri.

De față au mai fostă șese archiducl, 
ună duce, șepte miniștri austriacl, patru 
miniștri unguri, măestrulă supremă ală 
vânătoriloră și alții.

împâratulă stândă înaintea tronului, 
ținu, ca supremulă capă ală casei împă
rătesc! și archiducale, o vorbire cătră cei 
adunați și îi învitâ să fiă martori ai ac
tului de stată ce se săvârșesce; după 
aceea ministrulă casei împărătesei, con
tele Kalnoky, ceti documentulă de re
nunțare. Archiducesa-miresă se înclinâ 
adâncă înaintea tatălui său împâratulă 
și se duse la o masă, pe care se afla 
între două luminări de ceră, ce ardeau, 
o cruce eu Christosă răstignită și evan- 
gelia. Archiepiscopulă luă evangelia și 
archiducesa puse pe ea cele două 
degete dintâiu ale mânei drepte neîn- 
mănușate, luâ formula de jurământă 
în mâna stângă și o ceti. Apoi se duse 
Archiducesa la masa, ce se afla mai de
parte îndărătă, ca să subscrie documen
tulă de renunțare, ceea ce făcu după ea 

văliă, abia încăpeau pe ușe și toți se 
minunau de ceva. Ce minune e acolo, 
strigau cu toții. Ce mai ou minunată!

La audulă acestoră vorbe, dă și 
omulă nostru să intre în prăvăliă, der o 
calfă îlă îmbutuși dicându-i:

„Du-te mojicule, că tu nu ești vred
nică să vecjl acestă minune, care o ară- 
tămă la domni pentru bani."

— „Ce felă de minune pote să fiă? 
Și eu vă dau ban!!“

„Ună ou avemă, care de când ți-a 
crepată Dumnedeu ochii n’ai vădută așa>“

— „Semănă cu ăsta, măi băete?" 
întreba omulă arătâDdă oulă ce’lă avea 
la elă.

„Vino înăuntru!" dise calfa.
— „Câtă trebue să plătesoă?“ în

trebă omulă.
„D-ta nimică nu plătescl. Intră nu

mai!" dise calfa făcându-i locă omului 
printre domni.

Omulă nostru străbătu pănă la lo
culă, unde era minunea, și vădu oulă, 
ce l’a fostă vândută ovreului aurară, pe 
o masă sub ună pahară de sticlă. Totă 
prăvălia era luminată de strălucirea oului 
și toți domnii și dâmnele se minunau 
de frumsețea lui.

— „Vai ce ou minunată!" grăi 

și mirele, archiducele Francisca Salva
tor. Notarulă statului apăsa pe actă 
sigilele miresei și mirelui. împâratulă, 
archiducesa și archiducii trecură de aci 
în apartamentul^ interioră. In salonulă 
de goblin se subscriseră în presența îm
păratului contractele de căsătoriă de 
cătră mire și miresă, și cu acâsta s’a 
terminată ceremonia.

Esamene la sate.
Ighiu, în Iunie 1890.

Stimate D-le Redactoră ! Esamenulă 
eleviloră și eleveloră dela scola română 
gr. cat. din Ighiu s’a ținută în 8 Iunie 
n. c., care di în anulă acesta, ca și în 
anii trecuțl, a fostă una din sărbătorile 
cele mai mărețe, atâtă pentru poporulă 
română din locă, câtă și pentru cei din 
comunele vecine, cari s’au adunată la 
esamenulă nostru în așa numără mare, 
încâtă nu mai încăpeau în sală și în 
ambitulu scolei.

Esamenulă s’a ținută cu vre-o 70 
elevi și eleve de am.be confesiunile din 
locă și jură, în presența M. On. D-nă 
Georgiu Totoiană, protopopu onorară și 
preotă în Chișfalău, ca delegată ală P. 
On. D-nă Protopopă ală tractului Albei- 
Iuliei.

Laudă lui Dumnedeu și stăruinței 
bravului și energicului învățătoră loanu 
Domșa, răspunsurile eleviloră au fostă 
forte mulțămitore pentru părinți și as
cultători, der nu sciu pe sermanulă în
vățătoră cum îlă va fi îndestulită sol- 
virea salarului, care pe jumătate e în 
restanță, ba a rămasă restanță și din 
anii trecuțl.

Tote răspunsurile scolariloră au fostă 
mulțămitore. A plăcută multă perorarea 
poesiiloră și mulțimea de dialoguri pri- 
vităre la profesiuni, societăți și de altă 
cuprinsă morală și forte edificatoră pen
tru poporă.

După terminarea esamenului s’au 
împărțită premii între școlari, la cari au 
contribuită marinimoșii domniși domne: 
Nicolau Anca, faură în Chișfalău 5 fi., 
Aronă Bătecui, notară corn. în Ighiu 
40 cr., Rosalia Chișbacă din Ighiu 40 
cr., Vasiliu Bucerdană, fauru în Ighiu 
40 cr., Ioană Morușca, preotă gr. or. în 
Craiva 20 cr., Ioană Chișbacă 10 cr., 
Teodoră Târdiu 10 cr., Ioană Groze 10 
cr., Marina Maxină 10 cr., Nicolau Pă- 
curară 5 cr., Tironă Dobo 10 cr., ilie 
Radu 8 cr., Ioană Domșa, învățătoră 
20 cr. Suma 7 fi. 23 cr., pentru car! li
se aduce cea mai profundă mulțămită, 
mai cu semă D-lui Nicolau Anca, care 
deși e încă măestru tânără, a contribuită 
© sumă atâtă de frumâsă pentru causa 
culturală a poporului nostru. — H. —

omulă. „Ore ce preță ar putâ elă să 
aibă?"

,,Du-te, mojicule," dise stăpânulă 
prăvăliei, „du-te; cine te-a slobodită aici? 
Cară-te, nu mai face și tu îmbuldelă. 
VedI că nici domnii nu încapă în pră
văliă !"

Când vru să-i măsure câteva cu ună 
băță, omulă îlă întreba:

— „Ce ai da, domnule, să capeți 
păreohe la oulă ăsta?"

„N’ar sci omulă ăla câtă să ceră 
dela mine să nu-i potă da. Țâra asta 
totă nu plătesce atâta câtă face acestă 
ou. Nu întinde însă vorba, ci te cară 
de-aicl!"

In clipa acesta săraculă arăta pră
văliașului oulă cam pe sub țundră, prăvă- 
lieșulă îlă vede și se ’ntârce cătră omă 
dicându’i:

„En vino încâce, bădiță." Eră dom- 
niloră le dise: „Mă rogă, domniloră, se 
venițl să vedeți după amedl, că acum 
mergemă la prândă."

Prăvălia se deșertă îndată. Numai 
omulă nostru fu oprită și închicjendă 
prăvăliașulă ușa, îi dise:

„En arată oulă, bade; vai câtă de 
multă semănă eu ală meu. L’ai adusă 
de vândută, și ce-’ml ceri pe elă?"

Beiușiu, 16 Iunie 1890.
Esamenulă de vâră cu școlarii din 

a IlI-a și a IV-a cl. normală a scâ- 
lei capitale gr. cat. române din Beiușă 
s’a ținută în 16 Iunie n. c. sub presi- 
diulă Rvds. D-nă Augustină Antală, di- 
rectoră ală scoleloră normale. Răspun
surile eleviloră au fostă întru tote lim
pezi și pline de vioiciune, cu deosebire 
din limba română, maghiară, matematică, 
geografiă, istoria patriei, istoria naturală 
ș. a. Mulțămită destoiniciei tânărului și 
neobositului pedagogă Fetru Herțe, care 
este ună învățătoră bravă și căruia mo- 
ralicesce mă simtă datoră a-i gratula 
pe acestă cale pentru succesele dobân
dite prin consciențiosa împlinire a chiă- 
mărei sale.

Sudori se streedră de pe fruntea în
vățătorului română, er elă nu vrâ să 
scie de ele ci pășesce înainte cu băr-

___  o Unii ospe.

Cliisindia, în I Iunie 1890.
Onorată Redacțiune! Esamenele a- 

nuale în comuna nostră Chisindia, pro- 
topresbiteratulă Buteniloră, s’au ținută în 
29 Maiu v. c. sub președința Rvds. D-nă 
Constantină Gurbană, protopresbiteră și 
inspectoră de scâle ală tractului Butenl, 
însoțită de d-lă Georgiu Popoviciu, în
vățătoră în Butenl, ca comisară.

Dimineța la 9 ore s’a începută esa
menulă cu tinerii din clasa I, condusă 
de învățătorulă Hie Cornea. Aci s’a ară
tată sporă îndestulitoră. Onore învă
țătorului! După terminarea acestuia, pe la 
11 bre, sosindă d-nii amintiți cu preoții 
looall la scola de lângă biserică, unde-i 
așteptau mai mulț! fruntași ai comunei 
dimpreună cu notarulă cercuală și cu 
Rvds. d-nă Lazară, preotă în Socodoră, 
care anume venise ca să vadă starea în
vățământului la școlele nostre sub-co- 
drene și să facă o asemănare între noi 
și cei dela câmpiă.

Scola dela clasa II, condusă de iu- 
bitulă nostru învățătoră Filimonu Arde
leană, era minunată împodobită cu îm
pletituri de frunde și de felurite flori, 
asemenea și catedra. La întrare în sala 
de învățământă âspeții fură întâmpinați 
din partea eleviloră eu „Bucurămu-ne“, 
apoi cu o vorbire ocasiotnală, forte bine 
predată de ună elevă de clasa V. Esa
menulă a decursă după programă: 1) 
din religiă. 2) din limba română (eser- 
ciții limbistice, gramatica după metodulă 
concentrică) și limba maghiară. 3) Arit
metica. 4) Geografia și Istoria patriei. 
5) Istoria naturală și Fisica. Esaminarea 
scrisoriloră scolariloră, apoi cautulă bi- 
sericescă și națională, care tote au de
cursă spre cea mai mare mângăere și 
îndestulire a ascultătoriloră, făcândă o-

— „Scii D-ta câtă plătesce ună ou 
ca ăsta."

„Să nu pierdemă multă vreme, eu 
îți dau cincldeci de mii florini pe elă."

— „Nu’ț! bate jocă de mine pen- 
tru-că’să omă săracă," clise omulă nostru.

,, Bine dâr, capeți dela mine pe elă 
două sute de mii de florini; scii ce? o 
vorbă ca o sută, cinci sute de mii vrei ?" 
și apuca oulă din mâna omului și du te 
cu elă în altă casă. Feste puțină vreme 
îlă chiămâ pe omă și-i arăta banii nu
mărați grămadă pe masă :

„Etă banii, primesce’i că’să ai tăi. 
Oulă îlă pună lângă celalath."

Ce să facă bietulă omă? Se duse 
la cală, luâ câteva părechl de desagi 
și le umplu cu bani și se cam mai duse; 
pănă acasă la muiere și la copii nu s’a 
oprită.

— „Hei, muiere, ban! ca plâva."
Și se făcu săraculă gazdă cum nu 

mai era prin ținutulă acela, așa de gazdă 
era, încâtă fratele său îi putea fi slugă. 
Și a trăită omulă, a trăită multă, multă, 
dragii mei, ajungere-aț! și D-vâstră să 
vindețl așa ouă. —Ii.— 
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n6re d-lui învățătorii Filimontt Ardelcanu, 
care de când e în comuna nbstră se bu
cură de unu numără însemnată de căr
turari și cântăreți. Densulă a stăruită 
și stăruesce cu totă zelultt a lăți lumină 
între tineretulă din comună, ba chiar și 
pe cei bătrâni i-a deprinșii în scriere și 
cetire, și în tote afacerile bisericescl și 
comunale elă este ună adevărată lup- 
tătoră.

La fine mai mulțl școlari au decla
mată bine și corectă diferite poesii, er 
esamenulă s’a încheiată prin o vorbire, 
rostită de ună elevă, și cântarea „La 
mulțl anl!“

S’au împărțită apoi mai multe premii 
între școlarii cei mai distinși, fiă spre 
ondre d lui notară Iuliu Zarandă, care 
încă a premiată pe ună școlară săracă, 
der sîrguitoră, cu 1 fi. în argintă. Era 
forte bine, decă părinții copiiloră se în- 
grijau pentru premiarea mai multoră 
copii, cari au dată răspunsuri distinse.

_____ G< P1

Selagiu, Iunie 1890.

In 14 Maiu s’a ținută în comuna 
Periceiu din diecesa Gherlei adunarea 
reuniunei filiale a învățătoriloră români 
din tractulu Periceiului și împreună cu 
ea esamenulă de veră cu trei propuneri 
de probă, cari laolaltă au avută o reu
șită atâtă de frumosă, încâtă corpulă în- 
vățătorescă l’a numită „esamenii de mo
dela.'1

*) Vechiu comerciantă română, epi- 
tropă parochială ală bisericei gr. or. clin 
Cetatea Brașovului, membru ală delega- 
țiuniloră școlare, ală Comunități Bra
șovului, ală comitetului administrativă 
Jugaiană, ală Comitetului gremiului ro
mână, membru fundatoră alu Associa
țiunei transilvane și ală mai multoră 
societăți de binefacere, repausată la 2 
(14) Iunie a. c. în etate de 68 ani și 
înmormântată la 4 (16) curentă, cu 
pompă și solemnitate rară, asistândă 
ună publică forte numerosă; înainte 
mergeau elevii școleloră române cu stin- 
dardulă îmbrăcată în doliu, corpulă profe
sorală, pe lângă cosciugă mergeau mem
brii Comitetului parochială, er îndărâtă 
rudenii și representanții diferiteloră cor- 
porațiunl șî societăți și altă publică alesă 
din inteligință și poporă.

Cine a luată parte la acesta esa- 
menă s’a putută convinge, că de ce fo
losii este scdla pentru poporulă plugară 
și că ce pote face unu învățătoră con- 
sciu de chiămarea sa. Esamenulă a de
cursă astfelă :

Dimineța pe la 7 6re, școlarii erau 
deja adunați la scolă în numără de 60, 
toți îmbrăcațl sărbătoresce, de unde 
după ce împodobiră scola cu frunde și 
cununi de flori, copiii în cea mai frumosă 
ordine s’au dusă la biserică, unde au cân
tată responsoriile și încă forte bine. După 
biserică copiii în frunte cu învățătorulă 
loră, D-lă Vasiliu Olteana, au mersă la 
scolă, unde în curtea scoiei fură despăr- 
țițl în două șire, lăsândă să trecă prin 
mijloculă loru corpulă învățătorescă cu 
M. On. D-nă președinte Ioană Cosma, 
pe cari îi salutară cu „Să trăiescău.

Intrândă în scolă, președintele și 
membrii adunați au fostă întâmpinați 
din partea unui școlară cu o vorbire 
frumos8., după care școlarii cântară „Intru 
mulțl anl.“

Esemplară a fostă decorațiunea mesei 
școlare, care în loculă floriloră din gră
dină, era împodobită cu totă felulă de 
flori din câmpulă museloră, adecă cu 
tote scrisorile și lucrările scolariloră din 
decursulă anului, precum și scrisorile de 
esamenă. In fiă-care colță de mesă 
erau câte 50 de caete de caligrafia ro
mână împărțite separată pentru fiă-care 
din cele 4 clase seu despărțăminte ale 
scolariloră; pe mâsă mai erau 6 esem- 
plare frumosă legate din scrisorile de esa- 
rnenă, în numără de vre-o 80, precum 
și 20 caiete dictando, conținendă totă 
felulă de epistole din vieța poporului, 
er în mijloculă mesei erau protocolele 
cele frumose și două programe. Totă 
decorațiunea mesei arăta, că aici e o 
scolă românâscă cu dascălă în adevără 
Română.

După-ce președintele declară ședința 
și esamenulă de deschisă, d-lă învăță
toră V. Olteanu îșl începu propunerile, 
pentru cari îșl alese teme, cari nu s’au 
fostă propusă nicl-odată în acestă tractă. 
Devisa generală era: „ Cum trebue să 
ocupe una învățătorii patru despărțăminte 
de-odată, cu unulă și același obiectă ?u

Cu toții eram ă curioși a vede re- 
sultatulă, căci cam rari învățători se 
pricepă cum au de a lucra cu școlarii 
împărțindu-i în clase, cum e și scola din 
Periceiu cu 4 clase și numai cu ună în- 
vățătoră. Să vedemă dâră lucrarea:

înainte de a păși la propunere, pe 
copiii din clasa primă îi făcu atențl, ca 
să stea gata cu lucrările, ce li-s’au fostă 

dată din cealaltă di; celoră din clasa
II ll-a dată, ca fiă-care să formeze din 
capulă său și să serie pe tăbliță curată 
câte 10 dicerl, proposițiunl, simple și 
compuse despre obiecte din scolă, din 
biserică și de pe câmpă; celoră din cl.
III ll-a dată să scotă din bucata de cetită 
„Scolarulă și merele“ tote substantivele, 
adjectivele și verbele și să le scrie pe 
tăbliță, er celoră din clasa IV ll-a dată 
să scrie mai înteiu curată în libel ele 
stilistice o epistolă, despre care s’a fostă 
tractată în ora trecută, er după ce voră 
fi gata, ll-a dată să formeze fie-care din 
capă, cu cuvintele loră proprii, o epis
tolă despre folosulă măestriiloră la noi 
Românii, cam în feliulă următoră : Ună 
copilă, după-ce a absolvată scola din 
sată, se duce la măestriă în cutare orașă, 
unde, după-ce se vede măestru de sine 
stătătoră, află de ce mare folosă e măes- 
tria și scrie carte la ună amică ală său, 
îudemnându-lu și pe elă, ca să trimită 
pe cutare frate ală său la densulă, ca 
să-lă învețe măestriă.»

După-oe a gătatu d-lă învățătoră 
cu acăstă împărțire, s’a adresată cătră 
copiii micuți din desp. I, întrebându-i 
despre cele propuse în ora trecută, și 
cercându-le ocupațiunile, cu o tractare 
gradată despre cele învățate din scrip- 
tologiă, trecu la tractarea și desvoltarea 
sunetului p ca temă a propunerei de 
probă, care a durată */ 2 de oră cu ună 
succesă de totu frumosă.

Pe câtă de corecte erau întrebările 
învățătorului, pe atâtă de precise erau 
răspunsurile copiiloră micuți.

La finea acestei propuneri d-lă în
vățătoră făcu o recapitulare, apoi le dete 
micuțiloră copii ocupațiunl din cele în
vățate, și apoi trecu la a doua propunere 
cu clasa II, unde mai înteiu cercă te
mele, ce li-s’au dată, și provocă pe copii 
a-șl ceti ocupațiunile, eră unii ospețl 
au cerută a li-se schimba tăblițele co
piiloră pentru a se convinge, nu cumva 
au fostă pregătiți anume Ia temă și că 
potă ceti scrisorile unulă altuia?

După acestea copiii au făcută mai 
multe figuri corporale din gimnastică, 
au cântată „VenițI muse odată din mun
tele sântău, după care urmă tractarea 
bucății „Petrișoră celă desfrânată.“ 
Pe câtă e de măreță chiămarea uuui 
învățătoră harnică, pe atâtă de multă 
ne-a desfătată ac.estă propunere corectă, 
care a durată mai bine de o ’/2 de oră.

Aflu superflu a mai descrie decursulă 
celorlalte teme ale propunerei de probă 
cu clasa III și VI; ajungă a spune, că 
copiii din amândouă despărțămintele și-au 
pregătită temele în modă neașteptată și 
mai alesă temele stilistice, epistolele 
scrise de ei făceau pe omă a crede, că 
aici se află într’o sccilă normală și nu 
într’o scolă poporală dala sate. Copiii 
care de care au scrisă câte-o epistolă cu 
totulă în altă înțelesă și cu cuprinsă de-o 
potrivă la folosulă măestriiloră între Ro
mânii plugari.

După cântarea unei frumose poesii 
naționale și după o declamare din partea 
unui școlară, s’a începută esamenulă din 
calculațiune, geografia, istoria patriei și 
constituțiune. Copiii cari de cari răs
pundeau mai cu curagiu și mai la înțe
lesă, apoi biografiile cele alese din isto
ria patriei te făceau a crede, că copiii 
ceea-ce au învățată și simțescă, suntă 
însuflețiți pentru părțile bune ale întem- 
plăriloră și jelescă starea cea rea a tre
cutului istorică. O copilă fbrte plăcută 
ni-a istorisită despre Ștefană și Mamă-sa, 
er alțl băieți ni-au povestită despre 
Traianu, Aureliană, Constantină marele, 
Valentină și Hunii, apoi despre toți regii 
ungari, în urmă despre Mihaiu-Eroulă. 
După acestea s’au declamată vre-o 5 
dintre cele mai alese poesii naționale, 
er la tote a pusă coronă dialogulă între 
patru școlari despre folosulă măestriiloră 
și cântarea ,,Audl buciumulă cum sună.“

Esamenulă s’a încheiată cu cântarea 
„Mărire întru cei de susă lui Dumnedeu 
președintele mulțumi și lăuda atâtă pe 
învățătoră, câtă și pe copii, er D-lă 

Andrei Cosma, diractorele institutului de 
credită ,,Silvania,“ a împărțită copiiloră 
oărțl frumose de rugăciuni, și în urmă 
am fostă cu toții invitați la prândulă 
comună dată de învâtătoră. La masă, 
precum și la esamenă, avurămă ca os
pețl pe D-lă A. Cosma și d-lă preotă 
din Siciu, Ioană Sârbu, d-lă Dănilă Delei 
și pe toți învățătorii din tractă.

Pentru frumosulă progresă arătată, 
adunarea a însemnată în protocolă, că 
d-lă învățătoră Vasiliu Olteană e vred
nică a dobândi unulă dintre premiile de 
frunte escrise din partea despărțământului 
XI ală Associațiunei Transilvane.

Uitasemă a spune, că în scdla asta 
nu afli copilă fără carte, tăbliță, hârtiă și 
tote cele de lipsă procurate prin serma- 
nulii dascălii, care abia are la anu bani 
96 fl. plată dăscălescă. Copiii pănă la 
celă mai mică toți sciu ceti și scrie.

O inimă bună.

t Constantinii I. Popasu*)
Cine este drumarulă, care se 

duce la locașulă vecinică petre
cută de-o mulțime atâtă de con
siderabilă ? Cine este căletorulQ, 
căruia i-se face ună conductă 
atâtă de impunătoră ? Și cine este 
mulțimea acesta, care cu haină 
sărbătorescă a alergată din tote 
părțile, ca să ridice pompa în
mormântării?

Este călătorulă vre-ună func
ționară înaltă, pe care îlă petrecă 
colegii, ori subalternii lui din da- 
torință ? Este elă ună individă, 
care a jucată rolă de conducetoră 
în mijloculă societății ? Au doră 
conductulă, care’lă însoțesce, se 
compune în mare parte din ru
deniile lui?

Nimică din tăte acestea.
Călătorulă a fostă ună omă 

modestă în totă vieța, er socie
tatea, care’lă încunjbră, îi jălesce 
pierderea, mai multă de cum i-ar 
jăli-o însuși familia lui.

Ună lucru ridică pe acestă 
muritoră în mijloculă semeniloră 
săi, ună lucru îlă pune între cei 
mai distinși fii ai națiunei sale: 
iubirea și alipirea de națiune, jert
firea aprope întregei sale averi pe 
altarulă bisericei și ală națiunei 
române.

Nu este mare acestă avere, în
tre împrejurările nostre însă, ea 
este destulă de considerabilă și, 
pentru nenumeratele nostre lipse 
arețătore, ună adevărată balsamă 
alinătoră. Mare este dragostea, cu 
care reposatula a depus’o pe al
tarulă neamului său.

Constantină I. Popasu este ală 
treilea și celă din urmă din fa
milia Popasu, bine cunoscută, care 
a trăită aici în Brașovă, vără bună 
cu frații loanu Popasu, fostulă epis- 
copă ală Caransebeșului, și Cons
tantină, Popasu, fostulă președinte 
ală Eforiei școleloră române din 
Brașovă. Elă a fostă unulă dintre J
cei mai harnici neguțători români, 
purtândă negoță mai ântâiu în 
BucurescI, după aceea în Brașovă, 
er în timpulă din urmă, cam de 
15 ani, retrasă cu totulă dela afa

ceri, tătă activitatea șl-a consa- 
crat’o pentru interesele bisericei și 
ale șcăleloră române de aici din 
Brașovă. Ca epitropă ală bisericei 
române din Cetatea Brașovului, ca 
administrators ală averii acestei 
biserici și ca administrators ală 
fondului Jugaiană, Const. I. Po-, 
pasu a fostă modelă de corecti- 
tate, modelă de administrators. 
De averile publice, concrejute lui, 
s’a interesată mai multă ca de 
ale sale proprii. Asta o recunos- 
cemă toți, cari amă avută noro
cirea a petrece cu elă împreună. 
Bemasă de timpuriu văduvă și 
neavândă copii proprii, a adop
tată ca fîiu sufletescă pe ună ne- 
potă ală soției sale, care și elă 
rămăsese orfană în cea mai fra
gedă etate. Atâtă de fîiulă său 
adoptivă, câtă și de numeroșii sei 
nepoți, Const. I. Popasu s’a îngri
jită ca ună adevărată părinte, con- 
trib.uindă cu sume însemnate la 
erescerea loru.

Modestia, cruțarea, munca 
stăruitore, câtă a fostă comerciantă 
o inimă nobilă, milostivă, și ni- 
suința de a face bine: etă însuși
rile, cari l’au caracterisată în totă 
vieța.

Pentru aceste calități frumose 
a fostă iubită și stimată de toți, 
cu cari venia în atingere.

Mândru era, reposatulă, de 
verii sei amintiți mai susă, diQfa
milia Popasu. Și cu dreptă cuvântă. 
Căci amândoi antecesorii lui și-au 
ilustrată numele cu jertfe pentru 
înaintarea nemului loră. Așeițe- 
mintele române de cultură din 
Brașovă voră păstra cu litere 
neșterse numele aceloră ilustre 
persone.

„Nene Costache“, i-am efisu a 
doua 4i după-ce subscrisesemă tes- 
tamentulă ca martoră, „minunată 
lucru ai făcută D-ta... în veci bine
cuvântată vei fi..“

„Frate Nicolae“, răspunse re
posatulă, năpădându-lă lacrimile, 
sunt celă din urmă din familia 
Popasiloră, nu sciu decă nepoții 
noștri voră urma exemplele năs- 
tre... facă și eu ceea ce potă,' de 
aceea și casa de „după vale“, în 
care s’a născută episcopulă Po
pasu, devenindă proprietatea mea, 
am lăsat’o bisericei sfântului Ni- 
colae. P6te va veni odată vremea, 
ca nația se se intereseze și să în
trebe, unde s’a născută episcopulă 
Popasu, și atunci casa acesta să 
fiă proprietate a bisericeiil.

Nobilă sufletă! luminată jude
cată !

„Bărbații bine-meritați pentru 
nemulă loră, suntă nemuritori, ur
mașii voră trebui să se intereseze 
de ei și să cerceteze după legănulă 
lor:“—așa îșigândia răposatul C. I. 
Popasu, și judecata lui dreptă era.

Mândru de numele Popasu, elă 
a mai adausă o nestimată la co
rona de lauri a acestei iamilii 
ilustre.

Ultimele sale disposiții, făcute 
cu puține c|ile înainte de mărte, 
suntă o dovadă esemplară despre 
iubirea sa nețărmurită pentru cul
tura și înaintarea națiunei nostre... 
„facă ce potă...“

Afară de legatele pentru ru
denii, răposatulă a testată:

4000 franci în aură pentru tre
buințele gimnasiului română din 
locă,

2000 franci pentru unu fondă 
cu numele „Const. 1. Popasu11 pen
tru ajutorarea tineriloră absolvenți 
dela scălele comerciale,

2000 franci pentru biserica ro
mână din Cetate,

2000 franci pentru biserica St. 
Nicolae din Scheiu,

1000 franci pentru fondulă de
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ro-
co-

pensiune alu profesoriloru dela 
scdlele române din locă,

500 franci pentru casina 
mână, care este fundată de 
mercianțl,

400 franci pentru societatea 
de lectură a studențiloru gimna- 
siali,

400 franci pentru gremiulu co- 
mercianțiloru români,

400 franci pentru fondulă ve- 
duveloru române din Brașovu și 
>'ăcele,

400 franci pentru fondulă Reu- 
niunei femeiloră române din Bra- 
șovă,

400 franci pentru fondulă co
rn ercianțil oră tineri.

400 franci pentru fondulă Reu- 
niunei române de gimnastică și de 
cântări,

300 franci pentru Associațiu- 
nea română transilvană,

300 franci pentru Associațiu- 
nea meseriașiloru români,

200 franci pentru fondulă „ Ju- 
niloră“ din Scheiu,

100 florini ajutoră (Țarului „Ga
zeta Transilvaniei*.

cu 
tistulă o arată tuturoru, 
se-o judece și încâtu e cu putință 
se-o îndrepteze. Apelles se as
cundea chiar îndărâtulu opereloru 
măiestre ale sale, ca se audă 
cum le critică alții și ce cusură 
le află. Celă mai mare pote în
văța și dela celă mai mică, și-a 
gândită Apelles. Acesta îșl are 
causa în deșertăciune și amoră 
propriu, care vede mai ușoră țen- 
dera în ocliiulă străină, decâtu 
bârna în ochiulă propriu. Și Se
neca Țice; Greșelele altora le 
avemă în ochi, ale nostre în spate. 
Cu multă mai multă învăță celă 
mai mică dela celă mai mare.

Astfeliu Speosipp, nepotulălui 
Platone, a fostă ca teneră leneșă, 
înfuriată și desfrânată. Deărece 
nu vrea s’asculte de dojenele în
dreptățite ale părințiloră săi, elă 
merse la Platone. care l’a primită 
în casa sa și nu l’a vătămată cu 
nici unu cuvântă, necum să’lă 
bată. Platone arată față cu elă 
necurmată atâta blândeță și atâta 
nobleță a inimei, încâtu curândă 
tânărulă a începută să se ruși
neze și a începută să imiteze pe un- 
chiulu seu nu numai în purtare,
ci și în înțelepciune, așa că după 
mbrtea lui a devenită capulă scălei 
platone. Când amici de ai lui Pla- i 
tone îi făceau acestuia imputări, 
că de ce nu pedepsesce pe tîne- 
rulă desfrânată, elă le răspunse: 
„eu îlă pedepsescă și încă în mo
dulă celă mai aspru, făcându-lu 
prin esemplulă meu să cunăscă 
deosebirea între bine și rău.u

Intre școlarii lui Zenone era 
unulă așa de lacomă și mâncă- 
ciosă, încâtă de obiceiu le mânca 
soțiloru săi totă dinainte. Odată 
când se aduse pe masă aprope de 
elă ună pesce forte mare, Zenone 
îlă luă dinaintea sa, făcândă ca 
și când ar voi să’lă mănânce sin
gură. Atunci mâncăciosulă se uită 
mâniosă la Zenone, er acesta îi 
(fise: Voesci, ca ceilalți să privescă

Er institutului tipografică din 
Sibiiu 4 acții subscrise la același 
institută.

Pe lângă acestea, pentru zi
direa bisericei din Cetate, a lăsată 
diverse alte pretensiuni.

Etă, pentru ce scopuri sfinte 
și-a testată Const. I. Popasu cea 
mai mare parte din averea sa.

Etă, de ce președintele Eforiei 
scoleloră române a putută esclama 
în cuvântare rostită la înmormân
tarea lui C. I. Popasu: „Iubite 
nene Costache, etă-ne toți Ro
mânii din Brașovu, fără deosebire
de pOSițiune și ocupațiune, îm- j consistoriula arohidiecesană a luată mă- 
prejuru-țl, petrunșl de cea mai pro-1 șurile de lipsă 
fundă durere. Scimu 
pentru noi în vieță, scimu și câtu 
amu pierdutu ducându-te dela noi. 
O singură mângăere ni-a remasu, 
că totu nu ne-ai părăsitu cu to- 
tulu. Esemplulu, ce ni-l’ai datu, 
va fi cu noi, esemplu de Românu, 
care jertfesce totulu pentru nea- 
mulu seu.“

Da, modelu a fostu în vieță, 
modelu a remasu și după trecerea 
din vieță.

Dea Cerulu, ca jertfele răpo
satului se aducă rode însutite, er 
nobilulu seu exemplu se fiă, pen
tru noi toți, unu stimulu veclnicu 
de dragoste și alipire cătră popo- 
rulu din care ne-amu născutu!

JPetra-JPet) ‘eseu.

, ca să aibă locuință, 
ce ai fostă serviciu gratuită și la mese comune în 

seminariulă nostru archidiecesană și vip- 
tulă întregii, adecă: dejun!!, prâncjă și 
cină pe întregă durata cursului.

Sunta însărcinate der oficiele pro- 
topresbiterale, ca în conțelegere cu reu
niunile și despărțămintele învățătorescl 
să combine a trimite la acesta cursă 
1—2 învățători tractuall, dându-le — în
tru câtă nu voră fi ei în stare — mână 
de ajutoră din fondurile protopresbite- 
rale, din fondurile reuniuniloră, dela co
munele bisericescl, din colecce benevole 
și din alte isvăre la suportarea speseloră 
de drumă și alte spese mărunte, ce voră 
avă învățătorii participant la a estă cursă 
deocamdată de probă.

Er pănă la terminulă indicată de 30 
Iunie v. voră așterne la consistoriu con
semnarea respectivilor^ învățători, cari 
suntă designați a participa la acestă 
cursă îndatorându-i pe aceia a se pre- 
senta acolo și a se insinua la instructorulă 
premenționată astfelă, ca cursulă să se 
pOtă începe regulată la 1/13 Augustă.

La terminarea cursului învățătorii 
voră primi atestate despre cercetarea lui 
și despre progresulă dovedită, cari ates
tate le voră servi dreptă note recoman- 
datore la înainta a loră; er obiectele 
ce le voră lucra la acestă cursă, voră 
fi propiietarea loră, spre a le servi de 
modelă pentru lucrările în școlă.

Din comitate și comune.
Representanța comitalensă a Brașo

vului ținută în dilele trecute a hotărîtO, 
ca în privința alegerei de jude comunalii 
în Satulungul!! Săceleloră, în contra că
reia Săcuii au protestată, sub pretextă, 
că, între altele, actulă alegerei s’a în
chisă fără a pute vota încă vr’o 300 de 
alegători, să se întregescă cercetarea. E 
de observată, că Săcuii au protestată, 
fiind-că s’a alesă ca jude ună Română, 
și că cei vr’o 300 de alegători, cari nu au 
votată, au fostă mai toți Români, cari 
și-ar fi dată votulă pentru judele deja 
alesă.

Alegerile primăriiloră comunale în 
Prejmeră, Feldidra. Orisbavă și Rot- 
bavă s’au anulată, avendă a se face ale
geri nouă.

In comitetulă administrativii ală co
mitatului Hunedora, inspectorulă ung. 
școlară a raportată, că scolele greco- 
catolice s’au îmbuuătățită forte multă, 
construindu-se multe edificii școlare nouă 
și primindă învățători bine cualificațl și 
în limba ungurescă.

Representanța comunei Brașovit a ho- 
tărîtă, ca porta dela capătulă Stradei 
Vămii să se dărîme, fiindă proiectată 
a trece pe acelă locă linia tramva
iului .

Representanța comunei Bistrița, care 
esploateză în regiă regaliele, a ho- 
tărîtă: pentru ună litru devină ori bere 
anunțată a se vinde se plătesce taxa de 
5 cr., pentru ună litru de alcoholă cu-

I

Literatură.
Apărută ună nou volum de „Documente 

privitore la istoria Româniloru, dela a. 
1346—1450, culese, adnotate și publicate 
de Nic. Densușianu.u

Volumulă acesta este publicată din 
partea Academiei române (în seria Hur- 
muzachi) și conține: tractate de alianțe 
încheiate între domnii Țârei-românescl 
cu regii Poloniei, documente relative la 
vechia episcopiă catolică a Milcoviei, și 
la diferitele misiuni ale călugăriloră mi- 
norițl în Transilvania, Țera-românescă și 
Moldova. De asemenea aflămu aici do
cumente relative la domnia Țărei-româ- 
nescl în sec. XIV și ală XV-lea asupra 
Bănatului și a Făgărașului, și documente 
relative la diferite resbele ale domnilor din ; 
Țera-românescă și Moldova pentru con
servarea independenței și integrității ță- 
riloră sale. Aflămă aci o lungă serie de * 1 
documente relative la cnezii și la no- I 
bilii români din Bănată, Hațegă, ținu- i
tulă Devei, munții apuseni, Zărandă, Ma- j *)  După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 124 
ramureșă, Făgărașă și alte părți ale Tran- alu „Gaz. Trans.“ din anulu curentă.

rată 30 cr., pentru rumă și liqueur etc. I silvaniei; documente relative la familia și 
55 cr. îndreptățirea d’a vinde beuturl j naționalitatea lui Ionă Corvinulă, la cari d. 
spirtuose o dă, la cerere, representanța i Densușianu a adausă și o tabelă geneolo- 
comunală. Beuturile destinate pentru i -•‘"x ~ i—-‘'-•••i—x n— 
vântjare potă fi luate de ori și unde, 
der bere nu mai puțină ca 25 
vină și spirtă nu mai puțină 
litri. Orașulă ține ună deposită 
4are engros de spirtă și rachiu, 
se dau și cantități mai mici la 
dreptățițl a ține cârciumă. Fluiditățile so
cotite pentru vendare trebuescă anun
țate plătindu-se și taxele pentru ele ime
diată. Rachiulă pusă în vendare să 
n’aibă mai puțină ca 36 procente alcoholă 
și să nu se venejă mai scumpă ca 36 cr. 
litrulă.

litri și 
ca 100 

de ven- 
dr> unde 
cei în-

Cursu pentru lucrulu de mână.
Sinodulă archidiecesană din Sibiiu 

introdusa în seminariula „Andreiauă*

gică a familiilora Corvinulă și Olahula din 
Transilvania, în fine sunta publicate aici 
documentele relative la revoluțiunea ță- 
ranilora români și unguri din a. 1437 — 
1438 și actele de unire ale colora trei 
națiuni privilegiate în contra țăraniloră 
români etc. Volumulă conține peste totă 
886 pagine cu 6 documente facsimilate 
și eu portretula lui Mircea celă Mare 
dela mănăstirea Cozia. Prețuia în libră
ria Socecfi et C-nie este 25 lei.

a
lucrula de mână ca obiecta de învăță- 
mentă, pentru tinerimea din secțiunea pe
dagogică. Ținenda seină de dorința ade- 
se-orl esprimată a învățătoriloră, de ase 
deprinde în acesta obiecta de învăță- 
menta ca ei apoi să respândescă între 
poporă lucrula de mână, consistoriula ar- 
chidieeesană a hotărîta înființarea unui 
cursa de instruire în lucru de mână pen
tru învățătorii actuali. Acesta cursa se 
va ține în Sibiiu în decursulă feriilora 
anului curenta, și anume dela 1 până la 
finea lui Augusta v. și conducătorulă lui 
va fi instructorula seminariala din acesta 
obiecta Georgiu Moianu, er instrucțiunea, 
pe lângă o introducere în istoria și în
semnătatea acestui rama de învățămentă, 
precum și în principiele pedagogice, pe 
cari se basăză ela ca mijlocă ala edu- 
cațiunei fîsice intelectuale și morale, se 
va estinde la anumite grupuri și anume: 
a) asupra împletitului de paie, pipirigă, 
papură și nuiele; 5) asupra templăritului 
(măsăritului), a seulpturei și c) a cartona- 
giului (lucrărei în hârtiă).

vvățătorii, cari voră dori a participa 
la oursula acesta, au ase insinua la con
sistoriula archidiecesana cela multa pănă 
la 30 Iunie a. c st. v., avendă a indica 
grupula pe care voiescă aid învăța. Pen
tru posibila înlesnire a participanțiloră,

TELEGIUMELE „GAZ. TBANS*.
Servicinlă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 21 Iunie. „National- 
Zeitung*  anunță, că Țarulu e atâtu 
de iritată, încâtu curtea și familia 
lui e forte îngrijată. Țarulu se 
teme, că la conjurațiunea ce s’a 
descoperită suntu împărtășiți și 
oficerl superiori. S’au făcută nu- 
merâse arestări.

Sofia, 21 Iunie. Curtea de ca- 
sațiă a întărită sentința tribuna
lului de resboiu, prin care maio- 
rulă Panița e condamnată la mbrte 
prin împușcare pentru urȚirea re
voltei în contra principelui și a 
guvernului.

Caracterulu.*)
I. ZF'orxxiarea caretoteriilni.

9. Iiifluința societății șl a 
exemplului.

Verba movent, exemplu tra- 
hunt. (Vorba te mișcă, exem- 
plulu te atrage.)

(Urmare.)

Frumosu asemănă Cicero vieța 
o opera de artă, pe care ar

ca toți

I

I

I

I

în fiâ-care c}i la lăcomia ta în? 
mâncare, și ești indignată, când 
o vecți la mine numai odată?*

Polemon, ca tineru, nu numai 
că s’a datu tuturoru plăceriloru 
vieței destrăbălate din Atena eu 
totu sufletulu, ci era cliiar mândru 
pe propria lui rușine. Așa trecu 
într’o Ți, întorcendu-se acasă, nu 
după ce a apusu, ci după ce a 
răsărită sdrele, trecu pe lângă ușa 
deschisă a lui Xenocrate și întră 
beatu, cu perulu plinii de oleiu, 
cu cunună pe capu, și fără a-șl fi 
schimbată haina în odaia înțelep
tului, care era îndesuită de ascul
tători setoșî de învățătură; ba 
spre a slăbi și a conturba prin 
presența sa bunele învățături ale 
acestuia, elu se și puse să ședă. 
Pe când ceilalți, firesce, erau in
dignați de o asemenea purtare, 
Xenocrate rămase liniștită, părăsi 
tema, despre care tocmai trata, și 
începu a vorbi despre cumpătare 
și modestiă. Trezită prin acestă 
seriositate și prin cuvintele învă
țatului, Polemon aruncă mai în
tâia câtă colo cununa, apoi îșl 
acoperi brațul u golă cu haina; 
fața lui, ce sclipea de vină, deveni 
mai seriosă; în cele din urmă 
aruncă tâtă podoba de pe elu și 
făcu astfelă printr’o învățătură 
bună dintr’ună omă desfrânată 
unulu din cei mai mari filosofi.

Nu trebue să cercetămu mai 
departe după esemple, întrega is- 
toriă a lățirei creștinismului este o 
mărturia grozavă pentru puterea 
esemplului. Este sciută, că Isusă 
abia a vorbită ună cuvântă, care 
să nu se fi cțisă și înainte de elă; 
der nu prin tâte aceste și alte 
cuvinte irumâse s’a făcută mai 
bună lumea, ci prin faptă, ceea ce 
arată și Isusă. (Va urma.)

Din traista cu minciunile.
Cum se dau de golit sfinții.

Cutare 6iă credinciosă ușurase pe 
popa de o epă cu mânzulă după ea. 
Epa trecă ducă-se, că era sculă ponosită, 
der de mânză rău se supărase părintele, 
că era de soiă și se nădăia cum se dea 
de urma făptuitorului.

„Aflat’am!*  striga în urmă și numai 
decâtă trimise pe fetulă de-a lungulăs 
satului, sâ cheme pe totă sufletulă pe 
mâne la biserică, că are să le spună ună. 
lucru mare.

Asta era într’o Sâmbătă.
Ca mâne, Duminecă, biserica era- 

tescuită mai altfelă ca la prasnice, nu 
de mari bisericoșl ce erau, ci că fiesce-care 
doria să afle lucrulă, ce are să i-’lă spună- 
părintele...

Isprăvindă cu cele sfinte, părintele 
iese ’naintea altarului și le spune, ce și 
cum a pățită cu epa.

„Urîtă lucru, fiiloră — urma elă, — 
a păgubi astfelă pe părintele vostru 

! și a vS pângări sufletele cu asemene1 
! fapte necreștinescl. Der eu sciu prea bine 
cine e făptuitorulă și sciu și aceea, că e de 
față între voi, îlu sfătuescă însă, să nu-șl 
ridice păcătoșii sei ochi cătră sfintele 
iedne, că toți sfinții s’oră uita la elă.

Cum clise părintele aceste vorbe, tote 
privirile se ațintiseră spre sfinți să vedă- 
cum adecă s’a alege cașulă din zără. Pă- 
cătosulă încă ’șl sgîesce bulbucații săi: 
ochi și văifendă, că sfinții într’adevără 
se uită țîntă la elă, începe a-i mustra 
din gură :

„Sfinți sunteți, sfinți drăgălași, 
Cătră mine nu ciorațl, 
Că epa am furat’o eu,
Cunoscă pe Dumnedeu,

Der blăstămatulă de mânză la ce’ 
puzdărie s’a luată după densa?*

Kccvary.
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Emigrările Chinesiloru.

E lucru cunoscuta, că, din causa mul- 
telorti emigrări în Statele-Unite (America) 
guvernulfi de acolo s’a vâdutft silită a 
aduce o lege, prin care se mărginesce 
inundarea Americei cu Chinesl. Emi
grarea însă nici după acesta n’a înce
tată. In părțile Americei de cătră Ocea- 
nulă pacifică sosescă mereu o mulțime 
de Chinesl, cari au pătrunsă deja pănă 
în părțile cele mai sudice ale lumei nouă, 
pănă chiar și în Patagonia. Dâr cu tote 
acestea, cea mai mare part a emigran- 
țiloră se află în insulele Asiei și ale 
Australiei. Pe insulele acestea Chinesii se 
înmulțescă așa de tare, încâtă decă emi
grarea va ține multă timpă așa, elemen- 
tulă chinesă va cuceri pentru sine tote 
insulele acestea. Chinesii suntu ună poporă 
răbduriu și muncitoră, care se îndestulesce 
cu forte puțină. Ca muncitoră Chinesulă 
face ori-ce lucru și în nepretențiunea sa 
elă se îndestulesce c’o răsplată forte 
modestă. Chinesii erau bine primiți în Ame
rica, mai alesă, că ei se tocmescă cu 
preță forte bagatelă; der deodată s’a 
observată, că prin presența loră de totă 
mare scade în modă simțită plata mun- 
cei, lucru care este păgubitoră pentru 
muncitorii indigeni. Ei se potă aplica 
forte bine la lucrulă câmpului și ca eco
nomi se ducă apoi în părțile Asiei și 
Australiei. Ca să se stabilescă statornici 
într’ună locă, numai la o parte dintre 
ei se întâmplă acesta, mare parte din ei 
însă se întorcă cu câștigulă muncei loră 
la vetrele loră străbune. Cei ce moră se 
transportă în țâra loră, er despre acesta 
fiă-care Chinesă se îngrijesce de timpuriu. 
Pe lângă tâtă iubirea loră de muncă, 
Chinesii nu suntă iubiți de Americani, 
fiind-că suntă murdari și sgârciți peste 
măsură. Banii, decă îi primescă odată, 
cu anevoie îi mai pună în circulațiă, 
fiindcă pretensiunile loră, cum am amintit, 
sunt așa de modeste, încâtă pentru hrana 
și îmbrăcămintea loră nu cheltuiescă mai 
nimică. Cu streini de nemulă loră pre 
puțină de lucru îșl facă, ei pururea tră- 
iescu unii cu alții, păzescă cu sfințeniă 
obiceiurile loră naționale și formeză în 
mijloculă loră adevărate societăți, în cari 
reguleză afacerile și pricinile loră. Au cu | 
ei preoți, au judi, limbi străine nu vreu 
să învețe și numai rară îi audl vorbindă 
englezesce si spaniolesce, der rău. Ei se 
ocupă bucurosă și cu cămătăriile. La 
conscrierea din urmă a poporațiunei 
(1887) s’a dovedită, că numerulă Chinesi- 
loră e de 350 milione.

*
Cslu mai mare neguțătorii de miere.

Celă mai mare neguțătoră de miere 
se află astădl în sătulă Beeton din 
Canada; elă se numesce Jones și trage 
ună mare venită din comerciulă cu miere. 
Stupina lui stă din patru despărțăminte 
dintre cari fiă-care ocupă o suprafață de 
ună jugără. Numărulă coșnițeloră lui trece 
peste 800, er pentru fiăcare coșniță se 
pote socoti cam 30,000 de albine. In 
ani buni Jones scote câte 70.000 funțl 
de miere și are ună venită curată de 
7—10,000 dolari. Afară de acesta are 
ună însemnată venită și din vinderea 
roiuriloră de albine, cari se sporescă 
grozavă.

*
Biserică de fleru.

Societatea misionariloră spanioli a 
■edificată pe spesele ei o biserică în 
Tonking, într’o coloniă francesă din Asia 
orientală. Afară de fundamentă, întregă 
edificiulă e din fieră pregătită în Franci a, 
de unde a fostă transportată în Tonking. 
Biserica e lungă de 55 metri, lată de 
20 și înaltă de 15 metri.

*
Când a fostă ertatu se ai doue neveste?

Despre asta s’a vorbit între deputății 
franoesl la o adunare din Nflrnberg la 1650. 
Era adecă lipsă de sporirea poporațiunei 
care scăcjuse multă prin râsboiulQ de 30 
-de ani. Lumea se mai temea și de Turol 

și decă trebuiau generații câtă mai 
multe. In sensulă hotărîrii dele Niirn- 
berg între anii 1650—1660 nu era 
ertată a se primi nici o fată ca că
lugăriță și nici ună tînără ca preotă. 
Preoții, cari trăiau afară de mănăstiri, 
se puteau căsători; afară de acesta fiă- 
csre bărbată avea dreptă să-și țină două 
neveste legitime, decă se învoia la acesta 
prima nevastă.
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Soiri comerciale.
B.-Pesta, 14 Iunie. Relațiunile de 

afaceri suntă aprope cele din săptămâna 
trecută.

Temperatura a fostă schimbăciosă 
peste săptămână, mai înteiu uscată și 
rece, după aceea ploi torențiali, în fine 
eră s’a înseninată ceva. Rapârtele asu
pra sămenăturiloră suntă mai puțină fa
vorabile. Se rjice, că se lățesce tăciu
nele. După starea de astădl încă totă 
suntă prospecte de o recoltă bună de 
mijlocă.

Negoțulu de cereale. Tendența pe pie
țele esterne n’a fostă egală. Pe când în 
America cu osebire în New-York, unde 
pănă acum era j’o tendență de urcare, 
în urma sciriloră de o recoltă mai bună 
prețurile au mai scădutu, și pe când nici 
pe piețele englese nu s’au putută men
ține prețurile, pe atunci în Francia pre
țurile au fostă ferme, urcându se grâulă 
și făina, er în piețele germane au înche
iată cu 4, săcara cu 3 mărci mai susă 
ca săptămâna trecută.

In B.-Pesta circulația săptămânală în 
grâu a fostă de 90,000 m. metr., în să- 
cară 3000.

Păstăiose. Comerciulă s’a mărginită 
numai la consumulă din țâră.

Victuale. Prețulă oucloru neschim
bată. Au încheiată cu 52—52’/2 la 1 
fi. — Galițele au fostă cam slabă cău
tate. — Cartofii s’au ieftinită.

Untsdrea de porcă căutându-se mai 
bine, prețulă a devenită fermă. De orașă 
s’a vândută cu butoiu cu 51.50—52. fl., 
fără butoiu cu 49.50—50 fl.

Pentru lânuri tote piețele suntă ne
favorabile, prețurile scadă pretutindenea. 
Cumpărătorii suntă totă în reservă.

Pei uscate s’au vândută câteva pârtii 
pentru Serbia, marfă de a doua mână. 
Boi ungurescl prima noteză 62—64 fl., 
vaci dto 58—62 fl., pittlingl 70—80 fl., 
Kneip 100—110 fl., — per 100 klgr.

Peile lucrate n’au avută așa cjicsudă 
nici o căutare în săptămâua trecută.

—x—
Recolta în România.

(Corespondența „Gazetei Transil.1-) 

RimniculfrsarcM, 6 Iunie v.
Ploi amă avută destule, der n’au stri

cată nimică. Pănă acuma semnele de 
bună recoltă suntă generale în tâtă Ro
mânia, cu forte rari escepțiunl, pote la 
miiă una.

Nu este adevărată, că s’a compro
misă recolta rapiței pănă acuma; spo
radică, în câteva localități numai, s’a 
stricată la unii, der nu totă, și etă de ce:

rapița este de două feliurl, una la bobă 
mai măruntă, care se coce mai curândă 
și care relativă se cultivă mai puțină, și 
alta mai mare, colțurăsă și mai de va- 
lore, care se cultivă mai mult și care numai 
de ieri a începută a se secera, adecă se se
ceră în săptămâna acâsta, er pe cea dinteiu 
o trieră de vre-o 10 cjile și potă să dicu, 
că recolta rapiței va fi bogată: va es- 
porta România ca nicl-odată, îndoită pote 
și în treită ca alte-dățl.

La porumbă (cucuruză) prășimă a 
doua oră. altminteri este bună, frumosă, 
numai în urma ploiloră și mai ou semă 
în urma răcelei, e mică, a stată pe 
locă, nu a înaintată. Elă este o plantă, 
care cere în raportă cu celelalte mai 
multă căldură. Acuma timpulă este ră- - 
corosă, der avemă speranță să se mai 
încăldescă, fiindcă a venită timpulă căl- 
duriloră.

G-râulu pănă acuma se ține forte 
bine, promite o recoltă forte bună.

Orzulă asemenea este câtu se pote 
de frumosă. __________ A. P.

Terguliî de rîmători din Steinbruch. La 16 
Iunie n. starea rîmătoriloră a fostă de 162.719 
capete, la 17 Iunie au intrată 3706 capete și 
au eșită 867 remânendă la 17 Iunie ună nu
mără de 165.948 capete. — Se noteză: marfa wn- 
gwrtfscă veche, grea dela 43 cr. pănă la 44 cr. 
marfă ungurescă tinerăgrea dela46'/, cr. pănă la 
47‘/2 cr., de mijlocii dela46’/2cr. pănă la 48’/2 cr. 
— ușâră dela 47'/2 cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
ț&rănescă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela 46’/2 cr. pănă la47’/2cr. ușârd dela 
47'/2 cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România 
de Răkony grea dela — cr. pănă la — cr, tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țepbsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă sirbescâ grea dela 47—48 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 47—48 cr. transito- 
ușoră dela 47—48 cr. Porci îngrășațl de unii 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă ia — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la - - cr. Cântăriți

Trageri la sorți.
5% Bodencredit, 16 Iunie s’au sor

tata ser. 537, 1990, 2474, 3233. In 
amortisare, fiă-care losh cu 100 fl. seri- 
ele: 382, 745, 771, 1478, 3062, 3340. 
Plata dela 1 Aug., tragerea următore 
16 Augustfi.

Serbesci 5%, 14 Iuni0> seriele 508, 
647, 800 și 1219. Plata 14 Iulie; trage
rea următore 14 Augustă.

Orașulă Buda, 16 Iunie seriele 
1057, 2123, 2414, 3711, 6635, 8927, 
10180, 12772, 13476, 15267, 17070, 17542, 
20202, 21188, 21630, 22092, 34129, 35568, 
36228, 36230, 40485, 41995, 42384, 44125. 
45872.

Jdsziv, 14 Iunie, câștiguri mai mari 
au obținută seriele 389/93, 1659/20, 
1785/94, 1860/2, 1877/80, 2078/33,
2213/76, 2478/78, 2557/59, 2637/74,
2642/85, 2663/66, 3239/68, 3631/12,
4005/18, 4245/81, 4388/76, 4560/21,
4845/52, 5037/58, 5053/100, 5099/14,
5655/75, 5721/97, 5780/13, 5844/49,
5876/24, 6190/74, 6298/75, 6775/90.
Plata 15 Iulie, tragerea următore 15 
Octomvre.

Bursa din BucurescI din 18 Iunie.
"W culori. % se cump

Rentă română perpetuă 1875 5% 103.—
Renta română amortisabilă . . 98.7,

dtto.................................... 47o 87.—
Renta rom. (rurale convertite) 6% 101.'/2
Oblig, de stată C. F. Române 6% —♦—

idem idem . . . . 5°/o —.—
imprumutulă Openheim 7866 . «;'/» —
Imprumutulă Oraș. BucurescI 5% 9V/.,

idem idem din 1884 57,, —.—
idem idem din 1890 94?/,

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 — —.—
Credit fonciară rurală . . . . <7n 105.—

idem idem . . . 57o 99.—
Credit Fonc. Urb. din BucurescI î"/o 105.3/,

idem idem . . . 6°/„ 103.—
idem idem . . . . 57',,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57,, 83.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 264. -

Banca Naț.ion. uit. div. 82.15
V. N.
500 1195.—

Dacia-România uit. div. 35 lei 200 320.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 —.—
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 —,—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 25 250 —
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100 —,—
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . .
Societ. de Hârtie uit. div. . . __ 7.’/2
Agio în Bursă..............................
Rubla de hârtie......................... 1

Banca Națion. a României 
Scompt..................... ......................... 6—

1

Avansuri pe efecte ..... ?7o
Avansuri pe Lingouri ... . . n

Jnrsa le mărfuri lin Bulauesta dela 18 iunie 1890.

Semințe

Că -p 
5 h
3 ® o

Prețulă per
100 chilogr.

dela pană

"Grâu Bănățenescă — — —
Grâu dela Tisa 80 8.45 8.50
Grâu de Pesta 80 8 50 8.55
Grâu de Alba- regala 80 8.45 8.50
Grâu de Bâcska 78 8.65 8.75
Grâu ung. de nordă — .—

efl -A Prețulu per
Semințe vechi soiulu 5 M 100 chilg .

ori nouă £
o P, dela pănă,

Secara 70-72 7.— 735“
Orză Nutreță 60.62 6.50 6.80
Orză de vinars 62.64 7.— 7.60
Orză de bere 64.66 — .—
Ovăsă 39.41 8.45 8.90
Cucuruză bănăț. 75 5.20 5.25
Cucuruză altă soiu 73 5.10 5.15
Cucuruză — .—
Hirișcă — 5.50 5 75

Cursulu
Producte div. Soi u 1 u

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 50.-— 55.—
— francesă
— — —.—-

roșiă 28-— 33.-
Oleu de rap. rafinată duplu 42.-- 42.50

O Oleu de in 5.-- 5 25
3 Uns. de porc dela Pesta 52 50 53.50
bD dela țeră —.—
O Slănină sventată 42.- 43.—

afumată 51.- 52.—
Său 35.- 36.—

3 Prune din Bosnia în buțl
din Serbia în saci

5- Lictară slavonă nou
•e bănățenescă

Nuci din Ungaria
Gogoși ungur escî

JL serbesci
Miere brută —,—

B galbină strecurată — —.—
Ceară de Rosenau 125 126.
Spirtă brută 12.25 12.50

Drojdiuțe de spirt 14.75 15.25

Curanie I» trazsa de» Vîobb 
din 20 Iuniu st. n. 1890.

din 21 Iuniu at. n. 1890.
Bancnote românesc! Oump. 9.26 75=,d °.29
Argintă româneseă - n 9.23 ,, 9.26
Jlnpoleon-d’orl - - - H 9.28 9.31
Lire turcescl - - • n 10.57 n 10.62
Imperiali . - . . n 9.55 9.60
GalbinI 5.48 M 5.55
Scris, fonc. „Albinau6u/0 —.— n

n n n 57o M —. -
Ruble rueescl - - . K 133.— 134.—
Mărci germane - - „
Discontulă 6—-8n/0 pe ană.

—■— —.—

Renta de aură 4%................................ 103.30
Rants de hârtiă EG/n.................................. 99.60
împrumutului căiloră ferate ungaro • 

aură .......................................................116.70
dto argintă -............................ 96.30

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

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate dz>
ostă ungare (3-a emis;une) - - 113.20 

Bonuri rurale ungare ...... 89.10
Bonuri croato-slavone...................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 138.90 
Coșurile pentru regularea Tisei și 8e- 

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtia austriacă .... 88.70
Renta de argintă austriacă .... 89.15
Renta de aură austriacă.......................... 109.30
Coșuri din 1860   139.25
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 970.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. • 341.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.—
Galbeni împărătesei.........................................5.54
Napoleon-d’orI..............................................9.31 ‘/2
Mărci 100 împ. germane .... 57.52‘/2 
londra 10 Livres sterling® .... 117.05

Cursulu losuriloru private din 18 Iunie.
oump. vinde (

Basilica 7.75 8-
Credită 185.50 186.50 1
Clary 40 fl. m. c. 57.50 58.25
Navig. pe Dunăre . 125,— 128.—
Insbruck . 24.50 25.50
Keglevich . 29.— 32.—
Krakau — t— 23.50
Laibach 22.25 23.—
Buda —.— 62.--
Palffv 57.— 57.'0
Crucea roșie austr.. 18.80 19.10

dto ung. . 12.50 13.—
dto ital. 14.50 12.75

Rudolf 19.50 20.50
Salm 62.— 62.50
Salzburg . 25.— 27.—
St. Genois 61.75 62.75
Stanislau . 27.- 29.-
Trieitine 4'/27<> 100 m- c. — 149.-

dto 4% 50 —.— 68.50
Waldstein 39.75 40'75
Windischgrătz . —.— 52.50
Serbesci 3% 37.— 37.50

dto de 10 franci —.— —•—
Banca h. ung. 4% . • 110.75 111.25

Editors și redactorii responsabilii : 
Dr. Aurel Mureșianu.

Loz.fr
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'| PA*eniiat  la tete esposițiunile cm medalii de argint. |||LUSTRULU CELU MAI MARE!
A7.

.,,*7  pentru invențiunl noue îngrijesce a le do
bândi în tote statele biroulu de patente 

LUDWIG l BBNBDEI & 0 
Budapest, J9IuseiuKn-Mia&g, W.

recomandată de cătră înaltul Ministeriu pentru

încrederea inventatorilor^.
Anualii peste 500 obțineri de patente.
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p pentru invențiunl noue îngrijesce a le do-

Sag©

"S « S' ® g a. ~-a>*2-Sț g 
go “

. E P c* & S’

rr. Mrf fjQ "V. P ®■ î- o 2 ®1,11 P P

OT
DS8

O x'S

® p .E. 2 ® p> a. B

S-Xs'gM ® O P'P O p q
(p3 O ® (ț'

ttA ® 
O„ P ® 
g. g ,® ® 

g goq ? ® Ms-

Et tb

>1

G>
CD

00 ®

B:

fi

•9

>£ 
a

9

ia
fi 

fa

NEGRU CELUMAIINCHISU!
Să produce întrebuințândă veritabilă și cu renume cunoscutulă

INDIGO-OEHLLACK WICHSE
care garantăză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui

I0HAOT FAKGEK
■’sTien.a T, Scixixlerstrasse Zbir. 7-

.Mai departe se află acolo escelentulă:

LONDONER STIEFELLACK
(Xjaciă. pentru cisme) 

care nu strică pelea și se pote spăla josă cu apă caldă, în sticluțe 
de cinci mărimi. Cea mai bună

AMFIĂ PENTRU CONSERVATA PELEA
(jjed.er-Consen7iriii.g-s-Sal'be)

în cutiore de lemnă și de tinichea. Celă mai bună Iacă pentru pele 
și hamuri, Iacă pentru aurită, pentru apretarea de pele, Iacă pentru 
podinl de cualitatea cea mai bună. 331,12—5

l|| Premiat la tete esposiținnile eu medalii de argint. |||
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Locu de scăldatu și cură lângă Brașovîî. recunoscuta prin isvorele minerale 
de feru și iodîi provgcjutO atâtG cu băi calde de putină câtG și cu scaldă de apă 
minerală (lobogo) și de apă curgetore — se recomaudă pentru curarea bdlelorts 
de ghindură, boleloril scrufidose, boleloru anemice șt de slăbiciuni.

Locuiți de scaldă, provădutil cu otel» aranjată în modă confortabilă și 
pe lângă aceea cu locuințe solidă clădite, stă în legătură poștală dilnică cu Bra- 
șovulă și oferă dspei.ilorfl prin parcurile sale frumose și estinse precum și prin 
musica, care concerteză în decursulfl curei de beutft de două ori pe <Ji, — dis
tragere și plăcere.

Sesouuln începe cu 15 Iunie și se finesce cu finea lui Augustă.
InformațiunI detailate se potft da prin comisarulft de scaldă Fr. FabritiuS-

Administrațiunea de scaldă.Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din l Iunie 1890

HB wdapesta—Predeal ia ®®redea.iift—
Trenu 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată
Tren de Trend» 

per- 
adnfl

per- 
s6n«

Trend Trenă 
aoflele-
ratit

do 
pers.

necelo- 
ratu.

Tron do 
p-.r- 
s6no

HB.-3*esta-AB ,n48i«-TehnȘ|rff'el3aș-A5*«®<2fi»32.-2 Besta
Tronâ

de
j>ers.

Trenfi 
accele
rată.

Trenă 
de 

pera.

Trenu 
accele

rată.

Trenă 
do 

pers.

Trânti 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny

Oradea-mare ’

Mezd-Telegd 
K6v
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
GldrbSu
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46
7.0J
7.11
7.41
8.16

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cneerdea
Uibra
Vințulă de susii
Aiud

Teînșu

Crăciunelu
Blașiu 
Micâsasa
Copșa mică
MediașU 
Elisabetopoie 
Sighișbra 
Hașfalâu 
Homorodti 
Augustinii 
A.pața 
Peldibra

Brașovd

TimișH 
îPredealw

Bucurescî

4.26
4.58

9.05
9.35

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37:
8.42

9 14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenă, 
de pers
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47

10.50 _
7.35*  

11.07
1.20 :
3.02
3.0.-
3.4fc
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11 ’
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56 

10.02 
10.22
10.39 
10.57 
11.20 
11.36 
12.04 
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30

6.10:
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.511
5.32
5.49
6,11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.391

~6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Bucurescî
Predeal»
Timiști

Brașovfl

Feldibra 
Ap ața 
Augustinb. 
Homoroda 
ftașfalbu 
Slghișbra 
Elisabetopola 
Mediașâ

Copșa mică

Micâsasa
Blașiu
Cr&ciunelfl

TeinșS

Aiudb
Vințulii do susii 
Uibra
Cucerdeft
Ghiriști
Apahida

Clușlu

Nâdășelâ 
Ghîrbău 
Aghirești 
Stana 

|B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd

Oradea-mare

6.14 11.23
6.45 12.08

11 ...c

P. Ladâny 
Szolnok

audapegtn

Viena

7.55
1.08
t.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25

6.12
6.33
6.46
6 48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.0]
12.31

i

4.10
4.50
5.50

4.44
5.20

Jx47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
I. 1.37
II. 52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5.-
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04:
10.41
II. 06

1.19
6.31
6.35
6.50

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
1130
11.51
12.27

Viena
ESiadajj»e»$i!»
Szolnok

Aradd

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

7.51
8.17
8.42
8.47

10 09
11.51 
“55

2.25
7.20

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.50
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15 

1040'
6.05

GlogOvațU 
Gyorok 
Paulișii
Radna-Lip 
Conop 
Berzava 
Soborșinii 
Zamii 
Gurasad..
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orâștia
Șibotă
Vințulii de joșii 
Alba-Iulia

ova

8.- 10.50
2. — ‘
4.20
8.10

.2.20
= 2.34
=3.05
|3.23
53.39

3.25i|Teiașfi
8.15 9.40|Alba-Iulia
" 1.02|vuipilh da jos& 

5.27[Șibotti
:a

11.18
3.50
4.10] 5.501 Orăști:
4.22| țț Q21 Simeria (Piski)
4-46| 6.2a
4-^S 6.34
5.16; 6 52
5.38 7,17
5.53 7 33
6.16 8.20
6.58 8.49
7.22 9.16
7.38 9.32
7.54 9.51
8.14 10.18
8.43 10.44
9.12 11.14
9.34 11.39
9.56 12.05

10.17 12.26

Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamfi 
Soborșinii 
Berzava 
Conopti 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradfl

Szolnok

4.51
5 27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8 48
9.17
9.54

10.0'9|
10.38 
10.51 
11.03
11.27J
11.38 
12.10'
4.47' 

“7~!

Copșa-mieă—Sibifiu
Ir. de p. p. Tr. omn

4.05 10.47 7.10
4.35 11.17 7.43
5.16 11.58 8.27
5.47 12 29 8.59
6.10 12.52 9.23

Copșa-mlci
Șeica mare 
Ldmneșfi 
Ocna 
Sibiiii

8 ifo Hm-® js s a-rnâcă.

Sibiiu
Ocna
LâmneșU 
Șaica mare 
Copșa-mică

Tr. omn.

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. de p.

4.34
4.58
5.25
5.55

Tr’. d. p.

9.50
10.14
10.40
11.10
11.356.20

Cucerdea -SDșorlaein
H.€egfiiin«aâu săsescal

KEureșu-Eiudoșu-Iiistrita IBg®tfrita-®Eua*eșâ-lLudeșaM

Murfișii-Ludoșu 
TagU-Budatelecu 
Bistrița

I r. omn. i

4. — j Bistrița 
ȚagU-Budatelecfi6 43

g Murășiî-Ludoști

Nota : Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Tisnișera.—Aradd

Teiușă 10.44 12.58 Viena 7.20 1.40 6.051

KB'eâR,®șeiiiiă-®taeHa(Piski)'

T. d. p. T, omn. T. omn. T. omn. T. omn. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșen! 6.05 10.42 4.03
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23 4.49
HațegO 8.45 , 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57 0.24
Pui 9.39 2.03 6.1o Pui 8.07 12.33 6.04Crivadia 10.37 2.51 7.03 HațegU 8.51 1.19 6.43
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09 7.28
Petroșcni 12.- 4.02 8.15 Simerta 10.20 2.47 8.-

Tr. da p. Tr. do p. Tr. omn.

Cucerdea 2.65 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoști 3.46 9.11 4.06
3£.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Ie muții 4.33 9.57 4.54
.Sânpaulii 4.48 10.12 5.10
^Mirașteu 5.11 10.35 5.34j 5.30 10.54 5.35

Oșorbelu • 5.50 4.58
llteghlnnl-săs. 7.25 7.-

.4 rad fi—Timiș® b-u

âșsji—l1»!’ da

T. omn. T. omn. A*  omn. T. omn-
Aradti 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulii nou 6.40 4.40 Mercziia.lv» 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.05 5.05 Orcziialva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orcziialva 7.56 5.50 N6ineth-8âgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulii nou 9.09 3.41
Tbnișdra 9.04 6.50 Aradu 9.25 3.55

Reghinul» sfesescia-
<?&ș®c'Bieiu-Cucertlea

Tr. omn. Tr. dc p. Tr. <lc p.

Reghinul-săs. 8.25 8.—
Oaorhein < 10.- 9.49

1 7.24 5 54 10.20
h£irașteu 7.44 0.14 10.39
Sânpaulii 8.07 6.37 11.02
IernutU 8.29 6.68 11.23
ii. Bogata 9.02 7.28 11.53
Ludoști 9.35 7.41 12.06
Cheța 9.51 7.57 12.22
Cucerdea 10.23 8 25 12.50

T. omn*
1.16
4 50
7 21

Turda — <14 Bai riști

Ghirlșâ 7.40'i 10.50 3.56 y.30 Turda 6.05 9.40 2.40 o.zOj
Turda 8.-| 11.10 4.10 9.50 Ghlrișâ 6.25 10.- 3.- 8.40

SigMsera—©dorSaeâu i| ©derfiaefiaa—®lglais®ra

Sighișdra 
Odorheiu

__b.—111.25 Odorheiu 
' 7.49j 1.50| Sighișorft 

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Simeria (Piski)-ÎInaed

8.40 2.45
10.52 5.28

Simeria (Piski) 
perna 
Unieddra

Tr. o mu.

4.-
4.21
4.50

1 SJmied.-Simea’ia (Piski).

Lniedăra 9.2;
->erna 9.51
Simeria tO.K


