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„SAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie 1800 stilîi vechiu 

se deschide nou ebonamentu, la care în- 
vitămil pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nostre.

PretuSu abonamentuluic>
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe ș6se luni 6 fi., pe unii ană 12 fl.
Pentrn România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci. _____

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șâse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe ș6se luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se vorii abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Aflministraținnea „Gazetei Transilvaniei". 
BrașovO, 23 Iunie st, v.

Poimâne se va ține concurau 
la Episcopia română greco-cat. 
din Oradea-mare, pentru primirea 
clericiloru și -a eleviloru din semi- 
nariuld gr. cat. oradanu. La acestu 
concursă suntă chiămați toți ases- 
sorii consistoriali cu provocarea, 
se nu absenteze, căci pe lângă 
afacerile curente se voru lua la 
desbatere și alte cestiuni ponderâse.

E lucru învederată, că aceste 
cestiunl nu potu fi decâtu grava 
causă a gimnasiului din Beiușu și 
a parochiilorfi și școleleru dela 
Niru.

Acesta se pote deduce și mai 
multu din împrejurarea, că pre
cum ni-se împărtășesce Preasânția 
Sa Episcopulu a mai chiămatu la 
ședințele marelui consistoriu și pe 
9 Protopopi, (vice-archidiaconi), 
cari nu suntu asesori consistoriali 
și de ordinară nu iau parte la 
ședințele consistoriului*)

La glasulu Episcopului se va 
întruni der Lunea viitdre unu se- 
natu înmulțită alu diecesei, care 
s’ar pute asemăna cu senatulu im
perială înmulțită de pe vremile 
absolutismului nemțescu.

Decă ne este ertatu să a semă
năm u cele mari cu cele mici, a- 
tunci vomă cțice, că senatulu im
perială înmulțită dela 1860 n’a 
avută de a deslega o problemă 
mai seriăsă pentru imperiu, decâtă 
aceea, care este chiămatu a o des
lega senatulă preoțescă înmulțită 
pentru diecesa română a Oradiei- 
mari. Dimpotrivă, pe când la 1860 
nu se tracta de esistența, ci nu
mai de constituirea și consolida
rea interioră a monarchiei, pe 
atunci Episcopia română gr. cat. 
a Oradiei-mari este pusă ac|i îna
intea întreb ărei de a fi seu a nu 
mai fi ce a fostă și este: o Epis- 
copiă română, chiămată a fi stel- 
pulă credinței și ală culturei po
porului românii.

Să nu-șl facă ilusiunl părinții 
marelui consistoriu. Cestiunea gim
nasiului din Beiușu și a parochie- 
loru amenințate dela Niru este și 
rămâne o cestiune de esistență 
pentru diecesa română a Oradiei- 
mari și dela modulă și chipulu 
cum o voru deslega-o cei ce stau 
în fruntea ei va aterna nu numai 
pacea și liniștea acestei Episcopii, 
ci chiar pacea și liniștea întregei 
biserici române unite și a nemu- 
lui nostru românescu.

Nu vomă mai vorbi de lovi
turile de morte, ce i s’au dată 
învățământului românescu în Be
iușu, călcându-se lege, dreptate și 
echitate, deorece prea bine li 
suntă cunoscute cetitoriloră noștri 
aceste isprăvi ale terorismului dela 
putere, care țintește la nimicirea 
gimnasiului din Beiușă, căci află 
maghiarisa nu însemnă alta de
câtă află nimici, zădărnicindu-i 
scopulă sântă celă are de a fi 

ună fără alu culturei poporului 
română.

Vomă reaminti în aceste cli
pite seriăse Prea Sânției Sale 
Episcopului și prea venerațiloră 
părinți din consistoriu numai ho- 
tărîrea, ce a luat’o representanța 
comitatului Sabolciu cu privire la 
parochiile și șcblele române dela 
Niru, hotărîre, care a aflată as
cultare și sprijină la ocârmuire.

Numita representanță a hotă- 
rîtu a cere dela guvernă ca preoții 
și dascălii români din amintitele 
parochii să fiă delăturați din pos
turile loru „fiindă periculoși", și 
în șcblele române confesionale să 
se introducă limba maghiară ca 
limbă de învățămentu seu să fiă 
închise de cătră autoritatea ci
vilă.

Și de ce suntu „periculoși" 
preoții și dascălii români dela 
Niră ?

Pentru că comisiunea comita- 
tensă a constatată în urma unoru 
cercetări, ce le-a făcută, că în 
șcălele române de acolo „școlarii 
rostescu românesce nu numai t<5te ce 
se ținu de religiune, ci încă și ru
găciunile de școlă ba salută chiar în 
limba română11 (Procesă-verbelă 
luată în Sân-Georgiulu-Abrană la 
6 Decemvre 1889).

Etă icăna marelui periculu, 
ce amenință atji Episcopia ro
mână oradană.

Când marea este liniștită și 
cerulu senină corabia plutesce lină 
și ușoru și cârmaciulu n’are muncă 
grea de a-o conduce; când însă 
se ridică furtuna și valurile se is- 
bescă cu furiă de păreții corăbiei, 
atunci cârmaciului nu-i este ier
tată se privescă decâtă numai 
înainte, elă trebue să-și desfășure 
tătă energia și dibăcia și să nu 
se gândescă decâtă la mântuirea 
corăbiei.

Intr’o asemenea situațiune se 
află acpL cârmacii diecesei române 

oradane în frunte cu Episcopulă. 
Loră nu le este iertată a ave în 
vedere alta decâtă numai și nu
mai binele și scăparea credincio
și loru diecesei; nici o considerațiă, 
oricât de oportună s’ar păre, nu-i des- 
legă de marea răspundere ce-o au 
în fața periculului pentru viitorulu 
fiiloru încredințați păstorirei loră 
sufletescl.

Der tocmai pentru-că diecesa 
străbate timpuri așa de grele și 
așa de furtunăse, ni se înveselesce 
inima și pieptulă ni se umple de 
speranță, vă4endă, că cârmacii ei 
se întrunescu spre a ține sfată, 
cum să-o apere și cum să o scape 
de primejdia.

Acestă înaltă sfată va ave se 
chibzuiescă, decă bine și cu cale 
lucru este ca atunci când suntă 
în jocă sorții diecesei, se hotă
rască asupra loră numai o adu
nare de vre-o 40 de fruntași ai ei, 
ori că se impune necesitatea ca cu 
toții să ceră întrunirea sinodului gene
ralii ală diecesei?

Acestu sfată de ămenl lumi
nați, încărunțiți în serviciulu bi- 
sericei, va ave să judece totodată, 
decă nu este neapărată de lipsă, 
în împrejurările de față, ca să se 
constituescă unu comitetu școlas- 
ticu-fundaționalu diecesanu,în care 
să ia parte și mireni aleși de dis
trictele protopopescl?

După cum îșl va sci împlini 
chiămarea senatulu diecesei, 
va judeca și istoria asupra lui.

Eiă ca acestă judecată să nu 
împle cu amărăciune inimile ge- 
nerațiiloră viitdre! Fiă ca ele șă 
binecuvinte lucrarea părințiloră 
marelui consistoriu din Oradea 
pentru binele obștescă ală bise- 
ricei și ală națiune:!

politică.
Dinăuntru. Săcuiulă G. Beksics ârășl 

a vorbita. De astă-dată însă printr’o 
epistolă adresată alegătorilor^ săi din

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“

„înfrățirea"
seu

Șorecele de pădure și celft de satîî.
Mai în dilele trecute mă întâlnii cu 

badea SpuDebine. Vorba din vorbă se 
face, povestea ăluia, și vorbele curgă 
ca valea când ai cu cine să le alcătuescl. 
Și badea Spunebine e minunată omă de 
a alcătui povești pline de înțelepciune 
bătrânescă.

— „Cum mai, ce maidică gazetele, 
domnuleu, mă întrebă cu sfială și după 
ce oftă una din baerele inimei (fise mai 
departe: „Vremuri grele, vremuri cu so- 
roce rele, domnule. Vicleșugula și min
ciuna prea se răsfață adl în lume, der 
pare, că nicăirl în lume nu este vicle
șugula așa de împintenata și minciuna 
așa de încornurată ca în țeră la noi.

,,Așa-i lumea, dragu meu.11
— „Hei, și e rea lumea cumu-i« 

Lume întorsă. Tare mă temă, că pănă 
voma fi ocârmuițl așa cum suntema acil, 
n’o să dămfi de binele ce-lă căutăma din 
bătrâni și de care dău, că și nația nostră 
ar fi vrednică. Atâtea greutăți, atâtea 

dări, mă miră de unde sicreata le mai 
potă iscodi cei dela ocârmuire și totfi nu 
se ajungO. Mai erl, alaltăerl, îmi spunea 
dascălulă nostru Sărăcilă, că a cetită 
prin gazete, că Sașii de frica nostră, — 
și cjău de noi pota trăi — să-și fi vân
duta cojoculă Unguriloră. Ce credl d-ta, 
domnule , de vicleșugultt ăsta? Mie 
prea îmi mirosă a fânO plouată ! 
Der voră ajunge și ei cu prietinia 
ungurescă în ghiarăle ocârmuirei un
guresc!, cum a ajunsă ș6recele de pă
dure cu prietinia șorecelui de sată.11

,,Unde și cum a ajunsă șorecele de 
pădure?“ îlă întrebaiu neastâmpărată 
de povestea țăranului.

— ,,Da d-ta, domnule, nu scii po
vestea șărecelui de pădure cu a șore
celui de sată?11 îmi (fise badea Spune
bine.

„Nu, der en spune-mi-o, să-ți trăescă 
nevasta și copiii, bunule omă“.

— „Prea bucurosă11 dise BomânulO, 
și începu povestea așa :

S’a întâlnită odată ună șorece de 
sată c’ună șorece de pădure. Celă de 
satu, mai îndrăsneță, începu elă vorba 
și dise cătră celă de pădure:

— „Măi, prietine, cum de nu-țl e 

ție frică în pădurea asta într’atâtea săl- 
bătăciunl și cum de-țl poți tu câștiga 
hrana, ca să nu piei de fome? Tu aici 
n’ai nimică la îndemână, în sată decă 
vii le capeți tote de-a gata, vorba ăluia, 
„mura’n gură-țl pică.11 Când ți-e fome 
alergi la cămara și la hămbarele pline. 
Vai, vai ce mai vieță cu dulceță. Ai tu 
din prisosă slănină, făină, ce’țl place; 
ai tu și hodină așa cam printre ele, 
și cliu»! ndptea ești tu totă sătulă11.

„Nici io nu flămândfiscă11, răspunse 
șorecele de pădure, „că îmi adună io 
însu-ml mie și nu ducă dile albe pe su- 
dărea altuia; cam cu frică, ce-i dreptă, 
der am gaura mea și decă întru odată 
în ea anevoiă mă mai pote cineva scote 
afară, bună oră jupânesa mâță, cum 
poți s’o pățescl tu.11

— „Der când și cum îți aduni tu 
cele de lipsă?11 întrebă șorecele de sată.

„Bine, prietine. Hai să-ți arătă că
mările mele îndesuite cu de ale mân- 
cărei.“

Cu acestea porniră amândoi șorecii 
și se băgară într’o gaură afundă, unde 
erau adunate multe de tote. Șorecele de 
sată se miră și prinse a’lă pismui pe 
celă de pădure, și se socoti că prin vi- 

cleșugă să-lă momâscă a-șl părăsi casa, 
vatra și obiceiurile lui păduresol — și îi 
(fise așa:

— „Una totă îți mai lipsesce, prie
tine. “

,, Care ar fi aia?“ întreba șărecele 
de pădure.

— „Aia ar fi treba, că spoveditu- 
te-ai popei de când eștl?“

„Ba, dău, nu m’am spovedită, nici 
nu sciu ce-i aia „spovadă11, răspunse șo
recele de pădure.

— „Mare păcată, fârtate. Hai deră 
cu mine să te spovedescl și să scapi de 
primejdia sălbătăciuniloră, să te spove
descl tu prietine la popa meu11,"dise șo
recele de sată.

„Prea bucurosă“, răspunse ortaculă 
și făcândă înfrățire o luară amândoi spre 
sată.

Ajunși în sata, prietinulă^cu ’ pisma 
și viclenia l’a îndreptată pe șorecele de 
pădure la jupânesa mâță, spunându-i 
că-i popa cui are să se spovedâscă.

Mâța, îndată ce se înfățișă șorecele 
de pădure, mi ți-lă însgărdâ bine și se 
apucă să-i rădă urechile.

Văcjândă șorecele de pădure că nu-i 
glumă, (jise cătră mâță:
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ccrculă S. Georgiului și pe care „Sekely 
Nemzet" a publicat’o într’ună numără 
mai de curendă. Beksics a vorbită despre 
industria maghiară (secuescă) dela frun- 
tăriă și despre convențiunea vamală cu 
România. Beksics 4i°6 în scrisbrea sa, 
oă raporturile economice schimbate, și 
mai aleșii cele provocate de răsboiulă 
vamalii cu România, pe nici unii districts 
din țâră nu l’au atinsă în măsură așa de 
mare și așa de adâncii, ca pe Săouime. 
Mai alesă ce privesce industria săouiescă, 
acesta ar fi trebuită negreșită să se 
transformeze conformă condițiuniloră 
moderne de producțiune, chiar și atunci, 
când n’amă fi intrată în răsboiu vamală 
eu România. Răsboiulă vamală însă a 
împinsă înainte cu putere necesitatea 
transformărei, său mai bine disă, a 
pusă industria săcuieseă în fața ne
cesității, de a-șl schimba dintr’odată 
piața, tradițiunile și mijlocele, decă nu 
vre să se nimicescă de totă. Beksics 
apoi 4ise, că în urma răsboiului vamală 
cu România industria secuescă a fostă 
nevoită să-și caute piața aici acasă, nu 
este iertată însă, nu putemă, să părăsimă 
orientulă ca piață, der România așa se 
vede, că ia tote măsurile de lipsă pentru 
0 independență economică totă mai mare 
și pentru desvoltarea acestei independențe 
ea se folosesce de răsboiulă vamală și caută 
totă posibilulă, ca și după ce răsboiulă 
acesta se va schimba odată în pace eco
nomică, industria secuescă să nu-șl re
capete piața ei cea vechiă; căci mai 
târcjiu, raționeză d-lă Beksics, ea va afla 
acolo ună gustă schimbată, pretensiunl 
mai înalte și o concurență patriotică ro
mână însemnată; ba va afla acolo con- 
ourența întregei lumi, cu care pe lângă 
puterile ei de acum și pe lângă rapor
turile primitive nu se va pute lupta cu 
succesă. Ingrijată mai departe de întor
sătura ce o voră lua lucrurile în pri
vința economică, Beksics atrage aten
țiunea guvernului, a opiniunei publice 
față cu România și în urmă combate 
gândulă, că ună tractată vamală cu Ro
mânia ar fi avantagiosă în privința eco
nomică pentru Ungaria. Răsboiulă va
mală nu este păgubitoră decâtă pentru 
așa numita industriă brașovenescă și se- 
cuiescă, der pentru economia de câmpă 
și mai alesă pentru economia de din
colo de muntele Craiului fără îndoielă 
răsboiulă a fostă folositoră... încetarea 
răsboiului vamală, cjic6 Beksics, ar folosi 
României și Austriei: Ungariei însă 
forte puțină, ba în privința economiei 
de câmpă i-ar strica hotărîtă, er expor- 
tulă industrială ungară n’ar fi în stare 
să echilibreze paguba acesta. Causa răs
boiului vamală e de a se căuta în îm
prejurarea, că România se nisuesce ași 
crea industriă națională. In adevără in-

dustria română se și desvâltă grabnică, 
căci industria ei de morărită și de spirtă 
concureză deja cu a ndstră; asemenea 
a progresată în industria de mână 
și de fabrici; România folosesce răsbo
iulă vamală ca să atragă pe industriașii 
brașoveni la sine si ca să dea nutre- 
mentă emigrărei Săcuiloră. Considerândă 
der, că România face o politică consci- 
ențiosă națională, prin care vre să-și 
creeze industriă patriotică, er spre sco- 
pulă acesta s’a încurcată și în răsboiu 
vamală: față cu acestă politică consci- 
ențiăsă națională trebue să punemă și 
noi una asemenea, care ar trebui să aibă 
două probleme, și anume , mântuirea in
dustriei dela graniță și în primulă looă 
a celei săcuescl, și desvoltarea acestei 
industrii în măsură mare. Regenerarea 
Ardeiului și întărirea ideii de stată ma
ghiară în prima liniă numai prin des
voltarea industriei săcuescl se pote ajunge, 
căci numai în Ardelulă acela este asigu
rată interesulă națională-maghiară, în 
care Săcuimea este în flore. Săcuimea însă 
nu se pote desvolta decâtă numai atunci, 
când industria ei înfloresce, altfelă Să
cuimea va căde și se va pustii, er deo
dată cu căderea și pustiirea ei se cla
tină și columnele, pe cari se radimă idea 
de stată maghiară de dincolo de mun
tele Craiului.

Va să 4i°â totă pote să piară în 
Ardelă, numai Săcuimea să fiă tare și 
mare. Ridicarea ei în privința economică, 
după d-lă Beksics, n’are să se facă pen
tru înflorirea economică a țerii, ci pen
tru asigurarea columneloră, pe cari se 
racjimă „idea de stată maghiară." D-lă 
Beksics și de astădată se face ridiculă 
prin unilateralitatea sa și esolusivismulă 
său de rassă, care a devenită dogma tu
turora șoviniștiloră încependă de susă 
dela guvernă pănă josă la celă din urmă 
petecară ungură.

„înfrățirea", ce se dicea, că au făcut’o 
Sașii cu Ungarii în ,,Sachsentag“-ulu loră 
de dăunădl nu e tocmai așa de înche
gată cum și-o închipuescă „miloșii" noș
tri ocârmuitorl. „Kronstădter".'Ztg.“, or- 
gană națională săsescă, vorbindă despre 
vocile pressei de diferite colori privitâre la 
noua întorsătură în politica Sașiloră, în
tre altele 4i°6> că nu ia în nume de 
rău părerea nefavorabilă a foiloră nați
onale române, der cu atâtu mai puțină 
este îndestulitu cu lazidele ce le făcu fia
rele unguresc! ,,Sachsentag'l-ului. Părerea 
nefavorabilă a celoră dintâiu, ori câtă 
este ea de nedreptă, der cuprinde multă, 
și Sașii multă potă învăța din ea; er 
lauda celoră din urmă e de natură a 
nasoe cele mai mari îngrijiri. După 
ce polemiseză cu foile românescl asupra 
aserțiunei, că poporulă săsescă a înce
tată de-a mai forma ună partidă poli-

tică și de-a apăra interesele naționale, 
„Kr. Ztg." constată, că Sașii nu-șl potă 
sacrifice politica loră națională, âr îngri
jiți trebue să fiă pentru-că nu s’a întâm
plată nimică, ca ei să potă uita ceva din 
ce Ungurii au păcătuită contra loră. 
„Kron. Ztg." n’așteptă dela guvernulă 
Szapâry mai multă ca dela guvernulă 
Tisza și astfelă ,,acele câteva vorbe dulci11, 
ce le-au scrisă diarele unguresci despre 
Sași, nu suntă destulă pentru a face să 
dispară neîncrederea adâncă înrădăcinată.

„Kolozsvar" dela 3 Iulie se încercă 
se polemiseze cu foiă săsescă din Bra- 
șovă și fiice, că să lase la o parte frasele 
generale și neîncrederea, căci cu de-a- 
cestea nu se ajunge departe. Să ne în- 
torcemă mai bine la amănuntele progra
mului poporală, fiice „Kolozsvar", și la 
munca deja începută,și în decursulă căreia 
se va vede ce e de făcută, ca să i-se po- 
tolescă supărarea lui „Kr. Ztg.“

Vorba ăluia, prietinulu ’ți pune 
capulă.

Dinafară. Celă mai însemnată eveni- 
mentă în Balcani este fără îndoielă mor- 
tea prin glonță a maiorului bulgară Pa- 
nița. Despre Panița se scie, că a plă
nuită împreună cu mai mulțl ofițeri 
bulgari ună atentată la vieța principelui 
bulgară, o conjurațiune, avândă de scopă 
să facă o lovitură de stată în Bulgaria, 
să detroneze pe principele și să dobore 
guvernulă lui Stambulov. Conjurațiunea 
însă n’a reușită, er capulă ei, maiorulă 
Panița, a fostă prinsă și întemnițată. In 
Maiu a. c. tribunalulă militară din Sofia 
a pertractată procesulă lui Panița, l’a 
judecată la morte, der totodată a pro
pusă principelui schimbarea pedepsei de 
morte în pedâpsă de 15 ani închisore. 
Principele însă, se fiice, că ’n urma pre- 
siuniloră din afară, n’a fostă aplecată a 
schimba pedepsa și deci a subscrisă sen
tința în virtutea căreia Panița a fostă 
împușcată. In 28 luniu n. la 10 ore di- 
mineța elă a fostă dusă, într’o trăsură 
închisă și însoțită de ună gendarmă, în 
tabăra de lângă Sofia, loculă osândirei. 
Dându-se josă din trăsură, Panița șl-a 
legată elă însuși ochii mergândă cu pași 
îndesați spre lemnulă de care a fostă 
legată. Ună plutonă de 21 ostași aștep
tau cu puscile încărcate momentulă, în 
care ofițerulă va comanda focă. înainte 
de ce s’ar fi au4ită acestă semnală Pa
nița a strigată cu voce înaltă „Trăiască 
Bulgaria". In momentulă acesta se au4i 
semnalulă „focă". Panița căfiu numai 
decâtă ciuruită de 21 glânțe, dintre cari 
16 i-au nimerită partea superidră a cor
pului. Oadavrulă lui a fostă predată ne
vestei sale spre înmormântare.

înainte c’o fii de acestă întâmplare 
prințulă Ferdinand ală Bulgariei a pă-

răsită Bulgaria, lăsândă pe ministrulă 
Stambulov locțiitoră ală său. Călătoria 
acesta a principelui se aduce în legătură 
cu împușcarea lui Panița și după cum 
susține o foiă rusescă principele a ple
cată din țâră nu ca sâ-șl caute sănătatea, 
după cum se fiice, ci ca să-și mântuescă 
pielea. Despre esecutarea lui Panița 
„Figaro" din Parisă 4ioe, că ea s’a în
tâmplată numai pentru ca Stambulov, 
actualulă ministru-președinte bulgară, să 
scape de elă. Decă Țarulă, fiice „Figaro" 
nu va trage la răspundere pe culpabili, 
acuncl nimănui nu-i mai este iertată a 
se îndoi în iubirea lui de pace. „Repu- 
blique Francaise" dice, că mârtea lui 
Panița de sigură va afla ună răsbunătoră. 
Decă astfelă crede Austro - Ungaria și 
aliații ei, că potă storce recunoscerea 
principelui Ferdinand, atunci Francia, 
Rusia și Turcia voră desfășura o oposi- 
țiune neîmpăcată față cu acestă purtare. 
,,Temps" fiice, că sângele vărsată va 
sgudui posiția lui Stambulov, căci ,,e pă- 
cătosă slăbiciunea principelui și sălbă- 
tăcia ministrului său." Intr’aceea scirl 
sosite din Sofia prin BucurescI spună, 
că Rusofilii au începută deja a lucra 
printre mulțimea dela sate. Guvernulă 
bulgară a luată măsurile cele mai arpre, 
ba se anunță chiar, că în Sofia, Filipo- 
polă, Rusciucă, Șumla și Plevna s'a in
trodusă, starea de asediu.

In dilele trecute guvernulă bulgară 
a înaintată o notă Portei, prin care cere 
dela Turcia recunoscerea principelui Fer
dinand și încetarea persecuțiuniloră contra 
Bulgariloră din Macedonia. Privitoră la 
acestă notă se scrie din Constantinopolu, 
că în fiilele din urmă divanulă a ținută 
mai multe consultări. Intre altele s’a 
propusă, ca afacerea s’o comunice cu 
tote guvernele interesate totă printr’o 
notă încredințându-le acelora deslegarea 
cestiunei. Propunerea acesta însă n’a 
primită maioritatea.

CESTIUNEAGIMNASIULUIDINBEIUȘn 
și a

SCOLELORfj DELA NIRtf.
Unii, cuvent, cătră părinții, membrii 

Consistorului plenarii!
Convocarea la Consistorulă ple

nară s’a trimisă.
Nu numai toți asesorii consis

toriali, ci și protopopii și adminis
tratorii protopopescîsunt provocați 
prin ea, ca — „putendu face, ne
smintită^ să se presenteze*)  în acestă 
adunare, ce se va ține la 7—8 
Iulie, în care între altele se voră 
lua la desbatere cestiunl pon- 
derdse.

*) Cu alte cuvinte: se facă totă posibi
lulă ca să nu absenteze. Red.

— ,,Doră nu vrei să mămănâncl?"
„Nu vreu să te mănâncă1' răspunse 

mâța, „fără vreu să mă hrănescă din 
tine."

— „Dacă am aurită1*,  dise șorecele 
de pădure, „că popa înainte de-a se apuca 
de spovedaniă dice Tatălă nostru, și 
apoi spovedesce.11

„Hei, fătulă meu, dacă eu Ta
tălă nostru mâncândă", răspunse mâța, 
încependă să-i rocjă piciorele șârecelui 
de pădure.

Și a totă roșă pănă a mâncată pe 
bietulă șorece, care s’a lăsată să fiă dusă 
de valulă violeșugului.

„Așa voră păți-o și Sașii", sfîrși 
badea Spunebine" deoă „de frica nostră 
se spovedescil ocârmuirei unguresc!,!"

R.

Sciinta tanlui Sicarii
seu

calea, cătră, fericire
(Fine.)

III. „Suntă de ajunsă, amicii 
mei, câte v’am spusă despre 
muncă și grija ce caută se aibă 
cine-va de ale sale; înse pe lângă

densele, mai trebuie se fimă și 
economi, decă vremii sS ne asi- 
gurămă folosulă muncii. Celă ce 
nu scie se-șl sporescă economia, 
cu câtă își măresce averea, măre 
fără nici unu bană, după ce a lu
crată necurmată în tota vieța. Cu 
câtă mai grasă va fi cuhnia, fiice 
bunulă Ricard, cu atâtu mai slabă 
va fi testamentulă. Multe- averi se ri- 
sipescă îndată când femeile îșl lasă 
furca și răsboiulă, ca se îngrijescă de 
ceiu și de cafea; er bărbații îșl pă- 
răsescu securea și ciocanulă, ca se se 
dea la petreceri. Decă vreți se fiți 
avuțl, nu învețați numai cum se adună 
ci și cum se păstreză și înmulțesce. 
America ria înavuțită, pe Spanioli, 
pentru-că cheltuielile le-au fostă mai 
mari decâtă, folosele.

„Părăsiți der cheltuielile ne
bune, și ve veți plânge mai pu
țină de asprimea timpiloră, de 
greutatea dăriloră, de împovărarea 
traiului, căci precum dies bunulă 
Ricard, femeile, vinulu joculu, de cărți, 
și reua credință împuțineză averea și 
adaugă trebuințele. Costă mai multă 
întreținerea unui vițiu, decâtă crescerea

a doi copii. Veți cjice, pdte, că pu
țină cafea, nițel ă ceiu din când în 
când, o mesă ceva mai alesă, vest
minte mai frumdse, o mică petre- 
cere câte-odată, nu potă ave ur
mări vatemătdre. Ei bine aduceți-ve 
aminte de ceea ce fiice bunulă 
Ricard: putimdu, repetată de mai 
multe ori, face multulă. Feriți-vă 
și de cheltuielile mici, căci e de 
ajunsă o găurice, ca sâ înece o 
corabiă. Luxulă și mâncarea alesă 
ducă dreptă la cerșitoriă: nebunii 
dau oșpețele și înțelepții le mănâncă.

„Ecă-ve toți adunați aci, la o 
venfiare de mici obiecte și curio- 
sitățl prețidse. P’acestea le numiți 
voi folose, bunuri, fără a cugeta, 
că pentru unii din voi, ele voră 
da nascere la multe rele. Credeți 
că se voră vinde mai pe josă 
decâtă au costată și, pdte, mai pe 
nimica; înse decă nu ve suntu 
neapărate, pe ori ce preță le-ați 
cumpăra, totă scumpe voră fi. 
Aduceți-ve aminte de ceea ce mai 
fiice bunulă Ricard: de vei cum
păra ce ți-e de prisosu, nu vei întâreția 
de a vinde și ce ți-e de trebuință. Cu-

getă totdeuna, mai n'ainte de a pro
fita d'o cumperătore eftină, căci ef- 
tinătatea este adesea amăgitdre 
și strîmtorându-vă într’altele, v’a- 
duce mai multă pagubă, decâtă 
folosă. Pe mulțî i-am vecțutu sără
ciți,, numai pentru (dau cumpărată ef
tină. E o nebunia se’ți cheltuesci banii, 
ca se cumperi o căință. Cu tdte 
astea nebunia se repetă în tdte 
fiilele. Înțelepții înveță din nenoro
cirile altora; nebunii pre rară devină 
înțelepți prin chiar suferințele loră. 
Cunoscă ună o mă, care spre a’șl 
împodobi umerii, a rămasă flă
mândă, lăsându’șl familia să tră- 
iescă mai fără pane. Metăsurile, 
atlasele, penele, giuvaerurile și cati
felele, precum fiice bunulă Ricard, 
stingă foculă cuhniei. Asemenea lu
cruri, departea d’a fi nevoi ale 
vieței, abia se potă lua ca nisce 
înlesniri. Astfelă trebuințele fac
tice și de prisosă ale dmeniloră 
au ajunsă mai numerose decâtă 
trebuințele naturale. Din o sută de 
scăpetațl, abia se află ună singură ade
vărată săracă. Prin aceste destră
mări, d menii de dre-care însem-



Se impune acum la rendulă 
său întrebarea, care este scopulă, 
și care pâte fi resultatulă aces
tei întruniri a senatului diece- 
sei ? Este 6re scopulă, ca gu- 
vernulă diecesană să ’șî „jus
tifice “ procederea în causa gim- 
nasiului din Beiușă ? Seu că într’a- 
devăru e aplecată a asculta sfa- 
tulă și părerile preoțiloră diece- 
sani în cestiunea limbei liturgice 
amenințate, atâtă în gimnasiulă 
din Beiușă, câtă și în scâlele po
porale, cestiune pentru noi de în
semnătate vitală?

In casulă primă resultatulu nu 
multă importă.

Nu multă importă întrebarea, 
că cine este de vină atunci, 
când nefericirea apasă o națiune 
întregă și când numai dela o ac
țiune umără la umără putemă aș
tepta vr’ună resultată. Cu imputări 
pentru cele petrecute nu vomă 
ajunge la nimică. Decă întru ade- 
vără s’a făcută vr’o greșelă o semtă 
cei ce au făcut’o și în locă de 
imputări, să le dămă ocasiune să-și 
pOtă repara greșela. Nu ne va a- 
juta nimică espunerea modurilord, 
prin cari crecjut’au, că voră scăpa 
institutulă de perire, la care acți 
e și mai multă espusă, ci ceea ce 
ne va ajuta și ceea ce ceremă 
este, se se caute și se se afle mo
dulă care să putemă scăpa sco
tele nostre periclitate.

La casu. când în Cousistoriulă 
plenară s’ar face numai justifica
rea procederei guvernului diece
sanu și pentru viitoră nu s’ar face 
nimică, atunci amă ajunsă la ri- 
diculositate, căci trebue se scimă, 
că cele petrecute pănă acuma 
suntă numai începutulă dureriloru. 
Prin introducerea limbei magjiare 
în clasele superiâre ale gimnasi- 
ului din Beiușă și în scolele po
porale din Niră, pocalulă suferin
ței oră nu s’a golită. Molochulă, 
nicl-de-cum nu s’a săturată cu 
jertfa prestată, precum nu s’a în
destuli tă cu amovarea celoră trei 
profesori nevinovați și nepătați în 
ce privesce patriotismulu, ci va 
cere totă mai multă și mai multă.

Și nici că se mai pote opri 
pe calea apucată, pentru-că ori și 
care laică în cele didactice și pe
dagogice pote observa anomalia- 
ce este înfaimâsa ordinațiune mi
nisterială, lăsândă ea limba ro
mână ca limbă de propunere în 
clasele interiore, unde se pune fun- 
damentulă .cunoscințeloră mai înalte, 
unde se însușescă terminii, de cari se

folosescu școlarii în deslegarea te- 
meloru mai grele din clasele superiors, 
unde pe basa pusă in cele inferiore 
se zidesce mai departe, der în 
înțelesulă ordinațiunei, în altă 
limbă!

Limba de propunere una trebue 
se flă în tote clasele, seu de nu, 
se pericliteză resultatulu osteneleloru, 
căci precum spună cei cari edi
fică: decă basa, fundamentulă nu 
este corespuncjetoră clădirei, ce 
se racjimă pe elă, edificiulă se 
ruinăză.

Despre aceea, că ce limbă 
pâte și trebue se fiă limba de pro
punere în gimnasiulă din Beiușă, 
mai pote fi âre îndoială?

Scimă cu toții, că basa cres- 
cerei adevărate este crescerea în 
limba maternă, adecă crescerea 
făcută în spirită corespuncjetoru 
geniului poporului. Cultură ade
vărată numai acolo pâte să esiste, 
unde ea s’a câștigată în spiritulu 
națională, asta vre să (țică și de- 
visa pedagogiloră maghiari „nem- 
zeti neveles11.

Cu ordinațiunea ministrului și 
prin activitatea guvernului, Ro
mânii suntă lipsiți de acestă modă 
ală câștigărei culturei adevărate 
și în specială cu institutulă din Be
iușă puterea nu păte sta în locă, 
ci trebue seu să-și retragă fatala or
dinațiune și limba de propunere în tote 
clasele să fiă erăși cea română, seu va 
merge mai încolo pe calea începută cu 
atâta succesă, care cale putemă vede, 
și fără a ave spirită profetică, 
unde se va fini.

Institutultt din Beiușu numai prin- 
tr’o acțiune energică se mai pote 
scăpa din gbiarele inimiciloru și 
acțiunea acesta o așteptămu dela 
părinții consistoriali.

Și aici răspundemu la întreba
rea a doua, că adecă Consisto- 
riulă plenară s’a convocată, ca să 
se ceră sfatulă și părerea bătrâni- 
loră diecesanl în „cestiunl de mare 
însemnătate/1

Acum părinții consistoriali, 
aceia dintre protopopi și adminis
tratori protopopescl, cari au ce
rută sinodttlu, seu voră fi conse- 
cuențl în activitatea loră și voră 
stărui pe lângă convocarea sinodului 
generală, care este singurulu locă, unde 
se potu desbate lucruri atâtu de pon- 
derose, seu că voră face, ca proto
popii decorați, că voră tăce și 
voră lăsa lucrurile să decurgă în 
modulă de pănă acuma și nu voră 
lăsa să fiă conturbați în liniștea 
loră trupescă și sufletescă cu nisce

lucruri atâtă de „bagatele“ pentru 
ei, pănă odată li-se voră deschide 
ochii să vâdă prăpastia, unde a 
ajunsă biserica și națiunea prin 
nepăsarea loră, și se voră trezi 
erăși a treia cji după scripturi!

Consistoriulă plenară nu repre- 
sentă diecesa întregă, și decă to
tuși e chiămată, acesta e ună 
semnă, că bunulă Episcopă ține 
contă de dorulă generală, doresce 
mângăiarea fiiloră săi.

Trebue luminată Părintele, că 
a apucată o cale eronată, pe care 
plecândă, activitatea lui nu pâte 
să producă nimică durabilă și sa
lutară pentru biserică și națiune!

Er pentru casulă, când pe lângă 
tâtă stăruința protopopiloru, ma- 
ioritatea membriloră acestui Con- 
sistoriu ar primi asupra sa sarcina 
responsabilității, pe care numai 
diecesa întregă ar pute-o suporta, 
și s’ar primi Consistoriulă plenară 
ca foră de desbatere pentru ces- 
tiuni atâtă de însemnate, le cțicemă 
părințiloru, cari se voră aduna:

Suntă unele momente în vieța 
omului, cari o dirigă și decidă 
asupra ei, momente, cari nu se 
potă șterge nici-odată. Vieța na- 
țiuniloră, chiar ca vieța âmeniloră 
singuratici, e plină de asemeni 
momente, numai cu acea deo
sebire, că la națiuni anii se numără 
în secuii și momentele sună pen
tru poporulă întregă. Astfelă de 
momente însemnate au să urmeze 
pentru nemulă nostru în conve
nirea Vâstră, unde se va hotărî 
asupra obiectului celui mai scumpă, 
a limbei nostre române liturgice, 
fără de care nu esistă, nu păte 
esista biserica, căci ună dară pu
ternică ală spiritului sântă e da- 
rulă limbei, ce li-s’a dată pentru 
întâia âră Apostolii oră, când au 
vorbită celoră adunați în Ierusa- 
limu așa,' că toți i au pricepută. 
Acestă spirită să Vă lumineze min
țile, ca să vorbiți așa, să Vă pu
temă înțelege cu toții, să vedemă 
că lucrați întru tâte pentru bi
nele și înaintarea bisericei, strînsu 
legate de binele și cultura popo
rului. Ochii tuturoră Româniloră 
suntă ațintiți asupra Vâstră, și 
așteptă cu doră să se manifesteze 
în faptele Vostre puterea spiritului 
sântă, a spiritului iubirei, tăriei și 
ală dreptății!

Dumne4eu și sfânta cruce să 
ne ajute! Unft preoții.

SOIRILE PILEI.
Esamenulii de cualificațiune pentru în

vățători la consistorulQ din Arad fi s’a în
cepută Marți în 19 Iuniu v. diminăța la 
8 ore. Esamenulii, după cum ni-se scrie, 
l’au depusO cu succesa învățătorii: Ioana 
Huiu, Romulfi Bortoșa, Petru Popa, Petru 
Muntenii, Georgiu Bujigana, Ștefană 
Stană, Solomonă Jurcdne, Dimitrie Na- 
dabană, pedagogulă absolută jGeorgiu 
Stoianfi, teologii N. Telesou și Enea 
Joldea, și învSțătdrea Alexandra Rusă.

** *
Listele alegătorilor^ dietall compuse 

pentru acestă ană se potă vedâ în biroulă 
d-lni viceșpanfi de aici și în casa sa
tului fiă-cărei comune din comitătă dela 
5—15 Iulie, pănă când au a se face și 
reclamațiunile, er observațiunile asupra 
acestora reclamațiunl se potă face dela 
16 pănă la 25 Iulie. Să fiă der cu 
băgare de semă cei ce întrunescă con- 
dițiunile de alegatori, ca sfi nu fiă șterșl 
din liste, pe basa cărora se facă și ale
gerile în comună și comitate.

* * *
Oficiulă de dare orășenesc!! face cu

noscuta, cumcă listele, în cari suntă 
taxați de cătră direcțiunea financiară 
cei supuși la darea după agoniselă (câș
tigă) de clasa a IlI-a, adecă toți indus
triașii, meseriașii, neguțătorii mari și 
mici de totă soiulă, cei cu profesiunile 
libere etc. etc. suntă depuse în decursă 
de 8 (file dela 5—12 Iulie st. n. a. o. 
la acestă oficiu și fiă-care pâte sS le 
vedă ca sS-șI facă observațiunile sale 
asupra tăxării înaintea comissiuniloră de 
dare. In numârulfi de Luni vomă aduce 
publicațiunea întregă.

* * *
0 întâmplare ingrozitore s’a petrecută 

la Făgărașă în săra (filei de 1 Iulie n. 
c. Anume fameia mașinistului evreu 
Waltmann de acolo au aruncata în fân
tâna din cimiteriulă bisericei române gr. 
cat. 4 copii ai sfii și pe urmă s’a a,rnn- 
oată și ea în fântână. Copilulă celă 
mai mică care era încă sugătorii, a mu
rită, er ceialalțl trei copii împreună cu 
mama loră, după cum ni-se scrie, au 
fostă scdse din fântână prin curagiosulă 
Română Nicolae Etveșiu, care audindă 
strigătele copiilora, grăbi a sări în aju- 
torulă loră.

*# *
Târgulu de țeră. In comuna Poiana, 

comit. Sibiiu, cereulă protopretorială 
Mercurea, s’a statorită tergulă de țeră 
și anume: pe 9 și 10 Iulie tergulă de 
de oi, pe 11 și 12 tergulă de vite cor
nute și cai, er în 14 Iulie 1890 c. n 
tergulă de țeră.

nătate cadă în serăciă și suntu 
nevoiți se alerge la aceia, pe ca- 
re’i desprețuiau mai’nainte, der 
cari au sciută se se susțină prin 
muncă și economiă, ceea-ce înve- 
dereză (Rsa ,,Almanachului,“ că 
unu simplu plugarii pe piciorele lui e 
mai mare clecâtă unu nobilii în ge
nunchi. Tocmai cei ce se plângă 
mai multă au moștenită, pote, o 
avere însemnată ; însă, fiind-ca 
n’au cunoscută mijlocele prin care 
fusese adunată, și-au cțisă : „e c|iuă 
și nicl-odată nuva’nopta; o chiel- 
tuielă atâtă de mică, la o stare 
ca a mea, nu merită nici se mă 
gândescă la densa!“

„ Copiii și nebunii, cum prea 
bine c|ice bunulă Ricard, își în- 
chipuescu, că două-oțeci lei și două-cțecl 
de ani nu se sferșescu nici-odată. Der, 
totă scoțendă din pungă fără a 
mai pune într’însa, îndată i-se dă 
de fundă, ș’atuncl... când secă fân
tâna, se cunosce și prețuia apei. Ore 
nu l’ar fi putută cunosce de mai 
nainte, dec’ar fi voită ? Vreți se 
scițl câtu prețuescă banii? Mer
geți și cercați se vă’mprumutați.

Cine se dîice să se împrumute, se duce 
să se umilescă. Totă asemenea se 
întâmplă și împrumutătoriloră, 
când ceră înapoi ce au împru
mutată. Der să lăsămă tote astea 
la o parte, și să vorbimă despre 
alt-ceva.

„Bunulă Ricard ne spune forte 
înțelepțesce, că dorința desmățată 
de a se'mpodobi este o adevărată ne
bunia. Mai ’nainte de a’ți întreba 
gusturile, cerceteză’ți punga. Mân
dria este unu cerșitoru, care face 
totă atâta sgomotu, ca și nevoia, der 
care e și mai nesățioșii. De cumperi 
ună lucru frumosă, îți voră mai 
trebui alte cțece pe lângă densulu, 
ca podăba să fiă deplină, pe când 
e multă mai ușoru să' nlăturî prima fan
tastă, de câtu sempaci pe tote cele-lalte 
care vină dttpă densa. Ună scăpătată, 
care se frământă să imite p’ună 
avută, este totă așa de nebună, 
ca și brâsca din fabulă, care se 
opintia să se umfle câtă boulă. 
Corăbiele cele maripotu pluti pe oceane, 
pe când luntrișorele trebuie să se țină 
pe lângă țermuri. Nebuniele de felulă 
acesta îndată suntă pedepsite, căci

îngâmfarea, care prâncțesce cu va
nitatea, cineză cu disprețulu. Omulă 
înfumurată mănâncă dimineța cu abun- 
danța, la prânoță cu neaverea și sera 
cu rușinea. Ce câștigămă, pănă în 
cele din urmă, din plăcerea de
șertă de a străluci, care ne face 
să trecemă prin atâtea pericule, 
să răbdămă atâtea neajunsuri? Ea 
nu ne pote nici păstra sănătatea, 
nici îndulci relele, nici spori meritul 
personală; din contră, nasce in
vidia și aduce ruina stăriloru. Ce 
este unu fluture? Nimică alta decâtă 
o omidă înaripată: etă ce este și să
răcuță înzorzonată!

„Ore nu este o nebuniă să 
te îndatorezi pentru asemenea 
lucruri de prisosă ? ! La ven4area 
de astăcțl, sunteți păsuiți cu plata 
pentru șese luni de cțil®'- păte că 
acesta a și îndemnată pe unii să 
vină a cumpăra câte ceva, fiind-că, 
neavândă bani gata, voră să’și 
împace gustulă, fără a scâte ni
mică din pungă. Der cugetați voi 
bine la ce faceți, când vă înda
torați ? Vă gândiți âre că dațl 
altuia drepturi asupra libertății

vâstre? Decă n’ațî pute plăti la 
termenă, v’aru fi rușine se mai 
dațî ochi cu creditorulă; v’ați 
schimba fața, când i-ați vorbi; 
ați alerga la iertăciuni înjositore; 
încetulu cu încetulu, v’ați perde 
sinceritatea ș’ați ajunge se vă 
desonorați prin minciunile cele 
mai invederate și demne de dis
prețuită; căci, precum cjice bunulă 
Ricard, decă ală doilea vițvu e se 
minți, celă dintâiu e se te îndatorezi. 
Ună omă liberă nici-odată n’ar 
trebui se roșescă, nici să se temă 
d’a vorbi ori și cui, și de a’lă privi 
în față; adesea înse sărăcia stinge 
și curagiulă și și virtutea. E cu 
neputință ca ună sacu golu să stea în 
susă.

„Ce ați crede voi despre ună 
rege seu despre ună guvernă, care 
v’aru opri, printr’ună ordină ori 
printr’o lege, se vă îmbrăcați ca 
cei mari, sub pedepsă de închisăre, 
de amendă seu de bătaiă ? Ați 
răspunde, că sunteți liberi, că aveți 
dreptulă să vă învestmântați cum 
puteți și cum vă place, că o ase
menea lege ar fi absurdă, că re*



Carte aprobată. „ Gramatica limfiei ro- 
tnâneli, întocmită pentru scotele medii și 
civile, de Nicolau Pilția, profesorii la gim- 
nasiulii mare publică română de confe
siunea gr. or. din Brașovfl, în (editura 
lui Theochar Alexi în Brașovă) a obți
nută în a doua edițiune aprobarea Mi
nisterului r. ung. de culte și instrucțiune 
publică prin decretulă sub Nr. 43,235 
de dato 7 Decemvre 1889. AutorulO faoe 
atente pe On. Direcțiuni școlare, unde 
este introdusă numita carte, că esempla- 
rele din edițiunea ântâia nu se mai potu 
folosi in scotă.

** *
Postă de Învățătorii. Subscrisulă are 

lipsă cu 1 Septemvre a. c. de ună învă- 
țătoră suplentă, însărcinată cu propunerea 
obiecteloră prescrise pentru clasele I și 
II, respective despărțămintele 1, 2 și 3 
ale școlei române gr. c. confes. din opi- 
dulă Șomcuta-mare. Salarulă anuală e 
200 fl. v. a. plătiți de mine în rate lu
nare postcipative, din care sumăalesulă 
va ave a încăldi sala de învățămentă pe 
timpulă prelegerilorfl. După servițiulă 
de probă, alesulă va fi întărită din par
tea autoritățiloră școl. oompetente. Ce
rerile suntă a se adresa subscrisului pănă 
în 30 Iulie st. n. a. c. provăcjute cu ur- 
mătorele documente: 1) Carte de bo
teză. 2) Atestată despre absolvarea pre
parandiei și Diploma de cualificațiune. 
3) Atestată despre purtarea morală și ser
vițiulă de pănă acuma. 4) Atestată, că 
în casă de lipsă ară pute împlini și 
servițiile cantorale. Cei ce pricepă mu- 
sica, notele și industria de casă, voră 
fi preferiți. — Șomcuta marc (Nagy-Som- 
kut p. u. loco), 20 Iunie 1890. Eliă Popu 
cantoră-învSțător ă.

* * *
Bală și concertă va arangia junimea 

academică română din Chioră și comi
tatele vecine, dimpreună cu inteligința 
română din Șomcuta-mare, la 24 Iulie n. 
c. în Șomcuta-mare. Venitulă este des
tinată pentru corulă plugariloră români 
de acolo. Președinte: Vasiliu Dragoșă; 
Cassară : Alesandru Buteană ; oontroloră ; 
Georgiu Miculă ; secretară: Simeonă 
Meciu. In comitetă suntă următorii 
membrii: Ioană Anca, Alesandru Ba
bană, G-avriilă Berinde, Nicolau Bosga, 
Emiliu Bota, Laurențiu Brană, Vasiliu 
Buteană, Demetriu Cionca, Demetriu 
Oupșa, Dr. Iosifă Fareașă, Isidoră Han- 
gea, Alesiu Hossu, Nicolau Hossu, Ioană 
Hossu, Iuliu Lemenyi, Ioană Lengyelă, 
Sigismund Lengyel, Victoră Marcă, Aug. 
Moldovană, Georgiu Moldovană, Iuliu 
Moldovană, Vasiliu Napă, Nicodină Paul, 
Eliă Popă, Vasiliu Popă, Demetriu Savu, 
Alesandru Șimonă, Simeonă Szabă, Ni
colau Tincu, Vasiliu Vaida. Prețulă în- 
trărei de personă: 1 fl. 50 cr.; pentru 

familiă constătătdre din trei membri 3 fl.; 
dela trei membri în susă de fiă-care 
membru 1 fl. Inceputulă la 7 âre sera. 
Pentruca încuartirarea să se p<5tă efec
tul cu totă promptitudinea, doritorii de 
a participa suntă rugați a avisa pe d-lă 
Vasiliu Buteană, teologă în Șomcuta- 
mare. Ofertele marinimose și suprasolvi- 
rile se voră primi ou mulțămită și se 
voră cuita pe cale diaristică.

Esamene la sate.
Reghinulu săsescă, Iunie 1890.

Onorată Redacțiune! piua de 25 
Iunie n. c. a fostă o adevărată cfi de 
sărbătore pentru Românii din Reghinulă 
săsescă și giură, fiind-că în acea di s’a 
ținută esamenulă cu pruncii dela șcâlele 
române gr. cat. din acestă opidă, cari 
școle le-au frecuentată tineri români de 
ambe secsele, nu numai din Reginulă 
săsescă, ci și din giurulă lui, ba încă și 
din depărtări însemnate. Edificiulă șoo- 
lară era înfrumsețată, atâtă din afară, 
câtă și din lăuntru, cu verdețuri și cu
nuni de flori.

La 8 bre dimineța s’a începută esa- 
minarea prunciloră sub presidiulă P. On. 
D-nă Protopopii gr. cat. Petru Uilăcană. 
S’au esaminată mai întâi copiii din cla
sele I. și II. normală cu d-lă învățătoră 
Miliailă Pascu. Esaminarea acestora a 
durată pănă după 10 ore a. m., când se 
începu esamenulă cu elevii din a III. și 
IV-a clasă normală, cărora 11-a propusă 
esemplarulă învățătoră, d-lă Georgia Ma
iorii, care, deși înaintată în etate, a dată 
probe în diua de astădl, că este unulă 
dintre cei mai strădalnicl învățători ro
mâni.

Pe lângă inteligența română din a- 
cestă opidă de ambe^ecsele, a mai luată 
parte la esamenă ună numără frumosă 
de ascultători, nu numai din locă, ci și 
din împregiurime.

Gonsiderândă răspunsurile esacte ale 
prunciloră, materia cea multă, ce s’a pro
pusă în aceste școle, numărulă celă mare 
de diferite operate ale eleviloră, cari 
împodobiau masa școlei, cu dreptă cu
vântă se pâte c}iceJ c& spesele, ce le-au 
avută părinții cu susținerea copiiloră la 
acâstă școlă, nu au fostă zadarnice, 
mulțămită amintițiloră d-ni învățători, 
cari suntă la înălțimea chiămărei loră.

Cătră 2 ore p. m. Prea On. D-nă 
Protopopă, prin o cuvântare frumosă și 
acomodată, încheia esamenulă, lăudândă 
și mulțămindă atâtă d-loră învățători 
pentru zelulă celă mare, ce l’au ară
tată, câtă și publicului, ce era de față, 
îndemnându-lă cu totă puterea cuvân
tului ca să se intereseze de crescerea 
tinereloră odrasle românescl, cari suntă 
stâlpii viitorului bisericei și națiunei 
nostre. P.

Pățanii (Sălagiu), Iunie 1890.
O școlă bună se pâte asămăna cu o 

lumină, ale căreia rade străbată pănă și 
în coliba cea din urmă. O asemenea 
lumină este și școla ndstră poporală gr. 
or. din Bălană, precum se pdte vede 
acesta din resultatulă esamenului din 12 
(24) Maiu a. c., ală căruia. decursă vo- 
iescă prin acâsta să’lă arătă cetitoriloră 
„Gazetei."

Mai de dimineță, ca de obiceiu, s’a 
începută sfânta liturgiă, cu care oca- 
siune d-lă preotăldnă Giorgea senior ținu, 
o cuvântare frumosă, în care arătă însem
nătatea cea mare, ce o are ună învăță- 
toră bună pentru fiă-care omă. Corulă 
în biserică l’a formată învățătorulă cu 
școlarii sSi, er apostolulă l’a cetită — 
bine și respicată — o fetiță de 8 ani.

După eșirea din biserică, urma esa
menulă, la care erau de față 28 școlari 
din școla de repetițiune și 66 din școla 
de tâte cjilel0! dintre aceștia vre-o 36 
erau numai începători, unulă mai mică 
ca celalaltă.

Școla era frumosă împodobită, la 
portă cununi de flori și verdețuri, în mij- 
locă cu inscripția: „Bine ați venită !“, la 
ușa șcdlei asemenea, pe mesa din mijlo- 
culă șcdlei ună pahar cu flori, clasificările 
școlariloră, scrisorile de probă cu temele 
stilistice etc., er pe o altă masă se aflau 
pălării de paie și coșercl de nuele, pe 
cari se aflau bilete cu numele școlariloră 
cari le-au lucrată.

Mai întâi vredniculă învățătoră Si- 
meonu Rotariu cântă cu școlarii săi „îm
părate cerescă“, Rugăciunea Domnului 
și ună altă cântecă școlastică, după care 
ună școlară de 9 ani salută pe ospețl 
prin o vorbire potrivită, er o fetiță de 
8 ani, după câteva cuvinte de mulțămită 
în numele școlărițeloră, dete câte ună 
buchetă de flori la amândoi preoții, cum 
și d-lui notară Vasiliu Oprișă, care este 
ună nobilă sprijinitoră ală acestei școle.

După acestea se începu esaminarea. 
învățătorulă provocă mai ântâi pe copiii 
din despărțământulă superioră și celă 
de mijlocă ca să lucreze din capulă 
lord câte o temă stilistică — o epistolă 
seu narațiune, după gradulă loră de des- 
voltare. Pănă ce aceștia lucrau în tă
cere, cu cei micuți se continuă esame- 
nulfl. Copiii dedeau minunate răspunsuri 
în proposițiunl întregi, analisau proposi- 
țiuni, d6spărțindu-le în cuvinte, cuvintele 
în silabe, er silabele în sunete. Copii mici, 
abia de un an la școlă, soiau scrie singu
ratice cuvinte pe tablă cu creta, cum și 
pe tăblițele loră, și încă corectă. Se 
esaminară și din catechismă, istoria bi
blică și calculare. Apoi școlarii din anulă 
ală 2-lea cetiră din abecedariu cu tonă 
tare și fârte la înțelesă, apoi eserciții 
limbistice, verbali și în scrisă. Invăță- 

torulă adună lucrările școlariloră din an 
ală 3-lea și le puse pe mesă, apoi puse 
școlariloră întrebări din Religiune, Ma
tematică, Geografia împreunată cu Is
toria, arătândă pe bărbații cei mai în
semnați ai Româniloră; Istoria naturală, 
Botanică, Economiă: stupărită și po- 
mărită. Iu tâte copiii au arătată cunos- 
cințe relativă admirabile.

In urmă copiii din cele douâ des- 
părțăminte mai înalte declamară diferite 
poesii, urmă apoi ună dialogă despre 
sortea beutoriloră, după care se împărți 
între școlari premiulă de 2 fl. dăruițlde 
d-lă notară. Esamenulă se termină la 12 
ore, er dela 12 pănă la 1 âră p. m. se 
esaminară școlarii din șcâla de repe
tițiune, cari asemenea nl-au umplută ini
mile de bucuriă prin răspunsurile loră.

Gratulândă bravului învățătoră Si
meonă Rotariu, încheiu dicândă confra- 
țilorăsăi: „Mergeți și făcețl asemenea!

loand Bistrițenu,
membru alU comitetului parochu.

Chizdia,, (comit. Timișă), Iunie 1890.
On. D-le Redactoră! Cetindă în 

fbia D-vâstră despre sporiulă ce l’au se
cerată la esamenele scoleloră poporale 
învățătorii vrednici de chiămarea loră, 
nu potă să rămână nemișcată atâtă eu, 
câtă și ori care Română bine simțitoră 
și iubitoră de nemulă său. E mare bu
curiă pentru ună poporă a se putâ lăuda 
cu așa învățători, dâr și mai mare ni-ar 
fi bucuria, când toți învățătorii noștri 
s’ară sili a secera asemenea râde; trebue 
însă să recundscemă cu durere, că se 
află și învățători, cari în locă să cul- 
tiveze mlădițele tinere ale nației nostre, 
date în grija loră, le lasă părăsite și ui- 
tându-șl de sfânta lord chiămare, nu se 
gândescă nici la răulă ce-lă facă nației 
loră, nici la urmările triste, ce voră 
urma din nepăsarea loră.

In sătulă nostru Chizdia din comi- 
tatulă Timișului s’a ținută esamenulă cu 
copiii dela scola română gr. c. în 22 
Maiu.

Scâla nostră dela întemeiarea ei, 
cam 50 de ani, pănă prin anul 1880 a fost 
o scolă de frunte între celelalte scoli 
poporale din cerculă Lipovei, povățuită 
fiindă de învățători harnici și cunos
cători de chiămarea loră, ale căroră os- 
tenele n’au rămasă fără rode bine-fă- 
cătâre și ală căroră nume nu s’a ștersă 
și nu se va șterge din inimile nostre în 
veci. Dela an. 1880 începândă, fiindă în
vățătorii nestatornici, la scâla nâstră mer
gerea înainte a începută a scădă din ce 
în ce mai multă, și decă ne întrebămă, că 
din ce pricină, nu putemă răspunde, de- 
câtă, că învățătorii seu n’au avută chiă
marea de învățătoră, seu n’au fostă des
tulă de îuvățațl, ceea ce a și fostă

gele ori guvernului ar fi tiranică. 
Și cu tâte astea voi vă supuneți de 
bună-voia unei asemenea tirănii, 
când faceți datorii pentru îmbră
căminte luxâsă. Creditorulă are 
dreptulă se vă ia libertatea, pu- 
nendu-vă la închisore, decă nu 
sunteți în stare să-i plătiți. Când 
cumpărați, pote că nu vă mai 
gândiți la'plată precum
<Jice bunulă Ricard, au o mai bună 
memoria decâtă debitorii. Creditorii 
suntă unu nemă de Omeni superstițioși, 
nisce buni observatori ai tuturoră epo- 
celoră din calendară. piua de plată 
vine când nici te aștepți și ți-se 
cere când nu ești pregătită a o 
desface, seu decă n’ai uitată da
toria, terminulă, care la începută 
ți-se părea atâtă de lungă, la apro
piere ți-se pare că s’a prea scur
tată. Credă, că timpulă, care are 
aripi la umeri, și-a pusă și la călcâie. 
Păresimile suntu forte scurte, 4ice bu- 
nulă Ricard, pentru câți au se plă- 
tescă la Pasci. Cine se împrumută 
e sclavulă împrumutătorului și 
vice-versa. Urîți acestă jugă, păs- 
trați-ve libertatea și susțineți-ve 

independența; fiți muncitori, eco
nomi și liberi.

„Pote că astăcți vă credeți 
într’o stare bună, care v’ar ierta 
îndestularea unoră gusturi; însă 
pănă puteți, e mai bine se puneți 
d’o parte pentru bătrânețe și 
pentru cple de nevoiă. Sorele di
mineții nu ține totă cțiua. Câștigulă 
e nesigură și trecătoră, cheltu- 
iela sigura și necurmată în totă 
vieța. E mai ușoru să faci două cop- 
tore, decâtu se ții pe unulă caldă: 
culcă-te der fără cină, decâtu să te 
scoli cu datorii. Agonisesce câtă poți 
și păstreză ce ai câștigată: etă adevă- 
ratulă secretă de a preface plumbulu 
in aură, și când veți posede acestă 
petră filosofală, fiți siguri, că nu 
vă veți mai plânge nici de as
primea timpuriloră, nici de greu
tatea impositeloră.

IV. „Așa ne’nveță, amicii mei, 
drepta judecată și înțelepciunea. 
Cu tâte astea, nu vă încredeți nu
mai în muncă, economiă și prevedere, 
lucruri d’altmintrelea minunate, der 
cu totulă nefolositâre fără bine-cu- 
ventarea cerului. Cereți der cu 

umilință acestă bine-cuventare. Nu 
fiți nesimțitori cătră cei ce suntă 
astăc|i în nevoiă, ci consolați’, și 
ajutați’i cu bună-voință. Aduce- 
ți-vă aminte, că Iovă căc|use în 
cea mai cumplită sărăciă și că în 
urmă, prin credință și răbdare, 
ajunse erășl fericită.

„Acum nu vă mai spună ni- 
mică. Esperiința este o scolă, ale că
rei lecțiuni ne țină scumpă; der nu
mai într'ensa potă învăța neințelepții, 
ba încă și aci pre puțină, căci 
precum 4i°e bunulă Ricard, potă să 
dai ună bună consiliu, der nu și o 
bună purtare. Cu tote acestea adu- 
ceți-vă aminte, că cine nu scie să 
asculte de consilii, nu pote fi ajutată. 
Ascultă rațiunea, că altfelă cu amară 
te vei căi.“

Betrânulu Avramă își termină 
cuvântarea, care fusese ascultată 
și pe deplină aprobată; der n’apucâ 
să se misce din locă, și toți fă
cură altfelă de cum îi învățase. 
Incependu-se ven4area, fiă-care 
cumpără câtă putu mai nebunesce, 
cu tdte spusele lui și cu tâtă te
merea ce aveau că n’o să pâtă 

plăti impositele. Ve4uiu, că bie- 
tulă omă studiase bine „Almana- 
churile“ mele și că așe4ase în ori 
dine totă ce spusesemă eu de 
două-4©ci de ani asupra acestoră 
materii. Desele mențiuni, ce totă 
făcuse despre mine, pe ori-care 
altulă l’ar fi făcută se casce de 
urîtă, însă vanitatea mea rămase 
fârte împăcată, deși sciamă bine, 
că din tâtă înțelepciunea, ce’ml 
atribuia, nu era nici a 4ecea parte 
a mea propriă, ci o culesesemă 
și eu din maximele tuturoră se- 
culiloră și tuturoră națiuniloră. 
OrI-cum însă, mă hotărîiu să mă 
folosescă celă puțină eu de pre
ceptele menționate și — cu tâte 
că la începută vreamă se cumpără 
ceva, ca să’ml facă o haină nouă 
— mă retrăseiu, ca să mai portă 
câtva pe cea vechiă. Cetitorule, 
decă vei face și tu așa, vei câș
tiga câtă și mine.

Ricard Saunders.
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să aștepți progresă? Ce e dreptă, Rvd. 
D-nă protopopă și vicară nu i-a rămasă 
datoră învățătorului, căci l’a dogenită as
pru pentru negligință și l’a admoniată, 
că decă pe viitoră nu-șl va împlini cu 
acurateța oficială, va întreprinde pașii 
necesari pentru a-lă da afară din oficiulă 
învățătorescă. Vomă vede, că bre să
mânța aruncată nu a căcjută pe petră. 
Să sperămă însă, că învățătorulă din Mală 
îșl va veni în ori, deșteptându-se din 
amețelă pănă ce nu-i prea târdiu, acesta 
o doresce familia sa, acesta o poftesce 
dela densulă națiunea, care-lă plătesce 
și din a cărei sudore trăesce.

După acestă esamenă, puțină mă
gulitorii pentru fruntașii comunei Mală 
și nemângăitoră pentru sufletele celoră ce 
așteptă renascerea prin carte a poporului 
română, ne-amă mângâiată în diua urmă- 
tore, 14 Maiu, la esamenulă din:

Cizeriu. Acestă comună, fiindă în 
drumă de țieră, are o școlă pe câtă de fru- 
mosă în afară pe atâtă de mândră și pu
ternică în instrucțiunea și educațiunea 
prunciloră școlari. Învățătorulă Nicliita 
Liscanii, preoum în anii de mai ’nainte, 
așa și în ăstă ană a dată dovedi strălucite, 
că causa școlei ’i zace mai multă la 
inimă, ca ori ce altă causă privată, deră nu 
mai puțină se intereseză de causa școlară 
neobositulă notară din locă D-lă I. Popă, 
care și cu ocasiunea luărei esamenului 
a arătată ună interesă viu față cu pro- 
gresulă din școlă, luândă parte pănă în 
fine la esamenu.

S’au presentată 46 prunci și 19 fete, 
avândă scrisori de probă 51, și 15 elevi 
desemnurl, eră 20 de prunci au espusă 
concepte stilistice de epistole scrise tru- 

1 mosă și la înțelesă. Din studiele prescrise 
s’a constatată progresă eminentă, cu de
osebire pruncii s’au produsă bine cu 
cetitulă corectă și cu multe declamațiunl 
naționale bine alese și predate.

Aici se află și grădină de pomărită 
lângă școlă, destulă de mare, er locă cul
tivată cu pomi nobili puțină; ne nu- 
tresce însă speranța, că pe viitoră vomă 
pute constata și în acestă privință pro
gresă îmbucurătoră. Edificiulă școlei 
e forte solidă, de petră, saia de propu
nere spațiosă, curățită și văruită bine, 
semnă, că conducerea șcdlei e pusă în 
mâna unoră bmeni harnici și plini de 
zelă pentru binele și luminarea poporului 
română. Totă în acea di la 11 bre s’a 
ținută esamenulă în comuna:

Pria. La esamenă s’au presentată 
30 prunci și 29 fete; scrisori de probă au 
fostă 27, curate și legibile. învățătorulă 
Eliă Ghilea de astă-dată a dovedită cu 
multă mai îmbucurătoră progresă ca în 
anulă trecută, și în totă privința se pote 
dice, că a fostă la înălțimea chiămărei 
sale. Din obiectele prescrise s’a constatată 
progresă lăudabilă, mai cu semă cetitulă 
peste totă a fostă forte bună; cu ună 
cuvântă, din întrebările și răspunsurile 
precise ale prunciloră, s’a vădută, că 
învățătorulă în decursulă anului școlastică 
trecută a fostă cu forte mare stăruință 
față cu șcdla, ceea-ce numai spre laudă 
’i pote servi. Edificiulă șcdlei e pomposă, 
zidită din materială solidă prin sîrguința 
neobosită a parochului jubilante, M. On. 
D-năVasiliu Marincașă, care de vre-o 52 
de ani asudă în viia Domnului cu zelă 
neîntrecută. — După amedl la 5 bre 
s’au esaminată pruncii din comuna:

Hurezii, fiindă de față la esamenă 
24 prunci și 17 fete; scrisori de probă 
au fostă espuse 24, curate și legibile. 
învățătorulă N. Maxină, precum în anii 
trecuțl, așa și în ăstă ană, a dovedită, 
că e devotată causei școlare. Din stu
diele prescrise a arătată cu pruncii pro
gresă bună; grădină de pomărită încă 
se află cultivată bine. Edificiulă școlei, 
edificată numai de vre-o 3 ani încbce, 
e de petră, fdrte bună și corăspumjâtoră 
în tote privințele. Onoratulă preotă Gri- 
goriu Simonă — carele acuma’șl ia ră
masă bună dela acestă parochiă păsto
rită de densulă de vre-o 10 ani cu 
multă zelă, — într’adevără pote fi fă- 
losă de acestă așecjămentă culturală, ri
dicată în urma stăruințeloră sale ener
gice. Comisariulii. '

pricina, că niol unulă n’a petrecută mai ' 
multă ca doi-trei ani ca învățătoră la 
șcdla nostră, ne aflându-i vrednici de 
slujba loră. Acum doi ani ajungândă 
școla nostră âr fără învățătoră, ni-s’a tri
misă de cătră mai marii noștri biseri- 
cescl ună preparandă absolută de Ora- 
dea-mare, cu numele Georgiu Foenariu, 
der numai ca suplentă, lăsândă ca peste 
ună ană, dâcă-lă vomă afla vrednică de 
postulă său, să'lă alegemă pentru tot- 
deuna; der și de astădată ne-amă înșelată 
amară în așteptarea nostră, pentru-că 
susă disulă suplentă nici în anulă tre
cută, nici în anulă acesta n’a arătată ceva 
sporă, ba în anulă acesta afară de unele 
obiecte esamenulă a mersă de totă rău; 
cu desclinire în cetire, socotă și eco
nomia a arătată mai puțină sporă, deși 
poporulă nostru are cea mai mare lipsă 
de aceste obiecte astădi, în vieța nostră 
grea de economiă.

Mare ni-ar fi bucuria, dăcă amă pute 
vede școla nostră eră în starea ei înflori- 
tore, în care a fostă înainte de asta cu 8 
ani. Nădăjduimă în Dumnedeu și cre- 
demă, că și mai marii noștri biserioesol, 
cari voescă binele nostru și înaintarea 
nației nostre scumpe, se voră îndura a 
pune capătă acestui rău, care ne duce 
la perire sufletescă și trupescă.

UnnlH din cei ce an foștii la esamenu.

De sub pola Meseșului SSlăgiană, Iunie 1890.
Ca comisară alesă din partea Des

părțământului XI ală Associațiunei Tran
silvane pentru protopopiatulă Crasnei, 
după esamenele, despre care am raportată 
Dumineca trecută, luai parte la esa
menulă ținută în 13 Maiu în comuna :

Sîgu, unde funcționeză ca învăță- 
toră Petru Epure; la esamenă s’au pre- 
sentată 17 prunci și 12 fete, ună numără 
destulă de mică, căci înscriși la școlă 
au fostă 111 prunci. Uomisiunea cu 
durere a vădută, că nu numai popo
rală peste totă, ci chiar și antistia 
comunală s’a ferită a lua parte la esa
menă. Nu se scie ce pote fi causa, de în 
acestă comună de vre-o câțiva ani în- 
cdce causa școlară totă îndărătă merge. 
Soriitorulă acestoră rânduri îșl aduce 
aminte, că școla din Sîgă acuma’să 
15—20 de ani era între școlele cele mai 
de frunte, er astădi, totă cu acelă învă
țătoră, școla din Sîgă e pusă între cele 
mai slabe din tractulă Crasnei. Ar fi 
de dorită, ca atâtă învățătorulă, câtă și 
fruntașii comunei bisericescl și politice, 
dândă mâna la olaltă și lăsândă tote ne
înțelegerile la o parte, să îmbrățișeze 
cu toții causa sântă a școlei, căci altfeliu 
ne vomă pomeni, că șcdla va ajunge 
acolo, de unde a începută pe timpulă 
azbucheloră. Scrisori de probă au fostă 
espuse la esamenă numai 10, de altmintre
lea destulă de curate și cetibile. Abia 
au sciută ceti mai binișoră 7 prunci și 
2 fete, ceialalțl au sciută ceti numai pe 
tabelele de pe părete și ceva din abece- 
dară. Școla e bună, însă necurată și ne- 
yăruită. La esamenulă din comuna:

Mahî, ținută totu în 13 Maiu după 
amedl, din peste 100 prunci obligați la 
școlă, s’au presentată le esamenă abia 
9 prunci și 11 fete. S’a constatată forte 
puțină, ca să nu dică nici ună progresă. 
Scrisori de probă au fostă espuse 8, 
scrise forte rău și neourate, semnă că 
pruncii abia sciu scrie câte ceva. Ceti
tulă încă a fostă de totului slabă, abia 
a sciută ună singură pruncă ceti mai 
bine. Se pote dice fără nici ună păcată, 
că din totă tractulă a fostă celă mai 
slabă esamenă. Causa principală e în
vățătorulă 1. Torma, care ce-i dreptă, are 
cualificațiunea recerută, der e forte le
neșă față cu datorința lui de învățătoră, 
apoi dedată fiindă cu beutura de vinarsă, 
cu dilele întregi nu se intereseză de 
școlă. Nu-i mirare decă și poporulă, vă- 
cjândă, că nu-i pentru ce, nu șl-a trimisă 
peste ană pruncii la școlă, cum s’a văclută 
acesta și în decursulă esamenului, când 
întrebată fiindă ună pruncă de câte-orl 
a fostă la școlă peste ană, a răspunsă, 
că „a doua dra cu amuu ; apoi de unde

Convocări.
Adunarea generală anuală a Reuniu

nei femeiloru române selăgiene este con
vocată pe 4 Augustă st. n. 10 ore a. m. 
în comuna Supurulu de susă.

Membrii Reuniunei și toți aceia, cari se 
interesdză de cultura femeiei române, sunt 
poftiți să binevoiască a ;participala acea 
adunare.

Clara Maniu, A. Cosma,
președintă. secret.

*
Tinerimea româr.ă din Reghină și 

jură este invitată a participa în numără 
câtă se pote de mare la Ședința 
generală, ce se va țină Joi în 10 Iuliu 
a. c. st. n. la 2 bre p. m. în localitatea 
școlei române din Reghinulă săsescă. 
Ordinea de di se va notifica la deschi
dere.

Reghină, la 1 Iuliu 1890.
Georgiu Șandorii.

Raportu generalii
despre starea și activitatea „Reuniunei învățăto- 
riloru români Sălăgenl11 in decursulă, anului ad

ministrativă 1889—90.

In 3 Iunie n. c. s’a ținută în 
modulu celă mai sărbatorescu a 
20-a adunare generală ordinară a 
Reuniunei învețătoriloră români 
Sălăgenl. Acestă adunare, ținută 
în comuna Er. Hotoanu sub pre- 
sidiulu. P. O. D-nă Alimpiu Barbo- 
loviciu, vicarulu Silvaniei, a fostă 
cea mai însemnată dintre tăte a- 
dunările de pănă acum ale aces
tei Reuniuni. Cu acestă ocasiune 
d-lă Vasiliu Olteanu, învățătorii în 
Pericei, însărcinată fiindă din 
partea presidiului, ceti în fața nu
merosului publică, ce era de față, 
ună raportă lucrată de d-sa, cu 
privire la starea și activitatea 
Reuniunei. Raportulă este de ur- 
mătorulă cuprinsă:

Onorată Adunare generală! In tomna 
anului trecută s’au împlinită 20 de ani, 
de când cei mai zeloși bărbați ai noștri, 
doritori de cultivarea nbstră, a învăță- 
toriloră români sălăgenl, au făcută cei 
dintâiu pași pentru înființarea acestei 
Reuniuni, er în tomna anului acestuia, 
în a 16-a di & lui Octomvre, se voră îm
plini 20 de ani, de când Reuniunea 
nbstră este deja în vieță.

Frumosă șiră de ani este acesta, 
d-loră membri, în vieța unei Reuniuni 
românescl, și noi eu dreptă cuvântă ne 
putemă mândri cu Reuniunea nbstră, nu 
numai pentru-că ea este cea dintâiu, 
care s’a ivită pe orisonulă culturei po
porale naționale românești, ci și pentru 
numele frumosă, ce l’a dobândită ea 
față cu tote reuniunile învățătorescl, ba 
chiar și față cu reuniunile străine din 
jurulă nostru.

Cuvine-se der, ca acum, în ajunulă 
aniversărei de 20 de ani dela esistența 
acestei Reuniuni, să facemă o scurtă re- 
privire asupra frumosului ei trecută și 
sâ vedemă, ce amă făcută noi pentru 
înaintarea acestei Reuniuni și cari suntă 
fasele bune și rele, prin cari a trecută 
Reuniunea nbstră în periodulă acesta de 
20 de ani.

Avut’a, Domniloră, Reuniunea nostră 
multe momente îmbucurătore în vieța 
sa, der a avută de-a suferi și lovituri 
grele, lovituri adâncă simțite.

Prima lovitură grea ’i s’a dată Reu
niunei nostre în anulă trecută prin tre
cerea din vieță a fostului ei cassară 
Ioană Selagiunu, care 7 ani funcționase 
ca învățătoră în Cățelulă română și care 
cu multă sîrguință și abnegațiune șl-a 
împlinită datorința sa față cu Reuniunea. 
Pătrunși de viuă recunoscință față cu 
memoria scumpă a lui, membrii Reuniu
nei, în numără de vre-o 10 inși, n’au 
întârcjiată a lua parte la înmormântarea 
lui, săvîrșită la 23 Iulie a. tr., cu care 
ocasiune membrii adunați formară în o- 
nbrea neuitatului defunctă ună frumosă 
coră, er doi dintre ei, anume Vasiliu 
Olteanu, învățătoră în Perioei, și Ne

chita Liscană, învățătoră în Cizeră, prin, 
câte-o vorbire ocasională arătară meritele 
ce și le câștigase răposatulă atâtă ca în
vățătoră, câtă și ca membru și funcțio
nară ală Reuniunei, esprimândă adâncă 
condolență din partea membriloră.

O lovitură și mai grea decâtă acesta 
avu să sufere reuniunea nbstră totă în. 
anulă trecută — Augustă în 22 — prin, 
răpirea din mijloculă său a meritatului 
ei vice-președinte Gavrilu Trifu, care 
timpă de 18 ani a fostă stbua conducă- 
tore a acestei Reuniuni. Rana nbstră 
este cu atâtă mai simțită, cu câtă sciută 
ne este, d-loră membri, că bărbatulă 
despre care vă vorbescă n’a fostă răpită 
din mijloculă nostru prin vre-ună des
tină providențială, ci a fostă răpită prin 
cdsa nedreptății, fiindă scosă din postulă 
de profesoră ală preparandiei de stată 
din Zelau și esportată colo la Szabadka, 
departe-departe de noi, amicii săi.

Prin perderea d-lui Gavrilă Trifu, 
profesoră și vice-președinte ală Reu
niunei nostre, amă perdută pe celă mai 
neobosită și mai meritată faotoră ală 
Reuniunei, bărbată luminată și în ade- 
vără devotată binelui nemului său, care 
prin nesfârșita sa devoțiune și stăruință, 
stbrse stima și reounoscința sinceră a 
tuturoră conaționaliloră săi și ală căruia 
nume va rămâne ca o podobă pentru tote 
timpurile în analele Reuniunei nostre, cum 
și în inimile tuturoră membriloră și a- 
miciloră acestei Reuniuni.

Presimtă și sciu, că în aceste mo
mente spiritulă acestui stimată amică 
este în mijloculă nostru; să-i dicemă 
der, domniloră, ună sinceră „Să trăiescă“, 
er în semnă de recunoscință pentru ac
tivitatea desfășurată pe altarulă acestei 
Reuniuni în calitatea sa de vice-preșe
dinte timpă de 18 ani, propună să ’i se 
trimită o adresă de recunoscință în nu
mele tuturoră celoră ce suntemă astădi 
de față la acestă adunare. (Propunerea 
se primesce între sgomotbse urări de 
„să trăiescău la adresa d-lui Trifu.)

Acum, Domniloră, după-ce am a- 
mintită cele mai durerbse momente din 
vidța Reuniunei, permiteți-ne să cercămă, 
decă golulă pricinuită Reuniunei nbstre 
prin evenimentele de mai susă, a fostă 
elă delăturată, ori nu?

Sciută este, că de câte-orl dușma- 
nulă a voită să cutropâscă oștirea ro- 
mânescă, totdâuna șl-a ațintită pumna- 
lulă său mai ântâiu asupra conducăto
rului, bine sciindă, că cădândă condu- 
cătorulă, oștirea se împrăștiă — capi- 
tuleză.

Conducătorulă a cădută, der a nbs
tră oștire româneseă n’a capitulată; ea 
a ținută și mai departe lupta cu băr
băția, pănă-ce bunulă Dumne4eu îi tri
mise ună nou conducătoră în persbna 
bărbatului eminentă ală națiunei nostre, 
d-lă Andreiu Cosma, nou alesulă nostru 
vice-președinte, mare proprietară în Su
pura și directorele băncei naționale „Sil- 
vaniau în Șimlău.

Cine va contesta membriloră aces
tei Reuniuni dreptulă de a se mândri 
cu acestă falnică conducătoră ală loră, 
care încă la an. 1869 puse temeliile a- 
cestei Reuniuni, prin care mai întâiu de 
toți deșteptă din amorțelă spiritulă în
vățământului poporală și ală învățăto- 
riloră români sălăgenl, și care este as
tădi urditorulă și anteluptătorulă tutu
roră instituțiuniloră și reuniuniloră cul
turale române din Sălagiu!

Nu sunt competentă, d-loră, și 
nici nu mă simtă în stare a alcătui ună 
tablou fidelă ală meriteloră d-lui An
dreiu Cosma, care portă recunoscință 
tuturoră inimiloră române din Sălagiu. 
Ii mulțumimă însă pentru primirea sar- 
cinei de vice-președinte ală Reuniunei 
nostre și-i dicemă : Trăiescă d-lă Andreiu 
Cosma, noulă nostru vice-președinte! 
(Sala răsună în urări de „să trăiescă").

Rămâne să Vă raporteză despre ac
tivitatea celoră 13 cercuri ale Reuniuni
loră filiale, din cari este compusă Reu
niunea generală, desfășurată în decursulă 
acestui ană.



Din protooolele sosite pănâ aoum 
la presidiu reese, că zelulti și voia de a 
lucra la oualificarea împrumutată a mem- 
brilorQ se pdte cu dreptulti numi îmbu
curătorii, arătândă și în faptă ună suc
cess destulă de bună. Mai slabă stămă 
însă cu înoassarea taxeloră dela mem
bri, mai cu semă dela membrii ordinari 
— învățătorii — ceea ce provine parte 
din slăbiciunea loră. necunoscendă ma
rele folose, ce le aduce acestă Reuniune 
chiar și pentru asigurarea viitorului fa- 
miliiloră loră, parte din întrelăsarea a- 
celoră P. 0. D-nl protopopi și preșe
dinți ai cercuriloră filiale, cari nu aplică 
cu stricteță măsurile prevăzute în lege 
și ordinațiunile consistoriali contra reni- 
tențiloră.

Aceste în generală despre cele 13 
cercuri. Specială despre fiă-care cercă 
nu potă raporta amănunțită, deorece 
abia din trei cerouri ni-s’au trimisă pro- 
tocălele ambeloră ședințe și adunări — 
de tomnă și primăveră — din oarl însă 
am putută face următdrele constatări:

1) In tractulă Pericaiului membrii 
lucrăză cu mare zelă și cu destulă suc- 
cesă; dela adunări nu absenteză nici 
unulă, în privința solvirei taxeloră stau 
în fruntea orl-cărui cercă, toți și-au plă
tită taxele restante și cursive, afară de 
unulă, care are de totă mare restanță, , 
der contra căruia s’au luată măsurile | 
de lipsă, îndrumată fiindă, ca în timpă 
de 3 luni să-și plătescă datoria. 2) In 
tractulă Crasnei starea e destulă de 
îmbucurătdre atâtă în privința învăță
mântului, câtă și a solvirei taxeloră. 3) 
In tractulă Vălcăului sîrguință îmbucu- 
rătore, taxele însă ar fi de dorită să se 
solvescă mai regulată. 4) Din tractulă 
Ipului ni-a sosită numai protocolulă adu- 
nărei de tdmnă, dio. care se vede, că 
învățătorii în privința scdlei îșl împli- 
nescă destulă de bine datorința loră, în 
privința solvirei taxeloră însă trebue să 
arate mai mare zelă. 5) Din traotulă i 
Sărvadului asemenea s’a trimisă numai 1 
protocolulă adunărei de tomnă. Activi- | 
tate destulă de energică, taxele se plă
tescă regulată. 6) Din tractulă Eriului 
numai protocolulă adunărei de primă
veră. Membrii stau multă îndărătulă ce- I 
lorlalte cercuri atâtă în privința desvol- I 
tărei sciințeloră școlare, câtă și a sol- i 
virei taxeloră, a căroră restanță trece j 
peste 100 fi. Presidiulă generală nu va 
întârdia a lua măsurile de lipsă cu pri- ' 
vire la acestă cercă. Notarulă se admo- 
n.eză, ca în viitoră să compună proto
colulă mai cum se cade. 7) Tractulă 
Șamșodului e unulă dintre cele mai ao- 
tive. Membrii lucreză pe întrecute, la ce 
multă contribuescă zeloșii preoți Gală 
și Ostatea prin escrierea de premii pen
tru diferite elaborate. Taxele se solvescă 
regulată. 8) Tractulă Orței. Față cu în. 
vățămentă o sirguință destulă de mare, 
față cu solvirea taxeloră însă multă ne
păsare, mu Iți învățători absentâză și dela 
adunări. 9) In tractulă Băsesciloră 6e 
petrecă lucruri forte îmbucurătore. Tac- 
sele se solvescă regulată, învățămentulă 
progreseză. Zeloșii membrii ai acestui 
tractă prin contribuirl benevole au în
temeiată ună fondă pentru înființarea 
unei biblioteci tractuale. In BăsescI, 
mulțumită nobilului îndemnă și ajutoră 
dată de eminentulă nostru bărbată, d-lă 
Georgiu Popă și Rvds. d-nă archidia- 
conă Grigoriu Popă, s’a înființată ună 
coră de plugari, care sub conducerea în
vățătorului G. Chira progreseză forte 
frumosă. Decă amă ave în totă sătulă 
câte ună George Popă și Grigoriu Popă, 
de sigură, că mai toți dascălii ar fi în 
stare a face coruri de plugari români! 
Datorimă deosebită recunoscință D-lui 
GeorgiuPopă, pentru premiile cele două 
— o vacă cu vițelă și o scrofă cu 5 pur
cei — ce le împarte învățătoriloră mai 
meritați, cum și pentru jertfa ce a fă- 
cut’o cu prenumerarea numeriloră de 
Duminecă ai „Gazetei Transilvaniei1* pe 
sema a 50 învățători. 10) In tractulă 
Almașului mare, membrii lucră cu mare 
zelă. învățătorii de peste Meseșă se ali- *) După Smiles-Rudow. A se vedâ Nr. 136

ală „Gaz. Trans.11 din anulă curentă.

Țitjanulă la sapă.
Trecuse dela bine Țiganulă. Min

ciuna nu i-se cârpia nicăirl și decă voia 
să nu-i sbore scânteua de sufletă hămi- 
sită de fome, trebuia să se mai și în
demne la ceva.

Peste ernă se pomenise orecum, ca 
cânele peste vale, mai cu sfântu Crăciună 
ciulă sătulă, mai cu câșlegile, mai cu
nunțile, der acum era vremea lucrului 
și nimenea nu se zăbovia de dragulă 
minciuniloră lui.

Slăbită astfeld la baierile inimei, 
multă se frământa de unde să începă,. 
ca să-și mai oțelescă sleitele puteri.

„Amară de vieța țigănesoă1*, sus
pina Anghelă ca îmboldită în cdste, „po
menile s’au subțiată, nunțile și-au mân
cată mălaiulă, cinstea din bătrâni a tre
cută în poveste!“

Grăindă așa. luă satu’n capă, să-și 
capete ceva prindere.

Era pe vremea îngropatului de cu- 
curuză.

Lumea ardea de graba lucrului.
„....Cunoscă ce bună pomă ești1*,

— îi clise ună Română, care nu putu 
să scape de elă ,— „și n’așă vrâ să-mi 
facă silă cu tine, der totă una; trecă și 
asta ca celelalte, că multe au mai fostă 
ale dracului ; ia-țî sapa și te du.**

pescă cu trupă cu sufletă de scdlă și în- 
vățămentă; mai de lăudată este obioe- 
iulă loră de-a trimite comisiunl ca să 
visiteze soolele din tractă în decursulă 
anului școlară. De totă îmbuourătoră e, 
că preoțimea de peste Meseșă lucră în 
strînsă înțelegere cu învățătorii întru 
înaintarea causei școlare și a culturei națio
nale ; cu toții iau parte la adunările în- 
vățătorescl și toți acești bravi preoți s’au 
făcută membri ajutători ai Reuniunei 
nostre generali. Dea Ceriulă, că faptele 
aceloră On. preoți să leimiteze și preo
țimea dincdce de Meseșă, cum și toți 
preoții noștri trăindă în armoniă cu în
vățătorii, căci numai așa se va pute 
înainta causa ndstră școlară.

Despre aotivitatea cercuriloră din 
tractele Noțigă, Năpradea și Bredă, ne- 
avendă la mână nici ună protocolă, nu 
potă raporta nimică. Președinții aoes- 
toră cercuri însă, cu notari cu totă, s’au 
arătată nepăsători prin netrimiterea nici 
unui protocolă. Presidiulă generală aș
teptă în astă privință răspunsulă respec- 
tiviloră președinți ai cercuriloră.

Averea reuniunei constă din:
a.) 1 acțiune dela „Albina* 1 de 100 

fi.: b.) 9 acțiuni dela „Silvania**  450 fi.;
c. ) capitale elocate pe cambii 749 fi.;
d. ) bani gata depuși la „Silvania11 183 fi. 
47 cr.; e.) restanții de taxe 1601 fi. 54 
cr,; f.) ajutore dela membrii ajutători 
2 fi.; g.) ajutore dela membrii fundatori 
5 fi.; h.) dela Silvania ca membră de 
ajutorare 15 fi. Așa-dâră averea reuni
unei stă cu totulă din 3084 fl. 1 cr.

Acestă sumă ar fi fdrte frumăsă, 
d-loră membri, decă nu ni-ar face ru
șine suma cea mare a taxeloră restante, 
care impune tuturoră membrilor să-și sol
vescă câtă mai iute datoriile, ca așa se 
avemă de unde vota mai mari ajutore 
văduveloră și orfaniloră.

Datorașii cambiali ai reuniunei cu 
punctualitate solvescă ștergerile și ca
rnetele îndatinate. Datoriile acestea cam
biali mai tdte s’au făcută din restanții 
de taxe de membri. Ar fi de recoman
dată. ca toți restanțierii celă puțină cu 
cambiu să-și plătesoă taxele restante.

Comitetulă oentrală încă și-a ți
nută în anulă acesta și celă trecută adu
nările sale, și anume: Prima adunare, 
neașteptată, s’a ținută în 22 Augustă 
1889, când fostulă v.-președinte, d-lă 
Gavrilă Trifu, a predată tâte protocdlele 
și hârtiele de valore noului v.-președinte. 
Cu acestă ocasiune comitetulă centrală 
în semnă de recunoscință pentru activi
tatea de 18 ani, a votată d-lui Trifu din 
banii reuniunei ună premiu de 100. fi. 
6r pentru doi învățători, Ioană Chira și 
Todoră Varna, cari erau în Seini la cur- 

I sulă de cântări, li-a votată ună ajutoră 
de 30 fl, la amândoi.

In 26 Decemvre 1889, comitetulă 
centrală a ținută a doua adunare, în 
care a hotărîtă, ca banii reuniunei să 
se depună spre fructificare la „Silvania11, 
er scadența cambiiloră să se facă pe 
câte-o jumătate de ană.

Câtă despre activitatea funcționari- 
loră reuniunei generale, cu onore se 
pdte (jice, că fiă-care îșl face destulă 
datorinței sale. Președintele este în totă 
loculă de față la tote adunările nostre 
și ne conduce trebile în modă părintescă, 
pentru care servițiu îi datorimă cu toții 
stimă și recunoscință. Pe notarulă primă 
ală Reuniunei, omă vechiu în oficiulă 
său, îlă scimă cu toții, că e așa de ze- 
losă în tote trebile sale, încâtă destule- 
orl nu întârdiă a alerga chiar și pe 
josă la adunări, numai să nu lipsescă.

Activitatea noului vice-președinte, a 
cassarului și a controlorului reuniunei 
las’ s’o judece On. adunare, fiindă aceș
tia abia de ună ană aleși.

Incheiândă raportulă meu, apeleză 
la toți membrii acestei Reuniune, rugân- 
du-i ca cu toții să punemă umără la 
umără pentru înaintarea ei. Tote inte
resele nostre ca învățători și ca Reu
niune atârnă dela zelulă nostru; să ne 
concentrămă dâră puterile, căci prin asta 
nimică nu ne va pute împedeca de a

pute ajunge acolo ca cu timpulă Reu
niunea ndstră să devină modelă tuturoră 
reuniuniloră.

Dumnezeu să ne ajute!

păte esista 
trebue mai 
țării este

Caracterului)
I. Formarea caracterului.

9. Influlnța societății șl a 
exemplului.

Verba movent, exempla tra- 
hunt. (Vorba te mișcă, exem
plului te atrage.) 
(Urmare.)

Nici unu corpii nu 
numai din sânge, ci îi 
multu, și ăsele; talpa 
clasa muncităre, marea mulțime 
asupra căreia trebue să influințeze 
spiritele mari, și care în feliulu 
ei pote fi totă așa vrednică de 
stimată, ca aceste. Este cunoscută 
istoria lui Cincinatu și Atiliu, cari 
dela plugu au fostu chiămați la 
domnire asupra poporului romanii; 
Pavelă apostolulă nu s’a stimată 
pe sine mai multu decâtă pe omulu 
de rendu; Washington visitându 
Scoția, îlu, făcu cunoscută Scott 
cu prietinii săi dela sate, țărani 
și lucrători, și-i cjise: „Ași voi să 
tă facă cunoscută cu câțl-va dintre 
cei mai cum se cade și adevărați 
Scoțian! ai noștri/*

Și bărbații cu înaltu spirită 
au influințată puternică asupra 
poporului loră. Bărbați ca aceștia 
suntu așa (Jicendă petrile hotar- 
nice pe cărarea ămenirei ; ei îi 
arată direcțiunea, ba Carlyle a 
<țisă, că istoria omenirei în partea 
cea mai esențială nu este decâtă 
istora bărbațiloru mari. Ei mar- 
cheză anumite periăde, ei semănă ____ ; ___ ___ ...
idei și fapte, cari după o sută și feră mai curată, în care putemu 
o miiă de ani încă aducă fructe, răsufla mai ușoră și ne semțimu

Carolă celă mare spiritulă său ' 
l’a întipărită imperiului său, Gre- 
goriu VII a întipărită spiritulă său 
papismului, Luther Germaniei mai 
nouă, Knox Scoției, Voltaire Fran- 
ciei mai nouă , er Italiei mai nouă 

■— Dante. Pe când Italia era des- 
binată și subjugată de sute de; 
ani, toți patrioții adevărați italieni 
se încălcțiau la foculu cuvinteloră 1 
pline de însuflețire ale lui Dante;1 
elă a fostă heroldulă libertății 
țării sale pentru care a suferită , 
și prigoniri și esiliu și morte. De ' 
aceea Dante a fostă și este■ 
celă mai cetită poetă ală popo
rului său. După mărtea lui toți 
Italienii culțl sciau de rostă păr
țile cele maifrumose din scrierile 
lui, se însuflețiau de ele și lucrau 
în sensulă loră. Byron scrise la 
1821: Italienii vorbescă Dante, 
scriu Dante, cugetă și viseză 

I Dante într’unu modă, încâtă ar fi 
lucru de rîsă, decă Dante nu ni
merita admirațiunea loră.

Dante se păte numi aprăpe 
părintele patriei sale. Elă nu nu
mai a crescută pe poeții italian!: 
pe Petrarca, Bocaccio ș. a., ci dela 

i elă a învățată și Milton a suporta 
clevetirile și calumniile, și mai 
târziu Byron gândindu-se la Dante 
a ajunsu Ia cea mai mare însu
flețire la umbra piniloră din Ra
venna, totă așa a influințată Dante 
și pe pictorii cei mari ai Italiei: 
pe Giotto, Michel Angelo, Rafael, 
precum s’au influințată 
alții Ariostă și Tițiană.

Idei înalte și nobile 
plântă așa de sine, cum 
proverbulă orientală ună pămentă 
bine mirositoră: amu fostă lutu 
ordinară, pănă ce s’au plantată în 
mine trandafiri. Canoniculă Mo
seley 4i°ea: E de miratu, câtă 
bine păte să facă buneța. Nimicu 
ce e bunu nu rămâne făr’ de 
influință, și așa și nimică ce e

iI

I

I

I

i

unii pe

se stră- 
(țice în

rău; binele influințeză asupra al
tora, și așa erăși asupra altora, 
precum o pietră ce-o arunci în- 
tr’ună Iacă mișcă t6tă supra
fața lui.

Der câtă de mare și este pu
terea bunului esemplu, puterea 
esemplului rău nu e mai slabă. 
Astfelu Lucullus prin esemplulu 
seu a făcută se devină Romanii 
și mai risipitori și mai efeminați 
de cum erau. Cicero se plânge, că 
toți voiescu să imiteze pompa cea 
esagerată a caseloru și vilei oră. 
lui Lucullus, der nimeni nu vre 
se imiteze „hărnicia11 lui.

Unii împărați romani despoțl, 
răi și nebuni ne dau esemple îns- 
păimentătăre pentru stricăciosa in- 
fluință a unora asupra societății, 
care a și contribuita multă la că
derea imperiului.

Din timpulă mai nou e de a- 
junsu a aminti pe Ludovicii XIV, 
care prin exemplulă luxului său 
n’a băgată în datorii numai pe 
Francia, ci și pe Germania, ai 
căreia principi îlă maimuțiau.

Mai multe esemple de rea in- 
fluință păte fiă-care să observe la 
sine și la alții, numai 
chidă ochii.

Față cu acesta nu e 
de a’șl alege modeluri bune; 
trebue să semță omulu și mărimea 
loru, trebue să le și potă ad
mira. Acestă admirațiune a no
bilului înalță spiritulQ, îlu elibe- 
reza din cătușile egoismului, care 
este cea mai mare piedecă a des- 
voltării morale. Chiar și numai 
gândindu-ne la bărbații mari și 
nobili, ne semțimu într’o atmos- 

, în care putemu 

să-și des-

de ajunsu
ci

mai bine.
„Spune’ml pe cine admiri, și’țr 

voiu spune cine ești, cela puțină 
ca talentă, gustiî și caracteră**  *, 
cficea Sainte - Beuve. „Admiri tu 
nisce suflete ordinare și mârșave ? 
— decă acesta este cu putință — 
atunci ești însu-țî ordinară și mâr
șavii. 
Atunci 
miri tu 
Atunci 
nătoru 
bărbați 
însu-țl ești și vei fi din 
mai nobilă și mai bună

Admiri tu ămenl bogați?' 
ești omulu banului. Ad- 

. ămenl cu înaltă posițiune?' 
ești unu lingău și unu ve
de decorații, 
nobili și buni,

Admiră deci 
și atunci 
ce în ce 
I
(Va urma.)

Din traista cu minciunile.
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Pornesce Anghelfi, și o brodise de 
minune, căci abia tăia rădăcina la câteva 
fire de cucuruzQ și de păsulă, vine stă
pâna cu prân^ulfi. Țiganulă se îndopă 
de-i stă burdufulă de-o poștă și se în
tinde pe spate.

— „La lucru, Țigane, la lucru11, îlă 
îndemnă stăpâna, der Țiganulă nu vre 
să știe nimica. Q,,După mâncate, culcate, 
vecină, așa a fostă de când e lumea.'1

La medădi totă așa: mâncă, se culcă, 
apoi lucră nu lucră, — vorba ceea:

„Lucru fiă, nu fiă, 
Plata mi-se scie.“ 
Cătră ojină se aruncă stăpânulă să 

vedă, ce făină se macină la moră. Țiga
nulă cum îlă zăresce capătă puteri și se 
încordă ca dece. Se opintesce, se silesce, 
să-și pună capulă nu alta. Ba ca să-și 
facă mai bună obrază înaintea stăpânu
lui, nu încetă a cârăi pe ceialalțl, di- 
cendă :

„DațI nainte, dațl cu pripă,
Nu stațl ca o mămăligă, 
Nu vedeți, că diua-i mică 
Ș’încă n’ați lucrată nimică?'*  
Stăpânulă stă câtă stă, apoi se în- 

torce cătră casă minunându-se ce har
nică lucrătoră șl-a căpătată în Aughelă.

„Tu femee",—dise soției sale după-ce 
ajunse acasă — „Unde te soootescl, s6-țl 
faci păcate, că Țiganulă n’are vădă la 
lucru; foculă și pârjolulă nu trece mai 
repede de cum trece elă prin țerină?!" 

„0 fi, bărbate, o fi întocma cum tu 
cjicl, der enjfurișece-te pe după gruețulă 
cela, să nu te simțescă, și vedl isprava, 
ce elă îți face."

Românulă se furișeză pe după gru- 
eță dreptă în spatele lucrătoriloră și vede 
pe Țigană pară împlântată, zăbavă ce
lorlalți, strigândă mereu cătră sore :

„Păși bumbule mai tare,
Că diua-i prea mare."
„ Ală dracului ai fostă, al lui să și fii" 

— dise Românulă de după grueță, apoi 
întorcendu-se cătră sore mai dise ca de 
sub pămentă:

„Stăi bumbule nu pâzi,
C’avemă multă de-a isprăvi.11
Țiganulă însă nu-lă slăbia, ci striga 

și mai vertosă:
„Ventă bumbule câtă de iute 
Și te-ascunde ’ntre cucute. 
C’aicI topă și colo topă, 
Tu nu mai clătești din locă!“

Koevary.

MULTE SI DE TOTE. 
________________ _______ 9__________ ___________ __ __________

Credința in înviere.
In orașulă Thor, din Prusia, nu de 

multă a murită ună omă cu numele 
Wirth, care ca măestru petrară și-a câș
tigată o frumușică avere. Era omă forte 
evlaviosă și religiosă și mereu dicea, că 
lumea de adl e destulă de păcătosă pen
tru ca să vină judecata din urmă c’ună 
cesă mai curendă. Averea s’a în bani 
gata, de 27,000 mărci, o lăsă autorități- 
loră comunale din Thor ca s’o adminis
treze și să folosescă carnetele, din care 
2% să le împartă din cinci în cinci ani 
între săraci, er restulă să-lă adaugă la 
capitală și oapitalulă să-lă păstreze cu 
sfințeniă până la a doua venire (înviere 
dinmorțl). Rudeniile lui Wirth au luată 
măsurile de lipsă ca testamentulă să se 
nimicescă și averea s’o împartă între 
sine. Invinge-va ore credința judecăto- 
rilorăîn înviere?

*
Secetă prin telegrafii.

în Manilla, în promontoriulă Boli- 
mas, funcționarulă dela telegrafă suferia 
de o bolă de stomachă și din erore în 
locă de salmiac a luată Sacharum Sa- 
Saturni (plumbă oțețită). Medică în 
apropiere nu era ci numai dincolo de 
oceană, în Honkong. Ce să facă bie- 
tulă telegrafistă ? I-a telegrafiată me
dicului, ca să’i dea o recetă. Acesta i-a 
răspunsă numai, decâtă și telegrafistulă 
a primită receta din o depărtare de 550 
milurl engleze, în urma căreia a putută 
folosi medicina, ce i-s’a recomandată îna
inte de ce Sacharum Saturni și-ar fiîn- 
.cepută lucrarea în stomachă.
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Starea sămenăturiloru în Ro
mânia.

In România starea sămănăturiloră, 
după cum scrie „Gazeta Sătenului", este 
următorea:

In generală recolta în țeră e forte 
frumosăși decă dela începutulă jumătății 
a doua a lunei Iunie, când începe se
cera la câmpă, va fi timpă bună, re
colta acestui ană are să fiă din cele mai 
îmbelșugate.

Grânele de tdmnă sămănate de tim
puriu suntă copte său în pârgă și culti- 
vătorii se voră grăbi a-le secera, sciindă, 
că grânele ce se seceră cândă bobulă 
încă se pote tăia cu unghia, voră fi cele 
mai grele și mai colorate, er deplina 
loră câcere ’șl voră sferși-o în clăi. 
Numai grânele de sămânță trebuiescă a 
se secera când suntă cu totulă copte. 
Grânele de tâmnă sămănate mai târdiu, 
cele din porumbiscl (cucuruzascinl), au 
suferită mai puțină de ploi și furtuni; 
spiculă loră e mai mare deorece suntă 
mai dese; multe însă au avută paiulă 
atacată de rugină. In generală grânele 
de tomnă suntă dese și pline de bobe. 
Grânele cu spiculă roșu închisă suntă 
cele ce promită cea mai escelentă re
coltă, dedrece paiulă loră fiindă în pu
tere, n’au fostă așa de sdruncinate ca 
cele cu spiculă albă, care cele mai multe 
căduseră seu se aplecaseră cătră pă
mentă.

Săcările suntă bune său bunicele, 
după localități.

Ovăsurile escelente, d’asemenea și 
meiurile. Ordele puse în „mustulă ză- 
pedii" fdrte frumose. Cele puse mai 
târcjiu p’alocurea au fostă bântuite de 
mușiță (Aphis cerealis) și multe suntă 
mărunte, rari și slabe.

Rapița în Moldova se spune, că e 
escelentă, precum ar fi fostă și cea din 
celelalte părți ale țărei, decă nu se scu
tura și nu se strica pe jumătate de 
ploi.

Cuouruzulă e destulă de frumosă, 
der cam mică. Mare parte s’a săpată și 
pentru a doua oră.

Ogdre stepe s’au făcută prea pu
ține din causa vremei ploidse. Agricul
torii harnici, după ce ’șl voră secera și 
căra recolta cu grăbire, voră trece vi
tele în miriscl, ca să potă face ogdre în 
miriscele de orze, ce voră ave libere, 
pentru grădinele de tdmnă, mai alesă 
pentru-că în cucuruzascinl fărte puține 
sămenăturl se voră pute face, deorece, 
probabilă, că se voră coce târcjiu.

cr. transito mijlociă dela — c.r. pănă la — cr. 
Marfă serbe'scă grea dela — — cr. tran
sito, mijlociă grea dela —- — cr. transito- 
ușoră dela------ cr. Porci îngrășațl de ună
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 41/,.

Bursa ie mărfuri iin Budapesta dela 2 iulie 1890.

Semințe
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t Prețulă per 

100 chilogr.

dela pănă

G-râu Bănățenescă — — —
Grâu dela Tisa 80 7.85 7.90
Grâu de Pesta 80 7.80 7.85
Grâu de Alba-regala 80 7.85 7.90
Grâu de Bâcska 78 7.70 7.8C
Grâu ung. de nordă — .—

Semințe vechi 
ori nouă soiul ii

C
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te

a 
pe
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t. Prețulă per
100 ohilgr.

dela pănă
~S6cară 70-72 7.10 7.40
Orză Nutreță 60.62 .—
Orză de vinars 62.64 .— .—
Orză de bere 64.66 _ .—
Ovăsă 39.41 8.30 8.65
Cucuruză bănăț. 75 5.05 5.10
Cucuruză altă soiu 73 4.95 5.—
Cucuruză — ,_ .—
Hirișcă n — 5.50 5 75

Vend.

Producte div. 8 o i u 1 u
Cursulă

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 50.— 55.—
— francesă
— —,— —.—■

roșiă 28.— 33.-
Oleu de rap. rafinată duplu 43.— 43.50o Oleu de in 5.— 5 25

y 
o3 Uns. de porc dela Pesta 51.— 51.50

dela țeră —.—O Slănină svăntată 40.50 42.—3 afumată 49.— 50.—
8 Său 35.— 36.—

Prune din Bosnia în buțl
din Serbia în saci2. Lictară slavonă nou 21.— 22 —
bănățenescăd Nuci din Ungaria<D Gogoși ungurescl
serbescl

Mi orp
galbină strecurată _ t__ t_

Ceară de Rosenau 125. 126.
Spirtă brută 12.75 13.—

Drojdiuțe de spirt 14.75 15.25

«Jaarswîw pieței
din 5 luliu ct. n.

Bancnote românescl Oump, 
Argintă românescă - 
Napoleon-d'orI - - •
Lire turcescl - - -
Imperiali .... 
GalbinI
Scris. fonc. „ Albinau 6°/.

r n
Ruble rusescl ■ 
liărcl germane
Oiscontulă 6- 8% pe anu.

cv/ 
u /O

n
r»
n

. n 
n

1890.
9.25
9.21
9.26

10.50
9.48
5.45

102 -
99.50

130.—

9.27
9.24
9,29

10.55
9.63
6.50

131.

Corsulfi ta bursa de Vîena
din 4 luliu st. n. 1890.

| Renta de aură 4°/0............................. 102.50
Renta de hârtiă5°/0 .... . . 99.60
Itnprumutulă căiloră ferate ungare -

aură.............................. ..... 117.—
dto argintă ...... 97.60

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

Amortisaroa datoriei căiloră ferate ds 
ostă ungare (2-a emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră tarat» de
ostă ungare (3-a emis’une) - - 113.—

Bonuri rurale ungare.................... 89.—
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiuiă ungurescă 138.75 
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.50
Renta de hârtiă austriacă .... 88.40
Renta de argintă austriacă .... 89 05
Renta do aură austriacă.................... 109 35
LosurI din 1860 .............................. 140.10
Acțiunile băneai austro-ungare - - 977.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 343.50
Acțiunile băncei de credită austr. • 303.50
Galbeni împărătesei.............................. 5.52
Hapoleon-d’orI................................... 9.28
Mărci 100 împ. germane .... 57 32'/2
Londra 10 Livres sterling» - - - 116 80

Editoră și redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 30 
Iunie n. starea rîmătoriloră a fostă de 167.485 
capete, la 1 Iulie au intrată 861 capete și 
au eșită 885 rămânendă la 1 Iulie ună nu
mără de 167.311 capete. — Se noteză: marfa un- 
gur&că veche, grea;.dela42 cr, pănă la 43— cr. 
marfă ungurescă tinerăgrea dela 44—cr. pănă la 
45— cr., de mijlocă dela 45 cr. pănă la 45 cr. 
— ușoră dela 45 */,  cr. pănă la 46 cr. — Marfă 
țirăndscă grea dela — pănă la — cr. — de 
mylocă dela 45 cr. pănă la45’/2cr. ușoră dela 
45— cr. pănă la 46 cr. — Marfă de România 
de Băkony 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 țepâsă grea dela — cr. pănă la —

Nr. 123-890. 367,1

Concursu
Pentru stipendii la internatulă împre

unată cu scdla civilă superiors de fete a 
Associațiunei Transilvane.

Adunarea generală din 28 Martie 
1890 a acționariloră institutului de cre
dita și economii „Albina" a binevoita a 
vota și pentru a anulă scolastică 1890/1 
o sumă de 500 fi. v. a. cu destinațiune, 
ca din aceea sâ se înființeze 10 stipendii 
de câte 50 fi.’ v. a pentru acelea eleve 
așe4»te în internatulă Associațiunei, ai 
cărora părinți voră documenta, că din 
împrejurări familiare seu economice au

lipsă de oreșl-care ajutoră la educațiu- 
nea fiiceloră.

Acea dotațiune generdsă, primită 
fiindă de cătră comitetă împreună cu 
alte 500 fi. însemnate deadreptulă spre 
coperirea trebuințeloră scdlei civile de 
fete, pentru conferirea aceloră stipendii 
se publică prin aoesta concursă cu ter
mină fixă pănă la 10 Augustă st. n. 1890 
pe lângă următdrele condițiunl:

1. ) Carte de boteză în originală sdu 
în copiă legalisată.

2. ) Testimoniu scolastică de pe se- 
mestrulă II ală anului scolastică 1889/90.

3. ) Atestată despre numârulă prun- 
ciloră, condițiunea, starea materială a 
părințiloră.

Cererile intrate după terminulă pre- 
fiptă mai în susă nu voră putea fi con
siderate.

Dela comitetulă Associațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română.

Sibiiu, în 1 luliu 1890.
G. Barițitt, Dr. I. Crișiami.

preș. secretară II.

No. 107—1890. 364,3—3

Concurafi.
Devenindă vacantă postulă deînvă- 

țătore pentru lucrulă de mână femeescu, 
desemnulă liniară și din mână liberă după 
metodulă mai nou probată și adoptată in 
institutele corespuncțetdre publice, musica 
vocală și caligrafă la șcdla civilă de fete 
cu internată a „Assooiațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura po
porului română", pentru ocuparea aces
tuia se esorie concursă cu terminulă pănă 
la 31 Iulie n. a. c.

Doritorele de a ocupa acestă postă 
au să presente următdrele documente:

a) Atestată de boteză;
b) documentă, că posedă pe deplină 

desteritatea racerută la predarea obiec- 
teloră numite mai susă;

c) o adeverință autentică în scrisă 
despre tote studiile pregătitore pentru 
acestă profesiune și despre ocupațiunea 
de pănă acum;

d) fiindă limba română limba de 
propunere, să doveddscă, că posedă de
plină aedstă limbă în vorbire și scriere, 
așa încâtă să fiă în stare de a da eleve- 
loră tote esplicațiunile necesare în limba 
maternă în tdte trei ramurile aoestei pro
fesiuni cu terminii adoptați în cele mai 
bune școle profesionale românescl pe unde 
se afiă de acelea.

Cu postulă, ce este a se ocupa, suntă 
împreunate următdrele emolumente:

a) Salariu anuală de fi. 240.
b) întrega întreținere în internată 

(cvartiră, spălată, viptă etc.)
Se voră preferi concurentele, cari 

voră dovedi, că suntă în stare să in- 
strueze și în gimnastică.

Pentru provederea gimnasticei alesa 
va primi o remunerațiune separată.

Funcțiunea în anulă deânteiu va fi 
provisoriă, după care aplicarea pote să 
devină definitivă în condițiunile prevă- 
dute atâtă în legea statului, câtă și în 
statutele și regulamentele internatului.

Renunțarea la acestă funcțiune, seu 
demisiunea eventuală, are termină de trei 
luni.

Din ședința comitetului „Asociațiu- 
nei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română", ținută în 
Sibiiu la 23 Iunie 1890.

G. BarițîU, Dr. I. Crisianu,
președ. secretara’ II.

v Cele mai bune

S Materii (stofe) de Brunn
• lifereză cu prețurile originale

J Fabrica de postavuri flue$
u

>
î

<

3. . . . . ,
\ firicele de mă 
£ pâslă (Loden)

in Brunn.
Pentru ună rendu de haine bărbătesc!

de primăverii seu vei*ă
este de ajunsă ună cuponu în lungime de 

3T0 mtr., cari facă 4 coțl de Viena. 
Ună cuponă din 

lână veritabilă costă
W*"  fi. 4.80 calitatea obicinuită.

fi. 7.75 calitatea fină.
W*'  fi. 10.50 calitatea cea mai fină.

fi. 12.40 calitatea suprafină.
Mai departe suntă de căpătată în

mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
mătase, stofe pentru pardesiurl, 

_ ) pentru vânători și turiști,
/ peruvienă și toscingă pentru haine de sa- 

lonu, postavuri pentru uniforme de nmplo- 
r iați, stofe de spălată din ață pentru băr- j 
/ bați și copii, stofe veritabile de pichetă C 
\ pentru giletcl, etc. etc.
( Pentru marfa bună, liferația esactă f 
J întocmai după mostre se garantăză. 
j Mostre gratis .și franco. C

cea s
5
!
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Farbige Seidenstoffe von 60 kr. bis fi. 7.65
p. meter—glatt unb gemuftert (circa 2500 nerfcfy. ^arben unb Deffins)— 
nerfenbct robert= unb ffiicFiDeife porto= unb jottfrei bas ^abrif=Dep6t G. Henneberg (K. unb 
K. ^oflief.), Zttricli. îlîuficr umgetjenb. Sriefe foftcn țO fr. porto.

Premiat Ia tote esposițiunile cu medalii de argint. |g|

Preparatele antiseptice
ale lui

I) GUST

V
K

LUSTRULU CELU MAI MAKE!
KEGRU CELU MAI INCHISU!

Să produce întrebuințând^ veritabila și cu renume cunoscutulQ
INDIGO-OEHLLACK WICHSE

care garantdză conservarea petei, din fabrica c. r. priv. a lui

IOHARTT PARGER
Viena I, Solxvilerstrasse 3STr. r7.

Mai departe se află acolo escelentulh :
LONDONER STIEFELLACK

(Iuac-5. pexxtrvL ciszxxe) 
care nu strică pelea și se pdte spăla josti cu apă caldă, în sticluțe 
de cinci mărimi. Cea mai bună

ALIFIA PENTRU CONSERVATA PELEA
(Xjed.er-Cîom.ser-virnxiig-s-Sal ’toe)

în cutiore de lemnii și de tinichea. Celii mai bună lach pentru pete 
și hamuri, Iacă pentru aurită, pentru apretarea de pele, lacu pentru 
podim de cualitatea cea mai bună. 331,12—7
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pentru îngrijirea dințiloru și a gurei au unu efectu escelentu, 
curățitoru, conservătoru și întăritorii asupra organeloru gurei.

Aceste preparate conțină afară de cele mai bune materii 
folosite pană acuma spre acestă scopu, și noue mijloce cu unu 
efectd însemnați! antisepticii, adecă care împedecă stricarea 
seu putrezirea dințilorO, precum și înbolnăvirea gingiiloră.

I flaconu cu apă de gură ă 50 cr. și ă I fl. 
suficientă pentru mai multe săptămâni.

I cutioră cu prafu de dinți ă 25 cr. și â 50 cr.
I borcănelu cu pastă de dinți ă 40 cr.

Depositulu principalii la FRIEDRICH STENNER, farmacia 
la yfLEULII DE AURIF în Brașovu.

|J| Premiat Ia Iote esposițiunile cu medalii de argint. |j|
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Anunță.
Unu elevă se primesce în 

prăvălia de manuiacturl a sub
scrisului. Condițium: etate 14 
anî, patru clase normale seu 
șcdle capitale absolvate. cunos- 
cința a doue limbi streine pe 
lângă cea maternă.

Orăștiă, în 22 Iunie 1890.
loaniî Lazaroiu,

comercianta.

Anunțu.
Se primește ună tenără solida 

absoluta de cl. VI—VIII gimn., din 
familiă bună, ca practicanta, fără 
taxă de întreținere, în farmacia d-lui 
Rotla Albert în Gyergyo-Tolgyes. 
Este preferită acela, care afară de 
limba română scie perfecta și cea 
maghiară, er cea germană numai 
în câtva. Celelalte cond’țiunl le va 
afla la sus numitulă farmacista scriind 
epistola în limba maghiară și de e 
posibila să se acludă și portreta.

( FUNDATĂ ÎN 1888. )
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Acestu stabilimentu este provedutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortată cu totă 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este pusu în posițiune de a putea esecuta 
orî-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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CĂRTi DE SCIINTĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJl'A'

FOI PERIODICE.
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURU, ARGINTE ȘI COLORI.

4 
4 
4 
♦ 
♦
♦ 
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4
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COMPTURl, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE, PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE ANUNCIURL

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURI.

TABJT8 «MAL®,
INDUSTRIALE, * HOTELURI și RESTAURANTE.

BILETE DE INMORMENTĂRt.

PROGRAME ELEGANTE. !

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MURJEȘIANU Brașov,
.1


