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.Gazeta'*  eee în fiă-care <Ji.
AMmeuiB Deurru Austin-un; na: 
Pe ună ană 1211., pe «6»- luni 

6 11., Pe trei luni 3 11.
Paulii Româiia il slrăluta: 

Pe unii and 40 franol, pe sise 
luni 20 franol, pe t.ei luni 

10 franol.
Se prenumără la tăte o fiolei o 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.
Abonamenrulu pentru Brașov?: 

la administrațiune, piața main 
Nr. 22. etagiulă I.: pe ună ană 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulu In 
oasă: Pe unu ană 12 fl. p« 
«Asa luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii oRumplaru 6 or» v. a. »<bo 

15 bani.
A (Atu abonamentele cfttă a» 
taeerțiunile RUntă a ee plăti 

înainte.
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ZtsTon a'bcnamen.tii

„GAZETA TRANSILVANIEI”.
Cu 1 Iulie 1890 stilîî vechiu 

s’a deschișii nou ahonamentu, la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

PrețuSii abonament ului s
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 ti. 

pe ș6se luni 6 fl., pe tină anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș^se luni 20 franci, pe unti 
anii 40 franci.

Abonamente Ia numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungarla: pe anii 2 fl., pe 
ș6se luni 1 fl.

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

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

.Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Adminlstrațiuflea „Gazetei Transilvaniei"
Brașovii, 7 Iulie st. v.

Ne jăluimu, noi Românii, că 
suntemu năpăstuit,! și nimeni nu 
ne pdrtă grija la stăpânire. Ni
meni nu ne întrebă de necazurile 
nbstre și nimeni nu se gândesce 
a face ceva pentru ușurarea loru, 
necum se se intereseze de înain
tarea poporului nostru.

Numai într’o privință vedemu, 
că ni-se dă și nouă aceeași îngri
jire ca celorlalți cetățeni de mâna 
întâiu și a doua, când e vorba 
adecă ca să plăti mu regulată dă
rile cătră statu. Ministrulu de fi
nance și organele lui nu ne 
uită pe nici unii la taxarea dări- 
loru și esecutorulu de dare este 
unîi ospe nedoritti, der cu ațâță 
mai desO văc|ută și în comunele 
locuite de Români.

De rendulu acesta oficiile de 
dare ale statului au desfășuratu 
unu zelu atâtu de mare la tac- 
sarea seu măsurarea dăriloru în 
genere, încâtu contribuabilii din 
tote părțile, fără deosebire de na

ționalitate, se plângu amarii, că 
suntă prea peste măsură împo
vărați, încâtă nu mai potă su
porta sarcinele peste măsură de 
grele, căci nu mai au de unde.

Aceste plângeri s’au aucfitu în 
(filele din urmă mai alesu în orașe, 
unde contribuabilii de classa IlI-a, 
cari au să plătescă dare pe ve
nită: comercianții, meseriașii, in
dustriașii ș. a au fostu de rendulu 
acesta forte susu taxați de cătră 
autoritățile financiare.

Aici în BrașovO cu deosebire 
taxarea exagerată a dării de classa 
3-a a produsă cea mai mare ne- 
mulțămire. Der și în Budapesta 
și celelalte orașe din Ungaria și 
Transilvania s’a produsă o miș
care viuă în contra procederei or- 
ganeloră financiare, cari pară a 
fi căpătată semnalulă de a urca 
pe totă linia sarcinele impuse con- 
tribuabililorQ, cari cadu în cate
goria a treia a dăriloră pe venită.

Este într’adevără ună lucru 
înspăimentătoră de a pretinde deo
dată dela contribuabili, ca să plă
tescă o sumă îndoită și întreită, 
mai mare ca în anulă trecută, 
când câștigulă și venitulă loră 
scade pe efi ce merge.

Este sciută, ca comerciulu și 
industria la noi mergă de câțiva 
ani totă calea racului. Cum vină 
der tocmai acuma autoritățile fi
nanciare să pretindă dela contri
buabili îndoită și întreită mai mult? 
In privința acesta dă organulă ap- 
ponyistă din Pesta următorulă răs
punsă :

„Statului îi trebuescă bani, tu
nurile și puscile cu repetițiă suntă 
scumpe, inimiciția Rusiei ne costă 
o sumedeniă de bani și amiciția 
Germaniei ne costă și mai multă 
și pe lângă acesta mai voimă să 
susținemă și echilibrulă în buge- 
tulă statului, ceea ce în sine este 
ună lucru forte lăudabilă“.

Der ore numai pentru tunuri 

și pusei se facă cheltuielile drbe? 
Nu se cheltuiescă miliăne pe fie
care ană făt’ de nici ună folosă, 
pentru a satisface numai pofteloră 
șovinismului națională ungurescă?

,,T6te aceste lucruri,—continuă 
foia din Pesta,—contribue laolaltă, 
ca să fia stărsă lămâia, pănă la 
cea din urmă picătură. Câtă timpă 
voră mai pute stărce din ea pe 
lângă o astfelă de manipulare, este 
altă întrebare “.

Cea mai mare nenorocire, mai 
mare chiar ca tăte calamitățile 
celelalte, 4i°e „Budap. Tagblatt11, 
de care vorbimă, este sistemulă 
celă rău de dare, care face ca 
sarcina dăriloră să fiă la noi așa 
de rău-împărțită, încâtă pe unii îi 
doboră aprăpe la pămentă, pe 
când alții abia simtă că suntă ■ și 
ei în rendulu contribuabililoră; 
unulă plătesce prea puțină și ce- 
lălaltă prea multă.

„Dările suntă la noi în ge
nere forte apăsătore; der de totă 
nesuportabile suntă două categorii 
ale loră, adecă deoparte fonciera 
(darea de pămentă) și de altă 
parte darea pe venită. Prin cea 
dintâiu în cursulă aniloră fură ni
miciți forte mulți economi, pen
tru că câțiva ani slabi suntă de 
ajunsă spre a face, ca o economia 
se nu mai pătă suporta povara 
dăriloră. Starea tristă a micei 
proprietăți o causeză la noi sis
temulă de dare“.

„Și totă așa stă lucrulă și cu 
darea pe venită. Câte întreprinderi 
și negoțuri nu au fostă dela în
cepută înăbușite de sarcina dă
riloră, ce li s’au impusă, și câte 
altele, cari puteau să se susțină, 
nu au fostă nimicite !“

Și odată constatată acestă rău, 
ce face guvernulă spre a-lă în
drepta ?

La reclamațiile contribuabili
loră din Brașovă ministrulu de 
finance a ordonată să se tisteze 

lucrările comisiuniloră de măsu- 
surarea dării și să se revedă încă 
odată listele stabilite de direc
țiunea financiară.

Acelașă lucru se va face pote 
în câteva alte orașe, der cum ră
mâne cu poporațiunea dela sate, 
care sufere și mai multă ca cea 
dela orașe, cum rămâne cu bună
starea ei economică, când a ajunsă 
ca să muncescă numai pentru a-și 
plăti contribuția?

Nu numai sistemulă de dare, 
ci întregă sistemulă de guvernare 
trebue să se schimbe, decă este 
ca statulă să nu mai fiă privită 
— cum (jice foia apponyistă — 
ca ună molochă, ală căruia scopă 
de căpetenia este, de a înghiți 
proprii săi copii.

ZKexzista politică,.
Dinăuntru. Cestiunea gimnasiului din 

Beiușil a fosta desbătută în fine și în 
oonsistoriula plenara ală diecesei ora- 
dane, în (jiu® de 9 Iulie n. In presăra 
ședinței consistoriului, vr’o 40 de pro
topopi și preoți s’au întrunită într’o con
ferința, sub președința Rvd. d-nă vioară 
Cliiriacu Barliulu, avendă ca secretară pe 
d-lă Vasilie Leșiană. PreotulO din Ceheiu, 
Georgiu Sferle, nemă cu canoniculă 
Laurana, a avută îndrăsnâlă să declare 
pe preoții adunați în conferință de con
trari ai Episcopului. La aoestă insinuare 
protopopii și preoții din conferință au 
răspunsa, votândă încredere și alipire 
Episcopului, desarmândă astfelă pe in- 
sinuatorulă. S’a primita apoi propunerea 
d-lui protopopă Lăsării, ca să se oeră 
convooarea sinodului diecesană, în oare 
să se desbată cestiunea gimnasiului și a 
șcălelorfi amenințate.

In 9 Iulie s’a ținută ședința con
sistoriului, în care Episcopulă Pavelu a 
cetită o espunere lungă a aoestei afaceri, 
ale căreia fase suntă cunoscute oetitori- 
loră noștri.

La cererea d-lui protopopă Lazarv. 
d’a se conchema sinodulă, Episcopulă a 
răspunsă că nu e în contra sinodului,

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.“

Prietinulu îțî pune capulit
— Snovă. —

Doi tineri erau sorociți unulă de 
altulă, frați de cruce, nedespărțițl în 
bine, ca și în rău. Leagănulă prietiniei 
loră a fostă casa unui neguțătoră, unde 
îi aședară părinții loră lipsiți; îndemnulă- 
străinătatea, căci ambii erau cuci pribe
giți, și acelă imboldă firescă, care si- 
lesce bareja să părăsescă țări îndepăr
tate și pe omiî să tragă la semenii săi.

Dile au venită, c|ile au trecută dela 
cesulă ântâiei loră întâlniri și tâtă diua 
cevenia îșl aducea nouăle sale legături, 
și totă cj* ua ce trecea, vedea inimile 
loră mai strînsă împreunate. Bucuria 
unuia bucuriă a fostă și pentru celalaltă, 
și durerea unuia ambii o simțiau deo
potrivă. Neguțătorulă se bucura și elă 
de acestă înrudire sufletâscă a uceni- 
ciloră săi și-i purta cu deosebită blân- 
deță. Nu mai erau ei uoenicl de rendă 
ca ceilalți ucenici, ci erau așa (^icendă 
prunci de sufletă și ca prunci de sufletă 
au fostă purtațl....

Șâse ani au sburată astfelă peste 

capetele loră, și ei simțiau, că cesulă 
despftrțirei le va rumpe inima. Nici nu 
s’au despărțită, ci adunându-șl bănișorii 
cruțați, se retraseră într’ună orășelă mai 
mică și-și deschiseră față în față câte o 
dughiană (prăvălioră) după puterile loră. 
Pi de di se vedeau ei în acestă orășelă 
și 4’ de di îșl destăinuiau cele petrecute : 
câștigulă, perderea, întreprinderile și 
tote ale loră. Omenii se obiclnuiră atâtă 
de multă cu ei, încâtă îi căutau înadinsă. 
Nu odată vedeai cetățeni din a treia- 
patra stradă venindă să cumpere la „prie- 
tinlu. Omenia, sirguința, der mai pre 
susă de tâte lăuntrica loră prietenia le 
făcu numele cinstită și ei nu aveau de- 
câtă să purcedă pe cărarea apucată, ca 
să fiă fericiți.

Fericiți 1 Așa era să fiă, dâr a fostă 
altfelă scrisă în cartea sorții, căci altulă 
a fostă destinulă unuia și altulă ală ce- 
luialaltă.

Răulă moștenită cu firea ndstră nu 
s’a stârpită, patimile nu dormă și nu
mai odată decă le dămă frâu, suntemă 
în primejdiă a fi stăpâniți de ele. Căci 
o singură cădere ne trage cu mai mare 
putere spre rău, decum ne tragă 4ece 
porniri bune spre bine; precum o sin

gură di de boiă întinsă ne sâcă mai 
multe puteri, decâtă putemă câștiga în 
4ece altele. Care a cădută astădl odată, 
mâne e în primejdiă să cadă de două- 
orl, precum o pâtră dată pe povârnișă 
în josă nu se opresce în me4ă de cale, 
ci se rostogolesoe cu o iuțime mai mare, 
totă mai mare. Căderea ântâiă este 
ochiulă, este veriga ântâiă în lanță, după 
care urmâză numărulă nesfârșită ală ce
lorlalte căderi.

De-aicI urmândă fîrulă povestirei 
ndstre, vomă dice, că deși apă de ajunsă 
curgea pe mora ambiloră tineri, totuși 
prietinia loră de acuma nu era cea de 
demultă. O patimă se încuiba în inima 
unuia diutre ei, patima pismei, eră aoâsta 
îșl avea rădăcina în faptulă, că pe când 
ăsta locuia în casă închiriată, cela cum
pără căsuța unui vecină și se mută în 
casa sa. Lucru puțină în sine, der greu 
în urmări, deârece nici prietinia cea mai 
dela inimă nu-i scutită de picurulă ve- 
ninosă ală gelosiei și mândriei când este 
vorbă de câștigă. Zace în natura udstră 
păcătosă, să ne tălmăcimă spre pagubă 
binele altuia.

„Elă are casa lui"—dise prietinulă— 
„eu nu am. T6tă lumea scie, că cu aceeași 

putere am începută, și totă lumea mă 
va cugeta mai păcătosă decâtă elău.

Picătura a că4ută la rădăcina viuă 
și rădăcina începe a da vlăstarl.

„Trebue să-mi cumpără și eu o că
suță11, urmă elă, „dâr unde-să banii? Ba- 
nu-i armă ferecată și acâstă armă îmi lip- 
sesce. Și totuși 'trebue să mă țină de 
elă, căci îmi îndulceșce mușterii“.

Picătura pătrunse în sânge, sângele 
se corupe.

„DăunădI îmi spunea, că are niscai 
bani cruțați; i-oiu cere îndemâna11.

In altă 4i era la prietinulă său și-i 
ceru ajutoră.

„Cere-mi sufletulău— răspunse acela, 
„că ți l’oi da, der cu bani acuma1 nici 
decâtă nu te potă prindări, dedrece pu
ținii, despre cari ți-am făcută amintire, 
chiar alaltă-erl i-am trimisă în prețuia 
negoțului, ce am cumpărată".

„Cu o învățătură mai multă“— mur
mura prietinulă, der nu s’a depărtată.

Vlăstarii crescă și se întărescă, pa- 
timele ridică capulă.

„Ei bine, prietine11 — luâ âră cu- 
ventulă — „sufletă delamortă nu ceră, 
der atâta vei putâ face, să stai bună 
pentru mine pănă la vreme.“ 
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der că nu află acuma oportunii timpulă 
pentru convocarea sinodului.

D-lă canonicii Șarcadi a propusă să 
mergă Episcopulă împreună cu Motro- 
litulă la tronă cu plângerea. Propunerea 
s’a primită, der cu adausulă „când se va 
afla de bine.“

Preotulfl I. Moldovană din Niră- 
Adonă, dela care eramă în drepții a aș
tepta tocmai acuma, când și șoola din 
parochia sa este amenințată, o atitudine 
cu totulii alta, făcu propunerea ca să se 
voteze mulțumită și încredere guver
nului diecesană și să enunțe consisto- 
riulă, că nu consimte cu cele scrise în 
foi, să stăruiască Episcopulă, ca minis
trulă să declare, că profesorii potii es- 
plica. studiile și în limba română. Pro
punerea a fostă primită, cu alte cu
vinte amă rămasă totă acolo, unde amă 
fostă.

Cu acesta însă nu pote fi mulțu
mită nimeni, de aceea din nou vomă 
trebui să discutămă cestiunea și se stă- 
ruimă, pentru ca să fiă resolvată în în- 
țelesulă dorințeloră clerului și popo
rului română din diecesă.

In urma crescerei influinței parti
dului Cehiloru tineri, cari învinuescă pe 
Cehii bătrâni, că prin pactulă stabilită 
la Viena suntă jertfite Germaniloră in
teresele poporului cehă, conducătorulă 
partidului Cehiloră bătrâni, Dr. Rieger 
printr’o scrisore adresată clarului „Pozor“ 
din Olmutz arată nedreptutea, ce i-se 
face prin nesfârșitele atacuri îndreptate 
îu contra lui, și intențiunea ce are d'a 
se retrage de pe arena politică.

Iu acelașă timpă Cehii tineri con
tinuă a ține adunări și a înfiera pactulă 
ca o operă de germanisare. Astfelu luliu 
Gregr, unulă din conducătorii Cehiloru 
tineri, într’o adunare ținută în Praga, 
4ise între altele, că Germanii voescă să 
reducă pe Cehi la starea Slovaciloră, 
cari suferă ca nici o altă națiune din Eu
ropa, cu cari proced Ungurii cu atâta cru- 
dime, încât le răpesc chiar copiii și-i vând 
la Dobrițină. Podulă de aură, ce se 
construesce prin pactă, ca Germanii să 
ajungă pe elă la țelulă loră, duce la 
distrugerea monarchiei. Punctațiunile 
pactului suntă făcute chiar de bărbați 
de-ai poporului cehă, ca Dr. Rieger.

Astfelă vorbi Gregr, er adunarea 
strigă la adresa Germaniloră „să mergă 
în Africa“, er la adresa lui Riegr „josă 
ou conducătorulă usurpatoră.“ Gregr fu 
viu aplaudată, i-se striga „să trăiască“, 
mai alesă când încheia cu cuvintele: 
„Acestă partidă (a Cehiloră tineri) va 
trebui să organiseze întregă poporulă; 
viitorea partidă nu se va vinde guver
nului pentru o miserabilă subvențiune.“

Dinafară. Se pare, că esecutarea ma
iorului Panița va fi fatală pentru prin- 
țulă Ferdinand alic Bulgariei. Mereu 
se vorbesce, că Ferdinand ar ave de 
gândă să abcjică și că la Carlsbad, unde 
se află elă acum, s’ar fi ținută ună con
siliu de familiă în scopulă acesta. „Con- 
stituționalulă“, organă oficiosă ală gu
vernului din BucurescI, crede a sci, că 
e seriâsă vorba despre abdicarea prințu
lui Ferdinand de Coburg, care nu vre 
să se întorcă la Sofia, fără a fi recunos
cută de t6te puterile Europei, lucru care 
nu se va pute întâmpla, decă nu voescă 
puterile să ațîțe pe Rusia.

De altă parte împăratulă Germaniei 
.’și-a întreruptă deodată călătoria și s’a 
întorsă grabnică la Berlină. Acestă faptă 
se comenteză viu și i-se dă o însemnă
tate mare. Probabilă, că în urma sgomo- 
teloră despre o alianță franco-rusă, pre
cum și în urma deseloră manifestațiunl 
de simpatiă între FrancesI și Ruși, îm
păratulă Vilhelm se gândesce seriosă la 
o înțelegere cu Rusia, pentru a înlătura 
evenimente mai grave, ce s’ar pute ivi 
dintr’o di într’alta. Cu ocasiunea visitei, 
ce împăratulă Vilhelm o va face Țaru
lui, se va stabili, precum se dice, ună 
programă politică, care a fostă comuni- 
oată ambasadei ruse din Berlină și care 
cuprinde ur'mătorele patru puncte :

1. Germania, susținută de Rusia, va 
favorisa ridicarea pe tronulă Bulgariei a 
principelui Valdemar ală Danemarcei, 
care va îmbrățișa religiunea ortodocsă.

2. Rumelia orientală va fi definitivă 
anexată la Bulgaria, care se va ridica la 
rangulă de regată.

3. Puterile europene se voră aduna 
într’ună Congresă pentru a decide asu
pra măsuriloră ce trebue luate contra 
socialismului.

4. Tote cestiunile internaționale, care 
obligă pe State de a trăi pe picioră de 
resbelă, voră fi supuse deliberărei Congre
sului, care va lua în acestă privință de- 
cisiunl suverane și va angagia responsabi
litatea activă a congresului, relativă la 
decisiunile sale.

Ținândă semă și de turburările, ce 
s’au ivită între Muntenegru și Albanezi, 
de turburările ivite în Armenia, de de- 
monstrațiunile făcute în contra Germa
niei cu ocasiunea sărbătorei naționale 
france e dela 14 Iulie n., de raporturile 
încordate dintre Serbia și Austro-Unga- 
ria, putemă dice, că starea actuală nu e 
de locă mulțămitore și că se potă în
tâmpla dintr’o di într’alta evenimente 
fârte însemnate.

Pe când se petreoă acestea, Rusia 
continuă în totă liniștea cu înarmările 
și cu pregătirile de răsboiu. Precum spune 
„Novoje Vremja“, ministeriulă rusă de 
marină a hotărîtă să întărescă flota din 

Marea Nâgră cu patru corăbii nouă de 
răsboiu. Consiliulă admiralității a apro
bată deja, precum se (Țoe> proiectele 
relative la construirea acestoră oorăbii.

Cu privire la sgomotele despre ab
dicarea prințului Ferdinand ală Bulgariei, 
se scrie din Viena foiei semioficiose „Pes
ter Correspondenz“, că e adevărată, 
cumcă principele Ferdinand a avută in- 
tențiunea să depună corâna de principe, 
care-i este ghimposă acum, Ia disposiția 
poporului bulgară. Călătoria ducelui 
Ernst de Sachsen-Coburg-Gotha la Carls
bad, unde se află principele Ferdinand, 
a stată în legătură cu acestă intențiune, 
căci în Sofia e angajată nu numai pres- 
tigiulă, ci și o parte însemnată din ave
rea familiei Coburg, care printr’o grab
nică retragere a prințului, fără a’i fi mai 
ântâiu regulate raporturile de dreptă 
privată cătră statulă bulgară, ară fi în 
periculă d’a fi în modă simțitoră păgu
bite. In urma consiliului de familiă ți
nută în Carlsbad, prințulă Ferdinand s’a 
lăsată deocamdată de gândulă d’a abdica, 
„Pester Corresp.a spune, că Ferdinand 
și-a perdută răbdarea și nu mai pote ră
mâne multă timpă în posiția’i nesigură 
de adl. Vrândă să-și întemeieze și o fa
miliă, prințulă Ferdinand se află în ne
favorabila împrejurare, că nu e ortodoxă 
ca poporulă bulgară, și probabilă, că va 
trebui să’șl alegă o princesă catolică, der 
din familiă distinsă, pentru ca în schim- 
bulă religiunei să câștige pe Bulgari prin 
rangulă familiară. Der prințulă Ferdi
nand nu pote spera, că o casă suverană 
de rangulă ântâiu i-ar da o princesă, 
câtă timpă tronulă lui e nesigură. Ne- 
fiindă de asemenea nici o speranță d’a 
câștiga favârea Țarului, ori d’a i-se re- 
cunosce domnia de cătră puterile euro
pene, prințului Ferdinand nu ’i rămâne 
altceva decâtă a da Bulgariei, cu voia 
ori fără voia Porții, o mai mare inde
pendență politică, și tronului bulgară unu 
rangă mai mare, rangulă regală. Acestea 
s’au stabilită în Carlsbad și Stambulov 
a și îdcepută acțiunea pe lângă Portă în 
acestă direcțiune. Stambulov oferă Porții 
în schimbulă independenței Bulgariei 
cea mai intimă alianță și convențiă mi
litară.

8CIKILE (MIEL
Despre măsurarea dârei de câștigu 

scrie diarulă „Nemzet“ următorele : „Deja 
de mai înainte am amintită, ceea ce și 
ministrulă de finanțe a accentuată la 
diferite ocasiunl în dietă, că ministrulă 
are de gândă să reformeze darea de 
câștigă și să revisuiască legea acestei 
dări. Basa acestei reforme trebue să o 
formeze cunoscerea esactă a câștigului 
ce e a fi supusă dărei, ceea ce nu se 
pote face fără o scădere a cheii după 

care se socotesce darea de câștigă. Mi
nistrulă a așternută diferite proiecte or- 
ganeloră financiare spre studiare și a 
provocată pe organele sale să ia în con
siderare dreptele interese ale contribua- 
bililoră. In unele cercuri însă, unde se 
ivescă modificări însemnate, se va con
stitui pentru esaminare o comisiune pre- 
sidată de ună delegată ală ministeriului 
de finanțe. O astfeliu de comisiune se 
va întruni încurândă și în Brașovă.

* * * *

Moră, mândră, și mă aprindă 
Când te vădă pe drumă trecândă 
Albe pole scuturândă 
Și cu mâna vântă făcândă.

*
Cărărușe la isvoră, 
Țucu-țl ochii, bădișoră,
Ochi-țl și sprîncenele 
Ciuntă-mi mie filele.

*
Frundă verde trei smicele 
Eu cu doră, mândra cu jele 
Și-amândoi cu inimi rele.

*
Mândruliță struță de flori 
Nu mă blăstăma să moriu, 
Că m’oiu pune și-oiu muri,
Apoi tu ți-i bănui

Plânge pământulă sub mine 
Ca șl-ună copilă de trei dile, 
Și eu plângă de-asupra lui 
De bănatulă 6re-cui.

*
Taci inimă ’n sinulă meu
Și nu spune, că ți-e rău ;
Fii, inimă, răbdurie
Cum îi tina sub călcâie,

Esploatarea păduriloru Făgărașului. 
La direcțiunea păduriloră din Clușiu s’a 
ținută în diua de 4/16 Iulie o pertrac
tare de oferte pentru esploatarea pădu
riloră statului dela Făgărașă. Prețulă 
de strigare a fostă de 31,100 fl. Dintre 
concurențl, firma Vuk & Comp, din Pesta 
a obținută dreptulă de esploatare dândă 
51,160 fl.

** *
Carmen Sylva. Regina României lu- 

creză la traducerea mai multoră povești 
poporale din colecția răposatului Ispi- 
rescu. Se dice, că în curândă au să apară 
povești originale ale Reginei sub titlulă 
de „Babeleu.

** *
Juncțiune de căi ferate. Intre gu- 

vernulă română și cela austro-ungară 
se facă tratări pentru legarea căiloră 
ferate române cu cele ardelene pe la pă
surile Ghimeșă, Turnu-roșu și Vulcană.

** *
Mușcați de câne turbată. InHațegă, 

după cum ni-se comunică, au fostă muș- 
cațl d ele acestea vre-o 20 de locuitori 
de unu câne turbată. Nenorociții, în
tre cari unii suntă forte greu răniți, au 
fostă cu toții transportați li institutulă 
bactereologică din Budapesta.

* * *
Filoxera. Ivindu-se filoxera în viile 

comunei Șaroșă, din comitatulă Târnavei 
mari, ministrulă ungurescă de agricul
tură a dată o ordinațiune sub Nr. 31, 
233, prin care pune întregă ținutulă sub 
carantină.

** *
Instalare. Din protopresbiteratulă 

Caransebeșului ni-se scrie : Duminecă în 
1 Iulie a. c. s’a săvîrșită instalarea d-lui 
Ioană Dumitrescu ca parochă în parochia 
Veroiorova (protopresbit. Caransebeșului) 
cu o solemnitate rară, fiindă adunată la 
biserică întregă comuna și ună numără 
însemnată de ospețl. După instalare s’a 
dată o mâsă comună în locuința noului 
parochă, la care au fostă invitați comi- 
tetulu parochialu și inteligența din co
mună, precum și toți âspeții străini. Cu 
astă ocasiune s’au ținută, se ’nțelege, 
mai multe toaste. — Dea Dumnezeu, ca 
părintele Dumitrescu să potă lucra și 
aici cu sporiu, ca și pănă acum, pentru 
binele bisericei!

„Stau, prietine, stau cu dragă sufletă 
și pănă la câtă voescl“.

S’au despărțită.
Peste două săptămâni pretinulă era 

cu casă nouă și se simția ore cum mân
dru, că după părerea lui s’a legiuită 
înaintea lumei în potriva primejdiosului 
soță. Și-lă prindea, n’ai crede cum, când 
se preumbla înaintea dugheanei, cu ma
nile la spate, cu capulă cam ridicată,' de- 
deplină convinsă, că-i stăpână. De în
semnată însă, că pe atunci nu era ca 
acum la totă pasulă cassă de păstrare, 
de unde pentru câțl-va florini la ană 
să scoți sute de sute. Decă erai lipsită, 
mergeai la Jidovă, eră Jidovulă, chiar 
pentru-oă te soia la nevoiă îți cerea câtă 
elă voia.

S’au împrumutată. Va să dică și-au 
vândută slobodenia și s’au făcută slu
gile Jidovului, fără a cugeta, că vremea, 
care pentru celă datoră are pene la 
umără, nu a uitată a’șl pune și la căl
câie.

Terminulă socoteleloră a sosită.
„Prietine“ — (Țse soțulă într’ună 

mecjă de di — „direge-țl trebile, că uite, 
nu’ml mai potă închide ușile dinaintea 
Jidovului, care’ml vine bălă în spate“.

„De acolo nu’țl fiă supărare“, răs
punse prietinulă — „Jidovulă e răbduriu 
și decă îi facemă o scrisore despre mai 
multișoră, bucurosă mai trăgănâză pănă 
la vremuri mai priinci6se.“

„Nu’țl dau acestă sfatău, observăso
țulă, „der decă stăruescl, fiă“.

Așa la ală doilea, treilea, putrulea 
termină, soțulă mereu făcându’lă luătoră 
aminte să’șl limpedescă, ce are de limpe
zită ; pretinulă din potrivă, codindă în 
tote părțile, să’lă bage la năcază.

Jidovulă încolo era răbduriu — cu
rată ângeră de binefacere... pănă la o 
vreme. Insă când i-se înfundă mâța bi- 
nișoră în sacă, și elă vădu, că nu mai 
este de unde să prindă său, aduse toba 
peste oapulă chizeșului și pentru-că că
suța și puținele unelte nu i-au rotun- 
dită pretensiunea, l’a aruncată în tem
niță .........................................................

„Decă vrei, să ai mulțămită“ — (ȚC9a 
elă cunoscuțiloră, cari îlă cercetau în 
închisâre, — „prinde-țl atare cățelă și’i 
aruncă fărîmăturile, ce rămână după 
mesă. Elă va uita multele lovituri, de 
câte’i faci parte, și s’a lipi de tine, der 
fii cu ochii în patru față de prietină, că 
prietinulă îți pune capulă!“ Koevary.

Cântece poporale.
Suflă vântulă, nu încâtă, 
Dorulă mândrei nu se gată,
Și din lună și din noră
Eu citescă numai totă doră.

£

Cine ’n dragoste nu crede 
Nu mai calce ierbă verde, 
Nice verde, nici uscată, 
Numai totă în pată să zacă.

*

Dorulă meu e numai doră
Nu ’lă potă spune tuturoră,...
Las’ că’lă scie ore cine
Care ’lă trage ca și mine,
Că totă dintr’ună locă ne vine.

*
Dragostile de demultă 
Nu se potă uita curândă.
Dragostile nâstre, lele,
Ca și foculă de surcele, 
De-asupra se potolesce
De desubtă să bobotesce.

*
Ochii mei cu-a mândrii mele 
Numai nu-șl potă da inele. 
Ochii mei cu-a mândruții 
Numai nu potă vorovi.
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Noua cameră de comerță din Bucu- 
resci a alesă o comisiune de 12 mem
brii, care să se ocupe cu revisia tarifu
lui autonomă ală vămiloră.

* * *

Fi inimă răbdătore
Cum îi tina sub piciâre.

*
Săracă inimă lină,
Cum te calcă răii ’n tină 
Fără nici ună pică de vină. 
De te-ar călca cu dreptu 
Nu m’ar durâ sufletu ;
De te-ar călca cu vina,
Nu m’ar durea inima, 
Dâr te calcă fără vină
N’ar ave nici ei odihnă.

*

Fruncfă verde de săcară
Multă mi-e inima amară 
Multă se arde, multă se frige, 
Și n’are gură să strige.
Pănă gură a avută
Ca să strige s’a temută 
Ș’acum, după ce s’a arsă 
Ar striga, dâr n’are glasă.

*
Traiulă rău și cu năcasă
Fură ruja din obrază,
Traiu bună și ticnâla
Pune în obrază ruja.
Să scii, maioă, traiulă meu, 
S’ar uda obrazulă tău,
Te-ai scula în miecjă de nopte 
Și mi-ai cere dulcea morte.

Esploatarea mineloră ardelene. Din 
mina Ruda a societății Harkort s’au 
scosă în luna Iunie 70 ohilograme de 
aură. *

* i

Inspectorulu generală ală infanteriei, 
Fzm. br. Konig, a sosită în 5 1. c. la 
Clușiu pentru ca să inspecteze regimen- 
tulă de infanteria de acolo. Apoi de 
aici va pleca la Sibiiu și apoi la Bra- 
șovă, pentru ca să inspecteze și regi
mentele din aceste două orașe.

* 
A Hc

Răscumpărată de stată. Ou 1 Au
gustă a. c. calea ferată nordostică un
gară va trece în administrarea direc- 
țiunei căiloră ferate ungare ale statului, 
în urma unui contractă de răscumpărare 
încheiată între guvernulă ung. și între 
societatea căiloră ferate ungare nordă- 
ostice. ** *

Comerciulă ambulantă. Ministeriulă 
ung. de comerță a aprobată statutulă 
orașului Eperjes privitoră la oprirea co
merțului ambulantă pe teritoriulă ora
șului.

* * *
Convocări. Adunarea generală a 

„Associațiunei Transilvane14 este convo
cată pe diua de 15 (27) Augustă în Re- 
gliinulit săsescil. — Adunarea generală 
a Despărțământului XI (Sălagiu) ală 
„Assooiațiuneiu este convocată pe 4 Au
gustă s. n. în Supurulu de susfi. —Adu
narea generală a Despărțământului II 
(Făgărașă) ală „Associațiunei14 este con
vocată pe 15 (27) Iulie în Z&rnestâ. 
Toți Românii iubitori de cultura popo
rului nostru suntă invitați a lua parte 
la aceste adunări.

* * *
Difterită. In Hălchiu (corn. Brașovului) 

bântue difterita între copii. După cum 
ni-se comunică, pănă acuma au murită 
de acâstă bolă mai mulțl copii, între 
cari vre-o 3 români.

* * *
0 comună greco-catolică compusă mai 

numai din emigrați din Țâra ungurâscă 
(de bună semă Ruteni) s’a formată în 
orașulă Hazleton din America. Preotulă 
comunei Edm. Volkay a venită din Ame
rica, ca să-și ia familia și să o ducă 
acolo. ** *

Farmaciă nouă s’a deschisă de ou- 
rândă în ZârnescI cu firma „La S-ta 
Treime14. Proprietarulă farmaciei, d-lă 
Aurelii Cuteanu, s’a îngrijită pentru a- 
provisionarea câtă mai completă a far

maciei sale, pe care o recomandămă 
sprijinului căldurosă ală locuitoriloră noș
tri din acelă jură.

* *
Omnibus la Zizină. Dela 20 1. c. 

voră circula în fîă-care tji două omni- 
busurl la Zizină, oarl voră pleca dela 
otelulă „la Coronă14 din Brașovă: la 7 
dre dimineța și la 4 âre după amâdl, 
dela Zizină la Brașovă voră pleca Om- 
nibusurile la 8 dre dimineța și la 9 
dre sera.

* * *
Schimbarea numeloră. In ministe

riulă română de justiția se chibzuesce 
d’a se lucra ună proectă de lege privi- 
toră la schimbarea numeloră. Era și 
timpulă, căci mulțl streini compromiși 
și-au pierdută urma schimbându-șl nu
mele fără soirea nimărui.

* * *
0 mare nenorocire s’a întâmplată pe 

calea ferate cătră Rîmnică în România. 
O femeiă dela țâră să întorcea acasă cu 
trăsura dimpreună cu două fiice ale ei, 
una de 12, âr alta de 16 ani. Șosâua 
trecea peste linia ferată. Trenulă toc
mai venia. Femeia nerăbdătdre porunci 
vizitiului să mâne mai departe. Acesta 
asculta, dâr în momentulă acela sosindă 
trenulă, caii se spăriară și nu voiră să 
pornâscă, âr trăsura fiindă pe șinl, fuis- 
bită de locomotivă. Trenulă trecu peste 
ea, sdrobind’o. Femeia dimpreună cu fii
cele sale fură făcute numai bucăți, ună 
cală și vizitiulă fură greu răniți. A doua 
(ji vizitiulă muri. Rămășițele femeii și 
ale fiiceloră fură transportate în spitală, 
de unde apoi fură îmormântate.

* * *
Nenorocirea unei corăbii pe Dunăre. 

Vaporului „Verto44 în călătoria sa dela 
Viena la Pesta i-se frânse cârma. Călă
torii se înspăimântară, fiind-că vaporulă 
ajunse în voia valuriloră. In fine câr
macii reușiră să tragă vaporulă la țăr- 
mure. Iu curândă sosi vaporulă „Ko- 
marom14, care duse pe călători mai 
departe.

*
❖ #

Avisă. Din Șomcuta-mare ni-se tri
mite cu data 14 Iulie n. următorulă 
avisă: Dintre invitările Ia balulă împre
unată cu concertă, ce se va da în 24 
Iulie n. c. în favorulă corului plugari- 
loră români din Șomcuta-mare, câteva 
ni-s’au înapoiată dela poștele respective 
cu observarea, că „adresatulă e necunos
cută.14 împrejurarea acesta pote fi îndefa- 
vorulă reușitei balului nostru și de aceea 
rugămă pe acei domni și stimabile fami
lii românescl, cărora nu li-ar sosi la mână 
invitarea la petrecerea nâstră — altcum 
multă promițătdre — să binevodscă prin 
acdsta a se considera ca invitați. „Pro
grama concertului14 se va împărți cu 

ocasiunea răscumpărărei de bilete. — La 
concertă, pe lângă piano, violină și de- 
clamațiunl, va debuta corulă teologiloră 
și corulă plugariloră români din locă. — 
Comitetului arangiatoru.

* * *
Reounosoință. D-lă Mihailă Bungăr- 

deană, preotă în Bileagă, împreună cu 
învățătorulă, curatorulă primară și alțl 
7 representanțl ai bisericei gr. or. din 
Bileagă, ne rogă a esprima pe acâstă 
cale mulțămita și recunoscința loră față 
cu d-lă Ioană Baciu, parochulă Șoimu- 
șului, care ca pictoră li-a sciută zugrăvi 
biserica spre cea mai mare îndestulire 
și mulțămire.

* * *
Petrecere de veră va da inteligința 

română din Cenade și jură, care se va 
ține Duminecă îu 3 Augustă n. c. în 
pădurea numită „Frumâsa14. Venitulă cu
rată e destinată în favorulă scâlei române 
gr. cat. de acolo. Prețulă de Intrare: 
de persână 80 cr., de familiă pănă la 
3 membri 1 fi. 50 cr., de familiă peste 
2 membri 2 fi. v. a. Inceputulă la 4 ore 
p. m. In pausă se va juca „Călușerulă14 
și „Bătuta14. Suprasolvirile și ofertele 
se voră cui ta în fiarele românesol. Mân
cările rămână în grija âspețiloră.* 

* *Ursă ucisă. In Matefalău din oomit. 
Ciucă a fostă ucisă în cjilele treoute ună 
ursă mare.

* *
Denunțată de propria sa soțiă. Cu 

ocasiunea târgului ținută în Timișora în 
sărbătorile Rusaliiloră, a fostă ucisă în 
decursulă nopții ună păstoră de vite, 
pe lângă acesta fură greu răniți alte patru 
persone. Doi Țigani, bănuițl fiindă, că ar 
fi săvîrșită fapta, au fostă arestați, dâr 
eliberați îndată ce dovediră, că unde au 
fostă în timpulă săvîrșirei crimei. Se 
părea, că crima va rămâne nepedepsită, 
când din întâmplare fu arestată ună in
dividă, bănuită, că ar fi săvîrșită crima. 
In sătulă Gata trăiesce ună individă cu 
numele Janos Deak, care a fostă mai 
de multe-orl pedepsită. Acesta adese-orl 
maltrata pe soția sa, așa și acum de 
curândă când o bătu cu ună ciomagă. 
In amărăciunea ei striga femeea: „Aș
teptă, de aici înainte nu vei mai pute 
bate pe nimenea, voiu da la lumină asasi
natele tale!14 Deak fugi de acasă. In 
diua următâre, cătră amurgulă serei, 
chema pe femeia sa la țărmurulă rîului 
Berzava. Venindă femeia fără să bănu
iască nimică, bărbatulă o apuca și o 
tîrî pănă lângă rîu voindă să o arunce 
în apă. La strigătele de ajutoră ale des
peratei femei, veniră în grabă câțiva 
omeni, dâr Deak dispăru în întunerecă. 
Femeea se duse la oficiulă gendarmeriei 
și povesti, că bănuesce pe bărbatulă ei 
de autoră ală omorului din Timișora.

Gendarmii arestară pe Deak, și-i aflară 
hainele sale pline de sânge îngropate. 
La începută tăgădui, că ar fi fostă în 
piâța de vite, mai târdiu mărturisi, acâsta, 
dâr negă săvârșirea omorului. Elă fu 
predată tribunalului din Timișora.

** *
Diariștii din Bucurase! s’au întrunită 

Joi săra, pentru a pune basele unei so
cietăți a presei. S’a alesă o oomisiune 
compusă din d-nii: C. Bacalbașa, D. 
Roco, G. Ionescu, Z. Arbore și F. Damâ, 
cari se redigeze statutele, spune „Tim
pulă.14

* #*
Furtă. ErI țăranulă Kozma Istvan 

din Ciatosegă a furată în curtea de lângă 
podulă Oltului dela Doboli inferiori ță
ranului Gergely Ferencz din Tușnadă, 
care dormia, o pungă cu 43 fi. Hoțulă 
a fostă prinsă în Brașovă și predată ju
decătoriei de cercă.

** *
Sinucidere, asasinată seu întâmplare.

Cetimă în „Kolozsvar14: In Sâmbăta tre
cută s’a găsită în grâpa de lângă So- 
meșulă mare cadavrulă fostului locote
nentă de honvedl, Ioană Dosa. Cada
vrulă fu cercetată, în buzunară se găsi 
o bancnotă de ună florină, și mai multe 
cărți de visită. Esistă trei versiuni des
pre mortea lui Dosa. S’au că a fostă 
asasinată, ceea ce arată contusiunile de 
pe trupulă său ; sâu că s’a sinucisă fi
ind-că se afla în lipsă de bani, sâu că 
întorcându-se beată acasă, a alunecată 
și a cădută în gropă. Acestă ultimă ver
siune se pare că e mai aprope de ade- 
vără. ** *

Patru deodată. Din Brftnn se îm- 
părtășesce, că soția hotelierului din Tiș- 
novitz, Maria Kalendofsky, a născută 
mai alaltăerl patru copii, toți băețl.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
(Serviciulii biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 19 Iulie. ț)iarulu „Ham
burger Nachrichten41 publică unu 
articulîi sensațională, care se crede, 
că este inspirată de Bismarck. 
In acestu articulu se atacă Aus- 
tro-Ungaria și se recomandă re
tragerea prințului bulgară Ferdi
nand de Coburg, susțiindu-se, că 
prin acestă retragere s’ar asigura 
pacea Europei,

Newyork, 19 Iulie. In San-Sal- 
vador încă totă domnesce anar- 
cbiă. In San-Miguel s’au severșită 

j numerose asasinate.
Londra, 19 Iulie. Ală doilea 

batalionă de grenadiri de gardă, 
care a refusată la 7 Iulie a se 
supune, a primită ordină se se 
îmbarce pentru Capetown.

Dâmne rău mai putută bate 
Fără biciu, fără palțău *)  
Numai cu noroculă meu.

*
Pănă îi omului bine 
Nu sci ’n lume cine-lă ține, 
Dâr când dă de-ună mare rău 
Atunci scii, că-i Dumnezeu.

* 
Insura-m’așI însura, 
Hîdă tare n’așt lua, 
Frumâsă n’oiu căpăta, 
Că-să copilulă dracului 
Din capătulă satului; 
Isă frumosă, dâr nu vădă bine, 
Sdrențele curgă de pe mine.

*
Pestrea nevăstuții mele 
E trei zloțl și cinci inele, 
Inelele-să de aramă
Mândrulița mi-i sărmană: 
Ea sărmană, eu săracă, 
Lipsa ne-a câce de oapă.

*
Mărita-m’așI și eu biâtă 
Hainele de pără mă gată,
Nici n’am țolă, nici n’am cojocă,

*) bețișortt.

Nice hainele de locă:
In cămară 
Ca și-afară, 
In pivniță 
Ca’n uliță.

*
Fata’nvălită ’n mătasă 
Nu ai ce-o duce la acasă, 
Oă-i trebue țesetore, 
Se culcă ’n sfințită de sore 
Și se scâlă ’n diua mare. 
Câtă se scolă cată ’n âlă 
N’a rămasă ceva de-aseră. 
Dâră mânce focă și pară 
Dâcă n’a eșită pe-afară 
Să-și cate de galiță 
Să-și pună pe poliță.

*

Ca să pețescă mă duseiu 
La fată cu șâse boi 
Orbă de ochii de-amendoi. 
Boii’să buni și boii’ml placă, 
Dâr cu ârba ce să facă?! 
De-oiu mâna-o la fântână 
Cată să o ducă de mână. 
De-oiu mâna-o la părău 
Cată s’o ducă de măcău.

*
Măritam’așI să nu ședă

Numai câmpulă să nu’lă vădă, 
Câmpulă să’lă vadă bărbatulă, 
Eu să mătură, s’așternă patulă, 
Să pună oglinda’n ferestră 
Să vădă cum îmi stă nevastă.

*
Haida, lele, după mine
Să te’nvăță a trăi bine:
La moră nu te-oiu mâna, 
De nu-i mere, nu-i mânca;
Desculță nu te-oiu purta
Că-i umbla tu dâcă-i vrea.

*
Am o sderă ca ș’ună dracă 
Ori ce lucru, ei nu-i placă 
Ori-ce lucru, ei nu-i bine 
Dâcă-i inima de câne.

Es’ afară
Ca șl-o pară,
Vine’n casă
Ca șl-o cosă

Pentru-că nu’să mai frumosă
Nu vede, saie’i*)  ochii 
Că i-să mai hâcjl feciorii.

Culese de Iuliu Moldovann.

*) sară-î.
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Esamene la sate.
De sul) pola Meseșului S&lăgianH, Iunie 1890.

Ca comisarii alesă din partea Des
părțământului XI ală „Associațiunei tran
silvane1' pentru protopopiatul^ Crasnei, 
după esamenele despre care amil rapor
tată în numerii de mai ’nainte ai „Gaze
tei11, luai parte la esamenulă ținută în 
cjiua de 15 Maiu în comuna:

Stărciu, fiindă de față 34 de băețl 
și 42 fete; scrisori de probă s’au 
espusă numai 29, dealtmintrelea tâte 
curate și legibile. Ascultându-se elevii din 
obiectele prescrise, s’a constatată resul- 
tată puțină măgulitoră pentru învăță- 
toriulă 1. Ciupe; s’a esperiată cu durere, 
că de-odată cu mortea preatimpuriă a 
fostului preotă tânără și zelosă ală acelei 
parochii, a regretatului Alesandru Vicașiă, 
școla a rămasă fără povățuitoră și astfelă 
și învățământulă a stagnată. Invățătorulă 
e sufletulă șcâlei ; ună [învățătoră, căruia 
’i zace la inimă causa sântă a școlei, nu 
are lipsă de oonducătoră, elă și fără 
directoră îșl va împlini nobila lui chiămare 
cu ardâre și cu zelulă recerută, servin- 
du-i ea îndemnă dorulă de a lumina pe 
poporă.

Mi-se pare, că mai anii trecuțl învă- 
țătorulă acestei comune fusese premiat din 
partea despărțământului XI ală Asocia- 
țiunei Transilvane. Prin ce feliu de schim
bări a putută să trâcă dâră, de așa iute 
șl-a uitată de oficiulă sublimă, ce-lă ocupă 
într’ună sată mare ca Stărciulă ? — Ar 
fi consultă, ca învățătorulă să se recu
legă pănă ce nu-i prea târdiu și să 
satisfacă dorinței poporului. Poporulă, 
setosă de carte, bucurosă ’șl dă copilulu 
la școlă numai să vâdă sporiu, dâr când 
observă, că pruncii pe lângă tote, că umblă 
la școlă, totănu sciu nimică, elă însuși se 
disgustă de școlă. Sperămă, că pe viitoră 
d-lă Ciupe — părăsindă alte ocupațiunl 
laterale, dintre cari unele chiar de locă 
nu seunescă cu diregătoria de învățătoră:
— va sta numai și numai de școlă, căci 
preoum e adevărată sentința biblică, că, 
„lurătoriulă e vrednică de plata sa", chiar 
așa din potrivă se pâte chce’ c&: 
plată e vrednică numai lucrătoriulă har
nică și sîrguinciosă.

Șcâlă dealtmintrelea e forte bună, 
edificiu solidă; am aflat’o cevașl cam 
necurățită, pe semne pentru-că nu a avută 
directoră, care să se îngrijâscă și de acestă 
lucru. — Pe la 10 ore a. m. s’a ținută 
în aceeași di esamenulă în comuna locuită 
parte de Unguri, parte de Români:

Crasna Horvatfi. In acestă comună, 
nefiindă învățătoră statornică, oficiulă 
de învățătoră pe anulă școlastică trecută 
l’a purtată în modă provisoriu cantorulă 
celă bătrână, dreptă ce nici că putemă 
vorbi de progresă; der totuși cu pruncii 
presențl la esamenă — 16 băețl și 13 
fete — s’a dată esamenă relativă destulă de 
bunișoră; câțl-va prunci au sciută ceti 
bine, scrisori încă am vădutu espuse 
puține, dintre cari unele și mai bune.

Școla ar mai pute fi, decă s’ar curăți 
și padimenta, dealtmintrelea n’ar strica să 
se zidâscă alta nouă, mai în mijloculă 
satului, căci acesta de acum se află cu 
totulă afară de sată, unde pruncii în 
timpulă iernei suntă împedecațl de-a 
merge, mai cu semă când neua e mare.
— La 15 Maiu s’a pusă esamenă în opi- 
dulă :

Crasna, cu poporațiune în mare parte 
maghiaro-armenă și jidani, afară de vr’o 
3—400 suflete Români. Presențl la esamen 
19 prunci și 18 fete. Scrisori de probă au 
fostă 36, forte legibile și curate; 7 fete 
au espusă dantele (cipce) făcute de mânile 
loră. Resultatulă esamenului a fostă peste 
așteptare și fârte escelentă. Invățătoriulă 
Gavr. Hossu a fostă întru tote la înăl
țimea chiămărei sale; mai cu semă au 
escelată elevii în cetită și calculațiune. 
Se pote afirma fără sorupulă, că dintre 
tote esamenele din acestă traotă celă mai 
strălucită a fostă esamenulă din Crasna. 
Merită tâtă lauda neobositulă învățătoră, 
împreună ou directorulă școlei, preotulă 
zelosă și activă I. Ilieșiă, cari numai pre

lângă ostenâlă încordată și jertfe mari 
au putută face cadintr’o șcâlă. ce acuma’s 
5—6 ani era coda șcăleloră din tractă, 
astăcjl să devină oea dintâiu în privința 
progresului. Durere, că din causa datațiunei 
rele învățătorii totă mereu să schimbă; ar 
fi de dorită, că decă odată acâstă școlă 
dobândesce ună învățătoră activă, precum 
e și celă actuală, să-lă susțină Românii 
Sălăgenl. Decă un-lă pâte susține popo
rulă, care e puțină și săracă, cu ori ce 
preță să i-se mijlouâscă vre-ună ajutoră 
statornică, fiă dela institutulă de credită 
„Silvania," fiă dela despărțământulă XI. 
ală „Associațiunei.“ Adunarea generală a 
despărțământului, ce se va ține în vâra 
acâsta în comuna Supurulă de susă, ar 

, fi de dorită, ca în deșbaterile sale de I ' f
interesă publică, să suleveze și acestă 
cestiune de mare interesă pentru esis- 
tența poporului română din Crasna, căci 
singură numai acestă școlă mai susține 
limba românâscă în generațiunea cea tâ
nără, amenințată din tote părțile de boia 
infernală, ce-șl ascute dinții pentru de a ne 
înghiți și acestă mână de suflete româ- 
nescl.—Edificiulă școlei din Crasna rela
tivă e destulă de bună și corăspundătoră, 
ținută în curățeniă recerută, spre lauda 
senatului școlastică. — S’a mai ținută cu 
altă ocasiune esamenulă în comunele:

Marinii și Șieredeiu, aparținătâre totă 
tractului Crasnei; neputândă participa 
însă la aceste esamene, nu Vă potă servi 
cu date positive, atâta, precum am au- 
dită, Vă potă asigura, D-le Redactoră, că 
resultatulă esamenului din aceste două 
comune a fostă neîndestulitoră, și că vina 
pentru neînaintarea învățământului din 
aceste comune este a învățătoriloră res
pectivi Hertz și P. Chișă, cari de locă 
nu se interesâză de șcâlă, spre paguba 
culturală a poporului din acele comune.

Acesta ar fi conspectulă generală ală 
esameneloră din tractulă protopopescăală 
Crasnei, luate în vâra acâsta.Vă asigureză, 
D-le Redactoră, că-i scrisă cu totă con- 
sciențiositatea, după cum se dice: „sine 
ira et studio “ nici pentru de a înegri pe 
cineva din răutate, nici pentru de a măguli 
din interesă, ci celea văflute și esperiate 
le-am desfășurată în acestă tablou, pe care 
l’am pusă în fața onorațiloră cetitori cu 
scopă de a se desfăta sâu întrista, după 
cum inpresiunile acestui tablou voră 
influința în modă plăcută seu deprimătoră 
asupra simțământului loră.

Comisariulă.

Lăpușzilă ungurescă, 4 luliu 1890.
In 22 Iunie n. c. s’a ținută esamenulă 

cu școlarii dela școla română centrală 
din Lăpușulă ungurescă sub presidiulă 
d-lui G-avrilăManu, advocată și președinte 
ală comitetului școlastică din locă, âr 
ca delegată din partea Consistoriului 
școlastică a fostă d-lă Vasiliu Leșiu, 
profesoră preparandială.

Școla era împodobită cu multă gustă: 
cununi de flori, ghirlande de hârtiă co
lorată, două stindarde și o inscripțiune 
lucrată frumosă cu „Bine ai venită!"

După eșirea din biserică, copiilîmbrăcațl 
sărbătoresce, intrară în școlă, unde punctă 
la 9 ore se cânta „împărate cerescă," 
după care d-lă președinte, prin o vorbire 
măduâsă la adresa școlariloră și părințiloră 
declară esamenulă de începută, âr D-lă 
protopopă looală Vasiliu Muște saluta 
pe președinte și pe delegatulă consisto
rial prin o vorbire frumâsă, mulțămindu-le 
pentru bunăvoința arătată față de șcâlă, 
în specială mulțămi d-lui președinte pentru 
viulă interesă, ce-lă arată față cu acâstă 
șcâlă de mare însemnătate pentru acestă 
ținută.

Esamenulă s’a începută cu clasele I 
și II. Mai ântâiu s’a esaminată din reli- 
giune, pe care a propus’o în tote clasele 
D-lă Vasile Muște, preotulă locului. După 
acesta s’a esaminată din celelalte studii 
obligate pentru clasa I și a II, propuse de 
D-lă învățătoră Aureliu Farcaș. Răspunsu
rile școlariloră din tâte obiectele au fostă 
așa de preoise și mulțămitore, încâtă au 
pusă în uimire pe toți ascultătorii, stor- 
cândă lacrimi de bucuriă. Școlarii s’au 

distinsă prin cetitulă frumosă, prin răs
punsurile din gramatica română, prin 
declamarea poesiiloră eto. Onâre tinerului 
învățătoră Farcaș pentru sîrguințași spo- 
riulă arătată! — Esamenulă s’a finită la 
1 âră. După amâdă la 3 ore s’a începută 
esamenulă cu școlarii din el. III și IV. 
fiindă de față forte mulțl âspețl, între 
cari și mulțl Maghiari din locă, cum și 
părinții școlariloră din comunele înve
cinate. S’a esaminată din tote obiectele 
prescrise pentru clasele a III și a IV. 
(desp. IV, V, VI), anume din Religiune: 
Testamentulă vechiu și nou, Limba ro
mână, maghiară, germană, Computulă, 
Geometria, Geografia, Istoria patriei și 
universală, Istoria naturală, Fisica, Eco
nomia, Constituțiunea patriei. Răspun
surile școlariloră au fostă forte mulță
mitore și corecte. Deosebită plăcere au 
produsă școlarii asupra ascultătoriloră 
prin declamarea poesieloră: „Streina," 
„Strigoii", „Românulă," „Patria și Mama,11 
„3 (15) Maiu", cari tote au succesă forte 
bine. Asemenea a fostă deplină mulță- 
mitoră și esamenulă din limba maghiară.

Cei ce au fostă de față s’au con
vins, că șcâlă nâstră corespunde întru tâte 
cerințeloră moderne și pâte sta față cu 
orl-care școlă din patriă. Onore neobo
sitului învățătoră primară Teofil Grigorescu, 
care a instruată aceste clase. D-sa și cu 
acâstă ocasiune a dovedită multă cunos- 
cință pedagogică și didactică, făcândă 
onore învățătoriloră români.

După acestea toți școlarii s’au adu
nată într’o clasă și s’au produsă cu mai 
multe cântări naționale dintre cele mai 
alese, după care s’au împărțită premiile, 
parte în cărți, parte în bani. Dintre 
ospețl au contribuită pentru premiarea 
școlariloră d-lă perceptoră Letai Lâzlo 
ună taleră pentru celă mai bună decla- 
matoră, d-ra Elena Mașcană ună taleră 
pentru celă mai bună desemnatoră ; 
d-lă Szâsz Daniel, notară, a dată din 
lada comunală trei taleri, și alțl mai 
mulțl. Acestea s’au terminată la 7 6re, 
când d-lă președinte printr’o vorbire 
frumâsă mulțămi âspețiloru, părințiloră, 
și în specială d lui directoră școlară 
Vasiliu Muște, și d-loră învățători, pentru 
zelulă celă mare, ce l’au desvoltată întru 
luminarea mlăditeloră române. Asemenea1
ținu o vorbire frumosă și D-lă profesoră 
Vasiliu Leșiu, cu care esamenulă se 
termina între urări de să trăiască,

Unu ospe.

De sub Izoiu (corn. Aradului), Iunie 1890.
Precum m’am convinsă, esamenele 

din comunele de sub muntele acesta au 
mersă binișoră. învățătorii din aceste 
comune mai toți suntă tineri și îșl pri- 
cepă chiămarea loră, durere însă, că 
necercetarea regulată a șcâlei prea 
adese-orl îi împedecă de a face progre- 
sulă dorită.

Nu mai puțină împiedecă înaintarea 
învățământului și slaba salarisarea învă
țătoriloră, apoi miseria biețiloră școlari, 
cari de multe-orl nu au nici cărțile de 
șcâlă.

Pentru constatarea resultatului esa
meneloră, d-lă protopopă și inspectoră 
școlară din Monesa, Constantină Gur- 
bană, a convocată pe toți învățătorii 
din cerculă său la o conferință învăță- 
torâscă, ce s’a ținută în 8 Iunie st. v. 
în scola din Buhani. La acestă conferință 
au luată parte următorii învățători: 
Terentie Nonă preotă-înv. în Monâsa, 
Romulă Bortoșiu învățătoră în Ravna, 
Petru Mihailă din Dezna, Alexandru Ar- 
delână din Lază, Petru Perva din Sla
tina, Ștefană Stană din Negra, Ioană 
Șandru din SusanI, Dimitrie Coșa din 
Minâdă, Lupu Rufă din IgnescI, lână 
Lucaciu din Buhani, Dimitrie Pența din 
DoncenI, Eliă Moță din Sălăgenl, Petru 
Costină din PrejescI, Ioană Filipă din 
Șebișă, TerențiePopa din Bârsași George 
Popovic! din Butenl. Cu totulă>16. Nu s’a 
presentată preotulă din SusanI, Ioană 
Șeradană, care este învățătoră în Na- 
dalbescl și Alesandru Matcău înv. pri
mară din Bârsa. Ca âspețl amă avută 

pe părintele Z. Miliană din Dezna, pe 
mediculă de cercă din Dezna, învă
țătorulă Liviu Popovicî, pe preotulă 
I. Sabău din locă, pe plugarulă N. Ha- 
lică din Bârsa, pe judele și alțl fruntaș! 
din locă.

După ce s’a presentată părintele 
protopopă deschise conferința prin o 
cuvântare, în care <4isei c&: două suntă 
motivele, car! l’au îndemnată să con- 
vâce acâstă conferință, și anume, unulă 
ca să dămă tributulă cuvenită învățăto
rului locală Ioană Lucaciu pentru esa
menulă bună dată cu pruncii. Altulă, ca 
învățătorii văcjendă din esamenulă ce se 
va mai ținâ încă-odată în presența tu
turora, tactica, disciplina, ordinea, ți
nuta și manierile copiiloră, car! tâte în 
acâstă șcâlă s’au observată în gradulă 
celă mai înaltă să se silâscă fiă-care în
vățătoră a-le introduce în scâla sa, și 
mai pe urmă, să se consulteze despre 
o procedere în metodă, care să fiă ase
menea la toți.

După vorbirea păr. protopopă, a 
urmată esamenulă, care a succesă fârte 
bine. Copiii la tâtă întrebarea răspun
deau cu cea mai mare precisiune. După 
finea esamenului au urmată nisce obi- 
ecțiunl neînsemnate asupra fiă-cărui o- 
biectă de învățământă, precum și alte 
sfătuir! și consultări. După acestea d-lă 
protopopă s’a depărtată între nesfîrșite 
urări de „să trăâscă."

Intre esamenele cele mai lăudate 
din acestă tractă, pe lângă ală d-lui I. 
Lucaciu din Buhani, am audită numă- 
rându-se și esamenulă d-lui învățătoră 
Tercntiu Popa din Bârsa și ală d-lui Petru 
Perva din Slatina Fabriciu.

Corespondența „Gaz. Trans.“
De pe valea Dichigiului, 18 Iulie n. a. c.

Stimate Domnule Redactoră! Ce- 
tindă în N-rulă 147 ală „Gazetei Trans." 
în articlulă de fondă despre folosulă 
ce-lă aducă peste totă asigurările și în 
deosebi asociațiunile cu grânare pentru 
poporulă nostru, credă cumcă nu-mi 
veți lua în nume de rău, aducândă la 
cunoscința onor, publică, cumcă unei ast
felă de asociațiunl i-s’a făcută începu- 
tulă și în comuna nostră prin zelosulă 
nostru preotă Vasiliu Dumbravă.

încă în vâra anului 1888 furămă și 
noi bătuți de nenorocire elementară, așa 
încâtă cei mai mulțl dintre locuitori o 
voră simți-o acâsta și peste deci de ani. 
In Dumineca proximă preotulă ținu o 
pareneză poporului, în care pe lângă 
altele arătă folosulă asigurăriloră precum 
și ală âsociăriloră de bani sâu bucate, 
i-lă sfătui și-lă conjură, cumcă mai multă 
să nu se lase expusă întâmplăriloră, ci 
fiă-care să se asigure contra grindinei 
și a focului Ja âre-care societate. Dâr 
ce a fostă resultatulă ? In anulă urmă- 
toră abia vr’o 3 inși au asigurată buca
tele și vr’o 5—6 s’au asigurată contra 
focului — între cari, onâre d-lui preotă, 
e și biserica, șcâlă și casa parochială 
ceilalți s’au lăsată ârășl în mâna sorții.

Văcjându preotulă, că pe acâstă cale 
nu-i succede, ba, vătjendă că poporulă 
mai bucurosă îșl lasă fructulă ostenele- 
loră sale în mâna întâmplării, decâtă să 
jertfâscă pentru asigurarea acelora 1—2 
fl., n’a resignată, ci la finea anului tre
cută, fiindă recolta peste totă bunișoră, 
deși comuna e situată sub pâlele Cible- 
șului, înțelegându-se încă cu câțiva frun
tași din comună, a pășită cu cunoscu- 
ta-i energiă pentru crearea unui „fondă 
de bucate“ în favorea bisericei, din care 
să se pâtă ajuta poporulă la casă de 
lipsă și făcându-i însuși începutulă, și-a 
vădută propusulă încoronată cu sucoe- 
sulă dorită spre cea mai mare mângâ
iere a d-sale și a nâstră.

Ce e dreptă, „totă începutulă este 
greu!" Astfelă și începutulă acestui grâ- 
nară. Abia vr’o 60—70 de familii au 
fostă, cari pricepândă pe preotă, au voită 
a conferi, ceilalți se codeau sub ună pre- 
tecstă sâu altulă. Dâr ca resultatulă 
să-și ajungă scopulă său, s’au făcută sta
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tute — totă prin preotă — în puterea 
cărora numai aceia să se împărtășescă 
cu împrumuturi, cari voră conferi în 10 
ani după olaltă. Și ce să vecjl? N’au 
trecută încă 6 luni dela înființarea fon
dului și chiar aceia, cari n’au conferită 
mai înainte, acum vină după împrumu
turi, oferindu-se pe viitoră și ei ca 
membri pe 10 ani cursivi, ba apoi să 
vedeți „mulțămite“ și „iertări de pă- 
cate“, pentru cei cari au creată fondulă 
din partea loră !

Etă ce pdte energia și zelulă unui 
preotă consciu de chiămarea sa!

Ore decă preotulă nostru în o co
mună miseră și muntosăca a nostră, unde 
abia din când în când avemă și noi pu
țină recoltă, —în deosebi de mălai — a 
putută să pună basa unui fondă atâtă 
de momentosă, pentru-ce nu ară putea 
face asta și ceilalți preoți din Vicariatulă 
nostru ? Ore decă ar fi pășită bătrânii 
noștri cu atari idei încă pe când se pră- 
dau bucatele cu cjecile de mii de merțe 
prin Entradam etc. pentru alcoholă — 
ore unde și cum ar sta poporulă 
nostru ?

Der să lăsămă trecutulă și să ne 
îngrijimă de presinte, seu mai bine de 
viitoră.

Deie Dumnezeu, ca multă peste 2 
ani să luațl la cunoscință, cumcă s’au 
înființată peste totă atari fundațiunl grâ
nare ! Deie Dumnedeu, ca zelulă preo
tului nostru să fiă ună esemplu pentru 
totă păstoriulă sufletescă, er pe d-lui să’lă 
țină ceriulă mulțl ani, ca și pe viitoră 
să lucra amăsurată devisei; Dumnecjeu 
și poporă ! ! !

linii Sătean ii.

Premii pentru învățătorii selăgiem.
Selagiu, 13 luliu 1890.

Domnule Directors! Cu bu- 
«uriă vină a Ve aduce la cunos
cință, că bărbații fruntași ai Se- 
lagiului, întruniți la 29 Iunie într’o 
ședință ținută în Șimleulu-Sălagiu- 
lui, pentru de a îmbărbăta pe în
vățătorii noștri la lucru și pro
gresă, precum în anii trecuțl, așa 
și în estu timpu au liotărîtă cu 
unanimitate premiarea învețători- 
loru mai zeloși de pe acestă teri
toriu cu ocasiunea ținerei adunărei 
generale a Despărțământului XI alu 
„Associațiunei transilvane pentru 
literatura rom. și cultura poporului 
românu“, convocată pe 4 Augustă 
n. c. în Supurulu de susă. Pre
miile voră fi totă acelea din anii 
trecuțl, și anume : o vacă cu vițelu, 
o scrofă cu purcei, 4 galbini imperiali, 
unu premiu de 20 fl. și patru premii 
de câte 10 fl.

Barem! de ar ave imitatori și 
în alte părți ale Românismului!

Sentinela.

Carso practici ie cacti Hurt,
ctinăscerea notelorușimanuarca flslLariiioniiiluI.

La dorința espresă a mai multora, 
•cari sunt convinși cumcă cântarea e pentru 
inimă, eră vorba pentru minte, de o 
parte, er de altă parte îndemnată de re- 
-sultatulă plausibilă alu anului trecută, 
D-lă Ioană Cionca, cantoră-învățătoră în 
Seini, s’a hotărîtă a ține și în anulă acesta 
dela 1 pănă la 15 Augustă st. n. cursă 
practică de cântă figuralft, cunoscerea no- 
teloră și manuarea fisharmOniului pentru 
domnii învățători în școlă română din 
Seini.

Doritorii de a participa au să se pro- 
vedă cu vestminte de pată, întreținerea 
eră se va pute regula ieftină, asemenea 
anului trecută, asociându-se, așa, că la 
săptămână va costa cam 3—4 fl.

Instruarea și cuartiră gratuită.
Pentru sporiulă înaintărei suntă 

rugați acei d-nl învățători, cari din oca- 
siunea cursului trecută au ajunsă Ia no- 
rooulă de a fi provăcjuțl deja ou „fishar- 
moniu“, ca acela să-lă aducă nesmintită 
cu sine.

îmi iau voiă de a recomanda cu 
tătă căldura acestă cursă atențiunei ve- 
nerațiloră colegi preoți și onorateloră 
senate bisericescl și școlare.

Românătatea ndstră ascultă cantulă 
frumosă prea bucurosă, nu numai se des- 
făteză în acela, ci’lă și înveță iute, nu
mai să aibă dela cine.

Depositarulă cantului ne era bise
rica de secuii. Cantorii noștri . se pre
parau la acela forte primitivă. Din gură 
în gură. AstădI ne stau la disposițiă 
resultatele sciinței. Acelea trebuescă nu 
numai câștigate, ci și însușite.

Decă cutare comună voesce să aibă 
cântă, — ori bisericescă, ori civilă, — 
aceea are să și-lă câștige și să’lă în- 
sușescă.

Mediu mai acomodată și mai eftină, 
decâtă „dascălulă11, pe lângă ajutorința 
folositore a preotului seu, — nu este.

Sciința peste totă se pote însuși și 
prin graiu viu. Lucrulă acesta este forte 
ostenitoră și fără sporiu. Cu ajuto- 
rulă însă a cotitului și scrisului, vorbă 
vie (în școlă esplicarea) face pași minu
nată de repecjl. — Scdlele ndstre tdte 
suntă astădl pe acestă terenă.

In tocmai așa, ba încă mai impe
rativă arta cantului. — Aceea se pote în
văța și din gură, deră cu câtă ostenelă 
și trudă aprope neînvinsă! Ună bărbată 
cu versă „bariton11 cu câtă ostenelă în
veță la cântare pe pruncii școlari, — re- 
sultatulă este, să nu dicemă „nulă11, oi 
„civlitură.“

Cu ajutorulă însă a cetitului cantu
lui de pe note și a descrierei aceluia cu 
instrumentă musicală (să dicemă: „fis- 
harmoniu“, că acesta este mai practică) 
se facă minuni.

Nu putemă pofti, ca învățătorimea 
ndstră să pună și ostenelă, și să-și lese 
lucrulă în 2 săptămâni, familia și tdte, 
apoi să mai și speseze, nu din prisosulă, 
ce nu-lă are, ci din lipsa vederată, învă- 
țândă și însușindă arta aceea pe sema 
tineretului comunei respective, adecă a 
românătăței ndstre. Ar fi deci a i-se 
supedita și mijlocele necesarie pentru 
învățare, apoi instrumentă musicală pen
tru pracsă, fără de care orl-câtă de bine 
să fiă versată în aceea artă, ajunge la 
sortea școlarului fără de carte în școlă 
și la cea a săpașului fără de sapă în 
holdă.

Timpă și ostenelă perdută.
Acelă stipendiu dată ar fi sămința 

Evangeliului, care ar căde în pământă 
bună și ar aduce rodă alta 100, alta 50.

Pentru orientare, rogă a ne trimite 
insinuările batăru pănă în 28 1. c. st. n.

Seni (Szindr-Vâralja), 1 (13) Iulie 1890
Alexiu Berinde,
parochă în Seini.

ZDiSCVLXS'UL
ținută în (fina de 24 luniu 1890 de D. R. Cor- 
descu, directorul^ și fundatorulă institutului „Lu
mina'1 din BucurescI, cu ocasiunea distribuitei 

premiiloră la școlarii din acestă institută.

Domneloră, Domniloră! De câtva 
timpă încoce în fiă-care ană, pre gra- 
țiosa ndstră regină, de dragulă copiiloră 
și pentru a loră distracțiă, a dispusă, 
să se dea câte o representațiune teatrală, 
la teatrulă celă mare, în diua de 17 De- 
cemvre, la care suntă invitați câte-va 
mii de școlari de ambele sexurl, de pe 
la tote scolele ndstre publice și particu
lare din capitală.

Cu acestă rară și frumosă ocasiune, 
am fostă pusă în posițiune de a pute 
vede diferitele chipuri ale tinerimei nos
tre școlare. Le-am privită cu multă 
plăcere, der și cu multă milă: cu plă
cere, căci erau fragede, nevinovate și se 
oglinda într’ensele viitorulă nostru; cu 
milă, pentru-că mai tote erau anemice, 
debile și potă dice storse de puterile 
loră trupesc! și sufletescl.

Acum erășl, cu ocasiunea esamene- 
loră generale, încă am putută vede sute 
și mii de figuri de școlari, copiii și co
pile, cărora nu li-se putea garanta o în
delungată vieță.

Și vai, ce tristă și durerosă este, 

Dumnedeule, când te gândescl, că causa 
debilității și a pipernioirii loră, în cea 
mai mare parte, suntemă noi, părinții 
loră, noi, profesorii loră, și statulă, cari 
cu scopă de a-i lumina și civilisa, îi 
privămă de ce e mai scumpă și mai 
dulce în lume, de libertate, de aeră curată.

Permiteți-ml acuma a întreba pe 
totă lumea cu mintea sănătosă, să-mi 
spună: bună este, înțeleptă este, fru- 
mdsă și folositore este civilisația acesta, 
prin care omulă din copilăria, din fașe 
ohiar, este torturată în tdte modurile, 
prin tdte felurile de legături și corsete 
strînse, prin haine și încălțăminte strimte 
de d’abea se pote mișca?

Givilisațiă adevărată se pdte dre 
numi aceea, când silescl pe ființa cea 
mai drăgălașă, cea mai iubită și cea mai 
inocentă, să stea pironită p’o bancă dură, 
ore, dile, luni și ani întregi, ba une-orl 
pănă la finea vieții: căci vai, pe mulțl 
de pe banca scolei suntemă nevoițl a-i 
duoe la mormântu. Luminarea minții 
se chiamă ore aceea, când profesorii ne- 
săbuițl pună pe școlari să învețe pe de 
rostă, după ruginile și învechita metodă, 
poesii și regula absurde în tdte limbile, 
declinări și conjugări în tote dialectele 
limbiloră vii și morte, excepțiunl de totă 
felulă, din cari și omulă celă mai cu 
minte, trebue să se idiotiseze? Așa se 
cultivă ore mintea copilului, punendu-14 
să învețe mii de numiri proprie de rîu- 
lețe și gârle; de munți, delurl și piscuri; 
de văi, platouri și șesurl; de orașe, sate 
și cătune, fără nici o însemnătate topo
grafică, și fără nici ună interesă indus
trială, seu comercială, și pentru a se face 
vârfă la tdte, să-i mai răpescl timpulă 
celă scumpă prin desemnurl de charte 
pretinse a se faoe cu minuțiositatea și 
esactitatea inginerului îmbătrânită în 
astfelă de lucrări?

După mine adevărata cultură și ci- 
vilisațiă a omului stă în regulata și 
treptata lui desvoltare trupescă și sufle
tescă, procedându-se totdeuna cu multă 
băgare de semă, dela ușoră, la greu; 
dela cunoscută, la necunoscută și așa să 
se învețe numai acele sciințe, din cari 
omulă s’ar pute folosi în tdte privințele. 
Totă ce este mai multă decâtă acesta, 
este o curată nebunia. Nebuniă deră 
este a învăța cineva câte’n sdre și’n 
lună, fără a se cunosce mai înteiu pe 
sine și ființele ce-lă împresdră. A nu sci 
ce-lă dore în interiorulă său, și a se 
căsni se afle ce este în centrulă pămân
tului și ală sorelui, omulă face o sări
tură nenaturală.

Tdte sciințele, și mai alesă cele 
reale, sunt frumdse și folositore, der fiind 
fără margini și fără sfîrșită, le pdte ci
neva învăța în tdte amăruntele loră ? 
Numai esența loră se pdte preda de 
profesori; numai resumate se potă face 
spre a le pute cuprinde și înțelege șco
larii ; er când se va urma cu nechibzuire 
și se va pre întinde cu polologhia, atunci 
pdte fi sigură orl-cine, că nu se va a- 
junge la nici ună resultatu satisfăcătoră 
și orl-ce muncă va fi și va rămâne za
darnică.

Numai cine n’are ochi și inimă nu 
vede și nu simte, că maioritatea școlari
lor^ noștri au ajunsă să fie nisce ființe, 
ale căroră facultăți suntă aprope sleite 
prin pre multa și nechibzuita ocupațiune 
intelectuală, și prin pre îndelungata șe
dere în camere închise cu aeră forte 
vițiată.

Din aerulă stricată se scie, că se 
otrăvesce sângele, care apoi dă nascere 
la anemia, scrofulosă, tuberculosa etc., cari 
tdte facă vieța omului nesuferită și con- 
tribuescă puternică la grabnica ei scur
tare. Și în astfelă de casă cu ce s’a 
folosită omulă după atâta trudă?

Pe lângă stricarea aerului, care, 
după cum am cjisă, că contribuesce forte 
puternică la slăbirea și nimicirea oopii- 
loră noștri, trebue să mai adăogămă și 
emoțiunile vii, la cari suntă supuse aceste 
ființe fragede cu ocasiunea esameneloră 
din fiă-care ană.

încă cu o lună mai nainte suntă ne

liniștiți, fără fome și somnă, retrași în 
locuri singuratice și fără sgomotă, se 
pună pe studii și meditațiunl seriose, de 
unde nu se școlă He câtă fiindă fdrte 
obosiți și zăpăciți. Vine acuma timpulă 
esameneloră, bieții șoolarl se presintă cu 
fețele palide, cu membrele tremurânde, 
fdrte îngrijațl și fdrte nesiguri de ceea 
ce are să fiă, pentru-că ei sîrmanii cu- 
noscă din anii trecuțl cum se facă esa- 
menele de unii profesori severi pănă la 
abusă, cu o privire încruntată și aspri 
la cuvântă, la a căroră intrare în classă, 
inimile și piepturile tuturoră școlariloră 
suntă apăsate, respirația înăbușită.

Când se întâmplă, ca nenorooulă să 
persecute pe vre-unulă din școlari prin 
aceea, că profesorulă a-totă-puternică 
și în mâna căruia sta sdrtea lui, să se 
fiă sculată rău dispusă într’acea <ji, apoi 
vai și chiu, că de sigură rămâne repe
tentă și toți pâțl voră eși după elă, voră 
ave aceeași sorte, pentru-că n’au sciută 
să-i ghieescă gustulă. Etă causa cea mai 
de căpetenia pentru care avemă atâția 
repetențl în șoolele țărei.

Chiu și vai e de bieții școlari, când 
află părinții loră, că suntă repetențl. 
Totă năcazulă și foculă pentru chieltue- 
lile făcute cu dânșii într’ună ană perdută 
și-lă versă asupra loră. Dela școlă hui- 
duițl și nedreptățiți, acasă oropsiți, de
făimați și taxați de leneși și incapabili 
de învățătură, mai putea-va rămâne ună 
pică de demnitate, ună pică de curagiu 
în inima tânără a unui copilă tratată în 
astfelă de modă?

Nu numai părinții, der și rudele, 
amicii și cunoscuții, toți cu toții con
damnă pe școlarii repetențl și nioî unii 
nu voră să scie, nu voră să cunoscă, că 
în mare parte arborii, pomii și tdte le
gumele dintr’o grădină, creseă și pro
ducă rdde așa după cum suntă cultivați 
de grădinarii iscusiți.

Ca dascălă bătrână susțină, și am 
afirmată tot-deuna cu tăriă, că decă ră
mână repetențl peste 10 multă 15 șco
lari la 100, vina este a aceloră profesori, 
cari nu-șl facă datoria cum se cuvine și 
cari se silescă să bage în capulă mărgi
nită și fragedă ală școlarului 12—15 fe
luri de sciințe nemărginite și nesfîrșite

Trebuie să ne plângemă contra gre
șitei proceduri a unora din profesorii 
noștri, cari, crecjendu-se a totă sciutorl, 
zăpăcescă pe școlari cu feluri de mărun
țișuri ale sciințeloră; trebue să strigămă 
tare și susu, decă ne iubimă copii și 
decăvoimă să avemă o generațiă cum se 
cade, ca să se înceteze odată cu învăță- 
mântulă umflată și exagerată și să nu-șl 
mai bată jocă de sîrmaua tinerime, chi- 
nuind’o cu absurdități și sciințe nefolo- 
sitore.

Ași dori să ni-se spună de acești 
profesori și de orl-cine, ddcă este posi
bilă, ca copilulă celă mai inteligentă, 
celă mai diligentă și celă cu memoria 
mai bună, să potă învăța și să țină minte 
câte 150—400 de vorbe seu idei nouă, 
cu cari creerulă îi este îmbibată pe fiă- 
care di?....

Nu este așa, că și oreerulă omului, 
ca orl-ce altă lucru, ajunsă la saturația, 
va respinge cu desgustă chiar și ceea 
ce ar fi trebuinciosă, frumosă și folo- 
sitoră ?

Părinții, pe de altă parte, erășl ni- 
suiescă din tdte puterile și ou totă ne
socotința, să facă din copiii loră, căci 
așa e moda, la etatea de 17—20 de ani 
nisce savanțl, erudițl, nisoe bătrâni cu 
minte, și adese-orl din acestă causă îi 
idiotiseză.

ț)ău, te cuprinde disgustulă de unii 
omeni audindu-i cum se laudă cu copiii 
loră, că suntă așa de inteligențl, așa de 
cuminte, încâtă au trecută cu celă mai 
bună succesă, și totdduna premiauțl, nu 
numai câte o clasă, der chiar și câte 
două într’ună ană, și la cutare etate 
crudă au terminată studiile și au de
venită bărbați însemnați și folositori so- 
oietății, fără însă a spune și aedsta, câtă 
de sănătoși suntă ei trupesce și sufle-, 
tesce.



Pagina 6 DaZETA TRANSILVANIEI. Nr. 153—1890.

Decă se pite numi o ourată nebuniă ' 
crescerea forțată a unui pomă și silirea 
lui de a produce fructe mari și copte 
înainte de vreme, cum s’ar pute numi 
educația omului nefirescă și învâțămen- 
tulă turnatâ după ună anumită calapodă 
în capulă lui?

Suntemă pre vanitoși, pre nechib- 
zuițl și pr6 pretențioși, atâtă noi părin
ții copiiloră, câtă și profesorii, cari ce- 
remă aprope imposibilul^ dela fiii și 
școlarii noștri și acestă nesocotință o 
plătimă apoi forte scumpă...

După cele vâtjufe în anulă acesta 
la esamenele publice, m’am interesată 
sâ aflu, care este causa, că dela ună 
timpă încăce se siringă mereu frânele 
învățământului secundară ? Și scițl ce 
am dovedită?...

Să temă unii din pre învâțații noștri 
bărbați, cari conducă școlele, ca sâ nu 
ajungemă și noi la proletariatulă inte
ligentă, despre care dice-se, c’ar fi fârte 
periculosă societății. ’I asigurămă pe 
aceștia, că pote să mai trecă multă 
apă pe Dîmboviță, pănă să avemă așa 
ceva la noi în țâră, unde laculă e aprope 
golă de astfelă de brosce. Oine vre să 
se convingă, n’are decâtă să cetescă sta
tistica școleloră nostre, din care va veiâ 
că din 610,000 de copii buni de școlă 
în țâra nostră nu o frecuenteză decâtă 
numai 160,000 și nici 10° din populația 
nostră nu scie carte.

Facă-se, de cei ce au puterea și punga 
statului în mână, șcdle speciale, de me
serii și de orl-ce învățământă reală, la 
cari massa poporului să-și potă trimite 
copiii, și fiă siguri cei ce se temă de 
progresulă acestora, că nu voră mai fi 
îmbulziți pe băncile școleloră cu învăță- 
mântulă classică. |

Pănă aici am vorbită de ceea ce 
mi-s’a părută mie că se ține de școle 
în genere. Să-mi permiteți acuma, a 
vorbi puțină și despre școla nostră, care 
împlinesce cu acestă ocasiune ală 14-lea 
ană dela înființarea sa, și care a trecută 
prin câte-va fase torte însamnate, cari 
se voră pomeni cu deamăruntulă într’o 
broșură specială ce voiu publica în 
curândă.

De astă-dată voiu spune numai atâta, 
că școla nostră în anulă acesta a fostă 
frecuentată regulată de ună numără de 
50 elevi divisațl în 4 classe primare și 
4 gimnasiale. Invâțămentulă s’a propusă 
întru tote după programulă scăleloră pu
blice, și ne putemă măguli, că cu tote 
neajunsurile provenite din depărtarea 
școleloră publice de soola nostră și din 
căldurile tropicale ce asfixiau pe șco
lari în drumulă celă lungă pe stradele 
capitalei fripte de arșița solară, și cu 
totă rigurositatea esamenului la care au 
fostă supuși și ținuți școlarii noștri câte 
o oră și douâ în piciore, totuși n’avemă 
decâtă 2 școlari repetențl în clasele gim
nasiale și doi nepresentațl de noi din 
clasele primari, fiindă bolnăvicioși mai 
în totă cursulă anului.

Domnii profesori, cari m’au ajutată 
a conduce greaua mea chemare învâță- 
torâscă la acestă frumosă resultată, suntă; 
d-nii Alexandru Popă, V. Borgovană, 
Lazără Șeineanu, I. Țarogă, D. Decca, 
N. Stăncioiu, N. Irescu și M. V. Cor- 
descu, cărora îmi țină de saoră datoriă 
în acestă di solemnă, a le aduce publice 
mulțumiri în numele școlariloră și pă- 
rințiloră loră.

Asemenea mulțumesoă domniloră 
părinți pentru încrederea ce ni-au ară
tată aducândă la școla nostră fiii dom- 
nii-loră, la învățătură și educațiune.

Vâ mulțumesoă și domnielorâ-vdstre 
cari ați binevoită a ne onora și încuraja 
ou presență.

Termină dâr 4i°®n(lă: Să trăiască 
Majestatea Sa Regele nostru Carolă I-iu 
cu Majestatea Sa pre grațiosa nostră 
Regină, Trăâscă guvernulă țărei, ca să 
potă face fericirea ei! Trăescă popo
rală română, unită în cugete și simțiri, 
Trăiască tinerimea soolară, viitorulă de 
aură ală neamului nostru!...

Convocare.
Clușiu, 18 Iunie 1890.

Cu datulă 29 Nov. 1889 Nr 35,492 
aprobându-se din partea în. Ministeră 
ung. de culte și instrucțiune publică sta
tutele reuniunei învățătoriloră gr. cat. 
din comitatulă Coșocnei, prin acesta se 
convocă adunarea generală constituantă 
pe 5 Augustă st. n. c. la 9 ore ante- 
meridiane în casina română (casa paro- 
chială gr. cat.) după următorea:

Programă: 1.) Cuvântă de deschi
dere din partea președintelui inter., d-lă 
can. Gavrilă Popă. 2.) Raportulă despre 
aprobarea statuteloră. 3.) Constituirea 
reuniunei conforma statuteloră aprobate. 
4.) Propuneri.

Din însărcinarea presidiului:
lacobu Mureșianu, 
secretară interim.

Caracterul!.*)

*) După, Smiles-Rudow. A se vedâ Nr. 147 
ală „Gaz. Trans.11 din anulă curentă.

I. Formarea caracterului.
3. Influința societății și a 

exemplului.

Schiller găsesce isvorulu veclni- 
cei tinerețe în arțile frumose și ore 
acestu isvorîi pote fi altulu, decât în
suflețirea? Acestă însuflețire seu 
admirațiune este în adeveru mama 
a totă ce e mare; căci toți ome
nii însemnați au posedat’o și mulți 
într’o mesură, care părea nebună 
bmeniloru mediocri. Astfelu The- 
mistocle după bătaia dela Mara
ton a devenită melancolică, „pen- 
tru-că laurii ce și i-a câștigată 
Miltiade nu’lu lăsau se dbrmă." 
Câțiva ani mai târejiu, după ce 
deveni bărbată, elu a scăpată pa
tria totă în același modă. Thu- 
kydide plânse, când Herodot îi 
ceti istoria sa și elă nu se liniști 
pănă ce nu întrecu pe acesta, care 
era modelulu seu. Totă așa a 
influințată gloria lui Calistratu asu
pra lui Demosthene. Alesandru 
strigă, când aucji despre faptele 
eroice ale tatălui seu: „Filipă face 
totă și mie nu-mi va mai lăsa ni- 
mică de făcută!"

Istoria universală este plină 
de astfelă de esemple. Intotdeuna 
admirațiunea dascălului a îm- 
pintenată pe școlari de a-i urma, 
ori a fostă beliduce, bărbată de 
stată, amică ală patriei, ori ora- 
toră. poetă seu artistă.

Și nu numai școlarii, ci și dom
nitorii pământesc! au admirată 
pe cei ce domnescu în împărăția 
spiritului. Franciscu de Medici 
nu’șî ținea nici-odată pălăria în 
capă când vorbia marele pictoră 
Michel Angelo, și Papa Iuliu III 
l’a poftită să ședă lângă elu, pe 
când toți cardinalii trebuiau să 
stea în piciore. Carolă V, stăpână 
aprbpe pe totă lumea, făcu locu 
lui Tizian și când pictorului îi 
căcțu odată penelulu din mână, 
împăratulă îlă ridică și c|ise: „Ești 
vrednică de a fi servită de ună 
împeratu." Leo X a stătu lângă 
patulu de morte ală lui Rafael, 
precum a stată Franciscă I lângă 
acela ală lui Leonardo da Vinci.

Totă așa s’au admirată și cei 
mai marl compositor!. Haydn a 
admirată așa de multă pe renu- 
mitulă Porpora, încâtă voia să se 
facă camerierulu său; și |după-ce 
elă făcu cunoscință cu familia, la 
care trăia Porpora, i-s’a concesă 
acesta. In fiă-care dimineță Haydn 
peria hainele și ghetele dascălu
lui și-i peptena peruca. La înce
pută bătrânulă nu se uita toc
mai cu ochi prietinoșl la Haydn, 
der mai târefiu deveni din ce în 
ce mai amicabilă. Elă observă 
îndată talentulă servitorului seu 
și’lă conduse pe cărarea, pe care 
s’a distinsă Haydn mai târ(țiu.

Haydn a admirată pe Haen- 
del așa de multă, încâtă 4’se 
odată : „Haendel e părintele nos
tru ală tuturoră." Mozart elicea, 
despre Haendel: „Decă voesce, scie 
să ni meres că ca ună trăsnetă." 
Beethoven îlă salută ca pe ună 
domnitoră în împărăția tonuri- 
loră.

Buffon (jicea despre Newton, 
că e mai mare ca toți ceilalți na- 
turaliștl, și-lă admira așa de multă, 
încâtă când lucra tot-deuna avea 
chipulă lui dinaintea sa. Așa ad
mira Schiller pe Shakespeare, pe 
care l’a studiată ani întregi cu 
zelă și cu devotamentă, pănă ce 
înțelese și densulă natura și atunci 
admirațiunea sa deveni cu atâtă 
mai mare.

Prima privire a unei opere de 
artă a fostă adese-orl ună eveni- 
mentă în vieța tineriloră artiști. 
Când Coreggio văc|u pentru ânteia 
oră pe sânta Cecilia a lui Rafael, 
elă esclamă cu mândriă: „Și eu 
sunt ună pictoră!“

Din esemplulă bărbațiloră mari 
vedemă ce pbte omulă și câști- 
gămă astfelă putere și încredere 
în noi. Și celui mai mică și ne
însemnată îi este iertată în fața 
celui mai mare să admire, se spe- 
reze și să prindă curagiu. Frații 
noștri cei mari vorbescă cătră noi 
din mormentu și ne facă semnă, 
să le urmămă pe cărările, pe cari 
au umblată ei. Nobleță spiritului 
este o Deperitore moștenire, o fla
cără, ce în veci nu se stinge și 
se lățesce totă mai departe și mai 
departe.

Chinesulă cțice: Ințeleptulă este 
dascălulă a o sută de vecurl. Unde 
e vorba de Loo, acolo nebunulu 
devine cu minte, și celă ce șovă- 
iesce devine omă hotărîtă.

Astfelă vieța unui bărbată 
bună este o puternică admoni
țiune de a se elibera pe sine în
suși, pentru toți câți îi urmeză.

Henry Marten, care a murită 
în temniță, 4ise: „Mbrtea cea mai 
miserabilă și plină de chinuri 
n’are spaime, decă printr’ensa se 
sferșesce o vieță bună și bine fo
losită și aplicată, și mare este nu
mai acela, care și-a câștigată 
mărețulă privilegiu, de a lăsa moș
tenire generațiuniloră următore 
ună asemenea esemplu și o ase
menea învățătură.

3. Influința cărțiloru și a opereloru 
de artă.

Precum cunosc! pe omă din 
societatea cu care se îndeletni- 
cesce, așa îlă poți cunosce și din 
cărțile, ce le cetesce.

O carte bună pbte fi amiculu 
celă mai bună. Ea este a4l, ceea 
ce afostătotdeuna și nu se va schim
ba nici mai târ4iu întemple-ni-se 
nouă ori-ce ni-s’ar întâmpla. Ea ne 
bineventeză întotdeuna cu aceeași 
prieteniă, ne amuseză și influiu- 
țeză în tinerețe și ne mângăiă la 
bătrânețe.

Omenii de multe ori cunoscă, 
că suntă înrudiți cu spiritulă din 
predilecțiunea comună, ce-o au 
pentr’o anumită carte, precum de
vină amici prin comuna admirare 
pentru ună ală treilea. Ună vechiu 
proverbă 4ice: Iubesce pe cânele 
meu și mă vei iubi pe mine. Der 
acesta se pbte 4i°e cu mai multă 
dreptate despre carte; ea este o 
mai bună legătură de unire, căci 
deșteptă aceleași cugete și sâmțiri. 
Noi trăimă în carte și autorulă 
trăiesce în noi.

Hazlitt 4i°e prin urmare: Căr
țile pătrundă în inima nbstră, ver
surile poetului străbată vinele nos- 
tre. Noi le cetim ă în tinereță și 
ne aducemă aminte de ele la bă

trânețe. Noi cetimă într’ânsele’ 
pățaniile altora, și ni-se pare ca 
și când le-amă pățită noi înșine. 
Se potă căpăta pretutindeni cărți' 
bune și nu scumpe (?). Noi respi- 
rămă aerulu, care respiră din cărți. 
Avemă să le mulțumimu totă ceea 
ce trece peste barbariă.

O bună carte este de multe- 
orl cea mai bună moștenire a 
unei întregi vieți, fiind-că cuprinde 
tote ideile cele bune, ce le-a năs
cută acea vieță, căci lumea unui 
bărbată este mai cu semă lumea 
cugetăriloră sale. Sir Philipp Sidney 
4ice: Nu este omulă nici-odată 
singură în societatea unoră bune 
cugetări. — Asemeni cugetătl potă’ 
deveni în timpuri de ispită â • 
gerii noștri păzitori. Ele conțină 
și germenele fapteloră bune, în 
cari caută a se manifesta cu
vinte bune.

In cărți este o suflare de in- 
mortalitate. Ele suntă cele mai 
neperitbre producte ale spiritului 
omului. Orațiu le numesce „mai 
dăinuitbre decâtă arama" ; Ovidă 
4ice, că poesia sa nu-o pbte 
nimici nici mănia lui Joe, nici 
sabia, nici foculă, nici dintele mis- 
tuitoră ală timpului. Templuri, 
tablouri și statue se dărîmă și 
strică — cărțile rămână, ca Ho- 
meră, Vechiulă testam entă și al
tele. Timpulu nu pbte se birue 
asupra ideiloră mari, cari astă4i 
suntă totă asa de juvenile ca 
înainte cu mii de ani, pre când 
productele mediocrității le duce 
cu sine fără de milă.

Cărțile suntă der în genere cu 
atâtă mai bune, cu câtă suntă 
mai vechi, adecă cu câtă s’au 
probată timpă mai îndelungată. 
Nu mai trebue se-o spunemă, că 
acesta nu privesce cărțile de sciințe 
specialiste; căci în ce privescescru
tarea specială, timpulă nostru a 
ajunsă mai departe ca ori și care din 
timpurile de mai înainte. Sub cărți 
mari înțelegemă ceva mai multă 
ca ori și ce felă de colecțiunl de 
materiă bine îngrijite: voci ale 
spiritului, care vorbesce cătră spi- 
rită, îlă redică, îlă curăță și îlă 
lărgesce. (Va urma.)

A.FTECEOTÂ.

Sântulă Haralainiiie și limba wnrescâ.
Se spune, că în vremile din urmă, 

de când adecă compatrioții noștri și din 
stâncile Carpațiloră vrău sâ facă Unguri, 
s’a întâmplată, că Sântulă Petru, credin- 
ciosulă purtătorii ală cheilorii raiului, 
obosită de povdra aniloră, se urî de 
slujbă și într’o bună diminâță mergendă 
înaintea feții lui Dumne4eu, dise ast- 
feliu :

■— Am venită, prea slăvite Ddmne 
și stăpâne, sâ ’ți mărturisescă, că apă
sată de cjilele bâtrânețeloră, nu mai am 
putere sâ împlinescă slujba, ce ml-ai în- 
credințat’o; te rogă deci a mâ deslega 
de ea și a’ml rendui o pensiă pentru 
anii de odihnă.

— Bine, 4’se Dumnedeu, puțină 
cam surprinsă, eu n’așl avă nimică în 
potrivă, der nu sciu pe cine sâ aflu, care 
sâ împlinescă așa de credinciosă slujba, 
cum ai împlinit’o Sânția Ta?

— Decă nu-țl va fi ou supărare r 
Domne, 4’se Sân-Petru umilită, am 
aflată eu pe unulă, care ar fi îndu
plecată a lua asupră’șl sarcina slujbei 
mele și credă, că o va împlini cu scum- 
pâtate.

— Cine e acela? întrebă Dumne4eu) 
sfântulă.

— Este Sântulă Haralampie, răs
punse Sântulă Petru închinându-se, a. 
venită cu mine și așteptă aici afară.

— Sâ vie în lăuntru, porunci Dum- 
ne4©u.

Haralampie întră, er Dumnedeu îi 
grăi astfelă :
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— Etă, sfinte Haralampie, Sânția Sa 
de aci (arătândă pe Sân-Petru) obosită de 
greutatea bătrânețeloră, cere să’lă deslegă 
de slujbă și să-lă pună în pensiă, și toc
mai îmi spune, că ai fi înduplecată a 
intra în slujbă în loculă Sânției Sale și 
îți vei da silința să o împlinesci cum se 
cade, ce dicl la aceste?

— ț)ică, preaslăvite Ddmne, răs
punse Haralampie cu mare umilință și 
închinându-se pănă la pămentă, că din 
parte-mi primescă bucurosă în îngri
jire cheile raiului și îmi voiuda totă si
lința să portă slujba cu cinste și omeniă, 
numai câtă este o pedecă la mijlocă, 
oare mă pune pe gânduri, fiindu’ml temă 
să nu mă încurcă....

— Care e pedeca aceea ? întreba 
Dumnecjeu.

— Nusciu unguresce, răspunse sfân- 
tulă cu dre-care șovăire.

— Atâta ’i totulă... O, dăcă numai 
aceea e pedeca, dise Domnulă cu ună 
zîmbetă pe buze, poți să primescl slujba 
fără de nici o frică, căci la raiu puțini 
vină și intră în elă de aceia, cari grăescă 
pe pămentă acăstă limbă........................

Comunicată de :

Silvestru Moldovanu.

mijlocă ciotă, unde ajunge, să te fe- 
rescă sfinții14..

Elă adecă îșl pusese căciula pe mo- 
jară și când o luâ, luâ și cuiulă moja- 
rului cu ea. Koevary.

MULTE SI DE TOTE.
J

HIGIENA
Bursa de mărfuri lin Budapesta dela 16 iulie 1890.-

POVEȚE.I

Curățirea covoreloru și îmbrăcămintei 
mobileloru.

Mai întâiu să perii bine obiectele, 
pe cari voescl a le curăți, pentru ca să 
scoți prafulu din ele; apoi să faci zâle 
de săpună venețiană, cu care să speli 
bine obiectele de curățită. După aceea 
să speli săpunulă de pe ele cu apă cu
rată, să disolvl Alaun (petră acră) în 
apă ferbinte (la 3 litri de apă 15 grame 
Alaun) și apoi cu fluiditatea acesta prin 
ajutorulă unui burete să speli obiectele, 
cari după ce se voră usca, îșl voră că
păta erășl colorea loră de mai înainte.

Pentru durere de dinți.
Celă mai bună lăcă pentru 

de dinți este: Să speli gura cu 
țiune!; de o parte canforă și optă părți 
cloroformă.

durerea 
o solu-

Din traista cu minciunile.

Dracu'n căciulă.
Era în duși răi Filimie Nojiță, pe 

când lelea Uța, o sabiă ascuțită, începe 
a-lă cihăi ca pe cățelulă celă ciungă.

Nojiță mâncată de daraverile mu
ierii, asculta, u’asculta, cele mai multe le 
lăsa pe lângă ureche; der cum Domne, 
lelea Uța să mai înceteze cu melița?!

„Tu moră’n ventă44, dise Nojiță că
trănită, că nu mai ajunge la uscată cu 
ea, „ține-țl pupăza, că de-o fi să-ți pună 
eu pază, frică mi-e, că ți-oră prodi stă
pânii de-acasă44.

Vorba asta se prinse — miră-te, ca 
nuca’n părete, ceea ce făcea, ca Nojiță 
întregă cumpătulă să și-lă perdă.

„Las’ tu capă de dracă, că o să 
te învăță eu cum se tămâiază sfinții!44

pice și ridică căciula de pe vetrița 
cuptorului și svîrrr cu ea în capulă 
muierii.

Nu seiu cum se făcuse, că odată o 
•și năpădește sângele, eră sângele drep
tate cere; deci, sângiosă, cum era, du-te 
tu la județă.

Județulă, capă de ispravă și um
flată de dreptate, îi înfățișeză pe amân
doi, apoi întrebă:

„Și cum se pdte, dumneta, Filimie 
Nojiță, să spargi capulă muierii cu că
ciula ?“

„D’apoi așa, domnule județă, cins- 
tesoă fața dumitale, că a fostă dracu’n 
căciulă44.

Județulă se uită când la unulă, când 
ia altulă și dă din umeri.)

„Și nu mi-ai pute spune cum era 
. acelă dracă ?u.

„Pentru ce nu?“ răspunse Nojiță, 
.„decă poftești âtă: la capete botă, la

Sinuciderile la cei vechi.
Ună profesoră italiană, Bardone, : 

care se ocupă cu cercetări istorice, cjice, 
că în evulă vechiu numărulă sinucide- 
riloră a trebuită să fiă mai mare, fiind
că după conceptulă celoră vechi omulă, 
care voiesce să se sinucidă, are lipsă de 
o mare virtute. Cei trei profesori mai 
de frunte ai academiei eline, precum și 
mulțl dintre discipulii loră, au murită 
prin sinucidere. Chrysipus, Archesilaos, 
Karneades și Socrates s’au sinucisă; stoi- 
culă Cato a cetită mai înainte „Phae- 
don“-ulă lui Plato și apoi s’a sinucisă. 
învățătura ciniciloră se esprimă oâtă se 
pote de bine în sinuciderea lui Diagones, 
care cu ocasia jocuriloră Olimpice s’a 
arsă pe sine dimpreună cu Silpoval și 
Peregrinus. învățătura Stoiciloră a avută 
de efectă ună șiră lungă de sinucideri. 
Epooa tristă a sinuciderilor^ însă și-a 
aflată culmea în răsboiulă civilă, oare 
a precedată suirei pe tronă a împăra
tului Augustă și acestă epocă nu s’a 
sfîrșită decâtu după căderea imperiului 
romană. Sinuciderile au fostă lăudate 
la cei vechi de oratori, poeți, filosofi și 
istorici și ele deveniseră în Roma o ade
vărată epidemiă. Zeno, capulă stoiciloră, 
s’a sinucisă, fiind-că și-a ruptă ună de- 
getă când a cădută odată. Cato, Scipiu, 
Pompeiu, Brutus, Cassius, și alțl renu- ' 
mițl Romani, au murită prin propria loră 
mână. Hegesippus vorbi într’o di despre 
sinucidere cu atâta însuflețire, încâtă în- 
trega mulțime, care îlă ascultase, s’a 
sinucisă în aceeași di, er regele Ptolo- 
meu l’a oprită să mai vorbescă despre 
sinucidere. Epicureii, de și epicurei, to
tuși propagau idea sinuciderei și Lucre
tius, care înălța epicureismulă grecescă 
prin versuri latine, s’a sinucisă când era 
de 48 ani. Diodor și-a tăiată gâtulă, er 
Petronius, poetulă orgieloră romane, și-a 
tăiată vinele și a murită după-ce i-s’a 
scursă totă sângele.

Căldura în America.
Pe când în regiunile Alpiloră ninge, 

sosescă soiri din America despre căl
duri extraordinare, ț)iarele americane 
scriu următorele: Căldura în partea ves
tică este de totă canibalică și mii de 
omeni și de animale se prăpădescă din 
causa ei. In Burlington se urcă termo- 
metrulă în umbră pănă la 106 grade, în 
St. Louis pănă la 104 grade, și în alte 
cetăți din partea vestică, ca Cincinnati, 
Milvankee, Indianopolis etc. la 100 grade 
Fahrenheit (100 grade Fahrenheit=561/2 
grade Celsius = 44*/ 2 grade Reaumur.) 
Căldura cea mai mare se pare, că e în 
Chichago. Acolo temperatura ridicată 
nu scade nici noptea. Sute de persone 
moră de însolațiă și mii se bolnăvesoă. 
Caii cadă morțl înaintea trăsurei, 
crările au încetată. Abia acum 
pută să soadă căldura.

*
Pressa In Japonia.

Cea mai mare desvoltare 
pressa în Japonia se pote vede 
mătdrele date: se publică aotualmeute 
în Japonia peste 500 diare din cari 200 
cotidiane. ț)iarulă, care are celă mai 
mare tiragiu este: „Itâsăritulă Soreluiil 
împrimându-se 60,000 esemplare în 8 
pagine, formată ca aid diarului englesă 
„Times.14

a

Cementultt ca remediu în contra tifn- 
sului (Iingorei.)

Esperimentele, ce s’au făcuta la 
Parisă în institutulu D-rului Pasteur cu 
baccilula tifusului de a se găsi una 
mijlocă, care se distrugă acesta fllagela 
teribilă, au avuta una resultată destulă 
de îmbucurătoră. S’a constatată adecă, 
că esența de cementă ar fi ună bună mijlocă 
de a face^ ca baccilula tifusului să se 
nimicescă încă în germine.

Asistentula lui Pasteur, Chamber- 
land a făcuta esperiență în presența 
mai multoră specialiști și a avută bune 
resultate.

E constatată, că necurățeniile sunta 
conducătorii cei mai buni, suntă căile 
cele mai sigure ale morburiloră atâta 
endemice, câtă și epidemice. Apa, care 
nu presintă ună gradă de curățenia des
tulă de mare, întroducendu-se în orga- 
nismulă omului, provocă o mulțime de 
b61e. Unulă din morburile periculose, 
cari se transmită prin apă este și tifu- 
sulă.

Tifusulă, care la începută e chiar [ 
numai endemică pote deveni o epidemiă, 
decă nu se iau măsurile necesare pen
tru distrugerea baccilului lui.

Mijlâce bune în contra răspândirei 
tifusului suntă: curățenia corpului, 
feloră și a locuințeloră, apa de 
trebue să fiă bine filtrată. In 
când se presintă cașuri de tifusă, 
împrăscie prin odăile locuințeloru 
de cimentă, care în momentulă de față 
e socotită ca ună bună remediu omo- 

| rîtoră ală baccilului încă în starea sa de 
germine.
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*
încă unu meritu.

Oe, ești decorații ? Ce faptă ai să- 
vîrșită ? — Ei, scumpulii meu, am făcuta 
— pașii necesari!

*

Intre doi bețivi.
A: Ești una bețiva ordinara. — 

B: D-ta ești una bețiva extra - ordi
nara.

Prețulil per
100 ohilogr..•fi M

Sem. de trif.

cB H
s. dela pănă,

Grâu Bănaxenesciî
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
78

7.95
7.90
7.95
7.80

8.—
7.95
8.-
7.9C

SSmințe vechi 
ori nouă

BOÎUlfi

a! ^5 
tn a 
£ M

CO <D o 2.

Prețulii per
100 cliilg-r.

dela pănă
Săcară
OrzH
Orză 
Orză
Ovăsă
Cucuruză 
Cucuruzi 
Cucuruză 
Hirișcâ

Nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60.62
62.64
64.66
39.41

75
73

EâîT

8.20
5.25
5.10

5^50

6.10

b’so
5.30
5.20

1
| 5 75

Produote div. S o i u 1 i
Cursulii

Luțernă. ungur, 
francos â

dela

50.—

Tergulâ de rîmători din Steinbruch. La 14 
Iulie n. starea rîmâtoriloră a fostă de 163.856 
capete, la 15 Iulie au intrată 452 capete și 
au eșită 685 remânendă la 15 Iulie ună nu
mără de 163.750 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela43 cr. pănă la 44— cr. 
marfă ungurâscă tinerăgrea dela 46—cr. pănă la 
46*/ 2 cr., de mijlocă dela 46'/2 cr. pănă la 47*/ 2 cr. 
— wsrfrd dela 47— cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
țSrăn^scă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocă dela 46 cr. pănă la47’/2cr. ușoră dela 
47— cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România 
de Balcony grea dela — cr. pănă la — cr, tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serMscă grea dela 46—46 ’/2 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46—46*/ 2 cr. transito- 
ușoră dela 46—47 cr. Porci îngrășațl de uni 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4l/2.

CarsHtâ Îs bar sa de Viena
din 18 Iuliu st n. 1890.

Renta de aură ............................
Renta de hârtiă5°/0.............................
(mprumutulă căiloră ferate ungare -

aură......................................  — -
dto argintă............................

Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aură austriacă.......................
Losurl din 1860 .......
Acțiunile bănceiaustro-ungare - * 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Salbenl împărătesei- ...... 
Napoleon-d’orI.......................................
Mărci 100 împ. germane .... 
Londra 10 Livres sterlinge.................

102.05
100.05

116 50
97.30
89.40

109.20
139.50 
980.— 
346.25
303.50

5.50
9.24

67,0^
116.45

83
blO 
o 
a
o

s

P-
£
-+->■

n
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Său
Prune

h
Lictară

n
Nuci
Gogoși

Miere

Ceară
Spirtă

»

roșiâ 
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventatâ 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenesc^ 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

28.—
43.—
5.—

51.—

33.—
43.50

5.25
51.50

40.50
49.—
35.—

41.—
50.—
36.—

21.— 22 —

125.
12.75
14.75

126.
13.—
15.25

Bursa din Bucuresci din 16 Iulie.

"V aloxi

Rentă română perpetuă 1875
Renta română amortisabilă . .

dtto....................................
Renta rom. (rurale convertite) 
Oblig, de stată C. F. Române 

idem
imprumutulă 
Imprumutulă 

idem 
idem

idem .... 
Openheim 3866 . 
Oraș. Bucuresci .

idem din 1884 
idem din 1890

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 
Credit fondară rurală ....

idem idem .... 
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci

idem idem ....
idem idem ....

Credit Fonc. Urban din Iași. . 
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

Banca Națion. uit. div. 82.15 
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 25 
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 
Societ. de Constr. uit. div. . 
Societ. de Hârtie uit. div. . 
Agio în Bursă..........................
Rubla de hârtie.....................

Banca Națion. a României 
Scompt..........................................
Avansuri pe efecte .... 
Avansuri pe Lingouri . . . ’

°/n
5°/o
5%

6°/o
6°/o
5%
8°/o
5%
5°/o

7 o 
5°/o 
7°/o 
6% 
5% 
5°/o 
10 fr
V.N.
500
200
200
500
250
250
100
200

6—
7°/o
7°/o

1200.—
314.—

o.o-

Editorii și redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Nr. 7959—1890. 381,2—1

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulă predărei lucrăriloră 

asupra clădirei unei umblători dimpreună 
cu ună pissoirîn casa sfatului lângă turnă, 
precum și spre scopulă clădirei unei case 
forestierale dimpreună cu ună grajdă în 
Nou, se va ține în 28 Iulie a. c. înainte 
de prânzii la 11 ore o pertractare de 
oferte în scrisă.

Se invită deci fie-care reflectantă, 
de a’șl așterne la oficiulă orășenescă eco
nomică, pănă la amintitulă termină, ofer
tele scripturistice, sigilate, provădute cu 
ună timbru de 50 cr. și cu ună vadiu 
de 5%.

Ofertulăsepote estinde asupra ambe- 
loră lucrări seu numai asupra uneia din 
aceste. Suma de rebonificare, ce se pre
tinde, este de a se aminti în litere și 
țifre. Ofertulă are ca să conțină dechia- 
rațiunea, camcă oferentului ’i suntă con- 
dițiunile cunoscute și că se supune loră.

Condițiunile de oferte și cele con
tractuale, precum și preliminariulă și pla- 
nulă, se potă în decursulă dreloră oficidse 
examina la oficiulă orășenescă economică.

Brașovă, în 11 Iulie 1890.

MajistraH orașenescu.
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ATENTE
pentru invențiunl noue îngrijesce a le do
bândi în tote statele biroulti de patente 

LUDWI& l BBNEDEK & CÎ8.
Budapest, Iluseiiiii-King, 1®. 

recomandată de cătră înaltul Ministeriu pentru 

încrederea inventatoriloru.

No. 54-1890.
of. parochială.

Licitațiune minuendă.
Pentru acoperirea din nou cu tinichea 

(pleu) a turnului dela biserica română, 
greco-catolică din comuna PinticQ (Szâsz 
Pentek), protopopiatulG Faragăului, co- 
mitatulG Clușiului, cerculG Tecei, prin 
acesta se escrie concursă de licitațiune 
minuendă pe 1 Augustii a. c. la 10 ore 
a. m. cu prețulQ de eschiamare 500 fl. 
v. a., conformG cu ordinațiunea consis
torială ddto 3 Augustă 1889 Nro. 2612 
și cu preliminariul^ de spese.

AtâtG oondițiunile, câtG și prelimi-

Dela hoteluln „La Coronă? pleoă 
acestG omnibus la ZizinQ în fie-care di 
la 7 ore dimineța] dela ZizinG la BrașovG 
la 8 ore săra.

PrețulG de călGtoriă pentru o per- 
sonă este 40 cr. încolo și totG atâta înebee.

Bilete se capătă în hâteluln La Coronă. 
Cu stimă

Rab lânos,
382,2—1 proprietară de deligență.

Anualii peste 500 obțineri ie patente.

nanulO de spese, se potti vede la sub- 
scrisulO președinte alo curatoratului bi- 
sericescO.

Numai aceia dintre concurențl voră 
pute licita, cari vorG depune unQ vadiu 
de 10°/0; totG asemenea și cei cari vorG 
trimite oferte ; numai acelea se vorG con
sidera, cari vorG 6 provâcjute cu acelG 
vadiu.

Representanța bisericescă ’șl reservă 
dreptulG a alege dintre concurențl, pe 
care va voi.

PinticHy în 10 Iulie 1890.
Teodorii Domșia, 

parochti gr. cat. și președ. 
curatoratului bisericesciî.

I tlairswlft plebei ISh'fâ.ș©'*  ®
din 19 luliu at. n. 1890.

9.21 7Bnd. 9.23 
9.10
9.22 

10.45
<.45 
5.42

101 
s9.50 

134.—
56.80 .,

Bancnote romanesc! Onrop. 
Argintă românescă - 
FiApoleon-d’orI - - •
Lire tur cos ci - - -
Imperial! .... 
GoJbinI
Scria, fono. „ Albinau6"/6

- , n
Ruble ruseacl - 
Mărci germane 
Discontulă 6- Tq

n

II 
n

pc and.

>• 

n

ll 

o

n 
<» 

i •

9.15
9.24

10.50
9.45
5.48

135.-
5710

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Premiat Ia tote esposițiunile cu medalii de argint. |£|LUSTRULu CELU MAI MARE!NEBRU CELU MAI ÎNCHIȘII!
Să produce întrebuințândG veritabilă si cu renume cnnoscutulG 

INDIGO-OEFLLAGK WICHSE 
eare garantGză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui 

IOHAO PARGER
Viena I, Sciiulerstrasse ZSTr. 7.

.Mai departe se află acolo escelentulG :
LONDONER STIEFELLACK

(Xjacio. pezxtrix ciszae) 
care nu strică pelea și se pote spăla josG cu apă caldă, în sticluțe 
de cinci mărimi. Cea mai bună

ALIFIA PENTRU CONSERVATO PELEA
(Xjeta.er-Coziser-virixxxg-s-Sal'be)

în cutiore de lemnă și de tinichea. CelG mai bunG lacG pentru pele 
și hamuri, Iaca pentru aurittt, pentru apretarea de pele, Iacii pentru 
podim de cualitatea cea mai bună. 331,12—9
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||| Premiat la tote esposițiaiBosle eu medalii de argint. |Mersulu tremmlortL
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilă din .1 Iunie 1890

3Sudap esta—Predeal® Predealâ—ISodapesta ®.-Pesta-Arad®»Teiuș ITeiwș-Aradii-SS.-Pesta Copșa-mflc&—Sibiiu
Trenii 
acoele- 

rată.

Trenă 
accele

rată

Tren de de 
per- 
sdne

per- 
s<5no

Trenă 
accele
rat u

Trnnă Lrsrin -premie 
de

pers.
accole- 
rată.

i

por- 
adno

Trend 
accele
rată.

Tronu 
de 

pers.

Trend 
de

P0T9.

Trenil 
accele

ra tu.

Tronn 
de 

pers.

Tren A 
do 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd 
B6v
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirb&u 
Nădășel

3 25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.-
4.05
5.46

7.11
7.41
8.16

Clușlu I
Apahida
Ghlrlș
Cucerdea
Uiora
Vințulă de susft
Aiud

Teinșu

Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole
SigliișOra
Hașfalău 
Homorodu 
August inii 
Apața 
Feldidra

Brașov!)

Tirnișă
Predeal»»

BucurescI

I 
I

4.26
4.58

9.05
9.35

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenu 
de pers 

10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

~22
6.38
6.59
7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14 --------
6.45 12.08!

113..

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6,11
tj.zB
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31 Oradea-mara

BucurescI
Predealâ
Tirnișă

Brașov!)

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodti 
Hașfalău 
Sighișăra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

ificăsasa
Biașiu 
Crăciunelă

Teiuștt

Ai udă 
Vințulă 
Uidra
Cucerdea 
GhlrișO 
Apahida

I

I 
I

J 
I

7.55
1.08
1.37
2.13
2.4 >
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.4R
6 48

7.22

7.51
7.58
8.15

de susă

Clușiu

Nădășelă
Ghîrbău
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia
Bratca
R6v
Mezb-Telegd

I
P. Ladăny

11.23' Szolnok

ISudapeițiîa

Viena

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1 36
2.01
2 08
331
5 11
i.io
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
0.47

“6.3b
8.12
8.47
9.29

L0.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.64
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.61

1.55
2.25

li
4.45|! Viena

9.41
10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

Szolnok

Arad ii I 
f

Glogovață 
G-yorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Qurasadu.
Ilia 
Branicic8
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotă 
Vințulă de josu 
Alba-Iulia 
Teiușfi

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08'
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56 
11.13 
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
7.20

8.-

2.-
4.20
8.10

h2.20
= 2.34
s3.05
=3.23
’3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.68
5.16
5.38
5.53

~6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25,  ̂eiuști

Alba-Iuiia
Vințulă do io să 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicîca
Ilia
Gurasada 
Zainu 
Soborșină 
Berzava 
Ootiopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gvorok 
Glogovaț

9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6 52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Aradu I
Szolnok
Budapeaia

Viena

5.49

=•6.24
i6.53
F7.06
7.45

11.51
1.55
“20 1.40

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
8.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05

5 50

Copșa-mlcft
Șeica mare 
Ldmneșă 
Ocna
Sibiiu

Tr, de p.

4.05
4.35
5.16
5.47

6.10

■r. di p.

10.47
11.17
11.58
12 29

12.52

Sil>ii3a-®©pșa-micft.

7.45 
8.05
—

Simeria (Piski)-IPetroșeiiI EBetr«^eni-Simeriia(Piski)
I

T. d. p. T, omn. î5. omn.| T. omu. T. omn.
Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banițe 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33Orivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșenl 12.- 4.02 8.15 Siiuoria 10.20 2.47

Arad®—TimișĂra

T. omn.

4.03
4.49
0.24: 

~6Ă)4
6.43
7.28
8.—

Timlșora—Arad®
■■ T. omn. T. omn. l" omn.

Aradfi 6.18 4.18 Timișdra 6.30
Aradulă nou 6.40 4.40 .Merczifalva 7.23
N6meth-Săgh 7.05 b.Oo Orczifalva 7.49
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09
Timlșăra 9.04 6.50 Aradu 9.25

T. omn*

1.10
1.59
2.19
2.46
3.03
3.41
3.55

6.0c Crlftirișu—Turda

ftlureșA-I/udoști-^istrița j| Oistrlța*-91ur«ș®-l,udoț®
'I

Turda—fekirișu

Murfișă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

|T. omn.;i
Bistrița
Țagă-Budatel<jcă

flhirlși) 
Tarda

7.40 10.50 3.56 9.30 Turda
8.— 11.10 4.10 9.50 Ghirlșă

a.2.0
8.40

1 6.05 9.40 2.40|
6.25 10.- 3.-1

4.
6^48
g jgl Murășă-Ludoșă

T. omir,

1.16
4 50

Sighișâra—i^dorlaeiu Odor iieiu—Sighlșdra.

Sibiiu
Ocua 
Ldmneșă 
Șeica mare 
Copsa-micâ

Tr. omn,
7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. de p.
4.34
4.58
5.25
5.55
6.2U

Tr. do p;
9.50

10.14
10.40
11.10
11.35

Ciicei*dea  -OșorlteSu 
lltegMmaaiH săsesc®

Cucerdea
Cheța
Ludoșă 
tf.-Bogata 
Iernută
Sânpaulă 
Mirașteu

Oșorhelu ■

Tr. do p.
2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50

Tr. de p.
8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

Tr. omn.
2.56
3.29
4.06
4.15
4.54
5.10
5.34
5.35

Reghinul-săa.1. ... 7.2b 7.-

Kegl&inul® sfcsescu- 
flUswlHeiai-Cwcerilea.

Reghinul-săs.

Oșorhelu

Mirașteu 
Sânpaulă 
iernută 
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheț»- 
Cucerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9 35
9.51

10.23

Tr. do p.
8.25

10.-
5 54
8'1-4
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8 25

Tr. de p.

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-SJu8ed.

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedăra

Tr. omn.
4.-
4.21
4.50

KJnied.-QiMaeria (Pisk.).

7 21 Sightșdra 
lOdorheiuNota; Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză drele de nopte.

1 ipOjțriăUa A. Brașov,

fa.—{11.25 iQdorheiu
7.49| 1.50||Sighiș6rA

Uniedăra
«orna

10.52 5.28 Simeria
8.40 2.4b

9.2'-
9.53

LOB


