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Brașovu, 14 Iulie st. v.
Nu de multu o fdiă maghiară 

oposițională din Clușiu a cțisu, că 
pressa naționalitățiloră este unu 
isvoru de pericule pentru „inte
resele naționale maghiare*.

Der, flise aceeași f6iă, (Ellen
zek nr. 132), ce puteți începe cu 
acestă pressă, pe câtu timpii ea 
se bucură de libertatea constitu
țională? Ce? nu cumva voițl să 
o nimiciți prin aceea, că veți în- 
întroduce administrația de stată 
și veți face ca în viitorii funcțio
narii comitatensi se nu fiă aleși, 
ci numiți de guvernă?

„Domnii procurori regescî“ — 
adauge numita foiă—„suntă totu 
domni numiți de guvernă. De ce 
nu ajută ei? Pentru că nu potti, 
deorece pressa este liberă. Ei bine, 
voițl se îndreptați acestă lucru? 
Voițl mărginirea libertății pressei, 
ori voițl se ciuntați unii orga- 
nismă ală vieței publice? Voițl 
se tăiațl unii piciorii ală corpului, 
pentru că la degetulă unui pi
ciorii este o bătătură?11

Bagă semă, că domnii procu
rori regesc! tocmai acesta o voiescă, 
pentru că nemulțumiți cu resulta- 
tele dobândite pănă acuma în pri
gonirea libertății pressei române, 
s’au hotărîtti a începe o nouă cam- 
paniă în contra ei.

Nu puteți face nimicii—strigă 
d-lă deputată Bartha în „Ellenzek" 
— căci pressa e liberă!

Domnii procurori regesc! însă 
au alte idei despre ceea ce potii 
și ceea ce nu potu, au alte idei' 
despre libertatea pressei, căci ca 
și când arii fi luată cuvintele foiei 
din Clușiu ca o imputare, că suntă j 
prea îngăduitori, ei s’au grăbită a 
intenta din nou processe de pressă 
foiloru române din Transilvania.

Și domnii procuror! au mare 
grabă de a dovedi, că cu totă „li
bertatea constituțională a pressei", 

de care, după „Ellenzek", ar fi să 
ne bucurămu cu toții, fără deose
bire de naționalitate, ei au cea 
mai mare bunăvoință de a delă- 
tura închipuitele primejdii, ce ame
nință „interesele naționale ma
ghiare” din partea pressei națio- 
nalitățilorft și în deosebi a fliare- 
loră române, căci directorulă și 
unulu din colaboratorii interni ai 
fdiei nostre au și fostă citați îna
intea juriului din Clușiu pe fliua 
de 2/14 Augustă a. c.

Este forte riscată ceea ce face 
„Ellenzek," când deoparte ne asi
gură, „că pressa eliberă," de altă 
parte declară pressa naționalită- 
țiloru nemaghiare en bloc, fără de 
nici o deosebire, ca periculăsă na
ției maghiare.

Este lucru riscată în ce pri- 
vesce afirmarea că avemă liberta
tea pressei, căci ne dă se cunos- 
cemă, că ffiia memorată maghiară 
are în vedere numai și numai li
bertatea, de care se bucură ea și 
sbțele ei, cari ațiță mereu și cu 
tbtă puterea în contra nostră, fără 
a fi trase vreodată la răspundere, 
și câtă pentru pressa nemaghiară 
constată numai, că nu merge ca 
pentru ea și numai pentru ea se 
se ’ntroducă censura din vremile 
lui Bach, ci treb.ue să fiă și ea 
suferită... pănă când le va plăce 
domniloră procurori.

S târnă rău însă cu „pressa li
beră" decă foile nemaghiare suntă 
numai suferite. Acesta o voră 
concede-o și gazetarii maghiari 
dela „Ellenzek."

In fondă, „Ellenzek", vrendă 
să constate, că pressa naționalită- 
țiloră nemaghiare este o calami- 
mitate pentru Maghiari, n’a făcută 
alta decâtă a incuragiată pe dom
nii procurori, de a o prigoni din 
nou.

Der ce să mai flicemu de 
„Ellenzek", când cu inima sfâșiată 

a^trebuită să vedemă, că chiar și 
din mijloculă nostru se ridică vociîn 
contra fliaristiei române și a ati- 
tudinei sale.

Amintimă aici numai faimbsa 
circulară a Archiepiscopului din 
Sibiiu și declararea din urmă a 
părințiloră din consistoriulu ora- 
dan, că, ,nu consemt1 ‘ cu toile române 
în cestiuneagimnasiului din Beiușă.

Decă domnii procurori în ze- 
lulă loră, de a feri „interesele na
ționale maghiare" de peri culele 
închipuite, s’au aflată îndemnați 
a porni o nouă campaniă în contra 
fliareloru române, de sigură, că 
acele enunciațiuni durerme n’au 
contribuită a le stempăra mânia 
și a-i face să respecteze mai multă 
libertatea de pressă.

Grele vremuri străbate afli presa 
română din Ardelă, când se vede 
deodată pusă între două focuri.

De dușmani ne vomă sci feri, 
der cine să ne ferescă de ai 
noștri."

Cu t6te acestea nu vomă pierde 
nici ună momentă curagiulă pen
tru lupta sfântă ce o purtămă; 
suntem ă și rămânemă tari în con- 
sciința ndstră. că todeuna numai 
pentru dreptate și adevără amă 
stăruită, că nu ne-amă abătută 
niciodată din cărarea, ce este pres
crisă cetățenului pătrunsă de da
toria sa, într’ună stată constitu
țională.

Și flice-se, că trăimă într’ună 
astfelă de stată și „că nebucurămă” 
de libertatea constituțională a 
pressei !!

ZEBe'vista, politică,.
Dinăuntru. Au isbutită guvernulă și 

organele lui a da o lovitură de morte 
instituțiunei comunității de avere a gră- 
nițerilorît năseudenî, de ce să nu le suc
cedă a nimici și instituțiunea comuni
tății de avere a grănițeriloru caransebe- 

șerii, cimentată cu sângele vitejiloră gră- 
nițerl români vărsată pe câmpurile de 
bătaiă? Așa și-au gândită ei și au și în
cepută să sgudue temeliile comunității 
de avere caransebeșene. Fișpanulă Ja- 
kabffy a găsită cu cale să critice pur
tarea comitetului, pe ai cărui membri 
îi tracteză ca pe nisce funcționari co
munali ; să-i impună comitetului, ca în 
afaceri de disciplină să însciințeze mai 
ânteiu pe viceșpanulă și hotărîrl să nu 

i aducă în meritulă lucrului; ba tdte ho- 
I tăririle privitore la relațiile de avere, la 
contracte, seu la alte afaoerl să le aș
tern ă spre aprobare autorităților^ comi- 
tatense. In contra acestoră disposițiunl 
volnice comunitatea de avere a protes
tată, der ministrulă a aprobată volni- 
ciile pașalei comitatului, amenințând^ chiar 
comunitatea, că o va desființa. „Pești Naplo" 
o spune curată, că e vorba de a se face 
acelașă lucru, ce s’a făcută cu averea 
Năsăudeniloră și impută guvernului, că 
n’a sdrobit’o pănă acum, cu alte cuvinte, 
suntă minciuni tdte câte le scriu -foile 
ungurescl și le impută regimulă’ și sa
trapii lui comitetului comunității de a- 
vere, că acesta ar folosi banii și influința 
lui pentru „agitațiuni naționale“, ci e 
vorba d’a li-se lua Româniloră caranse- 
beșenl dreptulă de a dispune liberă și 
neîmpiedecați de averea loră, e vorba 
de a face ca cu timpulu să nu o mai 
pdtă folosi în interesulă culturei loră 
naționale.

Dinafară. O scire sensațională aduce 
„Kreuzzeitung" din Berlină. Se cjice, că 
între ministrulă rusă de resbelă d. Va- 
novsky și între bărbații conducători ai 
Franciei se face de ună timpă încoce 
ună întinsă schimbă de scrisori și depeșl. 
Se crede, că e vorba de stabilirea base
lord pentru o alianță între Francia fi Rusia, 
de aceea ministrulă rusă de răsboiu a 
intrată în corespondență cu ministrulă 
francesă de răsboiu, d. Freycinet, și cu 
generalii francesl Saussiere și Mirabele.

„Echo de Paris" spune, că minis
trulă francesă de resbelă ar fi dată ot-

FOILETONULt „GAZ. TRANS."

Florea din. Erenta,
Novelă de F. de Gaudy.

In nici ună ană, de când țină minte 
omenii nu au fostă tinerii din Padua, 
adecă d-nii studențl ai renumitei univer
sități, atâtă de temători de Dumnedeu, 
ca în anulă 1808.

Nu vrâu să clică doră, cămai înainte ti
nerii din Padua ar fi fostă ateiști, der evla
via loră nu semăna cu a celorlalți omeni 
cinstiți, ci era de o natură originală. Causa 
acestei abateri, credă, că am aflat’o în 
aceea, că pentru doctorii în dreptă și în 
filosofiă, fliua de 24 de dre e prea scurtă; 
cum pote veni ună tânără la biserică să 
se roge, când elă petrece o jumătate de 
c|i jucândă cărți, er cealaltă jumătate 
de di o petrece prin birturi. Anulă 1808, 
după cum am spusă, aduse cu sine o 
metamorfosă (schimbare) fericită în toți 
aceia, cari erau supuși torturei de a se 
rade odată pe săptămână.

La unspredece ore era vechiulă Colegio 
del Bo părăsită și roiulă eleviloră în- 
cunjura statua equestră a generalului 
Gatamelata, apoi pe piața Sânt’ Antonio 
se îndesau pe ușița bisericei și umplură 

îndată totă capela, încâtă nu mai era 
locă nici pentru ună acă.

Causa acestei îndesuell nu era nici 
evlavia cea mare, nici frica de coleră 
(boia, care veni după 20 ani), ci numai 
speranța de-a vede pe tânăra de 19 ani 
Eufemia Pappagali, care obiclnuia, ca în 
ora aceea să asculte liturgia.

Slavă Domnului, erau destule fete 
frumose în Padua, der Eufemia era cea 
mai frumosă. Decă udu străină întră în 
Stella d’Oro său în Imperatore și întreba 
pe servitorulă despre notabilitățile ora
șului, întâiu era numele Eufemiei Pappa
gali, apoi venia Santo Pratto della 
Valle, Palazzo della Giustizzia și apoi 
celelalte curiositățl pănă la pisica um
plută cu paie din Argua.

Și pe sufletulă Sf. Filipo Neri! acestă 
locă onorifică îlă și merita ea. Era cea 
mai drăgălașă blondină, pe care șl-o 
putea închipui cineva. Genele-i aurii în
cadrau nisce ochi vineți închiși: gura ei
— talia ei — der ce totă tlecărescă atâtă;
— după cum doresce cineva să audă o 
operă a faimosului Rossini, așa doria ori
cine o vedea pe Dufemia. V’aș pute spune, 
că fruntea ei întrecea pe a deiței capitoline, 
Venus, brațulă ei întrecea în eleganță și 
frumseță pe al Hebei Palazzo Albrizzi, 

făcută de celebrulă Canova. Fiă-care din
tre iubiții mei cetitori să-și închipuiască pe 
prima sa iubită din tinerețe, și îndată’șl 
va face ideă despre Eufemia, și fie
care dintre amabilile mele cetităre să 
se uite în oglindă — numai așa îmi va 
succede să facă iedna fidelă a fru- 
mosei Eufemia, numită florea din JBrenta.

Tatălă Eufemiei, domnulă Panta- 
leone Pappagalli, erabărbieră — dăr nu 
între cei de rendă. Nu numai împreju
rarea, că era tatălă Eufemiei, dăr șî 
aceea, că întruni a în sine tote defectele 
clasei sale, îlă făcea renumită. Salonulă 
său de bărbieriă, care era vecină cu 
casa Tronto-Pappa-Fava, era în totă 
bună vremea plină de mușterii și de 
curioși. Eu unulă nu sciu, cari dintre 
dânșii aveau mai multă causă de a fi 
mulțămițl de serviciulă Signorului Pan- 
taleone. Despre aceea, că mâna măe- 
strului aluneca cu briciulă de Birmingham 
pe obrajii mușteriiloră, ca o rândunică 
pe suprafața apei — acesta toți o recu- 
nosceau cu unanimitate.

DouădecI de galbinl venețianl a 
promisă măestrulă, publicândă prin cjiare, 
aceluia, care ar fi afirmată, că a fostă 
cândva tăiată de dânsulă. Banii zăceau 
însă mai bine ca o comoră fermecată. 

Elă sloboda sânge cu ochii închiși, după 
cum arăta chipulă de pe firma sa. Ni
menea afară de elă și de fiulă său Toma, 
frate geamănă cu Eufemia (între paran- 
tesă fiă clisă, ună ștrengară și ună leneșă) 
nu poseda măestria de a tunde și rade, 
de a frisa părulă și apoi a’lă unge cu 
esențe florentine.

Pentru bulevardiștii, cari o jumă
tate de cji umblau prin salonulă lui Pan- 
taleone, avea o deosebită atențiune. 
Avea la disposițiă fliare milaneze și ve- 
nețiane, „Curierulu din Padua11, și mai 
scie sfinții câte cjiare. Pe păreți erau 
atârnate guitare, cu cari acompania măe
strulă Pappagali în orele sale libere 
canzonnetele sale. Dintre mușterii mai 
mici, unulă nu asculta cântecele sale, dâr 
cu atâtă mai multă ascultau poveștile 
sale.

Și într’adevără, cunoscințele esacte 
ale bătrânului Pantaleone, despre totă 
ce se petrecea erau de admirată. Chiar 
și aceia, cari nu puneau nici ună preță 
pe mofturi de acestea și pe cetirea flia- 
reloră, cercetau salonulă lui Pantaleone. 
Camera de alăturea ascundea în sine ună 
completă asortimentă de butelii, a că- 
roră etiquete ațîțau gustulă cliențiloră, 
precum Rosoglio, Aqua doppia d’Amandorle, 
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dinfl, ca în casu de mobilisare a armatei 
francele și într’unfl scopfl instructive, 
să fiă alăturate la fiă-care regiments ac
tivă corăspundătorfl câte două batalidne 
din fiă-care regimente teritorială.

piarulă englesă „Times44 spune, că 
ministrulfl președinție bulgarii, Stambu- 
lov, a înaintată Porții ună proiecții de 
alianță, prin care se propune și se con- 
diționeză încheierea unei alianțe între 
Turcia și Bulgaria. Proiectulă cuprinde 
următârele puncte: 1.) Porta să întărescă 
alegerea de principe a lui Ferdinand și 
să se oblige, ca să apere în câtă îi stă 
în putință pe cale diplomatică și cu 
mijlăce militare independența Bulgariei;
2. ) să se înființeze episcopate bulgărescl 
în tote acele ținuturi ale Macedoniei, în 
cari maioritatea poporațiunei o compune 
elementulfl bulgară, adecă în districtele 
Veles, Samakovo, Skoplye și Ocbrida;
3. ) Bulgaria se obligă, că în casulă când 
Turcia ar fi atacată, ori și din care parte, 
va pune la disposiția Sultanului o ar
mată celă puțină, 60,000 ostași și tote 
spesele întreținerei acestei armate le va 
suporta Bulgaria.

In Londra se ține de câteva (Iile 
congresului pentru pace, la care iau parte 
delegați trimiși de tote puterile europene. 
La 24 Iulie n. s’a născută o vehementă 
dispută între delegații francesl și ger
mani. Senatorulă francesă Trarieur a re
cunoscută, ce-i dreptă, folosulă comite
tului, care se ocupă de studiarea impor- 
tanteloră cestiuni, der a declarată, că 
până când Alsația-Lotaringia nu va fi neu- 
tralisată, Francia va fi nevoită a șl păstra 
atitudinea ei ostilă neschimbată. Depu- 
tatulă germană Dohran, a răspunsă, că 
poporplă germană nicl-odată nu va ac
cepta o altă stare de lucruri decâtă cea 
de a(jl, și va susține status quo totdeuna. 
— Așa-deră congresulu pentru pace bate 
apa’n piuă fără nici ună folosă.

O nouă broșură politică a apărută în 
cjilele trecute în Berlină sub titlulă „Post 
tenebras lux44 (După întunecime lumină) 
Broșura acesta combate ideia altei broșuri 
(Cedant arma togae) care a apărută 
înainte de asta cu câteva luni, că adecă 
Germania pentru susținerea păcei să se 
îmbrățișeze cu Rusia. Acestă deslegare 
rușinosă a problemei păcei — dice bro
șura „Post tenebras lux44 — ar face ca 
Rusia să esploateze pe Austro-Ungaria, 
er Germania ar fi osîndită la o robiă 
politică din partea Romanoviloră și ca
marilei. O astfelă de umilire Germania 
ar refusa-o tot-deuna. Mai bine ar fi o 
înțelegere cu Francia, fiiud-că și așa nu 
se potă continua în veci înarmările. Ună 
singură modă este de a se delătura pe- 
riculul, ce amenință Europa: neutralisarea 
Alsației-Lotaringiei, sub domnia unui 
prinții din familia Hohenzollern; Germa

Cognac, Marsala, etc. Și fiindcă prețu
rile erau moderate, odaia de alăturea 
era în totă bună vremea plină de con
sumatori.

E lesne de înțelesă, că averea mae
strului Pappagali, sub asemenea împre
jurări, crescea din di în di. Casa în 
care locuia era de multă proprietatea sa. 
In scurtă timpă îșl cumpăra și două vii, 
dintre cari una frumosă lângă porta 
Vicentină, pe lângă acesta, după spusa 
omeniloră bine informați, mai depuse și 
o sumă bunicică în cassa Monte di pietă. 
Cu ună cuvântă Pantaleone era ună 
omă bogată.

Deși partea cea mai mare a averei 
sale avea să o mulțămâscă înflorirei me
seriei sale, nu trebue trecută cu vederea, 
că elă când îșl deschidea atelierulă său, 
avea unu motivă puternică la acâsta. 
Măestrulu Pappagali fusese în decursă 
de 20 de ani factotum pentru studențî. 
Elă începu mai întâiu să curețe hainele 
și ghetele loră, și în scurtă timpă prin 
desteritatea sa se făcu necesară clien- 
țiloră săi. Decă cumva îi espira cuiva ter- 
minulă de plată ală unei polițe, Panta
leone îi da câte ună bună sfată, avândă 
totdeuna la disposițiă câte o sumă de 

nia să renunțe la deptulă ce și l’a câștigată 
prin ocupațiune, er Francia de speranța 
de a ave erășl acele provincii. De si
gură, că nici una din cele două țări nu 
va primi propunerea autorului anonimă 
ală broșurei, der e mai pe susă de ori 
ce îndoială, că ideile autorului voră în
tâmpina simpatii în Germania.

O altă broșură politică a apărută în 
dilele acestea, despre care se vorbesce 
forte multă în Roma. Broșura se ocupă 
cu tripla alianță și este eșită dintf’o 
penă diplomatică - consulară. Autorulfl 
acestei broșuri e de credință, că decă 
în Iunie 1886 s’ar fi făcută mobilisar'ea 
generală a armatei italiene, de bună 
semă s’ar fi constatată, că armatele 
suntă disciplinate, der cadrele ofițeriloră 
suntă necomplete. Eșirea Italiei din 
tripla alianță, cj* 00 autorulă, ar aduce 
imediată ună răsboiu fatalii cu Franța, 
care cu orl-ce preță voesce ună răsboiu 
și folosesce tote mijldcele pentru a îm
pinge pe Italia să se isoleze de puterile 
centrale. Greutatea armaturei este așa 
de colosală, încâtă autorulă crede, că 
ea nu va pute s’o mai ducă multă, mai 
alesă, că Francia silesce la înarmări con
tinue și mari pe celelalte puteri. Situa- 
țiunea de față deci numai atunci s’ar 
pute schimba, când tripla alianță din 
defensivă (npărătore) va deveni ofensivă 
(atăcătore). Autorulfl broșurei nu se scie 
cine-i, der se dice, că este o personă 
forte autorisată.

*
Procese de pressă. Procurorulfl re- 

gescă ung. din Tergu-Mureșului a găsită 
cu cale se intenteze procesă de pressă 
„Gazetei Transilvaniei14. In dilele aceste 
au fostă ascultați de judele de instrucția 
din locu directorulfl foiei nostre, precum 
și autorulfl articulului, și adl au și primitfl 
citațiunea de a se înfățișa amândoi la 
14 Augustfl înaintea juriului din Clușiu, 
unde se va judeca procesulă. De ase
menea i-s’a intentată procesă de pressă 
și „Tribunei44, precum ne spune acestă 
făiă. și redactorulfl ei responsabilă a 
fostă ascultată de judele de instrucția 
din Sibiiu.

* ★

Agitări în contra școlelorii nostre. 
„Egyetertes44 strigă, că Protopresbiterulfl 
gr. or. română din Butină voesce cu 
totă adinsulă să înăbușescă simțământulă 
maghiară. La școla din Butină a luată 
josă tablele maghiare, pe învățătorii, 
cari s’au nisuitfl a-șl câștiga merite în 
învățarea limbei maghiare, i-a admoniată 
„între patru ochi41 și nu numai în Bu
tină, der și în comunele învecinate a 
lucrată astfeliu, și pe acei învățători, cari 
s’au ostenită pentru maghiarismă, i-a așe

bani pentru împrumutare ; să vorbia că 
numai odată a cerută 75 la sută pentru 
munca sa. Se întâmpla vre-o aventură 
amorosă, îndată Pantaleone se angagia 
a învinge tote obstaculele. Elă cunoscea 
pe toți părinții feteloră frumose, când 
mergeau la cafenea, seu la biserică, cu
noscea dilele onomastice ale tuturoră 
feteloră frumose din Padua, îngrigiâ de 
buchete și confeturl, secunda pe mando
lină, ținea scara amoresațiloră pe la fe
restră, lua forma cheiloră în ceră — cu 
ună cuvântă era liferantulă aprâpe în- 
tregei universități.

Mai târdiu Pantaleone nu voia să 
mai scie nimicu despre perioda aven- 
turiosă a vieței sale. Când ședea în câte 
o sară cu prietinii săi, de aceeași etate 
ca și dânsulu, în odaia de alăturea, pe 
când Vino di Braganzza începea să în- 
roșescă nasurile și să deslege limbile, se 
putea întâmpla, că atunci se istorisescă 
cutare seu cutare aventură cu ună su- 
rîsă misteriosă. Aceste mărturisiri con
fidențiale deveniră cu atâtu mai rari, cu 
câtă copiii săi cresceau mai tare. Din 
contră acum era în stare se vorbescă 
6re întregi în contra moravuriloru stri
cate ale tinerimei actuale, și să preamă- 

zată dreptă pedepsă în posturi mai rele.
Ce scopuri infernale vorfl fi mai 

avândă dușmanii școleloră nâstre.
* * *

„Olăh. kivăndorlâs". (Emigrare valahă) 
Din Turda i-se scrie lui „Erd. Hird.44, 
că de ună timpă înedee poporațiunea 
română din comitatulă Turda-Arieșă emi- 
greză în România, mai alesă în Dobro- 
gea. Emigrările se facă în numără mai 
mare din jurulfl comunelorfl Lupșa și 
Trăscău. Causa emigrărei este noua lege 
silvanală care opresce poporațiunei 
pășunarea vitelorfl în păduri și opresce 
a se lua fiă și numai crengă din pădure. 
Lui „Erd. Hrd.44 se ’nțelege, că și de 
astă-dată îi flutură înaintea ochiloră 
„agențl44, cari cutreeră cete întregi ținu
turile locuite de Români. Tn săptămâna 
trecută au plecată cțece cară cu emigranțl 
spre România. C’o săptămână înainte au 
plecată alte optic căruțe din țeră du- 
cândfl pe Valahii, cari așteptă o sorte 
mai bună. „Erd. Hrd.44 apoi trage aten
țiunea autoritățiloră asupra acestoră 
„uneltiri rușinose44, der mai alesă atrage 
atențiunea guvernului. — Este timpulă 
supremă să-și deschidă ochii guvernulfl. 
Nu presupușii „agențl44. ci lipsa de câș
tigă și de hrană mână pe bieții omeni 
peste graniță.

* * *
Grindină mare. Din Sângerulă de 

Câmpiă ni-se împărtăsesce trista scire, 
că Marța trecută o grindină îngrozitdre 
de mărimea ouăloră de găină, ba chiar 
și de gâscă, a nimicită cu desăvîrșire 
frumosele sămănăturl dela câmpă, așc 
că n’a rămasă chiar nimiefl. Locuitorii 
suntă fărte deprimați, mai alesă pentru- 
că și în anulă trecută, din causa secetei, 
au avută forte puține bucate, așa că 
parte din ei au fostă siliți a emigra în 
România pentru a-șl căuta hrana de tote 
dilele, ^r cei rămași acasă au sărăcită 
cu desăvîrșire și au întratti în datorii. — 
Nu mai puțină tristă este și soirea îm
părtășită nouă din Uroiulfl săcuescă, ală 
căruia hotară asemenea a fostă în săp
tămâna acesta pentru a 2-a oră bătută 
de grindină.

* * *
Paguba pricinuită de grindină in 

Ciuoil este: în Ciucă-Tapolța de 92.000 
fi., în Ciceu de 21.368 fi., în Olafalău de 
25,335 fi. 10 cr., în Ciomortană de 8900 
fi., în Vardotfalău de 35.092 fi. 35 cr., 
în Ciobotfalău de 11.090 fi. 90 cr., în 
Ciuc-Sân-Miclăușfl de 17.319 fi., în Bor- 
șova de 48.280 fi., în Delne de 29.088, 
cu totulă 288.573 fi. 35. cr. Pentru aco
perirea acestei enorme pagube, minis- 
terulă ung. de interne a dată 500 fi. 
Fiind-că și colectele dau ună resultată 
slabă, pe poporațiunea păgubită o aș
teptă mari nevoi.

rescă timpurile de mai înainte. Cu o 
deosebită amărăciune vorbia elă despre 
modulă de vieță ală domniloră studențl 
și despre năcasurile ce au întimpinată pă
rinții aceia, cari aveau câte-o fată mai 
frumușică.

ț)ău, avea dreptate bătrânulă mă- 
estru. In fiă-care dimineță îndată ce-șl 
deschidea prăvălia, vedea pe păretele 
casei sale, afișate sonete, în onorea fiicei 
sale, numită florea din Brenta; ori unde 
priviai dai de versuri ca: fiore, amore; 
sospiri, martiri.

Orașulă Cremona abia mai putea 
lifera mandoline în loculă celoră sparte 
în timpulă nopții, er Siena nu mai era 
în stare să înlocuescă spadele frânte. 
De sine se înțelege, că din causa mu- 
sicei și a duelurilorQ, vecinătatea nu prea 
putea durmi.

Podesta îlă admoniâ de mai multe-orl 
pe Pappagali dicându-i, că seu să-și mărite 
fata, său să o bage într’o mănăstire. 
Pappagali ocăria pe nevastă-sa și acesta 
pe Eufemia. La totă sgomotulă și larma 
de pe stradă nimenea nu era mai ne
vinovată ca Eufemia. Când mergea dimi- 
neța la biserică, Șfața ei drăgălașă era aco
perită cu ună vălăalbă; când intra în bi-

Darii. Maiestatea Sa a dăruită bise- 
riceloră gr. or. române din Doboli infer., 
Osvaină și Nucetă câte 100 fi. pentru 
scopuri bisericescl și școlare.

* # *
Fabrică de prafu fără fumti se va 

construi în Pojunfl. Ministeriulă a apro
bată planurile. Construcțiunea trebue să 
fiă gata în Noemvre, deârece fabrica e 
obligată prin contractă să prede la pri- 
măveră o mare cantitate de prafă pen
tru armată. Aoum se lucreză la ună pe- 
ronă balistică de împușcată pentru tu
nuri cu prafă fără fumă.

*
* tți

Pădurile năsăudene și bistrițene s’au 
dată spre esploatare, pe timpă de 15 
ani, societății pe acții de industria de 
lemne din Clușiu, care a încheiată deja 
contractulă cu erarulă.

** *
Timbre false. De câtva timpă s’au 

pusă în circulațiune timbre false de 10 
fi., făcute cu creonă (cerusă), colore și 
tușă. Esecutarea loră e chiar măăstră. 
Se presupune, că falsificatorulă e totă 
acelă individă, care în anulă acesta a 
pusă în circulațiune două bancnote de 
câte 50 fi. Acestă falsificatoră a fostă 
liberată din temnită numai la finele a- 
nului trecută după o închisâre de 4 
ani. Poliția încă n’a putută pune mâna 
pe elă.

* *
Revisuirea legii pensiunilor^ invăță- 

torescl. „Egyetertes44 spune, că în se
siunea de tomnă a dietei ung. va pre- 
senta ministrulfl de instrucțiune ună 
proiectă de lege privitorii la cestiunea 
pensiilorii învățătorescl. Timpulă de ser
viciu de 40 ani se menține, după care 
pensia e de 300—600 fl. învățătorii, cari 
după lefa loră n’ară pute pretinde o 
pensiă de 600 fi., și-ar pute asigura a- 
cestă pensiune printr’o mică contribuția 
anuală. Contribuția regulată de pensiă 
se dice, că va fi în viitoră de 2 fl.

* * *
Agio vamală pentru plățile, ce se 

facă în argintă Ia vămi, s’a stabilită cu 
164/2 pentru luna Augustă.

* » *
Convocări. Adunarea generală a 

„Associațiunei Transilvane44 este convo
cată pe diua de 15 (27) Augustă în Re- 
ghinulu săsescit. — Adunarea generală 
a Despărțământului XI (Sălagiu) ală 
„Associațiunei44 este convocată pe 4 Au
gustă s. n. în Supurulu de susîi. — Adu
narea generală a Despărțământului X 
(Clușiu) este convocată pe 3 Augustă st. 
n. în Aghireșiu. — Jldunarea generală 
a Despărțământului VI (Deva) ală „Asso
ciațiunei este convocată pe 10 Augustă 
st. n. în Hondolu, unde cu acea oca- 
siune se va da și ună bală. Toți Ro

serică îșl îndrepta pașii cătră mormântulfl 
Sf. Antonio, fără ca să se uite nici în drepta 
nici în'stânga; săruta apoi plăcile de 
porfiră, îngenunchia la rugăciune și la 
spovedania și apoi erășl cu evlaviă se 
întorcea acasă. Altădată nici nu eșia 
afară din casă, der nici la ferestră nu 
se arăta.

Nici unulu dintre tineri nu se putea 
lăuda, că ar fi căpătată vre-ună zîmbetă 
seu vre-o privire dulce.

Astfelă stătură lucrurile pănă la 
anulă 1808, în luna, în care după cum 
se scie, se ține ună târgă mare și o aler
gare de cai. Acâsta este sărbătorea cea 
mai mare a Paduaniloră și străinii vină 
din depărtare ca să ia parte la ea. Pre- 
supunândfl, că mare parte t dintre voi, 
stimabili cetitori, măcară odată pe ană 
veți fi venită pe canalulă Brenta pănă 
la Padua, nu mai trebuie ca să descriu 
nici măreța pieță, nici cele 80 de statue 
de marmură ale ei, cari stau acolo în 
umbra ulmiloră, ba chiar nici biserica 
Santa-Giustina. Decă ați negligeată să 
venițl vre-odată la festivitate, vă sfătu- 
escă, ca altă-dată să nu vă pară rău de 
șese lire, dusu și întorsulă — vă spună, 
că merită atențiunea vostră.
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mânii iubitori de cultura poporului nos
tru suntă invitați a lua parte la aceste 
adunări.

♦* *

*) D-lu Urechiă, profesorii la facultate» de 
litere din Bucurescl, a înaintată ministrului in- 
strucțiunei publice unu protestă contra numi- 
rei d-lui Șăineanu, ca profesoră de istoria Ro
mâniloră la acea facultate, precum spune „Ro- 
mânia“. — Red. „G. T.“

Corulti metropolitanii din Iași de sub 
conducerea d-lui Gavr. Musicescu, va 
cânta mâne dimineță în biserica Sf. Ni- 
colae din Soheiu.

* * *
0 furtună a pricinuită mari strică

ciuni în hotarele comuneloră Vadă, Bo
gată ș. a. ** *

Altoi pentru arsura de splină. Mi- 
nistrulă ung. de agricultură face cunos
cută. că institutulă Pasteur-Chamberland 
din Viena, care produce altoi în contra 
arsurei de splină la vite și orbalțului 
(ună felă de pojară la porci) s’a mutată 
)a Pesta, cheulă Rudolf Nr. 7, și pen
tru animale mai mari, cai și vite, se 
vinde în bucăți altoiulă cu 30 cr. și 
pentru animale mai mici, oi și porci, cu 
10 cr.

î»c 
* *

Ucigașii țăranului Gavrilă Manciu, 
omorîtă în 4^e trecute în pădurea 
Clușiu-Mănășturului, suntă descoperițl: 
e nevastă-sa și Gavrilă Marcu, care avea 
cu ea relațiunl neertate. Amândoi uci
gașii aruncă vina unulă asupra celuilaltă. 
Ucisulă a fostă împușcată în pântece și 
în capă, er cadavrulă Ini a fostă as
cunsă de ucigași într’o tufă.

** *
Duelu Sângeroșii. Doi tineri diariștl 

din Seghedină s’au duelată pentru o no
tiță neînsemnată din c iară. Gardonyi se 
repezi la contrarulă său Ujlaki cu sabia, 
acesta se retrase, și alunecândă, că^u. 
Deși secundanții strigară să stea pe 
locă, Gardonyi dete contrarului său că- 
dutu josă două lovituri de sabiă, de’i 
tăia cordele, vinele și clavicula. Secun
danții, cari au vrută să’mpedece fapta, 
au fostă de asemenea răniți. In contra 
„cavalerului Gardonyi s’a pornită cer
cetare. Ujlaki e greu rănită.

*
Stipendii. Cu începutulă anului șco

lară 1890/91 suntă de conferită două 
stipendii de câte 500 fl. din fundațiunea 
„Mogau pentru studiulă de filosofiă ori 
de drepturi. Aspiranții la aceste sti
pendii au să-și așternă suplicele la con- 
sistoriulă archidiecesană în Sibiiu pfină 
la 10 Augustă a. c. calend. vechiu. Su- 
plicanții au a mai numi în suplicele loră 
tot-odată și institutulă de învățământă, 
la care voescă a-șl face studiile.

ZDixzi ZSoixAânia..
Coresp. part, a „Gaz. Trans.“

Bucurescl, 12 (24) Iulie.
Articululă apărută într’unulă din nu

merele trecute ale „Gaz. Trans.u cu pri

vire la ocuparea catedrei de „Istoria și 
literatura Româniloră pănă la Mihaiu 
Bravulă“ dela Universitatea din Bucu- 
rescl a avută efectulă dorită.*)

Ministerială școleloră spre a deschide 
cale omeniloră competențl pentru oou- 
parea acestei catedre, a luată măsuri de 
a fi pusă la concursă pe 4iua de 15 Au
gustă 1891, care se va ține cu aspiranții, 
ce se vor presenta înaintea juriului exa- 
minatoră, ce se va institui la timpă la 
Universitatea din Iași.

Totă în același timpă și totă la 
Universitatea din Iași se va ține și con- 
cursulă pentru ocuparea catedrei de „Lim
bile Slavice'1 înființată din nou la facul
tatea de litere și filosofiă dela Universi
tatea din Bucurescl.

Sperămă, că nu voră lipsi aspiranți 
competențl spre a ocupa cu demnitate, 
prin concurență, aceste catedre atâtă de 
importante la Universitatea nostră.

Pănă la resultatulă concursului d-lă 
Șăineanu va funcționa numai ca suplini- 
toră la prima catedră indicată mai susă. 
Domnia-sa e ună tînără abia eșită de pe 
băncile școlei, fără a da dovedi despre 
studii aprofundate pe terenulă istorică 
și ală literaturei nostre. Scrierile sale de 
păn’acum suntă mai multă numai nisce 
exerciții de începătoră, și pe care d-sa 
după o esperiență mai îndelungată și 
studii mai seriose va trebui să le refacă 
spre a evita de a veni în conflictă cu 
sciința seriosă.

Chiar dilele acestea s’a înoinsă asu
pra gramaticei sale o discuțiune seriâsă 
în 4iarulă „ Constituționalului și răspun- 
sulă dată de d-lă Șăineanu competente- 
lui critică, N. Barbu, a făcută cea mai 
urîtă impresiune în lumea cultă și in
struită. D-lă Șăineanu în răspunsulă său 
se abate dela obiectulă criticei și în locă 
de argumente se folosesce de cuvinte 
banale și triviale la adresa adversarului 
său, împutându-i prin frase sforăitore, că 
n’ar sci românesce, fiindă-că ar fi învă
țată acestă limbă în Blașiu și Brașovă, 
er nu în cartierulă jidovescă din Târ- 
gulă Cucului, unde în locă de apă rece 
se 4ice apă friguros»; a înghețată apa= 
a friguritfi apa și zăcășie în locă de 
trândăvie.

In acăsta afacere literară voiu reveni 
în colonele „Gazetei11 consaerându-i ună 
articulă, fiindă-că Gramatica limbei latine, 
afară de greșelele ce le conține, și pe 
care d-lă Barbu le-a indicată cu multă 
erudițiune, mai are și tendență anti-ro- 
mânescă, care nu păte fi trecută cu ve

derea, decă voimă ca tinerele generațiunl 
în privința patriei, religiunei și naționa
lității să fiă ocrotite de molipsirea învă- 
țăturiloră judaice: ubi bene, ibi patria.

__________ Ună Oltenii.

Mama suferințelor^.
Piarulă „Posta1 din Galați publică ur- 

mătorele rânduri:
Suntă figuri de acele în istoriă, do

tate cu atâta abnegațiune și devotamentă, 
încâtă rămâi uimită de atâtea sacrificii. 
Cetindă scrierile și vieța marelui scrii
tor 0 rusă Leon Tolstoi, rămâi înmăr
murită față cu atâta abnegațiune de a 
lăsa totulă pentru a merge în poporă, 
a-lă învăța și a-lă educa.

Ei bine, una din aceste figuri 
atâtă de mărețe e fără îndoială iubita și 
scumpa nostră Domnă Elena Cuza.

Am visitată acum două 4^e spi- 
talulă „Caritatea“, din ochi îmi cur
seră lacrimi fără voiă, când vădui acestă 
figură blândă și iubitore cu câtă bună
tate și îngrijire spăla Ea însăși, curăția 
și peptăna pe micii copilași puși sub 
îngrijirea sa.

Vă4endă tote acestea, ți-se umple 
inima, pe de o parte de durere, pe de 
alta de admirațiă nemărginită. De 
durero, căci vedl pe una din domnele 
cele mai mari ce amă avută, căpier4end 
totulă, caută să’șl aline suferințele prin 
îngrijirea miciloră suferin4l; de admi
rațiă, când va4l, că bunătatea și abnega- 
țiunea acestei femei nobile pdte să mergă 
pănă acolo, încâtă găsesce o plăcere de 
a’și dedica cu totulă restulă dil elorfl. filan
tropiei desăvârșite.

Micii copilași o iubescă pe Domna 
atâtă de multă, încâtă totă 4iua se în- 
vârtescă pe lângă Măria Sa. Respectă 
înaintea acestei persone prea înalte, care 
scie a săvârși fapte într’adevără mari.

------------ .----------------------------

Esamene la sate.
Din tractidH Betlenuluițcom. S. Dobeca) Iulie 1890.

Esamenele cu elevii din școlele con
fesionale gr. c. din tractulă Betlenului 
s’au ținută sub președința M. O< D-nă 
Mihail ă Făgărășiană, directorulă generală 
ală tractului, er ca referente a fostă d-lă 
Luca Blaga, învățătoră în Cociă. Decur- 
sulă și resultatulă esameneloră este ur- 
mătorulă :

In 20 Maiu a. m. s’a ținută esa- 
menulă în comuna:

Cociu, unde funcționeză ca învă
țătoră însuși d-lă L. Elaga. PresențI la 
esamenă din 65 prunci obligați au fostă 
58. A luată parte Ia esamenă d-lă preotă 
locală V. Mureșiană, precum și mai 
mulțl fruntași români din comună. Con
formă planului de învățământă, esami- 
narea s’a făcută din tote obiectele. Re

sultatulă lăudabilă. Pruncii s’au premiată. 
—In aceeași 4i p. m. s’a ținută în comuna: 

Mogoșmortîi. învățătoră: d-lă Vasiliu 
Rusă. Dintre 47 prun ol obligați, s’au 
presentată la esamenă 42. S’a esaminată 
din tote obiectele prescrise, afară de 
fisică. PresențI au fostă d-lă preotă adm. 
Gr. Mureșiană și mai mulțl poporenl. Re
sultatulă bună. — In 21 Maiu s’a ținută 
esamenulă în :

Șir^gu. Invățăt. d-lă Vasiliu Chita. 
Din 58 prunci obligați la școlă s’au pre
sentată 47. S’a esaminată din religiă, 
limba română, 1. maghiară, compută și 
cântări. Scrisorile de probă erau forte 
frumose. OspețI: d-lă preotă locală Gr. 
Mureșiană, curatorulă-cantoră I. Mure
șiană. Resultatulă esamenului peste totă 
a fostă forte bună. —La 21 Maiu p. m. 
urma esamenlă în:

Nimigea română. D-lă învățătoră 
Drăganu a ținută esamenulă cu 35 prunci 
din 41 obligați la școlă, esaminândă din 
tote obiectele de învățământă prescrise. 
Cu deosebire scrisorile de probă au fostă 
escelente. PresențI la esamenă: d-lă 
preotă locală Neamțu și mulțime de 
poporenl. Resultatulă esamenului a fostă 
forte bună. — In 22 a. m. esamenă în:

Prislopu, unde d-lă învățătoră Ro- 
mulusu Cincea a ținută esamenulă cu 
48 prunci din 55 obligați. S’a esaminată 
din tote obiectele de învățământă afară de 
Fisică și 'Istoria patriei. PresențI la esa
menă : d-lă preotă locală Popă și mai 
multă poporă. Cu deosebire cântările 
bisericescl au fostă prea frumose. Re
sultatulă esamenului forte bună.—La 23 
Maiu a. m. s’a ținută esamenulă în:

Mintliiuhl românii, ou clasa I d-lă 
învăț. Ilie Petreanu-, școlari: 57 din 61 obli
gați lașcolă; s’a esaminat din tote obiectele 
prescrise pentru clasa acesta. Resultatulă 
fdrte bună, cu deosebire cantulă a suc- 
cesă minunată. Disciplina lăudabilă. Pre
sențI : d-lă preotă coop. I. Bulbucă, R. 
Cincea, învățătorulă Prislopului, și mai 
mulțl fruntași din poporă. — După prân4ă 
s’a ținută esamenulă cu clasa Il-a. D-lă 
învățătoră primară Simionă Prăgană a 
esaminată pe copii din tote obiectele de 
învățământă cu ună resultată vrednică 
de totă lauda. Au escelată cu deosebire 
în scrisori de probă, în cântări și, du
rere, în limba maghiară, er nu în cea 
română, care este temelia șcdlei și pe 
care d-nii învățători ară trebui să pună 
mai mare însemnătate, decâtă pe orl-care 
altă obiectă de învățământă. PresențI la 
esamenă au fostă totă cei de dinainte. 
Copiii s’au premiată în amândouă cla
sele cu cărți și unelte de scrisă. — La 
24 Maiu a. m. s’a ținută esamenulă în :

Teure. D-lă învățătoră Trifanu Dra- 
gomiră a esaminată pe copii din t<5te 
obiectele prescrise cu ună resultată fdrte 
bună. De față 62 de prunci din 71 obli-

In anulă 1808 a fostă sărbătorea 
acesta mai strălucită ca ori când. Im- 
buMela omeniloră era nemărginită. De 
pe balconele și ferestrele tuturoră case- 
loră și palateloră, cari încungiurau în- 
tr’ună cercă largă pieța, atârnau boga
tele covore, a căroră colori împestrițate 
representau când insemniile proprietari- 
loră, când tablouri atâtă din istoria sacră, 
câtă și din cea profană. Dealungulă 
caseloră și jură împrejurulă canalului se 
îmbul4iau estradele destinate pentru ce
tățeni și țărani, pe când nobilimea și cei 
mai bogațl priviau sărbătorea de pe bal
conele și ferestrele palateloră loră. Mul
țimea, îmbrăcată în haine de sărbătâre, o- 
feria o privelisce încântătore. Tote portu
rile pictorescl ale țăraniloră din districtele 
venețiane și lombarde se aflau reunite 
pe Prato del aloe. Sute de trăsuri cir
culau în susă și în josă. Toți se în- 
grămădiau veseli, așteptândă începerea 
serbătârei. In fine înainta ună despăr- 
țământă de cavaleriă pe strada acope
rită cu nisipă, pentru ca să desparță 
mulțimea, ca astfelă să facă locă pentru 
alergare, fiă-care omă îșl căuta ună locă 
pentru ca să potă privi. Trăsurile se 
perdură din vedere și nisce cai fură 

aduși sub escorta poliției. Erau trei- 
spră-4ece cai, cari aveau să alerge pentru 
premiu. Pe șoldurile loră erau zugrăvite 
cifre mari, er comele loră erau împletite 
cu mătasă și panglici. Erau nisce ani
male frumdse și numai cu mare greu
tate reușiră să-i conducă vizitii. Cu ună 
strigătă de bucuriă salută mulțimea pe 
caii cei nobili, cari erau aședațl sub 
tribuna Podestei. in fine dădu acesta 
semnalulu, funia, care-i împedeca că4u 
și cu iuțela săgeței sburară înfooații cur- 
sierl delungulă hipodromului. Mulțimea 
se repe4i de pe tribună și se îndreptară 
cu toții în partea țîntei pentru ca să 
au4ă resultatulă întrecerei. Și Eufemia, 
care luase dinpreună cu mama ei Santa 
parte la petrecere, coborî estrada, însă 
curentulă mulțimei o smulse și o mână 
de lângă mama ei. Târdiu se căi, că a 
părăsită loculă ei sigură, și cu frică se 
uita în tote părțile cu gândă să întâl- 
nescă vre-ună cunoscută, sub protecțiu- 
nea căruia să potă străbate mulțimea. 
Atunci răsună din o miiă de guri stri- 
gătulă de spaimă: „Ună cală ! Ună 
cală!“

Era unulă dintre cursierl, care ajun- 
gândă la țintă, nu l’au putută prinde și 

spăriată se întorse îndărătă pe drumulă 
pe care venise. Acoperită de spume și 
de sânge, străbătu prin mulțimea cea 
desă a dmeniloră ; țipetele generale ’lă 
făcură și mai sălbatică. In drăpta și în 
stânga fugiau omenii spăriațl. Eufemia, 
care stetea zăpăcită și tremurândă în 
mijloculă mulțimei, se vădu fără de veste 
singură în loculă liberă, er sălbaticulă 
cală alergândă spre dânsa. înlemnită de 
groză ’șl aooperi ochii cu mânile — 
atunci din mulțime sări ună tânără, 
smulse fata dinaintea calului, căruia îi 
dădu o teribilă lovitură cu bastonulă. 
Amețită se retrase calulă și se lăsa în 
liniște să’lă lege servitorulă, care se 
luase după elă; tânărulă oferi brațulă 
Eufemiei jumătate leșinate, pentru casă 
o petrecă acasă. In timpulă acesta îșl 
veni în fire Signora Pappagali, mulțămi 
ângerului mântuitoră și’lă rugă în pri- 
mulă entusiasmă de recunoscință, să 
binevoescă să-i onoreze casa ei cu visita 
sa, - - o invitare, pe care geniulă mus- 
tăciosă nu lăsa să i-o facă de două ori. 
Numele lui era Emidio di Castell-Vis- 
cardo din Vicente, unde trăia bogatulă 
său tată. Elă studia în Pudua și era 
unulă dintre cei mai zeloși adoratori ai

* 

florei din Brenta, careia’i făcea multe 
serenade și’i trimitea mai multe buohete 
și poesii de amoră. Elă era ună tânără 
frumosă, cu fața palidă, cu ochii și cu 
barba cea mai negră din lume, în pri
vința eleganței costumului era într’ade
vără ună jurnală de modă; călăria mi
nunată, juca ca ună 4©u, scia să con
verseze plăcută și cu spirită, avea bani 
mulțl, era darnică, cu ună cuvântă era 
ună amantă, după cum suntă cei de prin 
romane.

Emidio se simția în ală șeptelea 
ceră când pentru prima dată se ți
nea la brață pe drăgălașa Eufemia, care 
era roșiă de sfială, er din gura ei au4ia 
espresiunl de mulțămită. Cea mai frumosă 
datoriă pentru o inimă nobilă de femeiă 
este recunoscință, mai cu semă cătră ună 
tînără frumosă. Emidio era amoresată 
focă, ea nu rămase indiferentă, părinții 
ei erau recunoscință șl complesanța în 
personă, — nu era minune, decă tînără 
păreche deja după o săptămână îșl jura 
unulă altuia amoră și credință eternă. 
Amoresații suntă orbi, și cu atâtă mai 
orbi, fiind-că credă, că și lumea e orbă, 
ca și dânșii. In acestă rătăcire generală 
era și părechea nostră fericită și se mirară 
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gațl la șcdlă. PresențI: fruntașii po
porului. — După prândă s’a ținută esa
menulă în:

Șinteregu, comună mestecată, cu 
șcdlă maghiară de stată. D-lă învățătorii 
Pompeiu Mureșianu a esaminată 35 prunci 
— din 40 obligați la șcdlă — din tdte 
obiectele prescrise cu resultată fdrte bună, 
așa că ar merita totă lauda, decă s’ar fi 
silită să se producă nu atâtă cu limba 
maghiară, câtă mai vârtosă cu limba ro
mână, pentru-că acesta este limba școlei 
și pentru-că d-sa nu este învățătorulă 
streiniloră, ci ală Româniloră, cari îlă 
susțină în postulă său numai și numai 
pentru ca să dea copiiloră loră crescere 
morală și cultură națională romândscă. 
PresențI la esamenă: d-lă curatoră și 
proprietară Vartolomeiu Sigartău și mai 
mulțl locuitori. Pruncii s’au premiată. 
Observă, că Șinteregulă este afiliată la 
Teure, unde funcționeză ca preotă însuși 
zelosulă protopopă Michailă Făgărășianu, 
sub ală căruia presidiu s’au ținută tdte 
esamenele din tractă. — La 25 Maiu p. 
m. s’a ținută esamenulă în:

Rusulu de josu. De față erau 
12 prunci din 30 obligați. D-lă can- 
tore-învățătoră Vasiliu Popă n’a esami- 
natu, decâtă numai din religiune. Chiar 
și preotulă locală Constantină Popă a 
lipsită dela esamenă(ll). — In 26 Maiu s’a 
ținută esamenulă în:

Beiidiu, unde d-lă N. Cherestegiu, 
teologă abs. și învăț, interim., a esami- 
nată 65 prunci, din 74 obligați la șcdlă, 
precum și 9 inși din șcdlă de repetițiune. 
S’au propusă tote obiectele prescrise. 
PresențI la esamenă: senatulă școlară 
în frunte cu veteranulă preotă locală 
Gabrielă Popă, vredniculă jude comu
nală Ioane Cheresteșiu, precum și mai 
mulțl poporenl. Resultatulă esamenului 
forte bună. — La 26 Maiu p. m. amă 
avută esamenă în:

Apanușfaleu, comună mixtă, avendă 
și șcdlă de stată maghiară. Esamenulăs’a 
începută cu religiunea și moralulă creș
tină prin preotulă locală 1. JBoteanu, care 
afară de aceste două obiecte a mai pro
pusă și instruată școlarii și tinerimea 
adultă în cântări atâtă bisericescl, câtă 
și lumescl. Din 35 copii obligați la șcdlă 
s’au esaminată 25, precum și 16 tineri 
și tinere din școla de repetițiune. După 
religiune și morală a urmată cântarea 
bisericescă: „Prea curată, care lo cuescl.“ 
Din tdte celelalte obiecte prescrise a 
esaminată d-lă învățătoră locală Iacobă 
Moldovană, care în anulă acesta a împli
nită 40 ani de dăscăliă. După fiă-care 
obiectă a urmată erășl câte-o cântare 
acomodată, esecutată de tinerimea adultă 
și de școlari sub conducerea preotului 
locală. In foculă iubirei sale de pro
gresă, M. 0. D-nă protopopă în decur- 

sulă esamenului, emoționată pănă la la
crimi cu deosebire de farmeculă cântă- 
riloră ndstre, prin o vorbire fdrte ffu- 
mdsă și instructivă îndemna cu deosebire 
tinerimea adultă să pășescă și mai de
parte pe drumulă apucată. Aceste cu
vinte au avută o influință așa de bine
cuvântată asupra tinerimei adulte, încâtă 
aceea și acum peste ferii în tdte Dumi
necile și sărbătorile înainte de biserică 
dimineța se adună la scolă, unde preo
tulă o instrueză în cântări, cetită și 
scrisă. Pentru ca să se îndemne și alțl 
tineri și tinere din acestă comună 
spre ceea ce este bună, frumosă și 
folositoră, voiu aminti cu numele pe 
următorii cântăreți și cântărețe: Ioană 
Albu 1. Ștefană, Iacobă Moldovană a 
Irinii, Ioană Uifălenă a Țilichii; Trifană 
Sămărgițană 1. Ionă, Chița Ștefană 1. 
Todoră. Cântărețe: Florica Rusană 1. 
Todoră; Ilena Vălenă 1. Macsimă; Flo
rica Alexa 1. Simeonă; Ana Habică 1. 
Ionă; Irina Bidiană 1. Irimie; Bălașiu 
Anica etc. Este speranță, că pe viitoră 
se voră pute însemna la acestă locă mai 
multe nume dintre bunii tineri și tinere 
ale Apanușfalăului. Laudă merită pen
tru acesta curatorii bisericescl, senatorii 
școlasticl și tehărulă Iacobă Albul. Va- 
silie, cari au dată și ’i dau preotului 
mână de ajutoră.

Pe masa învățătorului se afla pe 
lângă scrisorile de probă: „Matricula 
prunciloră școlari de pe anii, de când 
este aci preotă locală, cu calculii de 
lipsă; Protocolulă absențieloră; Proto- 
colulă materialului propusă, dimpreună 
cu notele despre visitarea școlei peste 
săptămână prin preotulă locală ca direc- 
toră scolastică. OspețI la esamenă au 
fostă: senatulă română bisericescă și 
școlastică, precum și fruntași din poporă. 
Esamenulă s’a terminată prin „Salutarea 
ângerescă“, premersă de cântarea: „Carii 
pe Cheruviml.“ Pruncii școlari și ti
nerimea adultă s’au premiată. — In 27 
Maiu s’a ținută esamenulă în:

Mălinii, unde d-lă învățătoră Ioană 
Diganu, din 34 prunci obligați, a avută 
la esamenă 15 școlari. A esaminată din 
tote obiectele afară de Fisică, Istoriă și 
Constituțiunea patriei. OspețI: preotulă 
locală Samsonă Onighi și mai mulțl din 
locuitori. Resultatulă esamenului a fostă 
bună. — In 27 Maiu p. m. s’a ținută 
esamenulă în :

Rusulu de SUSU. învățătoră totă 
d-lă I. Diganu. Din 28 prunci obligați 
au fostă de față 12. S’a esaminată din 
religiune. 1. română, calculațiune și 
cântă. OspețI: preotulă administratoră 
interimală Samsonă Oniga, Ioană Grecu 
și alții. Resultatulă esamenului bună. 
— In 28 Maiu a. m. urmă esamenulă în:

Figa, unde d-lă preotă și învățătoră 

Simeonu Popanu a esaminată 26 prunci 
din tote obiectele de învățământă. Cu 
deosebire din geometriă și cântări s’a 
dobândită resultată mai bună. Școlarii 
au fostă premiațl. OspețI la esamenă : 
multă cercatuiă teologă Vasilie Mălinașă, 
măestru de cântări pentru poporulă din 
Figa, care este cu totulă lipsită de ve
derea ochiloră, apoi curatorele și fătulă. 
Resultatulă esamenului a fostă fdrte 
bună.— In 28 Maiu totă înainte de prântjă 
s’au tinută esamenele în:»

Agrișultt de susii și în Agrișulu de 
josu, în celă dintâi cu 15, er în ală doilea 
cu 17 prunci, cărora ll-a propusă totă 
d-lă învățătoră S. Popanu. S’a esami
nată din Religiune, limba română, cal- 
oulațiune și cântă, ou resultată bună. 
— Totă la 28 Maiu s’a ținută esame
nulă și în :

Șieu-Odorlieiu, unde d-lă învățătoră 
Isidoră'Mureșianu a esaminată 28 școlari 
din tdte obiectele de învățământă, ară- 
tândă progresă mai mare din fisică și 
din limba maghiară (Sic! — Red.). Pre
sențI la esamenă au fostă preoții din 
locă Teodoră Mureșiană și Gregoriu Rusă. 
Resultatulă esamenului peste totă a fostă 
forte bună.

Astfelă, precum arată faptele, cu 
ocasinnea esameneloră de veră din acestă 
ană în școlele confesionale române din 
tractulă Betlenului s’au observată peste 
totă progrese îmbucurătore. Românulă 
cjice: unde este comandașă bună, tdte 
mergu ca pe scrisore.

TJnîl simplu pionertl.

Fundulmoldovei (Bucovina), Iulie 1890.

Esamenulă eleviloră și eleveloră dela 
școla poporală din comuna ndstră s’a ți
nută în diua de 1 Iulie st. v., care a 
fostă o cji de bucuriă generală pentru 
Românii din Fundulmoldovei. Esame
nulă s’a ținută cu vre-o 140 elevi de ambe 
sexele, în presența M. On. D-nă D. Țur- 
cană, protopresbiteră, Sf. Sa M. Avramă 
și d-lă învățătoră D. Sumlanschi, fiindă 
de față ună publică numărosă de ambe 
secsele. Școla era frumosă împodobită 
cu verdețuri și cununi de flori.

Succesulă esamenului a fostă strălucit. 
Prin stăruința sa mare și prin frumosele 
sale cunoscințe pedagogice, d-ra învățătdre 
Virginia de Bejană a arătată, că se află 
la înălțimea chiămărei sale. Tânăra în
vățătdre a storsă admirațiunea tuturoră 
celoră de față prin numărosele și prea 
frumosele lucrări de mână ale fetițeloră, 
precum feliurite împletituri cu undrele 
(stricănită), cu iglița (heclerită), și mai 
multe feliurl de cusături alese. Bucuria 
mameloru nu se pote descrie, vă4endu’șl 
copilele, ocupându-se cu lucruri, de cari 
nu s’au mai pomenită pe la Româncele 
din Fundulmoldovei. Nu aflămă cuvinte 

destule pentru a esprima pentru acesta 
sincera ndstră recunoscință față cu buna 
ndstră învățătdre, d-ra Virginia de Be- 
jană.

Se esaminară școlarii și din cate- 
chismă și istoria biblică etc. Intre altele 
s’a spusă copiiloră, că sdrtea sufleteloră 
păcătoșiloră răposați se pdte ușura prin 
pomene. Ei,der Românii noștri au obi- 
ceiu a da printre alte pomene și rachiu, 
ba câte-odată dau atâta rachiu pentru 
sufletele celoră morțl, de se îmbată și 
sufletele celoră vii. Eu ași crede, că ast
felă de pomene mai multă îmbunătățescă 
sdrtea jidoviloră, decâtă a sufleteloră 
celoră morțl; de aceea era bine să se 
lămurâscă în privința acesta mintea ti- 
nereloră odrasle românescl, dela a că- 
roră deșteptăciune atârnă îmbunătățirea 
sorții viitore a poporului nostru româ- 
nescă. loderu Leuștenil,

propriotaru.

Ghiladu (protopopiatul^ Ciacovei), Iulie 1890-

Ceea ce am văclută și aucjită la esa
menulă cu școlarii din școla ndstră ro
mână gr. cat. din Ghiladă, lacreml a stors 
din ochii mei.

0 școlăriță de 10 ani, îmbrăcată 
frumosă, după rugăciunea „împărate ce- 
rescă“ eși în mijloculă șcdlei și ținu o 
vorbire pentru cinstea d-lui protopopă și 
a dspețiloră, arătândă însemnătatea aces
tei sărbători școlare prin vorbe așa de 
frumose, de-țl venia s’o totă asculți.

După acesta școlarii cântară „Mulțl 
anlu, dr d-lă protopopă Alecsiu Manciu 
ținu o vorbire, în care arăta câtă suntă 
de frumose și de minunate rddele tămă- 
duitdre ale școleloră ndstre românescl și 
îndemnă pe cei de față ca să sprijinescă 
aceste școle.

Se începi apoi esamenulă, fiindă de 
față școlari și școlărițe în numără de 30, 
toți îmbrăcațl frumosă, în haine de săr- 
bătore. D-lă preotă Ioană Ceontea esa- 
minâ pe școlari și pe școlărițe pe rândă 
din rugăciuni, religiă și morală, istoria 
biblică (testamentulă vechiu și nou). 
Școlarii au răspunsă bine. Urmă apoi 
d-lă învățătoră Constantină Toma, care 
esaminâ pe copii din Istoria patriei, Is
toria naturală, Constituțiunea patriei, 
Geografiă și altele. Din tdte școlarii au 
sciută bine și au răspunsă nimerită. Apoi 
a învățată pe copii cundscerea baniloră, 
a greutățiloră și măsurile metrice. Din 
socotă au deslegată nisce teme, de fe- 
liulă cărora trebue să mărturisescă, câ 
eu nici n’am mai audită. Apoi școlarii 
din școla ndstră n’au prea avută cărțile 
de școla, ci învețătorulă pe banii lui a 
cumpărații cărți și le-a dată copiiloră, apoi 
pentru cari nu li-a putută da cărți, a 
scrisă pe tablă și așa s’a năcăjită cum

audindă, că amorulă loră e cunoscută de 
totă orașulă.

Și cum să nu scie cetățenii despre 
acesta, când fiă-care vedea, că Eufemia 
primesce în biserică apă sfințită numai 
dela Emidio, er acesta, când trecea că
lare pe dinaintea caseloră ei, ea se arăta 
la ferestră.

In curândă ajunse vestea despre le
gătura loră amorosă pănă la urechile 
luiȘVicente Viscardo. Și fiind-că astfelă de 
vești, mai’nainte de a‘tajunge la adresa lor, 
trecând prin urechile unora și altora, ajun
seră laViscard o cu totul esagerate,din causa 
acesta, elă se opuse din răsputeri la pro- 
iectulă de căsătoriă alăunicului său moște
nitor. Epistola părintescăfu pentruEmidio 
o sticlă cu otravă și fere. Elă nu înțelege, 
scria bătrânulă, cum ună nobilă vicentinu 
(acolo ori cine e conte seu celă puțină 
cavaleră), membru ală unei familii atâtă 
de ilustre, să ia în căsătoriă pe o fată 
de bărbieră — desonore, înaintea căreia 
roșiau și cele trei pisici din insemnela 
familiei sale.

Afară de acestea mai urmau câteva 
amenințări de desmoștenire și în fine 
porunci ca imediată să vină la Vicenza. 
Era probabilă, că amantulu pasionată să 

se opună cu cerbiciă fulgereloră de afu
risenia ale tatălui său și să fi preferită 
mai bine să ședă în brațele amantei 
sale, decâtă acasă lângă bătrânulă său 
tată, în posesiunea averei celei mari. E 
tristă lucru, că tocmai acesta din urmă 
posedea ună farmecă de neînvinsă, prin 
ajutorulă căruia poți să aduci pe fiii 
cerbicoșl, cari vagabundeză prin străină
tate și să le faci așa mare doră de pa- 
triă, încâtă chiar pe cei mai nestatornici, 
să-i faci să vină acasă în fuga mare — 
acelă lucru minunată consta în închide
rea pungei și în detragerea ajutdreloră 
necesare. Emidio, ca ori oare muritoră, 
nu putu resista la acdsta.

Peste celelalte puncte ale epistolei 
trecă cu vederea, totă asemenea și peste 
năcazulă măestrului Pantaleone contra 
comerciantului, peste furia mamei Santa, 
văcjendu-șl planurile risipite, și peste și- 
roiele de lacrimi ale Eufemiei, și jură
mintele de amoră ale lui Emidio, ci 
spună, că acesta a doua di diinindța 
pleca cu poșta la Vicența.

(Va urma.) trad, de Ucu Paolo.

Doine poporale.
de pe Luncă, în Biharea.

Pe marginea pădurii
Mers’o badea-a vădăsli.1) 
Sermanu ce-a dobândită :

’) vena.
') grijitoril, veghiătorfi, răspunzătorii.
3) caută
■*) porta

O chemniță de robită 
Și fere de nouă funțl, 
Mă miră bade cum le porțl ?
— Portu-le și nu-mi pară grele 
Pentru voi, nanele mele.

*
Bădiță bădițu meu, 
Nu te băga sămădău,2)
Că-i pare satului rău. 
Er pe mine pentru tine 
Părinții nu cotă3 *) bine,
Căci d’atuncia nu-’ml facă locă, 
Nici chiar în vatră la focă. 
La fântână nu mă mână 
Focu-o fostă de-o săptămână.

*
Fă-mă Domne ce mi-i face, 
Fă-mă paserea fruncjii
Pe rOșcheiu1) ohemniții, 
Să vădă robii cum robescă

Să vădă și pe maica mea, 
Cum îșl portă robia 
Deeă-i fu slabă mintea.

Cântă cucu pe fântână 
Dusu-s’o badea cătună, 
Da să sciu când ar veni 
Mândru’n casă i-așl tomni5) 
La obldce busuidce 
Pe masă pană0) alesă, 
La grincjele doră cu jele, 
Er la pată pană de bradă. 
In colțulă cuptorului 
Pune-așI pena dorului, 
Și la ușă o brândușă 
La ușa ocolului 
Pănuța sufletului.

❖

Du-te doră cu dorurile, 
De-’mi așeză-amarurile; 
Du-te doră nu mă ’ntreba, 
Că numai te-oiu blăstăma ; 
Du-te doră nu mă dori, 
Că numai te-oi sudui7)

*

pi bade cu flueru

5) găti
flore, buchetd
înjura
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a putută, destulă, că a făcută ispravă 
bună.

Urmară în fine declamațiunile : Po- 
vața școlei, Puterea virtuței, Timpulă de 
adl, Plugarulă năcăjită. Noi suntemă 
fiice române, Doină și altele, cari mai 
tdte suntă făcute de însu’șl învățătorulă, 
afară de vre-o 2 ale lui Eminescu.

La urmă ună copilă ținu erășl o 
cuvântare scurtă, der frumosă, mulțu- 
mindă d-lui protopopă și tuturoru ce
loră de față pentru-că au luată parte la 
esamenă și i-au ascultată. Școlarii cân
tară „Hai cu toții ’ntr’o unire."

D-Iă protopopă premia pe copii cu 
bani, îi îndemnă, ca pe viitoră să cer
ceteze mai regulată șcdla și să se porte 
bine, promițendu-le, că în viitoră, dâcă 
îlu voră asculta, voră fi toți premiațl. 
După ce le mai dete copiiloră câteva 
sfaturi părintescl și după ce mulțumi 
bravului învățătoră pentru sîrguință, esa- 
menulă se închise.

După depărtarea școlariloră, d lă 
protopopă îndemnă pe membrii senatului 
și pe ceialalțl ascultători, ca să se îngri- 
jască de îmbunătățirea salarului învăță
torului, care dău de totului totă rău pote 
să trăiască dintr’ună salară de 80 fi. la 
ană. S’a f 
s’a trimisă protocolulă la Veneratulă 
Consistoriu.

Ca de încheiere mai spună, cășcola 
a fostă frumosă împodobită de învăță- 
toră. De-asupra ușei școlei era inscripția 
în colăre roșiă: „Bine ai venită!" in
trările șcălei decorate cu ramuri verdl, 
pe mesă flori, programa esemeneloră și 
scrisori de-ale școlariloră.

Dorescă și poftescă ca pe totă lo- 
culă să avemă șcăle bune și învățători 
bravi. Ioană, Dragalina,

plugaru românii.
** *

*) singură, de voia ei.
**) încetfi, lină.

Cu numerulu de față încheiămu 
pentru acestu anu rubrica: „Esa
mene la sate.“

Din dările de seină, ce le-amu 
publicatu pănă acum în privința 
resultatului esameneloru dela di
ferite șcâle poporale, s’a putută 
convinge ori și cine despre influ- pururea voră 
ința mare și binecuvântată, ce-o ț răcia, r*  
eserceză ună învățătorii bună și cu 
adevărată tragere de inimă asupra 
luminării și deșteptăciunei popo
rului nostru.

Amu adus esemple și am arătată 
prin fapte, că acele comune, cari au 
avut fericirea de a ave școlăbună și 
învățătoră bravă, în timpulă celă 
mai scurtă s’au ridicată din nă- 
molulă miseriei și ală întunere- 
cului, în care zăceau înainte de 
asta cu 5 pănă în 6 ani, și în tdte 
privințele au începută se mergă 
înainte.

conducerea lui este pusă 
unoru bărbați energici și 
unoru preoți și protopopi

ndoielă, că una dintre 
mari pedeci, ce stau în 

înaintărei învățământului

Durere înse, că asemeni cașuri 
îmbucurătore suntu numai spora
dice, ici colea câte unulu. Cele 
mai îmbucurătore progrese s’au 
manifestată mai alesă în părțile 
acelea, unde mersulu învățămân
tului nostru poporală este orga- 
nisată prin Reuniuni învățătoresci 
și unde 
în mâna 
zeloși, a 
bravi,

Fără 
cele mai 
calea 
nostru poporală, este chinuirea 
miciloru copilași cu învățarea lim- 
bei maghiare, care împiedecă a- 
tâtu de multă înaintarea învăță
mântului nostru poporală.

Durerose însă suntă mai vâr- 
tosă constatările, ce le-amil făcută 
din raporturile nostre despre esa- 
mene, văcjându, că în sînulu în- 
vățătoriloru noștri se află și de 
aceia, cari voru să câștige grația 
celoră dela putere făcendu pe la 
esamene cu copiii noștri adevărate i ebcLiiieut} uu copiii noștri acioveraLe 

. . \ producțiuni din limba maghiară și,
Ș1 luata «costa a protocol» ,i inile ,

N Tx-rrxhrxnrUn IK la Vonorar.nln _ _ u
școlară clela 1879, pună mai 
pe susă limba maghiară chiar și 
decâtu limba românescă, care este 
limba de propunere.

Din norocire, asemeni învăță
tori suntu forte puțini, abia ici 

i colo a începută a-și ivi capulă 
câte unulă, der și acestoru puțini 
le (ficemu, să nu-și uita, că chiă- 
marea loră de căpeteniă nu este 
de a propune unguresce, ci ^de a 
înainta învățământulu scole ro
mâne.

Recunoscemu și noi, că miseria 
și neajunsurile materiale încă suntu 
o grea pedecă pentru înaintarea 

! învățământului nostru, der și în 
i fața acestei împrejurări ne pro- 
j vocămu la esemplele arătate în 
' fâia nostră și le cficemu celoră ce 

l se se scuse cu să- 
să cetescă și să vedă, că 

1 cele mai strălucite progrese le-au 
i arătată în multe locuri tocmai 
• aceia dintre învățătorii noștri, cari 
i suntă mai slabă salarisați și cari 
i 1 I I 
! tuâsă scie 
decile.

Primii dascăli ai Românismu
lui, cari au pusă temelia istoriei 
și învățământului nostru poporală 
și alu căroră nume va rămâne 
pentru tote timpurile scrisă cu li- 

i 

au se se lupte cu mai mari 
miserii.

0 voință rare și o inimă vir- 
------ ---- se învingă tdte pe-

I

tere de aură în inimile tuturoru 
Româniloră, n’au trăită în condi- 
țiuni mai fericite, de cum trăescu 
astăcji învățătorii noștri dela sate. 
Dascălii celoră mai vechi scble 
românescl, ai scoleloră din Blașiu, 
se luptau în vremea aceea cu cea 
mai mare miseriă, așa că nu ara- 
re-ori se vedeau siliți a’șî aduce îu 
spate câte-o sarcină de lemne din 
pădure pentru a-șl încălzi odaia; 
cu tote acestea înse ei au mersă 
înainte, au lucrată cu bărbățiă la 
punerea temeliei învățământului 
nostru și și-au câștigată înaintea 
poporului românescă ună titlu de 
recunoscință pentru tâte timpurile.

Nu vremă să cțicemu, că îm
bunătățirea sorții învățătoriloră 
noștri n’ar fi una dintre cele mai 
grabnice cerințe, der pentru a a- 
junge la acesta, învățătorii trebue 
să supdrte mai întâi cu bărbățiă 
greutățile începutului, să lupte 
pentru luminarea poporului, să-lu 
facă a cunosce însu-și folăsele 
șcâlei și ale învățăturei și apoi fiă 
siguri, că îmbunătățirea sorții loră 
are să urmeze.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din jurulti, Oraviței, 23 Iulie 1890.
In 14 Iulie st. n. tinerimea nostră 

clin jurulă Oraviței și a Sascei a aran- 
giată o serată literară împreunată ou 
jocă, care seră este neuitată în memoria 
nostră, și care ni-a umplută inima de 
bucuriă. D-lă Iosifă Legescu stud, de cl. 
VIII cu monologulă „Paraponisitul!!", 
d-lă Ania Iosifă st. VII cl., d-lă Mari- 
novicl st. abs., d-lă Gropșană Mihaiu st. 
VIII cl. în „Vlăduțulfi mamei" ni-au 
causată întru adevăru nisce minute plă
cute, în cari ne-am uitată totă năcasulă, 
căci predarea loră a fostă ou dreptă cu
vântă artistică. Minunată a fostă pre
darea d-șdreloră Emilia și Cornelia Po- 
povicl, care ne-au uimită.

După representațiune începu dan- 
țulă cu „hora", și așa amă jucată pănă 
în 4orl de când fiesce carele cu
suveniri plăcute amă plecată cătră casă. 
Primescă tinerii gratulații atâtă din par- 
te-ml, câtă și din partea tuturora, cari 
au fostă de față la serata susă disă, și’i 
rugămă, ca să ne delecteze și de aici 
înainte totă cu astfelă de representațiunl.

Ună privitorii.

Din fostulu districtu ală Năseudului,
Iulie 1890.

On. D-le Redactoră ! Cu ocasiunea 
unei călătorii prin ținutulă muntosă din 
părțile acestea, am vădntă în cerculă 
Rodnei din comitatulă Bistrița-Năsăudă 

scoli românescl care de care mai frumose 
mai în alesă comunele Nepos, Feldru, 
Ilva mică, Poiana, Ilva mare și Rodna 
veche, der cu părere de rău am obser
vată, că pomării bine arangiate mai în 
totă loculă lipsescă. Esistă însă o po- 
mologiă în Măgura, care abia trece a- 
cuma în anulă ală doilea de cultivare, 
der care este cea mai frumosă pote în 
întregă comitatulă amintită. Cultivatorulu. 
și conducătorulă acestei 'pomologii este 
d-lă învățătoră comunală Gregoriu Popă. 
Grădina d-sale de pomărită e împărțită: 
în pomăriă, florăriă și legumăriă.

Lăudatulă cultivatoră mă conduse 
prin grădina sa, îmi arăta, că din luna 
lui Main pănă acum a oculată nu mai 
puțină ca 1000 altoi și are încă vre-o 
8000 neoltuițl, așa că chiar și în timpă 
de ună ană și mai bine, ar fi multă a 
spori ațâța pomi,

M’a condusă d-lă învățătoră și în 
scola sa, unde ml-a arătată lucruri de 
ale băețiloră, precum bâte, corfe etc., 
er de ale fetițeloră diferite lucruri de 
mână: brodării și împletituri, pe care 
le-a propusă chiar d-lă învățătoră și pe 
care a trebuită să le admiră de frumose 
ce suntă.

Durerosă este, că ună învățătoră 
română atâtă de destoinică și sîrguin- 
ciosă aduce servicii unei scole comunale, 
în care se horesce unguresce și pe care 
flutură stegă ungurescă, er nu unei scoli 
confesionale românescl, precum s’ar cu
veni. De altmintrelea eu credă, că bu- 
nulă simță ală d-lui învățătoră Popă 
nu-lă va lăsa să muncescă în brazda 
străinului, ci se va întorce la ai noștri, 
va lucra pentru noi și va fi cu noi, pre
cum au fostă și părinții, moșii și stră
moșii d-sale. Căletorulti.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"-
(Serviciulă biuroului da coresp. din Pesta.)

Viena, 26 Iulie. Intr’o ediție 
separată a c|iarului „Politische 
Correspondenz“ se anunță din Bel
grade, că în urma representațiuni- 
loru patriarchului ecumenicii, pro
vocată de Serbia și de Grecia, 
Sultanulu a încuviințată amânarea 
cestiunei episcopiloră bulgari în 
Macedonia.

Serajevo, 26 Iulie. Guvernulfi, 
pe temeiulu unei ordinațiunî a 
ministrului Kallay, a desființată 
pentru totdeuna cjeciuiala pe vină.

Bruxela, 26 Iulie. Camera a 
primită convențiunea dintre Belgia 
și statulă Congo.

Roma, 26 Iulie. „Agenția Ste- 
fani“ anunță, că republica Gua- 

1 tem ala a declarată resboiu repu- 
blicei Salvador.

Că țl-oiu cose guleru,
Nu l’oi c6se cum să cose, 
Ci l’oi cose cu mătase,
Cu mătase roșioră,
Cine l’a. vede să moră, 
L’a vede pismașu meu 
Și l’a bate Dumnedeu.

*
Țucu-te birău jurată,
Mândru giolgiu ce mi-ai luată 
Șede’n ladă ’npăturată
Și l’așl purta pe d’uliță 
Der mă temă de birăiță.

*
Mâuce-te bade amaru
Cându-i mere’n drumă cu caru, 
Nici amaru nu te mânce, 
Numai rota ți-să strice, 
Ba nici rota nu să strice, 
Numai ochii tei să pice.

-A.ltele
ele pe valea Chiș-iil— Huedintl,

Bădiță sprâncene negre 
lubi-te-așl da nu mi-i crede, 
Că tu credl îu multe părți 
;Și ți-să dragi câte le vecjl, 

De-ai crede numa’ntr’o parte 
Iubi-te-așI pănă la morte.

*
Mândră penă-i norocu, 
Nu răsare’n totă locu, 
De-ar eși’n grădina mea 
Domne bine mi-ar păre, 
Că eu nimică n’aș lucra 
Numai de elă așă căta, 
Totă cjiua l’așl uda 
Da-așI sci că l’așl căpăta 
Totă diua l’așl plivi 
De-așI sci, că l’așl dobândi.

*
Maică, urîtulă mă cere, 
Nu mă da fără plăcere, 
D’ași sci maică că mi-i da 
Mai bine m’oiu spendura, 
Intr’ună verfă de soloverfă, 
Intr’o margine de tergă, 
Ca să vadă totă tergu 
Că ce face urîtu;
Să se ’nvețe maicele 
Cum să-’șl deie fiicele.

*
Eu aici, lelea’ntr’altu sată, 
Ce dragoste cu bănată ;
Eu aici, lelea’n câmpia, 
Ce mai dragoste pustiă!

Bădiță cu pără galbănă 
De dorulă tău mă legănă 
Ca fruncja cea de paltină 
Când o suflă ventulă lină. 
Nici mereu, nici cătingană**)  
Ca fruncja d’a ei măgană*)  
Fruncja se legănă ’n ventă, 
Eu mă legănă pe pămentă, 
Frunda se legănă’n sore, 
Eu mă lâgănă pe picidre.

❖

De-ar fi sciută totă omu, 
Că cum i-ar fi norocu, 
Da de-așl fi sciută și eu 
Cum o fi norocu meu 
Nu m’aș fi mai măritată, 
Mai bine m’așl fi’ugropată, 
Lângă-o margine de drumă 
Sub rădăcină d’alună. 
Maica din gurița mea 
Și-ar fi făcută fântânea, 
Din sprâncene isvorele 
Din ochi două păhărele 
Să bea voinicii din ele.
Nu mă maică obida 
Dela dragă casa ta, 
Că eu de dusă duce-m’oiu

Largă în casă face-ți-oi 
Locă la masă lăsa-ți-oi.

$
Hai maică pănă la portă 
VedI străinu cum mă portă 
Nici nu-’să viă nici nu-’să mortă. 
Mă portă din mână-’n mână 
Ca cârligu la fântână.

*
Ardă-te foculă străinu 
Bine-țl pâre că nu cină 
De-țl rămâne blidu plină. 
Diminâța nu prâucjescă 
Totă blidulă nu ți’lă golesoă, 
Pănă ce străinulă cină 
Țenu-i feșnică și lumină, 
Decă străinulă să culcă, 
leu cuțitulă să ’ml tai pită 
Lacremile vale ’ml pică.

*
Nevastă dela Feleacă, 
Domne rău te-ai măritată
Tu tânără cu mărgele 
Elă bătrână fără măsele.
Tu tinără ca o mură, 
Elă bătrână, cu barbă sură, 
Tu tînără, ca o cruce, 
Elă bătrână, d’abia se duce.
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Caracterul!.*)

*) Inima

I. ZF’orxxiarea, caractervUni.
3. Influința cărțiloru și a opere

lor 0 de artă.

Celti mai însemnata lucru pen
tru omu este și rămâne omulu în
suși și esperiențele, succesele, bu
curiile și suferințele sale. Cu câtă 
omulu este mai cultivate, cu atâtu 
mai multu ia parte la totă ce 
privesce omenirea; Terențiu flice: 
Sunt omu și nimicu omenescu 
nu credu a fi străină de mine.

Acesta, simpatia a omului pen
tru cele omenesc! se pdte arăta 
în multe feluri. înainte de tbte 
însă ea se păte arăta față cu is
toria vieței. Carlyle cfice cu dreptu 
cuventu: ființa socială a omului 
resultă cu destulă siguranță din 
faptulă, ca elu cetesce cu nespusă 
plăcere biografiile. — Și ce suntu 
to te romanele, cari află atâtu de 
mulțl cetitori, decă nu biografii 
născocite! Ce suntu tote dramele 
și comediile, după cari alergă 
mulțimea, decă nu vieța represen- 
tată pe scenă?

Lucru ciudată, că cele mai 
mari talente descriu vieța ce nu 
esistă în realitate, pe când atâtea 
talente de t6te cailele se ocupă de 
vieța reală. Șl totuși o veritabilă 
representare a vieței unui emu ar 
trebui să deștepte mai mare sim
patia decâtu una născocită, pentru 
că are avantagiulu de a fi adevă
rată și fiă-care păta învăța ceva 
dintr’însa.

Biografiile bărbațiloru buni 
suntu cu deosebire folositore, căci 
ne dau esemple mari, cari neîm- 
pinteneză a le imita. Și este du
rabilă influința acelora, cari în di
mensiuni mari și-au făcutu da
toria în vieță.

Goethe a cțisu, că nimeni nu 
este omu așa de rendă, dela care 
să nu potă învăța ceva și celu 
mai înțelepții. Scott nu a călăto
rită nicl-odată, fără de a descoperi 
la soții săi o nouă trăsură de ca- 
racteră. Iohnson a cj.isti odată, că 
ar voi să cunoscă biografia fiă-că- 
rui omă, pe care îlă întelnesce pe 
stradă. Cu câtă mai multă nu 
trebue să dorimu a cunosce vieța 
bărbațiloru, cari au întipărită spi- j 
ritulu loră istoriei universale și 
ni-au lăsată marea moștenire a 
culturei nostre de ac|I. Totu ce 
se referă la asemeni bărbați : da- 
tinele, moravurile loră, modulă

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 153 
alu „Gaz. Trans.'1 din anulă curentă. 

loră de traiu, de petrecere, prin
cipiile, virtuțile și mărimea loru, 
tdte ne instrueză și ne însnfle- 
țescă.

In fruntea tuturoră biografii- 
loră stă cartea cărțiloră, biblia, 
care nu cu nedreptă s’a numită 
istoria omenirei. Tocmai din causa 
acesta atârnă multă, ba totă, dela 
aceea, că să cetimă biblia în spi- 
rită adevărată.

Istoria însăși o studiămă mai 
bine în biografii. Strictă luândă, 
întrega istoriă nu e altceva de- 
câtă biografia omenirei, cum este 
ea condusă de singuratice per- 
sone. Evenimentele istorice suntă 
importante pentru noi mai cu 
semă ca să cunoscemă simță
mintele, suferințele și intențiunile 
acelora, cari le-au făcută. Iu is
toriă suntemă încunjurațl de băr
bați de multă răposați,ale căroră cu
vinte și fapte trăiescă încă. Noue 
ni-se pare, căaucpmu chiar vocea 
loră, faptele loră, deșteptă sim
patia nâstră și ne dau cele mai 
frumăse și mai vii trăsuri pen
tru tbte dramele mari istorice.

Intre istoriografii cei mari, 
mai cu semă doi inși au avuții 
influință asupra desvoltării băr- 
bațiloră însemnați: Plutarch și 
Montaigne — celu dintâiu aflu- 
cendu pe eroi ca esemplu, cela- 
laltu tractândă cele mai adenci 
cestiunl ale omenirei. Operele a- 
mendurora suntă în cea mai mare 
parte aprocsimativă compuse în 
formă de biografii, deorece cele 
mai puternice descrieri ale loru 
consistă din înfățișarea de carac
tere și de esperiențe.

„Vieța“ scrisă de Plutarchă, 
deși de atunci au tracută aprâpe 
opt-spre-flece veacuri, este o operă 
în feliulu ei totă așa de neîntre
cută. ca Iliada. Ea a fostă între 
altele opera de predilecția a lui 
Montaigne, care a declarată pe 
Plutarchă ca pe celă mai mare 
măestru ală biografiei și a fostă 
tot-odată și directiva și isvorulu 
de unde s’a adăpată Shakespe- 
ares, când a compusă marele sale 
drame.

Alfieri c|lce: Am cetită vieța 
lui Timoleon, a lui Cesare, Brut, 
Pelopidas mai multă de șese ori 
chiuindă, plângendă, c’ună cu
vântă plină de estasă . . . Plu
tarch a fostă scriitorulă predilectă 
al diferitelorăs pirite mari ca Schil
ler, Beniamin Franklin, Napo- 
leonă I. și ddmna Roland. Acesta 
din urmă era așa de încântată de 
elă, încâtăîlă lua cu sine ca carte 

de rugăciune la biserică și cetia 
dintr’ânsulă pe furișă.

Și eroi ca Henric IV din Fran- 
cia, Turenne și Papier se insufle 
țiau de scrierile lui Plutarch, în
oată se pâte cțice, că pote nici o 
carte — afară se înțelege de bi- 
bliă —• n’a influințată ațâți omeni 
ca Plutarch.

Și cum a făcută Plutarch, că 
încă și astăc[i este cu atâta inte
resă cetită de așa mulțl cetitori 
de diferită etate? — Elă posede 
acestă putere de atracțiune prin 
mărimea obiecteloră sale, totă 
bărbați distinși; apoi pentru-că a 
sciută se observe cele mai însem
nate evenimente și împrejurări ale 
vieții loru și a sciută se le des
crie. Mai departe avea Plutarch 
facultatea de a înfățișa și natura 
cea mai adâncă interibră a eroi- 
loru sei; și tocmai acesta dă bio
grafiei celă mai mare farmecă. 
Suntu bărbați, a căroră vieță 
spune mai multă decâtă vorbi
rile loră, ală căroră caracteră e 
mai mare decâtă faptele loră.

Mai alesă este de mare prețu 
alegerea de trăsuri din vieță, cari 
de multe-ori pară a fi neînsem
nate, der cum cțice Montaigne, 
suntă vrednice câtă ună discursu 
întregă. Plutarchă ne spune chiar, 
că Alexandru îșl purta capulă îm
podobită plecată într’o parte, că 
Alcibiade era totdeuna ca scosă 
din cutiă și vorbia peltică, ceea 
ce îi sta forte bine și mărea efec- 
tulă vorbirei sale; că Catone avea 
peră roșu și ochi cenușii, că a 
fostă uni cămătară și ună sgâr- 
citu, care îșl vindea sclavii când 
nu mai erau buni de muncă; că l 
Cesare era chelă și că-i plăcea se 
se îmbrace frumosă.

Prin împărtășirea unoră ase
meni mici trăsuri ne putemă în
fățișa pe omu așa cum a fostă 
în adeveră. Câte - odată Plu
tarchă în locă de asemeni trăsuri 
ne dă devisa eroului său, prin care 
adese-orl se descopere mai bine 
caracterulu seu.

Nici cei mai mari bărbați nu 
suntă perfecțl. Fiă-care are gre- 
șala sa, partea sa slabă; și toc
mai într’acesta se arată mai clară, 
că e omă și elu, ca toți âmenii. 
Din depărtare putemă se admi- 
rămu pe unii, ca pe nisce semiflei. 
Decă ne apropiămă înse mai tare 
de ei, vedemă, că și ei greșescă 
ca și alții.

Der nici acestă observare nu 
este fără folosă, căci Johnson 
flice: Decă s’ar arăta numai par

tea strălucită a omeniloră mari, 
amă trebui se perdemă tâtă spe
ranța de a-i pute imita.

(Va urma).

POVEȚE.

Vindecarea ustnriniei ce yine din 
pișcarea insecteloru etc. Pentru aoesta 
e destula sâ frecați partea pișcată cu 
suoulă, sâu zema, unei plante aromatice, 
care s’ar întâmpla din acestea: izmă, 
măghirană, cimbru, Hă chiar sălbatica, 
levendula, melisa, rosmarină etc. etc, 
Decă ele voră fi uscate, le puteți mes
teca puțină în gură seu a-le uda cu puțină 
salivă (scuipata.) Termentina are o acțiune 
complectă asupra înțepăturiloră vespilor. 
Cepa asemenea are proprietatea de a 
vindeca durerea imediată, decă se va 
tăia și se va pune asupra înțepăturiloră. 
(nRomanulă.“)

MULTE ȘI DE TOTE.
Cultulu paseriloru la Chinesi.

Chinesii au ună deosebită interesă 
față cu animalele și plantațiunile. Ei 
pricepă de minune măestria de a îmblânzi 
diferite animale, precum urși, moime,. 
șorecl ș. a. [n fiă-care gesticulațiune ei 
află ceva presemnO, pe care-lă numescă 
„pen-schih.“ Decă d. e. păunulă îșl îm- 
bârzoie coda și penele, acesta la ei este- 
unu „pen-schihu. Chinesii se portă față 
cu pasările numite Canari cu o adevă
rată evlaviă. Ei stimeză cântarea Cana- 
riloră așa de multă, înoată numescă cân
tarea loră „cânteculă celă mai sfântă.“ 
Canarii au fostă duși în China numai 
cu 40 ani înainte de acesta, er cu 10' 
ani mai târdiu se bucurau de așa mare 
cinste la Chinesi, încâtă o păreche de 
Canari se vindea eu câte 25 fi., și mai 
multă. Păsâruicile acestea se simtă torte- 
bine în China, se sporescă peste măsură 
tare și se plătescă părechea cu 2 fi.- 
Chinesii facă speculă cu crescerea Ca- 
nariloră în orașele mai mari ale țârei 
loră. Noi, Europenii, decă mergemă la- 
plimbare de obiceiu căutămă după câte 
una vechiu cunoscută, cu care să con- 
versămă despre literatură, politică, seu 
despre negoțO. Cei din „imperiulă ce
rului u (Chinesii) și mai alesă copii loră- 
decă iesă la plimbare ducă cu ei pasări 
închise în colivii, pe cari le acață de 
vre-ună arbore, unde pasările vâtfendu-se^ 
în mijloculă naturei începă sâ cânte, er 
ascultătorii se desfăteză la cântecile loră. 
Pe astfel ă de lucruri pună preță cu multă 
mai mare, decâtă Europenii pe celă mai? 
bună amică.

Luptă cu ună ursu.
In dilele trecute păstorulă Ioană 

Braina din comuna Soveia, districtulă

Badea ungură și calvină,
Io-să copilă de română, 
Badea ungurii, eu română, 
Ce mai dragoste păgână!

•î"
Du-mâ bade și pe mine 
In țâri străine cu tine, 
De ți-i rușine de mine 
Fă-mâ breu pe lângă tine, 
De ți-i rușine cu brâu 
Fă-mâ pană de sasâu, 
De ți-i rușine cu pană 
Fă-mâ lumină de ciară 
Și mâ pune supțioră, 
Si mâ du cu tine ’n țâră.
Bade unde-i însâra
Eu mândru ți-oiu lumina, 
Omenii te-oră întreba 
Ce lumină-i acesta.
— Asta-i lumină de ciară: 
Drăguța din a mea țeră, 
Asta-i lumină de sâu: 
Drăguța din satu meu.
— Eu mândro nu te potă duce; 
Unde mâ ducă mândro eu
Nu-i sâcară, nece grâu 
Numai sânge pănă-n brâu, 
Nici nu-i grâu, nici nu-i sâcară

Numai cionte-să pe hotarâ,
— Decă mergi și nu mâ duci: 
Facă-ți-se drumulă cruci
Și la calea jumătate 
Murgulă ți-se potignescă 
Pe tine sâ te trântescă, 
Paloșulă din tecă saie 
Pe tine sâ nu te tae, 
Num’o mână și trei coste 
Sâ nu poți merge la oste. 
De-ar da bade Dumnezeu 
Câtă o fi pe sub hagău, 
Mergă-țl sângele părâu, 
Steie când l’oi opri eu.
Câtă a fi drumu de lată 
Stâe tote sânge ’nchegată !
— Alelei! mândruța mea, 
Cum te lasă Dumnedeu 
Sâ mâ blastâml așa râu, 
într’o sfântă Duminecă 
Pănă-i popa’n biserică.
De-ar da, mândră, Dumnezeu 
Pe când m’oiu înturna eu 
Sâ fii mortă și ’ngropată; 
Și mândră’n mormentula tâu 
Sâ-ml priponescă murgulă meu, 
Și mândră pe crucea ta 
Sâ-ml crepe inimuța, 

— Bade pe mormentulă meu 
Sâ-țl crepe sufletulă tâu, 
Pe crucița mea cea nouă 
Sâ-țl crepe inima’n două, 
Pe crucița mea cea veche 
Sâ-țl crepe inima’n șepte.

culese de înv. Nic. Albu.

Din jurul-0, Borodului in Biharea.

Câtă bolă-i pe pămentă, 
Chiar sâ te ducă’n mormântă 
Nu-i bolă ca dragostea, 
Ea-i mai rea ca lingorea, 
De lingore pâru’țl pică 
Irima*)  nu ți-se strică. 
De dragoste pâru-țl cresce 
Irima ți-se topesce.

*

Spune bade cu dreptu 
Dragă ți-să ca sufletu? 
Că eu decă nu ți-să dragă, 
Ecă p’aci lumea ’ntregă, 
Țl-alege care ți-i dragă, 
Și cu vace și cu oi, 
Orbă de ochi de-amendoi,

Câte 
Tote
Câte
Tote

Și mândruță ca și-o fldre 
Și ologă de piciore.

*
flori pe celă părâu 
plângă d’amarula meu.
flori pe cea vâlcea 
plângă de mila mea.

*
De s’or lua cei ce-să dragi 
Și erna-ar fi frunda ’n fagi;
Der se ie care’sO urîțl 
Și vera îsO pârjoliți

❖

Vai de mine multă mâ cocă 
Pân’ ce’n lume n’am norocă, 
Der ce hasnă, că m’oiu edee,. 
Că mai multe n’au nordee, 
Suntă fete de protopopă 
Și nici alea n’au norocă.

•s
Vai de mine multă mâ joră, 
Că de badea nu mi-i doră 
Nu mi-i doră pănă mâ joră, 
Der nici lui nu ’i de mine 
Ca uliului de găine, 
Nici mie nu mi-i de elă 
Ca și lupului de mielă.

din colecțiunea lui Antoniu Popa.-
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Putna în România, pe când îșl păscea i vină. La ducerea și aducerea vaseloră 
turma, întâlni ună ursă, care se apro
piase pe nevădute și răpise o oiă, 
care căuta să se
Braina începu a striga după ursă și a’lă 
urmări. Ursulă lăsa 6ia, se ridică în două 
piciore și se arunca asupra păstorului, 
pe oare ’lă strînse ’n brațe, îi rupse 
mâna stângă și piciorulă dreptă, îi sfă- 
rîmâ falca de josă și ’i trase pelea de 
pe capă în josă. Alergândă mai mulțl 
păstori într’acolo, ursulă fugi. Săr- 
m anulă păstoră se află într’o stare des
perată; medicii nu credă să-lă scape cu 
vieța, de-6rece nu pote nici să mânce, 
nici să be.

I
cu 

ducă p’aci încolo.

*
Unu amicu alu scraoiloriî.

țlilele trecute a murită în Anglia 
ună mare binevoitoră ală săraciloră cu 
numele Mason Josiah, care avea o mare 
fabrică de oțelă în Birmingham. Din 
marile sale venite a edificată o școlă cu 
100,000 funțl șterlingî, er cu 30,000 o 
fundațiune de stipendii. In orașulă Bir
mingham a edificată o mare casă pentru 
cei lipsiți de locuințe; casa acesta a 
costată mai multă de 3 milione funțl 
șterlingî. Afară de acesta a mai făcută 
diferite premii de bine-facere pentru 
săraci.

se lăsa înaintea casii una ciubără plină 
cu vină roșu. Intr’o seră ună bou des- 
jugatfi dela cară se ducea cătră grajdO, 
și trecendă pe lângă ciubără, îșl băgă 
botulă în elă și bău cu poftă totă vi- 
nulă, apoi se duse la looulă său în grajd. 
Der nu trecu multă și efectulă tăriei vi
nului se arăta. Boulă începu se mu- 
gâscă, să lovescă ou piciorele, să sbu- 
ciumă, se trântesce de pămentă, rupe 
lanțulă cu care era legată. Fu chemată 
iute ună veterinariu, întrebuința tote mij- 
lbcele, compresii de apă rece, dușuri, 
pănă ce în fine bietulă bou se desme- 
teoi. Der de-odată cu tredia se făcu mai 
cu minte ca mulțl dintre omeni, 
acum, de câte-orl vede ciubărulă, 
ocolesce pe departe.

*
Cugetări.

Culegătorii de poesii semănă cu
cari mănâncă cireșe, alegendă mai întâi 

cele mai bune și sferșescă mâncândă 
cele proste.

*

Ună omă cinstită trebue să aibă 
stima publicului 
fără voia lui.

ușdră dela 46—47 cr. Porci îngrășațl de unii 
and dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzi dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la - - cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2-

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 24 iulie 1890.
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t. Prețulti per

100 chilogr.

dela pănă

Grâu Bănățenescd — — ____
Grâu dela Tisa 80 8.05 8.10
Grâu de Pesta 80 7 25 7.40
Grâu de Alba-regala 80 8.- 8.25
Grâu de Bâcska 78 7.20 7.35
Grâu ung. de nordd — .—

cS -d <s o Prețulu per
Sfimințe vechi 3 M 100 ohilgr.

O S dela | pănă.

Secară 70-72 5.95 6.1U
Orzd Nutrețd 60 62 .—
Orzd de vinars 62.64 .___ t___

Orzd de bere 64.66 t___ ___

Ovăsd 39.41 8.20 8.50
Cucuruzd bănăt. 75 5.35 5.40
Cucuruzd altă soiu 73 \ 5.25 5.30
Cucuruzd
Hirișcă .— —

Producte div. S o i u 1 upe
Pe

Sem. de trif.

fără să să fi

*

mângăe de

gândiți! și
Luțernă ungur, 
francesă

50.— 55-

Bursa din Bucureștii din 23 Iulie.

■Valori % secuinr

Rentă română perpetuă 1876 5°/o 102.»/,
Renta română amortisabilă . . 5°/o 99. J

dtto................................ 4% 85.‘/2
Renta rom. (rurale convertite) 6% 101. >/4
Oblig, de statd C. F. Române 67n

idem idem . . . . 5°/0 _â_
lmprumutuld Openheim 1866 . 87o —,_
Imprumutuld Oraș. BucurescI . 5°/o 92,'/2

idem idem din 1884 &7o
idem idem din 1890

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 — —,_
Credit fonciard rurald . . . . 7% 101.7.

idem idem . . . &"/o 96.’
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 77» 102.—

idem idem . . . . 67o 101.—
idem idem . . . . &7o 9S-'/sCredit Fonc. Urban din Iași. . 57»

10 fr
88.—

Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 260.7,

Banca Națion. uit. div. 82.15
V.N.
500 1205.—Dacia-România uit. div. 35 lei 200 314Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 111.—Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 600Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 260Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 25 250Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100Soc. de Reas. uit. div. 16 1. aur 200Societ. de Constr. uit. div. .

Societ. de Hârtie uit. div. . 06
Agio în Bursă.......................
Rubla de hârtie..................

Banca Națion. a României 
Scompt...................................... 5'7»Avansuri pe efecte.................. 67o _ ,—
Avansuri pe Lingouri . . . 6% —4—

*
Din trăsurile de spiritu ale marelui artistă come, 

dianu Millo.
Ca directoră de trupă era totdeuna 

strîmtorată de creditori de totă felulă. 
Gagiștii săi sciau acesta, căci și ei săr
manii mai adesea erau plătiți mai multă 
cu polițe, decâtă cu bani.

Intr’o di unulă dintre coriști, frun- 
tașulă loră, Săpeanu, fără o para chioră 
în pungă, se consultă cu cameradii săi 
cum ar pute scote dela directoră, pe 
care altmintrelea cu toții îlă admirau, 
măcară unii sfanții de cheltuielă, și ei îi 
da o formulă cu care trebuia să isbu- 
tescă, negre.șită, fiindă plină de spirită.

Actorulu der se presintâ înaintea 
direotorului, cu figura, întristată, în care 
acesta citesce îndată intențiunea. Millo 
îlă întrebă ce împrejurare îlă aduce la 
elă ?

— Ași vre, musiu Millo, să vă 
rogă... să-mi dați ună sfață, ca să cum
pără picături dela spițăriă să-mi închidă 
pofta de mâncare !..

— Poftimă, dragulă meu, doi — îi 
cjice Millo, băgendh repede mâna în bu- 
zunară, — ca 
mare... să dai 
(nPopor“.)

Gândirea te
șurile. Și decă une-orl’țî face 
părare, poți să’i ceri 'totă ei și vindecare 
și ți-o va da.

❖

tote năca-
vre-o su-

Suntă prostii, ce pară a fi spirite, 
pentru-că suntă spuse cu vorbe frumose, 
după cum suntă și proști îmbrăcațl bine.

*
A trăi este o bolă, pe care ni-o alină 

somnulă în tbte dilele și de care ne tă- 
măduesce numai mortea.

*
Aoei, cari țină multă la opiniunea pu

blică. sâmănă cu acei actori, cari jocă 
prostă pentru a fi pe placulă publicului 
de rău gustă. Omulă cinstită trebue 
să’șl jbee rolulă câtă pote mai bine 
fără a se gândi la galeriă.

*
Celu mai bogată dintre omeni este 

economulă; cel ti mai săracii este sgâr- 
citulti.

să cumperi o dosă mai 
și pe la ceilalți cameradl !

*
Adesea suntfl criticați omenii de li

tere, că se retragă din societate. Ar vre 
lumea să-i silescă a asista tdtă vieța 
la tragerea unei lotării, la cari n’au 
nici una biletu. (După Chamfort.)

❖

femee gigantică.O
Acum câteva dile se făcu în Parish 

înmormântarea unei femei gigantice în 
verstă de 19 ani, anume Victoria Tau- 
tin. Acâstă nefericită cântăria încă când 
era de 18 ani 470 punți, deși statura ei 
era mijlocia. Mânile și piciorele erau 
bine făoute și aprope normale, lângă 
șolduri începea să se grămădescă grăsi
mea. Să cadî în brațele Victoriei ar fi 
fostă primejdiosă, fiindcă puterea bra- 
țeloră ei te ar fi sufocată. In anulă tre
cută ună anteprenoră o angajase pe Vic
toria la representațiunl publice. Ea apăru 
odată în teatrulu Edemi, der represen- 
tațiunea nu putu fi săvârșită, fiindcă Vic
toria nu încăpea pe ușă, trebuiră să o 
bage prin o ferestră largă 
■cărora le curgeau șiroie 
frunte, din causa 
mari.

acestei

opta omeni, 
de sudori pe 
munci prea
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Unu citată.
Ună advocată francesă citeză într’o 

cuvântare de apărare a sa, pe ună altă 
advocată, care trăia încă. Președintele 
îlă întrerupe cu cuvintele: „Domnule, 
trebue să te basezl tot-deuna numai pe 
autori morțl, nici de cum însă pe cei 
încă în viață, cari ’șl potă încă schimba 
ideile și părerile loră.

*
Bou betu.

Pe o mașină din Stiria se trăgea la 
gelău în t6tă luna cantități mai mari de

o
o 

-4-2
o•—«a 

O

CQ

<D
aS

©

'©

<D
5
-
ce
01 u 
d tn

O co b- _
co co co

t- b-’ t-
"72 CO CD L- CC o
co co co co co co

-41 TH th Tfi Ml

CO :□ uQ
CQ

r>

00 r-<
CO co

r>-

‘C 
o 
tl> 
® L.

©
S
O

H 
cd

2a?
53

o - a

2 .2 g 
ca q. o-
■—a f—r xd 

w

'Tj 
r—<
O

-4-3 
r—< 
<D 

m

b- — 
-gL-CN.

4J- 
a 
o 
o 
o 
d

CC

I

l

CD 
s 

bD 
O

§

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

Slănină

roșiă 
rafinați! duplu

Său 
Prune

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

28.—
43.-
5.-

51 ■

33.-
43.50

5.25
51.50

<D 
a.

O

CL

H
Lictară

Nuci
Gogoși

»
Miere

,1
Ceară 
Spirtd

M

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonii nou 
bănățenesed 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brutd
Drojdiuțe de spirt

40.50
49.—
35.—

41.—
50.—
36.—

21.— 22 —

125,
12.75
14.75

126.
13.—
15.25

CuTBuîtJ la bursa Vieva
din 25 Iuliu st. n. 1890.

Ranta de aurâ 4"/r,......................... ic 2.15
Renta de hărții 5"/,, - - . . 100.10
Imprumutuld căilord ferate ungare -

aurd..................................................116.—
dto argintă 97.80

Renta de hârtii austriacă .... 88.45
Renta'de argintă austriacă .... 89.45
Renta de aurd austriacă....................... 109.10
Losurl din 1860   14n.5O
Acțiunile bănceiaustro-ungar» - - 982,—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 350 25 
Acțiunile băneai de credită austr, - 303.70
Galbeni împărătesc!.....................................5.49
Napoleon-d’orI...................................
Mărci 100 împ. germane .... E6.75
Londra 10 Livres sterlinso - - 11605

Cursulu losuriloru private din 23 Iulie.
cump. vinde

Basilica 7.50 7.90
Creditd .... 185.75 186.25
Clary 40 fi. m. c. . 57.— 58.—
Navig. pe Dunăre . 123.50 125.50
Insbruck .... 24.- 25.—
Keglevich .... 29.— 33—
Krakau .... —,-A-’ 23.50
Laibach .... 23.— 23.50
Buda .... —._ 62. -
Palffy .... 57.- 57. 0
Crucea roșie austr.. 1S.80 1M0

dto ung- • 12.50 13—
dto ital. 14.50 15—

Rudolf .... 19 50 20.50
Salm .... 26.50 62.50
Salzburg .... 25.— 27—
St. Genois 61.75 62.75
Stanislau .... 27.— 29—
Trieitine 472°/o 100 m- c- —.— 149—

dto 4°/n 50 —.— 68.50
Waldstein 39.75 40'75
Windischgrătz . —.— 52.50
Serbescl 37» 37.— 37.50

dto de 10 franci —.— _ •_
(Banca h. ung. 470 . 110.75 111.25

Nici unii preparata nu pote sâ în- 
trecă balsamuld D-rului Ilosa, (Dr. Rosa’s 
Lebensbalsam) deorece renumele sâu se 
baseză singurii numai pe efectulâ esce- 
lentQ în tote cașurile de bole de stomachO 
și în ce privesce efectulă râmâne neîn
trecuta. JBahamulu D-rului Roșa din far
macia lui B. Fragner în Praga se află 
în tbte farmaciile.

EditorO și redactoră responsabilă : x 
Dr. Aurel Mureșianu.
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Prețulu abonamentzdui este;
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TergulQ de rîmători din Steinbruch. La 21 
Iulie n. starea rîmătoriloră a fostă de 166.251 
capete, la 27 Iulie au întrată 1600 capete si 
au eșittl 747 rSmândndii la 22 Iulie ună nu
mără de 166.117 capete. — Se notezi: marfa un- 
gurescă veche, grea dela — cr. pănă la-----cr.
marfă ungure'scă tineri grea dela 45—cr. pini la 
45*/ 2 cr., de mijlocii dela 45— cr. pini la 46— cr. 
— ușdră dela 47— cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
țSrănescă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela 45 cr pănă la 46— cr. wșoră dela 
47— cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România 
de JBăkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlocii grea dela — cr. pănă la — cr. 
inse transito ușoră dela — cr. piuă la — cr. 
transio dto (eposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 46—16'/2 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46—46 '/2 cr. transito-

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unii

Pentru România și străinătate:
trei luni....................................................
șese luni ...............................................
unu anu...............................................

3
6

12

fi. 
ii.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu....
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate:
anu.............................................................8
șese luni..................................................4
trei luni..................................... .2

Pe
Pe
Pe

>

I

2 11. -
1 11. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se facii mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

franci.
franci. W
franci.
repede prin X

binevoiescă

Loz.fr
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KlsurtsuBw pieței

’o 7

Ganz seid. bedruckte Foulards fi. 1.20
450 ncrfcb. Deffins) — nerf. robcn= nnb fHtcftueife porto= nnb jollftei in’s fjaus bas 5ciben=' 
fabriF=Dep6f G. Henneberg (K. u. K. fjoflief.) Ztirich. Bînjler umgefyenb. 23riefe foften țO 
fr. porto.

Ajutorii grabnicii și siguru
pentru

SUFERE DE STOMAGHU Șl URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

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

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

măduitore se dovedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățllorii de mistuire 
cârcei de sțomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloru, haemorhoidelorO etc. etc- 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
iiieclicamentĂ «Ie casă poporalii.

Sticla, mare costă, 1 fl‘, mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă!

FIȚI ATENȚi!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

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

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

Bepositixl-&. pxixxcipa,l-&. a,l-&. prod-VLcetoxu-lni

B. Frag^er»,
Farmacia „Zum schwarzen Adleru

Prag 205—3.
In Budapesta: la farmacia I. von Tbrok.
Tote farmaciile din Bl-așovu. precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

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

Dela hotelule „La Coronă'1 plecă 
acestă omnibus la Zizină în fie-care di > 
la 7 ore dimineța, dela Zizine la Brașove 
la 8 ore sdra.

Prețule de călătoria pentru o per- 
sonă este 40 cr. încolo și totCt atâta încoce.

Bilete se capătă în hdtelulă La Coronă. 
Cu stimă

Buh Iânos,
382,2—2 proprietarii de deligență.
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Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potă cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

lin 26 luliu n. 1890.
B&nenot*  romi’nwcl Qwmp 9.19 VAnd. 9.22

Arginto rotaftnencfl - 9.16 ft 9.19
Hspoleon-d'ori - - ■ r 9.19 ft 9.21
Lire torcea ci - - - r. 10.45 M 10.50
Iraperiall .... .. ■-•.43 n 9.48
GalbinI 5.44 n 5.49
flerie. folio. „ A.lbin»w(J11/, 101— K

„ n ft !>9.50 >•
Rable raeescl > * . H 135.'/, V 136.'/,
Mărci germane - • H 11 —.—
Discontolti 6- -*' ,0 pe ană.

I|| Premiat la tote esposițiunile cu medalii de argint. ||

LUSTRULU CELU MAI MARE!

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

(Frager Cxxi'vexsal-EEa-c.ssalloe)
unâ medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturorii inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiioru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesii sigurii la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțelorii cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă
ritori, umflături, tomurea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tdte inflamațiunile, 
umflături, întăritori se vindecă în timpulu celu mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formatu deja puroiu absdrbe buba și o vindecă în timpulă celu mai scurtă fără dureri.

In cutiore â 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚi!

De orcce alifia de casă universală, de Praga se imiteză 
forte desă, făcu pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metală galbină, în cari 

se pune, sufită înfășurate în hârtiă roșiă pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(CS-elx6x-Ba,lsa.xxx)

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

324,26—6

KEGRU CELU Mâl INCHISU!
Să produce întrebuințând^ veritabile și cu renume cunoscutule

INpiGO-OEHLLACK WICHSE 
care garantdză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui IOHAO PAUGER

"Viexia I, Sciiulerstrasse ZhTx*.  7.
Alai departe se află acolo escelentule:

LONDONER STIEFELLACK
(XjsictA. pezxtrij. cisxxxe) 

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

ALIFIA PENTRU CONSERVATA PELEA
(Led.ex-Coxxsex-vixTjxxxg-s-Sa.lloe)

în cutidre de lemne și de tinichea. Cele mai bune lace pentru pole 
și hamuri, Iacă pentru aurită, pentru apretarea de pele, lacu pentru 
podini de cualitatea cea mai bună. 331,12—10

IU ff*remiat  la tete esposițiunile cu medalii de argint. ||
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produsulii celorti mai renumite cășării și fabrici din 
România, Rusia, Francia, Italia și Transilvania.

J MAGASWL DE DELICATESE
DIMTRIE G. MOCIANU

FONDATO LA ANVLO 1819 ÎN BUCVRESCI.
fi

S
fi 

fi

Are onore a face cunoscute onor, publice și numeroșilore săi 
clienți, că se află continuu aprovisionatfi cu cele mai fine 

Brânzeturi și mezelicurî prospete

<Ze Bordeaux, Hind, Champagne, Bspagne, Italia, Transil
vania și din Țeră de Cotnară și Drăgășani.

<3

Turnătoria de ferii și fa- npTȚȚ 
brica de mașini a lui

SOCIETATE PE AC ȚII IN BUDAPESTA.
FAURI CA ȘI BIR0ULU: BIR0ULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU :

VI., Kiilso văczi-ăt 169G/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Garnituri' de treieratu eu waporaa?

Asortimente complecte în totti felulc de
Liqueruri franțuzești. Quirasouri de Olanda, Rom de 
Jamaique, Cognac românesc și Țuică de Brătianu.
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Locomobile și treie- 
rătorl cu aburășiper- 
vasuri (rame)de ferii, 

mai departe
Garnituri de treierată 
cu Vertej (Gopel). mori 
pentru curățitulu ce- 

realeloră
i

Sosește continuu totu felulu de Icre și Pești prospeti, 
totti felulo de articole de Orientu, fructe pentru masă. 
Cafele. Ceaiuri. Chocolate. Pesmeți. Vanilie etc.

Prețuri, modeste, serviciu promptă
355 MOCIANU.

(Sistemă Baker și Vidats) Trieure. Mai departe se află gata. Apa
rate originale americane pentru legatulu snopiloru, mașini originală 

americane de cosită.
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri-Royal pat., Piuguri-Royal, cari se conducă de sine. Pluguri 
originale ale Iui Schlick șiVidats cu 1 brazdă, unelte pentiu 

lucrarea pământului, spărgători de bulgări, grape.

Mașini ie semănată in rânduri „HALADAS", patentate ale lui SGhlict.
Mașini de semănată în lată, mașini pen
tru preparată nutreță, mașini pentru sfă- 
rîniată porumbă (cucuruză), mori de 
urluită, mori de măcinată și instalațiunî 
pentru fabricarea de uleiu (piuă de uleiu).
Prețurile cele mai eftine. — 

de plată favorabile.
Prețuri-cwrente la cerere gratis și franco. '

281,18—13

I. Plecarea trenuriloru:

Modalități

I

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenule de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenule accelerate: 2 ore 43 minute după amedl.
Trenule omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucurescî:
Trenule de persone : 5 ore 30 minute dimineța.
Trenule accelerate : 2 ore 33 minute după amecjî.
TrenO de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amedl. -

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone: 5 ore 20 minute dimindța.
Trenule accelerată: 2 dre 23 minute după amecjl.
Trenule omnibus: 10 dre 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenule accelerate: 2 dre 13 minute după amedl.
Trenule de persone: 10 ore 17 minute sera.
Trenule de mărfuri cu vagone de persdne: 4 dre 20 min. după amecjl--

Tipografîa A. AIUREȘIANU Braaor.


