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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu i Iulie 11891 8 ti lu rechin 

s’a deschisă nou afoonanaentu, la care în- 
vltămă pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nostre.

Prețului abonamentului:
Pentru Anstro-Ungaria: pe trei luni 8 fl 

pe șăse luni 6 fl., pe uni anii 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe uni 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-Ungaria: pe anii 2 fl., p« 
țăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou 
■ă binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă. 
_______ AftmiDistrațiUflea „Gazetei Transilvaniei11.

Brașovii, 6 Iulie v.
într’unulu din numerii trecuț! 

de Duminecă ai f6iei ndstre, adre- 
sându-ne cătră cei dela stăpânirea 
ungurescă, le cjieesimti se cerce
teze cu deameruntulu relele și 
neajunsurile, de cari sufere popo
rule, și pe acestea se le delăture, 
decă voiescu se mulțămescă po- 
porulu, der nu umble după năluci 
de tote felulu și nu fia atât de 
mărginiți a crede, că aruncânde 
câte unu osă de rose la câte unu 
cărturaru române, care li-se în
chină și se bucură de grația loru, 
voru pute se liniștescă și se mul- 
țămescă massele poporului.

Scieamă, că, vorbindu-le ast- 
felu celoră dela stăpânire, batemă 
numai tdca la urechia surdului, 
der, în fața păreriloru ce le au 
desfășurată deputății lore îa dietă 
cu ocasiunea desbaterei generale 
asupra proiectului de lege pentru 
reforma administrațiunei, ne ame 
ținute de datoriă de a arăta din 
nou, pentru a miia și a suta oră, 

că drumulu, pe care au pornită 
ei, este de totă greșită și că pe 
acestă drumă nu voru pute ■ do
bândi câtă e lumea și pămen- 
tulă mulțămirea poporului românu.

Vec|urămă deci cu 6re-care sa- 
tisfacțiune, că ceea ce amă susți
nută noi, s’a susținută scurtă după 
aceea și în sînulă dietei, și încă 
de cătră ună vorbitoră din cei 
mai de frunte ai oposiției ma
ghiare.

In ședința de Sâmbăta trecută 
a rostită deputatulă din stânga 
estremă Carol Ebtvos o vorbire 
lungă, despre care foile oposițio- 
nale maghiare $ică, că e una din
tre cele mai escelente vorbiri, ce 
s’au aucjită vre-odată în dieta un
gurescă. In acestă vorbire Eot
vos a atinsă și cestiunea de na
ționalitate.

Greșiți forte tare — c^96 
cătră guvernamentali — decă cre
deți, că atunci când s’ar numi 
din sînulă naționalitățiloră câteva 
mii de funcționari, prin acesta 
ar fi deslegată numai decâtă ces
tiunea de naționalitate; vă înșe
lați decă credeți că vomă pute 
împăca naționalitățile prin aceea 
că guvernulă va da slușbe la câ
teva mii de Nemaghiari; sunteți 
în rătăcire decă credeți că prin 
numirea câtorva nenorociți de 
scriitorași, protocoliștl ori fiă și 
solgăbirăi, noi vomă și deslega 
acâstă mare întrebare și că ve- 
suvulă decă va începe să cloco- 
tescă îlă vomă pute astupa cu o 
colă de hărtiă și vomă pute pune 
pe ea pecetea oficială.

Forte bine a (țisă der numi- 
tulă deputată, că pe calea acesta 
nu se va pute ajunge la nici ună 
resultată bună, că cestiunea de 
naționalitate pote fi deslegată nu
mai prin libertate și prin așecjămin- 
tele ei, cum a fostă deslegată în 
Elveția.

A nemerită cuiulă dreptă în 

capă vestitulă vorbitoră ală stângei 
estreme, când a 4^3 numai 
prin libertate se pote lecui reulă 
cel mare de care suferimă a4i, 
der ceea ce înțelege elă sub „li
bertate “ este încă departe de a 
corăspunde aceloră cerințe nea
părate ale ei, pe cari împlinin- 
du-le, Elveția a putută deslega 
cestiunea de naționalitate.

Ebtvos vede și cunăsce, care 
ar fi drumulă celă mai bună, pe 
care s’ar pute mulțămi poporele, 
der nu cuteză de a păși pe elă 
cu tătă hotărîrea pentru că și elă 
ar da cu o mână, der cu cealaltă 
vrea să ia, ca patriotă mare ce este.

Der cu slăbiciunile șoviniste 
maghiare, de cari suferă în mare 
gradă și cei din stânga estremă, 
nu voimă a vorbi a4l, ci consta
tăm ă numai că Eotvăs a avută 
dreptate când a 4isu, că argumen
tele ce le aducă bmenii guvernu
lui, cum că prin numirea funcționari- 
lorăîn comitate s’ar pute învinge și 
necazurile cu naționalitățile, suntă 
șubrede și cu totulă neîntemeiate.

A avută dreptate deputatulă 
kossuthistă când între aplausele 
soțiloră săi a întrebată pe cei dela 
guvernă, decă corectă pbte se fiă 
politica loră când în dietă nu se 
află nici ună singură deputată ro
mână și decă Maghiarii potă se 
stea mai bine cu Românii, când 
prin totă feliulă de uneltiri îi scotă 
afară din dietă?

N’au dreptate însă cei din 
stânga estremă decă credă, că 
ceea ce nu se pote dobândi cu 
numirea câtorva notari și solgă
birăi, s’ar pute dobândi prin aceea, 
că s’ar lăsa libertate alegătoriloră 
români în vre-o 20—25 de cer
curi electorale.

Slabă este informată d. Eotvos 
despre libertatea în Elveția, decă 
crede așa ceva. Răulă la noi e 
prea mare și prea afundă înrădă
cinată, decâtă ca să păta fi vin

decată numai așa pe ușoră cu 
câteva cataplasme.

înainte ;de tdte trebue să se 
recunăscă la noi principiulă drep
tății și ală libertății în totă estin- 
derea sa; trebue să se recunăscă 
esistența și dreptulă de a trăi de 
sine stătătoră în acestă statu, ca 
națiune, ală Româniloră; egali
tatea să fiă nu numai la dări, ci 
și la drepturi și la folăse: tote 
aceste trebue să se întâmple pen
tru ca să pătă fi mai bine; er 
pe câtă timpu cele trei milidne 
și mai bine de Români voru fi 
priviți, de Ungurii din drepta ca 
și de cei din stânga, numai ca o 
nevoiă, ca o calamitate pentru 
țeră, nu va fi mai bine, ci vomă 
merge totă spre mai rău .'

înmormântarea .
lui J9£ihaiBu ffitogălniceanu.

(Corespondență part, a „Gazetei Transilvaniei.")

Iași, 3 Iuliu 1891.
Marți la 3 ore p. m. studenții Uni

versitari întruniți la universitate au mersă 
în pelerinagiu la Mitropolia, unde era 
aședată corpulă lui Kogălniceanu, și au 
depusă o coronă. D. Teodoră, studentă, 
rosti unu disoursă.

MercurI după amedl se făcu înmor
mântarea. Deja dela ora 1 p. m. stradele 
erau ticsite de lume.

La ora 2 se celebra servioiulă fu
nebru în catedrala Metropolitană.

Dintre personele marcante din Bu- 
curescl au asistată Generalulă Barozzi 
ca representantă ală M. S. Regelui, Ge- 
neralulă Florescu, d. Vernescu, d. Exarcu 
— miniștri; d. V. A. Urechiă ca repre- 
sentantă ală Senatului ; Col. Roznovană 
însărcinată să represinte Camera; d. Dim. 
Sturz a; d. G. Paladi deputată ca repre
sentantă ală partidului liberală ș. a.

După terminarea serviciului divină 
au ținută discursuri d. Gen. Florescu ; 
V. A. Urechiă; Dim. Sturza și Andrei 
Vizanti, profesoră la Universitatea din 
Iași.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Priveghiătorea.
Poveste de Andersen.

In China, pe care o cunoscl bine, 
e împăratulă ună Chineză, și toți cari 
îlă încunjură suntă și ei Chinezi. Suntă 
mulți, și tocmai pentru aceea merită, ca 
să aud! istoria, pentru că dâcă, nu trece 
la uitare. Castelulă împăratului era celă 
mai Irumosă din lume, cu totului totă 
de porcelană fină, așa de prețiosă, der 
atâtă de periculosă să te atingi de 
elă, încâtă trebuia să bagi bine de semă 
ca să nu se spargă. In grădină vedeai 
cele mai minunate flori și de cele mai 
frumose, erau atârnate clopoțele de ar
gintă, cari necontenită sunau, pentru ca 
să nu trâcă cineva pe acolo fără ca să 
privescă florile. T6te din grădina împă
ratului era așa de măiestrită întocmite, 
și grădina se întindea atâtă de departe, 
încâtă nici chiar grădinarulă nu-i soia 
capătulă ei.

Decă călcâi voinicesce mai departe, 
atunci ajungeai într’o pădure fdrte fru- 
rndsă cu arbori înalțl și cu lacuri a- 
denci. Pădurea se mărginea cu marea, 

care era albastră și și adâncă. Corăbii 
mari puteau debarca sub crengile ce 
atârnau în josă, și între acestea locuia 
o priveghiătore, care cânta atâtă de 
frumosă, încâtă chiar și sărmanulă pes- 
cară ce era ocupată cu afacerea sa, sta 
tăcută și pândea, când eșia noptea, ca 
să întindă mreja și asculta priveghiă- 
torea. „Dumnedeule, ce frumosă e! “ 
dicea elă,apoi trebuia se-și vedă de me
seria sa și-și uita de pasere. Der când 
acesta în noptea următore cânta erășl, 
și pescarulă venea acolo, dicea elă: 
„Dumnedeule, ce frumosă e!“

Din tdte țările din lume veneau că
lători la cetatea împăratului și admirau 
castelulă și grădina, și când audiau pri
veghiătorea, atunci diceau toți:

„Acesta e din tdte cea mai minu
nată !“

Călătorii povestiau despre acesta 
când se întorceau acasă și învățațli scriaiu 
cărți despre cetate, castelă și grădină, 
der nici priveghiătdrea nu o uitau, aces
teia îi consacrau capitolulă principală ; 
și aceia, cari voiau să facă poesii, scriau 
cele mai frumose poesii despre prive- 
ghiătdrea din pădurea de lângă laculă 
adâncă.

Cărțile fură traduse în tote limbile 
și unile din ele cădură și în mâna îm
păratului. Elă ședea pe scaunulă său de 
aură, cetia cetia și în fiă-oare momentă 
mișoa din capă, căci se bucura, să 
audă descrierile aceste minunate despre 
oetate, castelă și grădină. „Der prive- 
ghiătărea e totuși cea mai minunată 
din tdte!“ sta scrisă în cărți.

„Ce va să cjicâ acesta?" dise împă
ratulă. „Priveghiătorea? N’o cunoscă de 
locă. Este o astfelă de pasere în împă
răția mea și tocmai în grădina mea ? 
Despre acesta n’am audită nicl-odată 
nimică ! Așa cevașl trebue se afle omulă 
mai întâia din cărți 1“

Apoi chiămâ elă pe cavalerulă său, 
care era boeră atâtă de mândru încâtă 
când îlă agrăia cineva său îndrăsnea 
să-lă întrebe despre ceva, nu răspundea 
decâtă „P!“,și „P !“ totuși nu însemnă 
nimica.

„Se cfice că se află aici o pasere 
fdrte minunată, care se numesce prive
ghiătore 1“ i lă agrăi împăratală. „Se 
dice că e cea mai frumosă din marea 
mea împărăția! Pentru ce nu mi-s’a 
spusă nimică despre aoesta?

„N’am audită nimică vorbindu-se 

despre ea!" dise cavalerulă; „n’a fostă 
nicl-odată presentată la curte !‘‘ „Voescă, 
ca astă seră să vină aici și să cânte îna
intea mea!" <fise împăratulă. „Totă 
lumea scie ce am, și eu nu sciu.“

„N’am aucjită vorbindu-se despre ea!“ 
răspunse cavalerulă, „der o voiu căuta, 
și o voiu găsi!“

Dâr unde să o găsescă? Cavalerulă 
alerga pe trepte în susă, pe trepte în 
josă, prin săli și prin coridore, der nici 
unulă pe care-lă întâlni, nu scia nimică 
despre priveghiătâre, cavalerulă merse 
erășl la împăratulă și susținea, că trebue 
să fiă o fabulă a scriitoriloră de cărți, 
„înălțate împărate ,nicinu-țl poți închipui 
câte se scrie. Acestea suntă scornituri 
și se țină de așa numita „scamatoriă.“

„Der cartea în care am cetită11, răs
punse împăratulă, „ml-a trimis’o puter- 
niculă împărată ală Japoniei și prin 
urmare nu pote să fiă neadevărate. 
Voescă să audă priveghitorea! Astă 
seră să fiă aicî! Ea stă în înalta mea 
grațiă! Și decă nu va veni, atunci voiu 
porunci ca toți curtenii după cină, să 
fiă căleați pe burtă!"

„Tsing-Pe !" dise cavalerulă și alergă 
erășl pe trepte în susă, pe trepte în
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La ora 4, cortegiulă porni dela ca
tedrala Metropoliei, spre cimiterulă Eter
nității. Trei care ou corone mergeau 
înainte. Numărul! coronelor! a fostă co
losală de mare; de aoeea nu ml-a fostă 
posibilă să remarcheză decâtă următâ- 
rele : a M. S. Regelui adusă de Gren. 
Barozzi; a guvernului; a studenților! ro
mâni din Parisă; a Asoeiațiunei gene
rale a studențiloră universitari din Iași; 
a studențiloră din Bucuresol; a profe- 
riloră Universitari din Iași și din Bucu- 
rescl, a comunității; a județului Fălciu; 
a consiliului comunală de Romană; a 
familiei Leoa; afamiliei Stolojană și a.

Cortegiulă era fârte lungi. Autori
tățile tâte au avută representanții loră. 
Armata întregă din Iași a luată parte la 
înmormântare.

Oordonele carului funebru erau în 
numără de 10. Studenții universitari for
mau garda de onâre în jurulă carului 
funebru, în urma căruia mergea familia și 
representanții din Bucuresol.

O aglomarețiă fârte mare era pe stra
dele pe unde trecea convoiulă. Felina
rele erau aprinse.

La <5ra 6 cortegiulă ajunse la ci- 
miterulă Eternitatea. Sioriulă fii luată 
din drioă de cătră primarii de prin sate 
și pusă pe o estradă lângă care se ți
nură încă vre-o câte-va discursuri. Din
tre cei cari au vorbită însemnă pe d. d. 
P. Rășcanu, profesoră la Universitatea 
din Iași, care a vorbită în numele aoes- 
tei Universități; Gr. Tocilescu, profesoră 
la Universitatea din Bucuresol, care a 
vorbită în nuntele acestei Universități, 
Gr. Paladi, Reputată ca representantă 
ală partidului liberală ; Ar. Densușianu, 
profesoră la Universitatea din Iași, în 
numele Transilvăneniloră, numindă pe 
Kogălniceanu ,,wnw alu 4-lea descălecătorii, 
Leonă Grigoresou, studentă, în numele 
studențiloră universitari din Iași; 0. Va- 
siliu, delegatulă Universității din Bu- 
curescl.

La ora 7 totulă era terminată. 
Atunci se dădură câteva salve de tună.

Oicdens.
*

înmormântarea s’a făcutu după 
următârea programă, care s’afixatu 
mai înainte:

1) La ora 12 m. se va face în bi
serica Metropoliei servioiului religiosă 
de înmormântare de cătră înalt P. S.
S. Mitropolitulă Moldovei și Sucevei, în
conjurată de înaltulă cleră.

2) Oorpulă de armată va face ono
rurile militare potrivite ou gradulă or- 
dineloră din care face parte răposatul!.

3. Cortegiulă plecândă dela Metro- 
poliă va merge în ordinea următore: Ună 
plutonă de jandarmi călări, corurile vo
cale, clerulă, deoorațiile, carulă funebru, 
familia, representații guvernului, repre- 

sentantulă M. S. Regelui, delegațiunea 
Senatului, a Camerai, a Academiei ro
mâne, consiliulă comunală cu primarulă 
și stindardulă comunei, comandantulă 
corpului de armată, prefectulă de’județă, 
prefectulă de orașă, primulă președinte 
ală curței cu oonsilierii, procurorul general 
cu procurorii de curte primulă președinte 
ală tribunalului cu membrii trib., primulă 
procuroră ală trib, ou procurorii de sec
ție , decanulă avocațiloră cu consi
liulă de disciplină, consiliulă județiană, 
Membrii Epitropiei Sf. Spiridonă, oasie- 
rulă generală ală județului, direotorulă 
telegrafului și poștei, camera de 
comerță, amioii, rectorulă jUniversi- 
tăței cu profesorii universitari, delegațiu
nea studențiloră, delegațiunea partidului 
liberală, delegațiunea corpului telegrafo 
poștale, delegațiunea corpului de medici 
și naturaliștl, delegațiunea presei, direc- 
torulă liceului Națională cu profesorii și 
elevii, rectorulă seminariului Veniamină 
ou profesorii și elevii, directorii diferite- 
loră gimnasii cu profesorii și elevii, oon- 
servatorulă cu societatea dramatioă, di
reotorulă, prefesorii și elevii șcâlei de 
Bele-Arte, direotorulă șcâlei tehnice cu 
profesorii și elevii, direotorulă șcâlei co
merciale ou profesorii și elevii, direoto
rulă șcâlei normale Vasile Lupu cu pro 
fesorii și elevii, direotorulă șcâlei de me
serii ou profesorii șcâlei de meserii cu 
profesorii și elevii, primarii comuneloră 
rurale atâtă din județă câtă și din res- 
tulă țătei și din Dobrogea împreună ou 
delegațiunile rurale, diferite societăți și 
corporații, diferitelele delegațiunl, ună plu
tonă de jandarmi călări.

4. Cortegiulă în sunetulă musioiloră 
militare și a clopoteloră tuturoră biseri- 
ciloră, va treoe prin strada Stefan-celă- 
Mare, Glolia, Cucu și Eternitatea, pe 
totă parcursulă, felinarele voră fi a- 
prinse și cernite.

5. La biserică corpulă se va sui în 
cară și la cimiteră se va da josă de oă- 
tră primarii rurali. Oordonele oarului fu
nebru în numără de 10 voră fi ținute 
de representantulă guvernului, M. S. Re
gelui, Academiei, Camerei, Senatului, 
Universităței, Armatei, Comunei și Jus
tiției.

6. La âra 2 cortegiulă va pleca de 
la Metropoliă, discursuri funebre se voră 
ține atât la Mitropolia, câtă și la oimitiră.

*
Cordânele carului funebru erau pur

tate la înmormântare de d. colonelă 
Rosnovanu, președintele camerei; d. ge
nerală Barozzi, representantulă Regelui; 
d. Dimitrie Sturdza; M. Langa, prima
rulă Ia;iloră; M. Esarcu, ministrulă afa- 
ceriloră străine; M. Culianu, rectorulă 
universității dela Iași, Loootenentulă-oo- 
lonelă Casimiră, M. Bârzu, președintele 
curții de apelă din Buourescl.

*

Onorurile militare, la înmormântarea 
lui M. Kogălniceanu, s’au făcută de cătră 
ună regimentă de infanteriă, ună bata- 
lionă de dorobanți, ună escadronă de 
cavaleriă și o bateriă de artileriă, tâte 
sub comanda generalului Pilat.

*
piariștii români, cari au fostă la 

Iași ou ocasiunea înmormântării lui M. 
Kogălniceanu au scosă în memoria ne
uitatului bărbată de stată, istorică și 
publicistă „tyiarulit Kogălniceanu^ într’ună 
singură numără, care are ună cuprinsă 
vârte variată.

*
Cetimu în „Naționalulu" din 

BucurescI:
Lipsa complectă de inițiativă, indo

lența său nepriceperea, de care a dată 
dovedi legațiunea nâstră dela Parisă, cu 
ocasiunea morții lui Mihailă Kogălniceanu, 
a fostă în deosebi remarcată și fârte viu 
oomentată. Se scie, că Mihailă Kogăl
niceanu erasingurulă Română,căruia gu- 
vernulă francesă îi conferise înalta dis- 
tincțiune de mare cordonă ală legiunei 
de onâre. Era de datoria agenției nâs- 
tre de a comunica guvernului francesă 
pentru a i-se face onorurile ouvenite. 
Ei bine, nimică nu s’a făcută; guvernulă 
francesă nici n’a fostă măcară însciințată 
de aoestă pierdere pentru noi. Miha
ilă Kogălniceanu se soie de aseme
nea că a representată mai adese-ori țera, 
fiă ca ministru plenipotențiară, fiă ca 
trimisă extra-ordinară seu specială pe 
lângă republica francesă. Studenții ro
mâni din Parisă s’au grăbită a’i trimite 
o cunună la înmormântarea sa, legațiunea 
nâstră însă nici atâtă.

CRONICA POLITICĂ.,
— 6 (18) Iulie.

— Lupta, ce s’a iscată în dieta un- 
gurâscă din causa proiectului de lege 
pentru reforma administrațiuhei, a fostă 
în dilele din urmă mai înflăcărată 
ca tot-deuna. Incheindu-se desbaterea 
generală, oei din stânga estremă, său 
așa numita partidă „independentă," au 
cerută să li-se dea o pausă în lunile de 
peste veră și astfeliu să nu se încâpă 
desbaterile speciale pănă la tâmnă. Mi
nistrulă președinte Szapary însă și cu 
partida lui nu s’a învoită la acesta și 
cu majoritate de voturi au hotărîtă, ca 
desbaterea specială să se începă numai 
decâtă și să se continue ne’ntreruptă 
pănă atunci, pănă când se va termina. 
Prin hotărîrea aoesta cei din partida gu
vernului au turnată oleu pe focă, căci 
cei din oposiția estremă, pe lângă aceea 
că erau cătrăniți încă de mai înainte, 
aoum se înfuriară și mai tare. Ei consi
deră hotărîrea aeâsta ca o apucătură ne- 
dâmnă a guvernului, care numai pentru 
aceea grăbesce lucrulă, pentru-că crede, 

că cei din oposiția estremă prin aoesta 
mai ourândă se voră obosi și se voră 
da învinși. Tocmai de aceea însă, cei 
din oposiția estremă s’au sufulcată acum 
și mai tare la luptă și [au deolarată pe 
față, că în adevără voră face obstruc- 
țiune, adecă la fîă-care părăgrafă din 
proiectulă de lege voră face vorbăriă 
multă numai pentru ca să trăgănescă 
timpulă și să împedeoe aducerea legei 
pentru introducerea administrațiunei de 
stată. Pe calea acesta ei sperâză, că mi
nistrulă președinte va fi silită să-și dea 
dimisiunea de bunăvoiă, seu la casă 
contrară, va trebui să cadă cu ocasiunea 
alegeriloră de deputațl, oe se voră face 
în anulă viitoră.

— In lupta desperată, ce s’a încinsă 
între cele două partide maghiare din 
dietă, se ivescă adese-orl scene turbu
lente, cum de multă vreme nu s’au mai 
ivită. Vehementă a fostă cu 'deosebire 
ședința dela 9 Iulie, când deputății [stân
gei estreme îlă înhățară rău pe Szapary 
înfățișându-lă ca pe ună trădătoră ală 
intereseloră Ungariei în favorulă Nem- 
țiloră dela Viena. In semnă de răsbu- 
nare pentru acâsta, deputății din par
tida guvernului îlă ridicară pe Szapary 
pe umeri și-i strigau „eljen“; der nici 
cei din stânga estremă nu se lăsară în- 
dărătă, ci în semnă de batjocură rideau 
și strigau câtă puteau la adresa lui Sza
pary.- „Hoch!“ „Hoch!u

In ședința următâre, dela 10 Iulie, 
deputatul! Polonyi Geza se încăerâ cu 
deputatulă Gajary, redactorulă 4iaru^ui 
guvernamentală „Nemzet." Polonyi în
vinovăți adecă guvernulă, că acesta plă- 
tesce din banii statului sume mari unoră 
foi oa „Nemzet“ și „Pester Lloyd“,pen
tru oa acestea să laude orbesoe faptele 
guvernului și să-și bată jocă de oposi- 
țiă. De aci se isca în dietă o turburare 
mare. Deputatulă Polonyi și ună altă 
deputată, Vâcsey, de-o parte, er de altă 
parte Gajary începură să se spele unii 
pe alții. „Asta-i ticăloșia!“ — „Ba tică- 
losă e celă ce <jice!“ — se aucjia stri- 
gându-se prin dietă. AoeștI trei deputațl 
după ce eșiră din dietă se înhățară la 
duela și bietulă Polonyi fu tăiată rău cu 
sabia de adversarulă său Gajary, așa că 
acum zace în pată.

Mai interesantă a fostă însă vorbi
rea, ce a ținut’o deputatulă Carol Edt- 
vos în ședința dela 19 Iulie. Elă spuse 
cum stă treaba cu diarulă „Nemzet“ și 
cu „Pester Lloyd“, cari câtă e lumea și 
pământulă nu soiu alta, deoâtă să laude 
guvernulă chiar și pentru cele mai vol
nice fapte ale lui, în timpă ce în con
tra altora și mai alesă In contra 
naționalitățiloră nemaghiare ațîță me
reu. Lucrulă e ușoră de înțelesă, <jiS0 
deputatulă Edtvos, căci amândouă foile 
acestea suntă plătite bine din partea gu-

josă, prin tote sălile și coridârele. Ju
mătate dintre curteni alergau împreună, 
fiindcă nu prea doreau ca să fiă căleați 
pe burtă. întrebau despre minunata pri- 
veghiătâre, pe care o cunosce totă lumea, 
der nimenea dela curte.

In sfârșită se întâlniră cu o fetiță 
sărmană de bucătărâsă. Ea cjise : O, Dum- 
necjeule, priveghiătârea! 0 cunoscă prea 
bine ! Ce frumosă scie să cânte! In fiă- 
care sără aducă sermanei mele mame 
bolnave câteva rămășițe de mâncare. Ea 
locuesce josă la țărmulă mării, și când 
mă întorcă acasă, obosită fiindă, mă odih- 
nescă în pădure, și atunci audă prive
ghiătârea cântândă. Ochii mi-se umpleau 
de lacrimi, așa îmi vine, pare că m’ar 
săruta mama 1“

„Fetiță“, 4ise cavalerulă „î-țl voiu 
procura ună locă sigură în bucătoriă și 
încuviințarea, ca să vedl pe împăratulă 
mâncândă, decă ne vei conduce la pri- 
veghiătâre, fiindcă pe astă seră e ohe- 
mată ca să cânte!“

Apoi plecară cu toții în pădure, unde 
obiclnuia să cânte priveghiătârea; jumă
tate din curteni veniră împreună. Când 

călcau pe drumă voinicesce, începu o 
vacă să mugescă.

„O“, dise ună curteană, „am gă- 
sit’o! E în adevără o putere estraordi- 
nară într’o pasăre atâtă de mică. De si
gură, că am mai aucjit’o încă odată!"

,,Nu, acestea suntă vaci, cari mu
gescă !“ rjise mica fetiță : „suntemă încă 
departe de loculă acela!"

Acum ocăcăiau brâscele în bălți.
„Minunată!" dise preotulă chineză 

de curte. „Acum o audă; sună tocmai 
ca nisce clopote mici bisericescl".

„Nu, acestea suntă brâsce!" răs
punse fetița. „Der așa credă, că în cu- 
rândă o vomă au<ji !!<

Deodată începu să cânte priveghiă
târea.

,,Eată-o!“ striga mica fetiță ,,au- 
cjițl, aucjițl, uite-o oolo!“ și dicândă 
aceste le arătă o pasăre mică cenușiă 
susă în crengi.

„E cu putință!" dise cavalerulă. 
„Nici când nu ml-așl fi închipuit’o așa! 
Oe înfățișare simplă are! Sigură, că s’a 
îngălbinită, pentru că vede ațâți boerl 
împrejurulă ei!“

„Mică priveghiătâre!“ strigă mica 

fetiță, „înălțatulă nostru împărată do
resc©, ca să cânți înaintea lui!“

,,Cu cea mai mare plăcere!" răs
punse priveghiătârea, apoi cântă, îneâtă 
îți era dragă să o asculți.

„Așa sună ca nisce clopote de sti
clă!" dise cavalerulă, ,,en priviți mioulă 
gâtlejă, cum se încordeză! E lucru ciu
dată că nu am audit’o pănă acum cân
tândă. Va ave ună mare succesă la 
curte."

„Să cântă încă odată înaintea îm
păratului?" întrebă priveghiătârea, care 
credea, că împăratulă e de față.

„Scumpă și draga mea priveghiă- 
tore !“ <Șise cavalerulă, „am cu cea mai 
mare buouriă să te chiămă pe astă seră 
la serbarea curții, unde ai ca să farmed 
pe Maria Sa cu fărmecătoriulă tău cân- 
tecă!"

„Mai bine e în verdeță!“ răspunse 
priveghiătârea, der totuși se duse cu ei, 
când audi, că împăratulă o doresce.

In castelă era totulă pregătită pen
tru sărbătâre. Păreții și podinile, cari 
erau de porțelană, străluceau la lumina 
multoră lampe de aură. Cele mai fru- 
mose flori, cari puteau să sune tare, 

erau aședate în coridâre. Aici alergau 
în câce și în colo âmeni, și se simțea 
ună puternică curentă și tâte clopotele 
sunau neîncetată, încât! nu mai audiai 
propriile-țl vorbe.

In mijlocul! sălei, în care ședea îm
păratulă, era pusă ună stîlpă mică de 
aură, pe care trebuia să stea priveghiă
târea.

Tâtă curtea era adunată acolo, și 
mica fetiță căpătase voia, să stea în do- 
sulă ușei, fiind-că primise titlulă unei 
bucătărese de curte. Toți erau îmbră- 
cațl în haine de sărbătâre, și toți pri
veau mica păsăruică cenușiă, care făcea 
semnă împăratului.

Priveghiătârea cântă așa de plăcută, 
așa îneâtă pe împăratulă îlă podidiră la
crimile; lacrimile curgeau pe obrază și 
acum cânta priveghiătârea și mai fru
mosă, îneâtă îți pătrundea inima. Impă- 
ratulă era atâtă de veselă și mulțămită, 
îneâtă se îndură să hotăresoă, ca prive- 
ghiătârea să porte la gât! ună pantof! 
de aură. Priveghiătârea însă i mulțămi, 
cjicândă că a căpătată destulă răsplată.

„Am văcjută lacrimi în ochii împă
ratului, acesta este cea mai bogată co- 
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vernului și astfeliu ele se ’nțelege, că 
trebue să laude orbesce guvernulă, căci 
decă nu, nu capătă bani. Despre „Pos
ter Lloyd" spuse Edtvos, că primesoe 
la ană din banii țărei mai bine de 100,000 
fi. Când Eotvos cpse vorbele aoestea, 
ministrulă-președinte dădu, din capă, 
vrendă să 4i°& prin acesta, că nu-i ade
vărată, dâr atunci Edtvbs îșl băgă mâna 
în busunară, scâse nisce hârtii cu pece- 
turl și numai decâtă îi astupa gura lui 
Szapary, pentru-că era scrisă negru pe 
albă și nu mai putea 4^ce nimică. Des
tulă, că Edtvbs a arătată, unde se în- 
gropă sutele de mii ale biețiloră contri
buabili, de pe a cărora spinare se sootă 
dăjdiile cele mari, pentru ca să susțină 
cu ele pe cei mai neîmpăcațl dușmani 
ai noștri, cum este „Pester Lloyd", 
„Nemzet" și alte foi plătite de stăpâni
rea ungurâscă.

— Scimă, că cu ocasiunea visitei, 
oe a făcut’o Maiestatea Sa în Fiume, 
mai mulțl tineri eroați arangiară nisce 
demonstrațiunl în contra Unguriloru. 
După ună raportă oficiosă, ce l’a pri
mită guvernulă ungurescă din Fiume, 
la aceste demonstrațiunl au luată parte 
nu numai studenții dela gimnasiulă 
croată de aoolo, ci și mai mulțl ostași 
eroați dela Regimentulă de infanteriă 
din Fiume. In fruntea demonstranțiloră 
erau mai mulțl subofioerl, ba chiar și 
ună căpitană, cari împreună cutrierau 
stradele strigândă „Jivio!“, batjocorindă 
și fluierândă pe cei ce în limba ungu
rescă umblau să strige „eljen" la adresa 
Maiestății Sale. „Patrioții“ unguri vădă 
în aceste demonstrațiunl ale tineriloră 
eroați o batjocorire a Ungariei și a în
tregului nemă ungurescă. Deputății Ho- 
ranszky și Ugron au și interpelată în 
dietă pe ministrul-președinte Szapary, 
decă are de gândă, ca numai decâtă să 
închidă gimnasiulă croată din Fiume, er 
regimentulă să-lă transfereze numai de
câtă de-acolo? Lui Szapary însă se vede 
treba, că nu-i dă mâna să facă așa ușoră 
lege Oroațiloră ; elă a răspunsă, că se 
va mai socoti după ce va primi date 
mai amănunțite și-apoi va vede elă ce 
va face. Ministrulă-președinte să-și tragă 
pe semă însă, dâcă se cuvine să fiă pedep
siți demonstranții eroați, când tinerii ma
ghiari dela Clușiu au privilegiulă să de
monstreze câtă le place și să spargă fe- 
restrile, ba chiar și capetele Româniloră, 
în (jiua mare?...

— In striănătate, gazetele se ooupă 
în timpulă de față forte multă ou visita, 
ce a făcut’o împSratulfi germanii în 
Anglia. Foile germane mai alesă, der în 
parte și cele englese privescă în acâstă 
visită o apropiare a Angliei de tripla 
alianță, în timpă ce foile rusescl privescă 
cu îngrijire la des voltarea lucrurilor ă și 

stărue mereu, ca în celă mai scurtă 
timpă Rusia să înoheiă alianță cu Fran- 
cia și încă și cu alte state, precum : cu 
Svedia, Norvegia, Spania, Portugalia și 
altele, pentru ca astfelă să se asigure 
în oontra triplei alianțe pentru tâte ca
șurile.

SOIRILE PILEI.
— 6 (18 Iulie.)

Idea de stată — mântuită. Foiloră 
din Pesta li-s’a telegrafată prima faptă 
vitejescă, ce a săvârșit’o noulă fișpană 
ală Făgărașului, Guido de Baussnern. Se 
asigura adecă, că „la intervenirea luiu, 
școlarii dela școla evangelică săsescă din 
Făgărașă au mersă la escursiunea loră 
din anulă acesta „numai cu steaguri un- 
guresdu. — Mare bucuriă în Israilulă 
șoviniștiloră! Acum potă durmi liniștiți, 
că idea de stată e mântuită.

* =» *
Atelieru pentru lucrulă de mână. Pres- 

biteriulă evangelică de aioea a introdusă 
încă în anulă 1878 pentru seminarulă 
evangelică învățarea lucrului de mână. 
Mai târdiu au începută să fiă instruițl 
în lucrulă de mână și școlarii din ola- 
sele mai inferiore și presbiteriulă a în
tocmită pentru scopulă acesta înainte cu 
4 ani ună atelieră, oare a primită cu 
timpulă mai multe ajutore, așa că în 
anii din urmă s’au putută instrui în- 
tr’însulă în luorulă de mână peste 100 
de școlari în termină mediu. In anulă 
1890—91 au visitată atelierulă cu totulă 
119 școlari, dintre cari 48 din șcâlele ele
mentare 24 din cele gimnasiale și 47 din 
cele reale. Suntă primiți în atelieră școlari 
dela orl-ce școlă din Brașovă. Taxa este 
pe semestru 2 fi.; pentru acesta, elevului 
i-se dau uneltele, precum și materialulă 
pentru modelată și sculptată în lemnă, 
și materialulă lucrată rămâne proprieta
tea elevului, care capătă pe săptămână 
2 âre de instrucțiune. Profesorulă ate
lierului este d-lă Karl Kotz, profesoră 
de desemnă, absolventă ală academiei din 
Munchen. — Sâmbăta treoută amă visi
tată frumosa esposițiune de obieote lu
crate peste ană de cătră elevii atelie
rului. Esposiția a fostă chiar în localulă 
atelierului, la capătulă stradei Funari- 
loră de susă (Weberbastei.) Amă văcjută 
acolo obiecte forte frumosă și cu gustă 
lucrate, pe câtă adeoă se pâte aștepta 
dela nisoe începători. Frumose provasurl 
(rame) pentru chipuri, oglindi, călindare 
etc. apoi tave, cuiere; după aceea în
tre obiectele mai mari: taburete, mese de 
cusută, de fumată, de cetită și altele, 
tote cu multă diligință lucrate. — Nu 
putemă, decâtă să felicitămă pe venera- 
bilulă presbiteră evangelică din looă 
pentru acestă atelieră și recomandămă 

și tinerimei școlare române, să se folo- 
sescă de ocasia ce i-se oferă în acestă 
atelieră de a se desprinde în lucrulă de 
mână.

* * *
Loviți de trăsnetu. Din Bihorăni-se 

scrie: In 5 Iulie n. c., doi tineri din 
Aușieu plecară de-acasă cu scopulă ca 
să se scalde în Orișulă repede. Pe ho- 
tarulă comunei Cacuciului română însă 
ajungendu-i o vreme grea, ei voiră să 
să se întârcă acasă și o luară la fugă, 
când de-odată ună trăsnetă căclu asupra 
loră, în urma căruia tinerulă, care fugea 
înainte, imediată căclu mortă, er celă 
de-ală doilea fu vătămată la o mână 
fârte greu, așa că nu mai e speranță de 
vindecare. — In școlă, mai alesă însă 
în scola de repetițiune, precum și cu 
ocasiunea așa cliseloră ,,prelegeri de sera“, 
învățătorii noștri ar trebui să introducă 
mai bine pe poporă în cunoscințele ele
mentare ale fisicei, căci atunci la totă 
casulă rare ori s’ar întâmpla asemeni 
nenorociri.

* * *
Corulii teologilor!! dela seminariuli! An- 

dreianii din Sibiiu va arangia în Orăștiă 
Duminecă la 14 (26) Iulie 1891 st. n. 
ună concertă în sala dela otelulă „La 
Leu" cu următorulă programă : 1. a) 
„Zorirea", coră de Attenhofer; b) „Die 
versunkene Krone", coră de H. Bonicke.
2. Fruhlingsglaube", solo pentru o voce 
de basă de Fr. Schubert; 3. „Vieța 
Țiganiloră", coră ou acompaniare de 
piană de R. Schumann; 4. „Cu trupulă", 
solo de basă cu acompaniare de coră, 
de Gr. Dima; 5. „Putpuriu de cântece ro- 
mânesol", arangiată pentru piană de I. 
Mureșianu; 6. a) „Noptea". coră de Fr. 
Schubert: b) „Sunt soldată", coră de 
G. Dima; 7. a) „Sera de Crăciună", de 
F. v. Holstein, cântecă cu o voce de 
basă cu acompaniare de piană. 8. a) 
„Serenadă", coră de Marchner. b) „Hora 
plo’a", coră de G. Dima. Inoeputulă la 
8 ore săra. Prețuia intrării: Loculă I 
70 cr., loculă II 50 cr., parteră 30 cr. 
Bilete de intrare se vândă în librăria 
„Minerva" și săra la cassă. După concert 
petrecere cu dansă.

4* * 4
Concertă. Musica orășenâscă din 

locă va da ună concertă Duminecă în 
19 Iulie n. c. lahotelulă „Pomulă verde" 
cu următorulă programă : 1) „Dormus" 
marș de Scharoch. 2) „Ouverture" la opera 
„ Wilhelm Tell" de Rossini. 3) „Gross- 
Wien" valsă de Ioană Strauss. 4) „His- 
torische Mărsche", potpouriu cronologioă 
de Emilă Kaiser. 5) „Fortschritt", polca 
franșaise de A. Brandner. 6) „Loin du 
bal", intermezzo de Gillet. 7) „Rhap
sodic" de Liszt. 8) „Douce Souvenance", 
vals de Waldteufel. 9. a) „Volkslied- 
ohen", b) „Mărchen", de Komzâk. 10) 

„Wiener Volksmusik." Mare potpouriu de 
Komzâk. 11) „Valurile Dunărei", valsă 
românescă de Ivanovich 12) „Wohin?" 
Polca franțaise de Krâl. Inoeputulă la 
8V2 ore sâra.

* A $
Producțiune literară împreunată cu 

jocă va arangia tinerimea română de pe 
Valea-Almașului și jură la 14 (26) Iulie 
în comuna Hida. Inceputulă la 4 âre 
p. m. Intrarea de personă 1 fi., în fami
lia de personă 80 cr.

* £ *

Cum suntă tractați străinii la băile 
unguresc!? Dâunăclile se plângeau foile 
ungurescl, oă Ia băile din Transilvania 
și Ungaria nu mai curgă francii româ- 
nescl așa cum curgeau mai ’nainte, de- 
âreoe locuitorii din România au începută 
să părăsescă aceste băi. Noi amă răs
punsă, oă vina este a se căuta în șovi- 
nismulă celă murdară ungurescă, care 
nu sufere nimică ce’i românescă și care 
și din petrii ar vrâ să storoă Unguri. 
Ou privire la acâsta ni-se împărtășesce 
acum următorulă casă de necrezută, care 
ne arată în deajunsă modulă, cum suntă 
traotațl Românii la băile ungurescl. Ca
sulă s’a întâmplată de curândă la băile 
din Borsecă și este următorulă: „In 4 
Iulie st. n. sosi la Borseoă arendatorulă 
George Stefănescu dela Curtea de Argeșă 
din România. Numai vre-o trei cjile avu 
să guste acestă âspe română din „ospitali
tatea" ungurescă și în 7 Iulie elă muri. Di
rectorul băiloră n’a avută măcară bunulă 
simță, ca în intervalulă dela mârte pănă 
la înmormântare să lase cadavrulă ne
norocitului în odaia închiriată și plătită 
de elă, ci-lă scâse și-lă așetjâ într’ună 
magasină miserabilă, er când simți, oă 
ună frate ală răposatului sosesce din Ro
mânia pentru ca să-lă înmormânteze, ca
davrulă fu ârășl scosă din magazină și 
așeejată intr’ună bordeiu. Asta încă n’ar 
fi nimică, der directorulă băiloră merse 
și mai departe și nu permise, ca cadavrulu 
acestui Bomânu se fiă imormântată de unu 
preoții romenescă, ci numai de unii preoții 
maghiară româno-catolicii, căruia pentru a- 
cesta a trebuită să ’i se plătăsca suma ne 
mai obicinuită de 75 fi. v. a. er directo- 
rulă de băi a pretinsă să ’i se plătescă 
pentru odaie 40 fl. adecă taxa pentru unu 
sesonu întregii. Comuna Borsecă este o 
filiă a parochiei românescl (jorbu. Fra
tele răposatului rugă deci pe preotulă 
română din Corbu, Ioană JDobreană, ca 
să vină d-sa să oficieze funcțiunile fu
nebre și d-lă Dobreană bucurosă a și 
urmată acesta invitațiune, der directo
rulă băiloră nu-i permise să oficieze, ci a- 
bia după ce preotulă maghiară îșl ter
mină ale sale, putu și preotulă română, 
din „grația" directorului de băi, să dea 
mortului ultima binecuvântarea în limba 
românâscă." — Apoi se mai miră foile 
ungurescl, că cei din România au înce
pută să părăsescă băile loră ! ?

Cununiă. D-ra Victoria I. Popovici 
din Brașovă și d-lă Constantină I. Șeică- 
rescu din Călărași (România) îșl voră 
serba cununia loră Duminecă, în 7 (19) 
Iulie c. — Adresămă tinerei părechl feli
citările nâstre cele mai căldurâse !

mâră ! Lacrimile unui împărată au o pu
tere minunată! Dumne4eu scie, căsuntă 
în deajunsă răsplătită!“ Apoi cântă 
ârășl ou vocea ei dulce, fărmecătore.

„Acesta e celă mai plăcută modă, 
ca să-ți câștigi favârea!“ diG6au damele 
din giură, și apoi luară apă în gură, 
pentru ca să ofteze, când ar vorbi cineva 
cu ele. Ele se țineau pe sine de prive
ghiătâre. Ba chiar și servitorii și servi- 
torele îșl arătară marea loră mulțămire 
și acesta e multă, fiind-că toomai ei au 
cele mai mari pretensiunl. Da, priveghiă- 
torea avea mare norocă.

Ea trebuia acum să rămână la curte 
să aibă colivia ei propriă și să se bucure 
de libertate, de două ori pe 4i ȘÎ odată 
pe nopte să se preumble în libertate. 
Doi-spre-4ece servitori trebuiau să o în- 
soțescă, cari toți aveau să o țină de o 
sfâră legată de picioră. Nu era tocmai 
o plăcere astfeliu de preumblări.

Totă orașulă vorbea numai despre 
minunata pasăre, și de se întâlneau doi 
inși, atunci oftau și se prefăceau atâtă 
de încântați, ca și când n’ar fi fostă 
lucru curată cu ei. Da, unspre4ece 
precupeți, au fostă numiți după numele 

ei, deși vocea ei nu trăda ună mare ta- 
lentă pentru arta musicală.

Intr’o 4i îi dădură împăratului o 
cutiă mare, pe care sta scrisă; „Prive
ghiătâre !“

„Acum avemă o carte nouă despre 
renumita nâstră pasere!" 4ise împăra- 
tulă; der nu era carte, era ună lucru 
mică artistioă, care se afla într’o cutiă, 
o priveghiătâre artificială, care avea să 
semene cu cea viuă, der era peste totă 
împodobită cu diamante, rubinurl și sa
fire. îndată ce scâseră pasărea artificială, 
soia acâsta să oânte o piesă, pe care o 
cânta adevărata priveghiătâre, și pe lângă 
aceia îșl mișoa coda în susă și în josă 
și strălucea în aură și în argintă. La 
gâtă avea o pantlică pe care sta scrisă 
„Priveghiătorea împăratului Iaponiei e 
săracă față de priveghiătore împăratului 
Chinei".

„Asta e minunată!" 4*ser& toți, Și 
acela care adusese pasărea artificială, 
căpătă îndată titlulă de aducătoră împă- 
rătescă supremă de priveghiătorl.

„Acum trebue să cânte împreună! 
Ce duetă frumosă va fi!"

Și astfeliu trebuiră să cânte îm

preună, der nu prea mergea, fiind-că 
adevărata priveghiătâre cânta în felulă 
ei, pe când pasărea artificială cânta prin 
sulă.

„Acâsta nu pârtă vina!“ 4ise dirigen- 
tulă, „ea e fârte cu tactă și eșită din 
școla mea!" Acum trebui să cânte pa
sărea artificială singură. — Ea avu too
mai atâtă norocă ca și oea ade
vărată și pe lângă aceea mai oferea 
ea și o înfățișare cu multă mai drăgă
lașă ea strălucea ca brățarele și ca 
acele de peptă.

De trei4eol și trei de ori cânta ea 
unulă și același cântecă și nu obosea de 
looă. Omenii ar fi ascultat’o bucurosă 
din capătă, totuși însă împăratulă era 
de părere, că aoum se cânte ceva și pri- 
veghiătorea viuă — der unde era acâsta? 
Nimeni nu observase, că ea a sburată 
prin ferâstra deschisă, spre pădurile ei 
cele ver4l-

„Der ce este asta?" striga împă- 
ratulă; și toți curtenii făceau gură și 
credeau, că priveghiătorea e ună animală 
forte nerecunoscătoră. „Oea mai bună 
pasăre totă o avemă !“ să mângăiau și 
astfeliu paserea artificială trebui să cânte 

din nou, și acâsta era pentru a trei4ecl 
și patra oră, că li-s’a cântată cânteculă 
acesta, dâr ei cu tote aceste nu'lă soiau 
pe deplină, fiind-că era greu. Dirigentulă 
lăuda pasărea peste măsură, ba elă asi
gura, că ar fi mai bună decâtă adevă
rata priveghiătâre, nu numai în ce privea 
hainele și diamantele strălucitâre, ci și 
în privința internă.

„Căci vedeți, domniloră, și cu deo
sebire înălțimea Vostră!, că la adevă
rata priveghiătâre nu poți să socotescl 
nici odată ce se va întmpla, der la pa
serea artifioială aceste tote suntă hotă- 
rîte. Așa se va întâmpla și nu altmin
trelea. Poți să’țl dai socotâla despre a- 
cesta, poți să o desohi4l, socotâla âme- 
niloră pâte dovedi, și arăta, cum stau 
sulurile, cum mergă ele, și cum unulă 
ese din celălaltă--------!“

„Acestea suntă tocmai gândurile 
mele!" susțineau toți și dirigentulă că
pătă permisiunea, ca în Dumineca vi- 
itâre să arate pasărea poporului. Trebue 
să o audă cântândă și poporulă!" 4ise 
împăratulă, și omenii o au4iră și fii 
atâtă de iritați ca și când s’ar fi amețită 
cu ceaiu, fiind-că acâsta e obiceiu ade-



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 150—1891.

Convocări. Adunarea generală a „Aso- 
ciațiunei transilvane^ se va ținea în 4. 
(16) Augustă și (jA0!0 următore în o- 
pidulă Hațegă. — Adunarea generală 
constituantă pentru lărgirea despărță
mântului Șimleului, la care se va ală
tura în viitorii și fostulă despărțămentă 
alu Șomcutei marl aid Asociatiunei tran
silvane, este convocată în Stlsigu pe 
diua de 3 Augustă st. d. In aceeași di se va 
ține aici și adunarea generală a Reuniu- 
nei femeiloră române Sălăgene, precum și 
o petrecere. — Adunarea constituantă pen
tru arondarea unui nou despărțămentă 
ală Asoeiațiunei, în care se voră cu
prinde comunele din ceroulă Iadului și 
Beșineului, este convooată la Bistriță pe 
d^ua de 28 Iulie st. n. — Adunarea con
stituantă a despărțământului XXIV (Ter- 
gu-Mureșului) ală Asoeiațiunei, care va 
cuprinde comunele din cerculă Mure
șului de joșii, Mureșului de susă și Ni- 
ragiului, se va ține în 1 Azigustu s. n. în 
Bandulu de Câmpia. — Adunarea gene
rală a despărțământului XX (Betleană) 
aid „Asoeiațiunei transilvane/ se va ține 
în Betleană (com. S.-Doboca) la 1 Au
gustă st. n., cu care ocasiune se va da 
și o petrecere ou jooă. — Prima adu
nare generală a despărțământului XXXII 
(D.-St.-Mărtind) aid „Asoeiațiunei tran
silvane" se va tine în 2 Augustă st. n. 
în Cetatea de Baltă, când se va da acolo 
și o petrecere. — Adunarea generală a 
despărțământului IX (Orăștiă) ală Aso- 
ciațiunei se va ține la 14 (16) Iulie în 
Orăștiă, cu care ocasiune coruld teolo- 
giloră din Sibiiu va da ună concertă, 
er după concertă va urma dansă.

ZDela.
Scimâ, că în 7 Iulie a. c. a 

fostu instalarea noului fișpanu alu 
Făgărașului, Guido de Baussnern. 
Asemenea scimu, ce mișcare a pro
dusă pășirea lui cea dintâiu între șo- 
viniștii oposiționall din Pesta. Ro
mânii n’au luatu parte la festivi
tățile de primire, ci numai la con- 
gregațiunea de instalare.

Și cțiarulu „Sieb. D. Tgbltt.“ 
a primită o corespondență detai
lată despre instalațiunea fișpanului 
Baussnern, din care estragemă ur- 
mătbrele pasage mai remarcabile:

,,In 7 Iulie pe la orele 10 era sala 
comitatului plină de lume; După ce se 
ceti actuld denumirii, protopopule Dană 
făcu propunerea ca să se trimită o de- 
putațiune de 6 membri pentru ca să 
aducă pe fișpanulă Baussnern și numi 
4 Români, 1 Maghiară și 1 Sasă.

Se născu o mare mișcare între Ma
ghiarii din sală, cari erau în numără 
mare representațl. Viceșpanulă Grămoiă 
declară, că eld are dreptulu ca să nu- 
mescă deputațiunea și numi 1 Sasă, 4 
Maghiari, 1 Jidovășil Română; (Sic!!) 
Românii protestară viu în contra aces
tei proceduri. In fine după multă trudă 
se compuse o deputațiune din 5 Români, 
4 Maghiari, și ună Sasă, cari aduseră 
pe fișpanulă. Protonotarulă comitatensă

Turcu ceti rescriptulă de numire și 
primi jurământulă fișpanului. Și acum a 
urmată vorbirea de inaugurare a noului 
fișpană, care a disă, că după nascere 
este și va rămâne Sasă, și că ține la iu
bita sa patriă Ungaria și la ideia de 
stată maghiară. Promise apoi că va nisui 
ca administrația se fiă corectă și legală 
și că va face dreptate fiă căruia fără 
deosebire de naționalitate seu confesiune.

Cu politeță, der cu âre-care reso- 
luțiune ceru acum ună preotă română, 
că fișpanulă avândă în vedere maiorita- 
tea română să vorbescă discursulă său 
și în limba românescă. Fișpanulă în
sărcina apoi pe notarulă Turcu, ca să 
împărtășescă adunărei pe sourtu în limba 
română înțelesulă vorbirei sale. După 
ce se făcu acesta, desfășura vicarulă 
episcopescă gr. cat. română V a s i 1 i e 
Rață, cu luniștea s’a obicinuită, plân
gerile Româniloră din acestă comitată, 
apoi după aceea din oe în ce mai vio
lentă, întreruptă de aprobările Români
loră și de desaprobările Maghiariloră, 
așa încâtă adunarea îșl perdu oaracte- 
rulă ei solemnă. In plângeri se dicea că 
limba poporațiunei comitatului e asu
prită, că Românii pe nedreptă suntă pri
viți ca dușmani ai statului, suntă denun
țați ca agitatori, der între ei nu se face 
nici o agitațiune ; nu li-au încătușată 
numai brațele și picidrele, ci li-au ruptă 
și dinții, ca să nu potă vorbi, că pe ei 
Românii, îi asuprescă mai tare, decâtă 
pe celelalte naționalități, pentru aceea 
au și fostă siliți să se retragă dela tote, 
așa și dela sărbările dilei acesteia, fiindcă 
cu jalea în inimă o națiune nu pâte 
lua parte la festivități. Totuși însă nu-șl 
perdă speranța, că și pentru ei va sosi 
ună viitoră mai bună. Românii voră bi
necuvânta acâstă di, decă schimbarea 
spre mai bine se va face cu ajutorulă 
fișpanului, pentru aceea Românii îșl 
esprimă față de fișpană dorințele loră 
pe față și limpede; că încomitatulă Fă
gărașului se ajungă limba majorității lo- 
cuitoriloră la o mai mare valâre, întoc
mai precum se întâmplă în comitatulă 
Brașovului și ală Sibiului. Denunțările 
în contra Româniloră să înceteze, și că 
Românii să fiă tractați egală ca și ce
lelalte naționalități ale țării.

După aceea vorbi iritată de con- 
vulsiunl nervose, notarulă regescă Dr. 
Kabdebo; der la prima frasă, în care 
elă susținu, că în Ungaria trebue să cu- 
noscă fiă-care limba ungurescă, se ridică 
ună protestă asurejitoră. Cu „EZdZZ“ 
„Afară cu elăa, „Hinaus mit Urni 1“ fu 
întreruptă cuvântarea sa pătimașă, — 
abia se aucjea clopoțelulă președintelui; 
— cei mai iritați gesticulau, ochi aprinși 
de mâniă fulgerau amenințându-se reci
procă, âr spiritele înfricate se gândeau 
la eșire, în casulă unei încăerărl; apoi

vorbi cu liniște farmacistulă Steinburg 
în numele puținiloră Sași ai comitatului 
salutândă pe noulă fișpană. — Apoi se 
ceti și se verifica protocolulă și în fine 
fișpanulă mulțămi adunărei prin o vor
bire, care fu aplaudată.

Apoi se făcu ună banchetă, cu 200 
de tacâmuri în sala cea mare a hote
lului „LauricI11; au lipsită și de astădată 
Românii cu totulă, afără de câțiva func
ționari, și de doi Zârneșcenl.

Din suferințele frațiloru noștri 
dela Nird.

Comitatulii Sabolciu, Iunie 1891.
Inima-mi trăsare de bucuriă, când 

vădă, că Românașii noștri din tote păr
țile dau semne de viâță.

Despre acesta m’am convinsă cu 
ocasiunea unei călătorii, ce am făcut’o 
prin părțile acele, unde după cum dică 
păgânii aceștia, „încă și Dumnedeu e 
Ungură<!, adecă prin Sabolciu. Și ca să 
aibă națiunea română o iednă viuă des
pre tractarea cea neumană a frațiloră 
mei Români de pe Niră din partea fai- 
moșiloră urmași ai lui Atila, mă rogă, 
On. d-le Redactors, a da locă în pre
țuita ,D-vostră „Gazetă“ la unele întâm
plări văcjute și aurite de mine în călă
toria, ce am făcut’o prin Niră.

Oălătoriamă dela Oradea-mare cătră 
Dobrițină și de aici mergândă apoi mai 
departe, ajunseiu la stațiunea dela Sz. 
Georgiu-AbranI în comitatulă Sabolciu. 
Aici îndată ce mă coborîsemă de pe 
trenă mi se încălzi inima, aucjindă graiu 
românescă, dedrece dela Oradea-mare 
pănă aici nu ml-am deschisă gura fiindcă 
pe trenă nu soia nimeni românesce, er 
eu nu sciamă unguresce și așa am fostă 
silită a rămâne mută, ca „Zachariă“, 
pănă am ajunsă la AbranI. Der abia 
mă coborîsemă de pe trenă și de locă 
mă convinseiu despre purtarea neumană 
a Unguriloră de pe aici față de frații 
mei Români. Trei plugari de ai noștri 
cari aveau să plece la târgă la Mihâly- 
falva vorbiau ceva la olaltă, când âtă, 
că pășeșce între ei ună Ungură și-i în
trebă, că cum cuteză a vorbi românesce? 
Românașii mei priviau unulă la altulă, 
âră eu priviamă de o parte la ei. Odată 
numai vădă, că se aprindă Românașii 
mei la față, ca foculă și-i dică Ungură- 
șului: „Da dumnea-ta ne vei porunci 
nouă să nu vorbimă în limba ndstră? 
Cine ești d-ta, de cutezi a ne opri 
să vorbimă românesce ? Au dâră nu 
plătimă noi dare împăratului nostru, 
au dâră feciorii noștri nu slujescă îm
păratului ca ai voștri ?u

Impintenatulă ungurașă, văcjândă, 
că șl-a dată de omeni, o luă la sănătbsă 
cu cuvintele acestea: „Az Istenât a 
kutya olânak“. Acesta apoi e iubire 
unguresoă.

Eu rugaiu apoi pe poștașă (care era 
română) să mă ducă pănă în sată cu că
ruța poștei, deore-ce sătulă de stațiune 
e departe de o jumătate milă de pămentă. 
Pă cale am pusă unele întrebări poșta
șului, că cum o mână Românii cu Un
gurii ? Elă îmi răspunse: „Rău, d-le 
voescă să ne facă unguri cu sîla, dâr 
noi nu ne-omă lăsa și vomă lupta pănă 
la morte; pănă ce va mai curge sânge 
prin vinele ndstre nu ne dămă, nu 1“ 
Și cuvintele acestea cu așa focă le-a 
cjisă, încâtă m’au pusă în uimire. După 
aceea l’amă întrebată, că au școlă și în
vățători bună? Elă ml-a răspunsă: 
Avemă, Domnule, Dumne40usă-lățină pe 
învățătorulă nostru, pentru-că de când 
e la noi, oopiil noștri toți sciu ceti și 
scrie; și eu încă am ună feciori, care 
acuma învață popia, și numai d-lui în
vățători îi poți mulțămi, căci de nu mă 
însufleția densulă, eu nu ași vede adl 
din fecioruli meu preoți română.

Ajungendă în sată, am visitată tâtă 
comuna, condusă de d-lă, învățătoră 
Ioană Borota. Intre altele ml-a arătată 
și șcâla cea comunală (ungurescă), cJĂ" 
cendă; că aoestă șcâlă Românii au zi- 
dit’o din punga loră și țină învățătoră 
comunali cu plată de 600 fi., der pentru 
aceea nici ună pruncă de Română nu 
calcă pragulă șcâlei aceleia; abia umblă 
vreo șese prunci, der și aceia de Ji
dană ba încă și copiii de Ungură ro- 
mano-catolicl se ferescă de ea, dedrece 
aceia îșl au șcâla lori. Eră d-lă învăță
tori ml-a 4>sQ) că pănă va fi eli învă
țătoră în AbranI, pănă atunci nici ună 
pruncă de Română nu va călca pragulă 
șcâlei comunale; âr eu dică, că acestă 
învățătoră e vrednică de tâtă onorea și 
stima. Apoi luându-ml adio dela den
sulă i-am voescă să mergă mai
departe, și dânsulă îmi dede sfatulă să 
călătorescă cătră AdonI, căci acolo Ro
mânașii ’si și mai persecutați ca la noi.

Și eram mai să uită, ce-mi dise mai 
pe urmă d-lă învățătoră, că: tabelele 
lori cele de părete din școlă și acuma 
zacă în temnițele ungurescl; doră Un
gurii voescă să învețe de pe ele româ
nesce ?

După acestea mâhnită pănă în su- 
fletă de nedreptățile ungurescl față de 
frații mei Români, am plecată la drumi 
și după o călătoriă de câteva ore am 
ajunsă în Niră-Aciadă, comună rusescă- 
românescă. Aici asemenea suntă trac
tate naționalitățile nemaghiare ca în 
AbranI. Și de aici tabelele de părete 
încă și acuma îsă totă în ,,duchl“.

Era Dumineca diminâța ; eșiau credin
cioșii greoo-catolicl dela sânta biserică 
și conversau pe strade unii rusesce, âră 
cari sciau românesce, conversau româ
nesce. Intre acestea trece pe lângă ei 
ună ungurașă și le dice, „ne ugason azon

vărată chinezescă. Și totuși strigau: „0!“ 
și după datina lord ridicau ună degetă 
în susă și făceau semnă cu elă. Der săr
manii pescari, cari audiseră pe adevărata 
priveghiătâre, cjiceau : „Acesta sună fârte 
frumosd, nu se pâte tăgădui nici o ase
mănare a melodiei, der lipsesce ceva, 
ceva, despre ceea ce nu mă potd esprima 
deslușită!“

Adevărata priveghiătdre a fostă dată 
afară din țâră și din împărăția.

Paserea artificială îșl avea loculd ei 
pe o perină de mătasă, nemijlocită lângă 
patuld împăratului. Tote darurile, pe cari 
le căpătase ea, aură și petri scumpe, 
zăceau împrejuruld ei și în titlu ajunse 
pănă la „cântăreța înaltă împărătescă“, 
oe cânta după masă și se ridicase la ran- 
guld unui consilieră de clasa întâiu la 
stânga împăratului. Căci împăratulă ținea 
partea stângă de partea cea mai nobilă, 
în care era inima, și chiar la ună îrnpă- 
ratd e inima totă pe partea stângă. Di- 
rigentuld scrise două-cjeol și cinci de 
tomuri despre pasărea artificială. Opuld 
acesta era așa de plină de învățătură și 
de lungă, și bâjbâia de cuvintele cele mai 
grele chinezescl, încâtă toți âmenii sus-

țineau, că l’au cetită și l’au înțelesă, 
căci altmintrelea ară fi fostă proști și 
ară fi fostă căleați pe burtă.

Așa trecu ună ană: împăratulă, cur
tea și toți ceilalți chinezi sciau ori ce 
tonă din cânteculă priveghiătârei pe de 
rostă, der tocmai pentru aceia țineau 
cântecele ei de cele mai bune. Ei pu
teau să cânte împreună și o și făceau a- 
câsta. Băieții de pe uliță cântau : „Zizizi! 
cluc, cluc, cluc!“ și împăratulă o cânta 
acesta. 0, era ună lucru minunată.

Der într’o seră, tocmai când pasă
rea artificială cânta mai bine și împăra- 
tulă ședea în pată și asculta, se audia 
în interiorulă păsăruicei o zurăitură! 
Atunci se audi ceva sbernăindă. Tâte 
rotele se desfăcură și musica tăcu.

împăratulă îndată sări din pată și 
chiămâ pe mediculă său, der ce ajuta 
acâsta! Apoi trimiseră după câsornicară 
și după multe întrebări și multe cerce
tări, derese pasărea întru câtva, dise însă 
că trebue cruțată, fiind-că acele de pe 
sulă suntă tocite și că ar fi peste pu
tință, să se facă unele noue, așa ca 
musica să mârgă bine. Atunci era mare 
jale! In fiă-care ană lăsa numai odată

să cânte priveghiătorea, chiar și acesta 
era lucru cutezată. Apoi ținu dirigentulă 
o mioă vorbire și asigură, că ar fi totă 
atâtă ne bună ca și mai înainte și apoi 
era tocmai așa.

Trecură cinci ani, când totă țâra 
deodată avea o causă de mare jale. In 
fondă toți țineau multă la împăratulă 
loră, și acum era bolnavă și după cum 
se dicea, nu avea să o mai ducă multă. 
Se alesese înainte ună nou împărată și 
poporulă sta afară pe strade și întrebă 
pe cavalerulă, cum stă cu domnulă 
loră. „ P! “ dise elă clătinândă din 
capă.

Rece și palidă zăcea împăratulă în 
patulă său pomposă, curtea întregă î-lă 
ținea de mortă și fiă-care alergă, oa să 
aducă omagii noului împărată; servi
torii erau afara ca să vorbescă despre 
acesta și servitorele castelului se aduna
seră la ună locă. Jură împrejură, în 
tote șalele și coridorele erau așternute 
covore, pentru ca să nu se audă pașii 
și din causa acesta era mare tăcere pre- 
tutindenea. Dâr împăratulă încă nu era 
mortă. înțepenită și palidă zăcea elă în 
patulă pomposă cu perdele de mătasă

și cu ciucuri de aură. Susă era o terestră 
deschisă și luna lumina pe împăratulă și 
pe pasărea srtificială.

Bietulă împărată abia mai putea ră
sufla, ’i părea ca și când i-ar zăcea ceva 
pe peptulu său. îșl deschise ochii și a- 
tuncl vădu, oă era mârtea, care sta pe 
peptulă său. ’Șl pusese corâna de aură 
și ținea în mână sabia de aură a împă
ratului și în cealaltă mână stâgulă pom
posă. Dintre încrețiturile perdeleloră de 
catifea se uitau jură împrejură capete 
curiose, unele forte urâte, altele a- 
nunțătâre de pace și blânde. Erau 
tote faptele bune și rele ale împă
ratului, cari îlă priveau acum, când 
mârtea ședea pe inima sa. „’Ți aduci 
aminte de asta?'4 șoptea una după 
alta. „’Ți aduci aminte de acesta ?“ și 
apoi îi spuneau atâtea, încâtă îi curgea su- 
dârea pe frunte.

„Acesta nici când n’am sciut’o!“ 
ofta împăratulă.

„Musioă, musică, doba mare chine- 
zâscă!“ strigă elă „pentru ca să nu audă 
totă ce spună ele !“

Der ele nu amuțiră, și mârtea ’i 
făcea semnă la tote ca și ună Chineză.

)
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a kutya ny elven (nu lătra în limba acea 
cânescă). Acâsta apoi e cultură un- 
gurescă !

Toții în acea di am ajunsă pe la 
10 ore diminua la Niră-AdonI, cji 
frumosă de 24 Maiu, și fiind-că era Du
minecă, m’am grăbită să fiu de față la 
servițiulă dumne4eescă și am intrată în 
biserică, care era îudesuită de credin
cioși. La Sântulă Altară serviau doi 
preoți. Și ce să vedl ? — Totă norodulă 
cânta și am privită în tote părțile să 
vădă, de unde răsună atâtea glasuri fru- 
mose în urechile mele. Adecă în corulă 
bisericescă peste 100 copile feoiâre și 
altă sută de flăcăi, conduși de ună d-nă 
învățătorii, eră lângă sântulă Altară 
prunoii școlari sub conducerea unui altă 
învățătoră. Și să aut}! cântările cele fru- 
mose, că de erai împetrită la inimă și 
încă trebuia să ți-se înmâiă! Și atunci 
am cjish întru mine: Cum cuteză Un
gurii dela stăpânire să dică, că în AdonI 
nu suntă Români, când și graiulă, sim- 
țulO, datinele, ba și numele li este ro- 
mânescă.

In Niră-AdonI toți îsă cu numele 
de Sl.lăgieni, Crișeni, Ardeleni, Bărnuțeni, 
Pinteni, • Cirieceni, Terdiceni, Merceni și 
Stânceni. Firesce, că unele din aceste 
nume frumâse românescl le-au schimo- 
sită în limba maghiară, din Sălăgiană au 
făcută Szilâgyi, din Ardelenă-Erdei, 
der celelalte, să aibă denși șepte suflete, 
și nu le voră pute maghiarisa, deși când 
a fosta conscrierea generală, mai pe toți 
i-aă scrisă, că limba lorii maternă e cea 
maghiară. Potă ei pune pe hârtiă multe 
vercjl uscate, căci acele nu au preță ca 
vocea celui ce strigă în pustiă. Lucru 
sfântă este, ca în Niră-AdonI toți suntă 
Români curați, afară de câteva familii de 
Maghiari făcutl din Toți de prin comi- 
tatulă SepeșQ, colonisațl în Niră-AdonI. 
Așa dâră Maghiarii nu-șl voră ajunge 
scopulă pănă ce sârele Romei veche va 
mai străluci pe ceră.

După servițiulă dumnedeescă, eșind 
toți din biserică, se pună la conversa- 
țiune românâscă după datina străbună, 
eră eu am făcută cunoscință cu d-nii 
învățători, precum și cu unii âmenl mai 
dă frunte și i-am întrebată despre causa 
națională. Vădendă dânșii, că eu mă in- 
tereseză de sortea limbei românescl de 
pe Niră, ml-au răspunsă: Hei Domnule! 
rău stămă ! Aici Ungurii voescă să ne 
sugrume, să ne răpâscă școlile; pe în
vățătorii noștri îi prigonescă să nu mai 
învețe românesce; aici nedreptatea se 
călăresce pe dreptate. Eră eu i-am în
trebată, că pentru ce se lasă? Denșii 
ml-au răspunsă: „nu ne lăsămă și nici 
nu ne vomă lăsa, ci vomă lupta cu 
dreptate sântă pănă la morte, căci tre- 
bue să eșimă învingători! A nostră este 
dreptatea, noi suntemă domni în acâstă

comună, nu Ungurii ? Aici totă Români au 
fostă și totă denșii voră fi demni, de- 
orece înainte de asta cu 60 de ani nime 
nu scia unguresce a vorbi. Eră eu i-am 
întrebată, că acuma sciu vorbi? Ei ml au 
răspunsă, că mai sciu loloti ca gâscele 
în tău. Și pentru ce acuma la bătrânețe 
să învățămă unguresce, — ml-au duă 
ei — ne-au oprită ca în casa comunală se 
mai vorbimă românesce, și decă cutezămă 
a vorbi românesce, notarulă de locă ne 
agrăesce cu cuvintele aceste: ,,n e
ugasson!" (Nu lătra!)

Așa, Domnulă meu și încă ce? — 
Au pusu pedepsă de 5 fl., pentru care va 
mai cuteza a vorbi în limba s’a. Auriți, 
Româniloră 5 fi., pentru o vorbă româ
nescă !! Firesce, că d-lă notară și d-lă 
solgăbirău ar primi cei 5 fl. pentru o 
vorbă românescă, decă din întâmplare 
s’ar afla cutare Română prostă ca Șva- 
bulă, der lucru firescă este, că Românii 
dela nascere au minte ageră și sciu să-și 
apere dreptulă loră, numai-că Românulă 
adl nu are dreptate, dreptatea lui e pusă 
în cătușile de feră pe la Seghedină și 
Clușiu.

Pe Niră nedreptatea ungurâscă în- 
floresce pe di ce merge, der nu credă 
să ajungă la culmea înflorirei, pentru-că 
„Adevărulă trebue să învingă asupra 
neadevărului1', acesta este ună principiu 
dumnedeescă. Inzadară se trăduescă Ma
ghiarii de pe Niră â înăduși pe frații 
mei Români, căci denșii totă mai tare 
dau semne de viâță.

Ună călătorii.

Esamene la sate.
Zernescî, 29 Iunie 1891.

Esamenele la șcâla nostră capitală 
din Zernescî s’au ținută în 24 Iuniu st. 
v. Noi, Zârnescenii, și acum, ca totdâuna, 
putemă fi îndestulițl cu esamenele din 
ăstă ană, căci răspunsurile în t6te 4 
clasele au fostă vrednice de admirațiune 
și laudă. Dexteritate în cetire, scriere și 
desemnă. Cunoscințe temeinice și si
gure în tote obiectele de învăță - 
mentă, cântări și declamațiunl desfă- 
tătâre amă aurită în fiă-care clasă, um- 
plândă de mulțumire pe toți ascultătorii, 
în frunte cu d-lă protopopă, comisară 
școlară, Traiană Mețiană. Densulă, după 
esamenulă din fiă-care clasă, șl-a espri- 
mată îndestulirea, îmbărbătândă pe copii 
la silință și dragoste față cu școla și în- 
demnându-i la îmbrățișarea meseriiloră 
la cari ou deosebire în împrejurările ac
tuale Zernescenii suntă avisațl.

Din mulțimea publicului de tâte 
clasele, ce era de față, ne-am putută 
convinge de interesulă viu, cu care ur- 
mărescă omenii noștrii afacerile școlare. 
Deși au cercetată și copii de alte ne
muri șcâla nostră românescă, totuși pă

rinții loră, străini, de oarl acum încă 
suntă la noi din grația celoră ce i-au 
îndrăgită, n’au fostă de față, afară de 
d-lă executoră reg., care plâcându-i răs
punsurile școlariloră din clasa II. a 
dată ună premiu de 1 florină. Preste 
totă, școlarii distinși au fostă pre- 
miațl. —

După finirea esamenului din clasa 
IV, publiculă s’a îndreptată în sală, unde 
erau es' ^use luorurile de industriă de 
casă ale fetițeloră, instruate de D-șora 
Paraschiva Isacă. Tote au fostă admira
bilă lucrate. Dorimă însă, oa pe viitoră 
să vedemă espuse și lucruri mai acomo
date trebuințeloră poporului.

Asemenea amă ascultată cu plăcere 
răspunsurile fetițeloră din prepararea bu- 
cateloră.

In sfârșită ca o adevărată corână a 
întregului au atrasă privirile și admira- 
țiunea tuturoră lucrurile de mână ale 
școlariloră mai mari, presentate de d-lă 
înv. Nicolau Pană, care a cercetată cur- 
sulă ținută în vâra trecută în Sibiiu. A 
fostă cu atâtă mai surprindătâre acâstă 
ocasiune, pentru-că a fostă cea dintâi 
la noi în ZârnescI, unde amă putută 
vede realisată dorința de a se introduce 
lucrulă de mână în școla nostră. Amă 
putută vede ca la 30 de pălării de pae 
frumosă lucrate, precum și diferite fe- 
liurl de împletituri ale școlariloră, dintre 
cari cei mai silitori și mai dibaci au că
pătată premiu oferită de d-lă Dr. Iancu 
Mețiană. Laudă și recunoscință datorimă 
zelosului învățătoră, care n’a cruțată nici 
timpă, nici ostenâlă, când a fostă vorba 
ca sâ folosâscă șcâlei și poporului nos
tru și pe oalea acâsta. Dumnezeu să-i 
ajute, ca să șl realiseze dorința și pro
misiunea, ca pe viitoră să ne îmbucure 
cu lucruri și din altă ramă din acâstă 
industriă. Bine-ar fi însă, când atari ni- 
suințe ar fi mai multă încuragiate de 
cei chiămațl!

Astfeliu au decursă aceste esamene, 
dela cari poporă și inteligință s’au de
părtată cu inima veselă și plimă de mul- 
țămire. — Nu-mi va lua nime în nume 
de rău, când voiu dice, că la noi nu se 
prea ține contă de principiulă in trupă 
sănătosă minte sănetosă, pentru că se pâte 
observa lipsa totală de eserciții gimnas
tice. Fiă, ca pe viitoră să fimă împăcațl 
și cu asta, ca astfeliu esamenulă dela 
anulă următoră să ne procure odidebu- 
ouriă completă întru mărirea învățători- 
loră noștri. Atunci cei 20—30 de șco
lari, cu cari comuna ZârnescI înzestrâză 
gimnasiulă din Brașovă, voră dovedi pe 
lângă istețimea în cele sufletescl și o 
mai ageră și mai sveltă figură trupâsoă.

Unu ascultătorii.

Din tractulă Coșocnei, Iunie 1891.
In tractulă protopopescă gr. o. ală 

Cojocnei, esamenele s’au începută la 18 

Maiu, fiindă pretotindinea de față P. O. 
d-nă protopopă I o an ă Hossu, la a că
rui inimă zace progresulăși cultura nea
mului său. Inceputulă s’a făcută la șoâla 
poporală din comuna:

Juriulu de Câmpiă, unde au fostă da 
față la esamenă 24 de băețl și 18 fete, 
cari s’au esaminată, după despărțăminte, 
din tâte obiectele prescrise prin lege. Răs
punsurile eleviloră peste totă au fostă 
forte bune. — După amâdl a urmată 
esamenulă în:

Aruncuta, unde au fostă de față 11 
băețl și 6 fetițe. S’au esaminată din tâte 
obiectele prescrise. Răspunsurile bune.— 
La 19 Maiu s’a ținută esamenulă în :

St. lacobulQ de Câmpiă; de față au 
fostă 21 băețl și 15 fete, cari esaminân- 
du-se din tâte obiectele prescrise, s’a 
constatată față ou anii premergători ună 
progresă fârte îmbucurătoră. — In 20 
Maiu s’a ținută esamenulă în :

Frata, unde au fostă de față 55 
prunci și 23 fetițe. S’a esaminată din 
tâte obiectele prescrise; răspunsurile 
eleviloră clare și fârte bune. — După 
amâcjl în:

Bercheșiu : au fostă de față 15 prunci 
și 8 fetițe: răspunsurile eleviloră bune.

In Tothaza și Bothaza: esameDulă 
s’a ținută la 21 Maiu; de față au fostă 
14 băețl și 9 fetițe; s’au esaminată din 
tâte obiectele prescrise, elevii au dată 
răspunsuri bune.

In V. Cămărașiu și Chisea s’a ținută 
esamenulă la 22 Maiu, a. m. cu 9 prunci 
și 7 fetițe; răspunsurile peste totă bune

In Ghirișulu rornânu, s’a ținută esa
menulă în 22 Maiu p. m.; de față 7 
băețl și 7 fete; răspunsurile au fostă 
mulțămitâre.

Suatulu de susu: s’au esaminată 12 
prunci și 9 fetițe, din tote obiectele pres
crise. Răspunsurile eleviloră au fostă 
precise și forte bune.

Alton: la esamenă au fostă de față 
28 prunci și 14 fete ; S’au esaminată din 
tâte obiectele prescrise. Răspunsurile ele
viloră au fostă precise și forte bune.

Booșiu: S’au esaminată 22 băețl și 
14 fetițe din tâte studiele; răspunsurile 
forte bune și progresă îmbucurătoră.

Rediu: Esamenulă s’a ținută în 29 
Maiu a. m., au fostă de față 18 prunci 
și 9 fete. S’a esaminată din tâte obiec
tele de învățământă, răspunsurile peste 
totă au fostă fârte bune.

Giurfaleu: Esamenulă s’a ținută cu 
7 prunci și 5 fetițe, cari au dată răs
punsuri bune.

Pata: La esamenă au fostă de față 
11 băețl și 5 fetița; s’au esaminată din 
tote obiectele propuse, răspunsurile ele
viloră peste totă îndestulitâre.

Desmiru : Au fostă de față 18 prunci 
și 13 fetițe, cari s’au esaminată din tâte 
obiectele presorise; răspunsurile fârte 
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mulțămitâre, resultatulfi esamenului lău
dabilii.

Juculu-nobilO : S’a ținuta esamenultt 
la 2 Iunie a. m. cu 18 prunci și 16 fete; 
s’a esaminatti din tote studiele prescrise, 
răspunsurile forte bune și precise; resul- 
tatulfi esamenului laudabilti.

JuculQ-superiorii: După amedQ în 
2 Iunie s’a esaminatti din tâte obiectele 
prescrise, fiindO de față 8 băieți și 7 fete, 
cari au dată răspunsuri bune.

Juculu-inferiorO : In 3 Iunie a. m., 
s’au esaminatti 10 băieți și 11 fetițe, 
cari din tote obiectele prescrise au dattt 
răspunsuri forte bune.

Vișia: In 3 Iunie p. m. s’au esami
natti 7 băețl și 5 fetițe din studiele pres
crise; răspunsurile au fostă bune.

Gădălinu: La esamenfl, care s’a ți
nută în 4 Iunie a. m., au fostă de față 
6 băețl și 6 fetițe, cari au dată răspun
suri îndestulitore.

Corpade: S’au esaminată 12 prunci 
și 8 fetițe din tote studiele prescrise; 
răspunsurile eleviloră peste totă forte 
bune. In 6 Iunie s’a ținută esamenulă 
în opidulă:

Coșocna : unde este scaunulă șefului 
traotului. D lă învățătoră Teodorii Hur- 
ducaciu, precum în anii premergători, așa 
și în anulă acesta s’a distinsă cu pro- 
gresulă admirabilă, ce l’a desvoltată cu 
elevii săi. Dreptă răsplată poporenii l’au 
distinsă față cu învățătorii precedențl 
dela acestă șcâlă, urcându-i salarulă dela 
200 la 250 fl. v. a. Etă ună învățătoră 
adevărată zelosă și de modelă, care în 
scurtă timpă și-a șciută câștiga iubirea 
părințiloră și stima mai mariloră lui. — 
La acestă șcâlă s’au esaminată 26 băețl 
și 20 fetițe din tote obiectele prescrise. 
Ni era mai mare dragulă a audi răspun
surile precise și fârte bune ale eleviloră; 
multă efectă au făcută însă declamațiu- 
nile și cântările naționali bine alese și 
bine predate din partea miciloră elevi,- 
Resultatulă esamenului a fostă peste aș
teptare.

In fine observă, că în tote comunele 
înșirate s’a pusă mare pondă pe cântă
rile naționali și pe declamările eleviloră; 
simțulă națională e în crescere. Recu- 
noscință merită pentru tâte acestea mai 
întâiu P. O. D. protopopă Ioană Hossu, 
care portă viu interesă față ou desvol- 
tarea învățământului poporală, îndem- 
nândă cu totă ocasiunea pe învățători și 
pe părinți să fiă totdeuna la înălțimea 
loră. Resultatulă esam^peloră peste totă 
a fostă fârte îmbucurătoră. S’a consta
tată pretotindenea, că decă directorii 
școlastiol cu învățătorii loră lucră în 
unire, ei aducă resultatele cele mai îm- 
bucurătdre. Premii s’au împărțită între 
elevi în tote comunele, parte în cărți 
parte în bani.

Câmpeanulu.

Țera Oltului, Iunie 1891.
Redactorfl 1 Urmândă învitării 

nâstre „Grazete“, de a constata progre- 
sulă făcută în șcâlele nostre poporale 
ou ocasiunea esameneloră de vâră, amă 
luată condeiulă, ca să Vă raporteză și 
eu ceva despre esamenele dela școlele 
grănițerescl. O facă acâsta, pentru-că 
am aucjită in timpulă din urmă șoptin- 
du se, că învățătorii dela școlele grănițe- 
rescl din fostulă regimentă română I nu 
ar ave euragiulă de a-șl publica resul- 
tatulă esameneloră loră, deorece de când 
ați deschisă cronica esameneloră la sate 
în numerii de Duminecă, nu s’a vădută 
decâtă dâră o singură publicațiune de 
feliulă acesta.

E recunoscută, că șcâlele nostre 
grănițerescl suntă înzestrate ou învăță
tori dintre cei mai bravi și acesta eBte 
a se mulțumi actualului președinte ală 
șcâleloră grănițerescl, Ilustrității Sale 
D-lui Baronă Ursu, colonelă pens., care 
dela întemeiarea șcâleloră grănițeresol 
(1871 prima Septemvre), cu totă stricteța 
și fără niol o considerare de persâne a 
pretinsă împlinirea esactă și conscien- 
țiosă a datoriei, încependă dela directo
rii supremi, bou secretarii fondului, pănă 
la oelă din urmă învățătoră. Să înțe
lege că pe unii, cari nu și-au împlinită 
datorința cu cuviință, i-au durută ordi- 
națiunile aoeluia, der medioulă practică 
nu se uită la durere, când voiesce să 
cureze și oonserve corpulă întregă și să- 
nătosă.

Pe calea acesta am ajunsă să avemă 
astădl între învățătorii noștri grănițărescl 
și de aceia, cari pe lângă activitatea loră 
din școlă, se bucură chiar și de âre-care 
reputațiune literară. Astfeliu Romulu Sima, 
învăț, dirig. în Orlată, a fostă premiată 
la anulă 1880 de comitetulă Asociațiu- 
nei transilvane pentru tractarea poesiei 
„Concertulă in luncă“ de Vasile Alexan
dri cu ună premiu de doi galbanl im
periali ; Augustinu Legănă, învăț, dirig. 
în Vețălă, e autorulă „cursului de stupă- 
rită“; Ioană Georgescu, înv. dir. în Sco- 
reiu, e autorulă „cursului de economiă“ 
edit. II; Paulii Olteană și N. Sânziana 
învăț. în Hațegă, Georgia Polrină înv. 
dirig. în Voila și alții suntă totă ațâța 
învățători, cari facă onăre școleloră gră
nițerescl și conducătoriloră acelora.

In ce privesce esamenele șcâleloră 
grănițerescl, cu deosebire vâra au asis
tată la ele în toți anii parte președin
tele, parte directorulă seu secretarulă 
fondului, parte altă delegată cu eepe- 
riențe pedagogice. Resultatele esamene- 
lorO, precum și eventualele observări, ori 
scăderi aflate la o șcâlă său alta, se pu
blică apoi tâmna intr’ună circulară, în 
care se mai dau și alte îndrumări pentru 
învățătorii începători. Acele circulare 
suntă redactate și întocmite bună-âră oa 
și programele dela școlele medii din 
patriă.

Șalele șoâleloră nâstre grănițerescl 
suntă pretutindeni conformă legei șco
lare, destulă S largi și luminâse: cu 

găsescl curățite și văruite, școlarii și șco
lărițele se presentă la esamene îmbrăoațl 
frumosă și curată.

Esamenele se începă cu religiunea, 
oare este propusă seu de cătră parochii 
respectivei confesiuni oa catichețl, seu 
de oătră învățătorii respeotiveloră clase; 
apoi urmeză învățămentulă intuitivă după 
manualulă lui V. Gr. Borgovană; ceti- 
tulă, gramatica, ortografia și stilulă după 
abeoedarulă sâu legendarulă de L Po
pescu ; matematica și geometria după 
Moonic și St. Popă; geografia, istoria 
patriei și drepturile civile după manua
lele din Blașiu; istoria naturală și fi- 
sica totă după manuale din Blașiu; 
economia, desemnulă, cântulă, gimnas
tica , limba maghiară și limba ger
mană, tote suntă esaminate ou de a 
măruntulă, nu atâta de învățătoră, câtă 
mai multă de comisarulă esaminătoră, ca 
să se vâc]ă și constateze, cum și câtă 
s’a propusă din fiă-care obiectă de în- 
vățămentă.

Aoestei strictețe și regularități este 
a se mulțămi fericita împrejurare, că în 
comunele grănițeresol puțini locuitori vei 
afla, oarl să nu scie ceti și scrie!

Tâte șcâlele grănițeresol suntă pro- 
vătjute cu câte o bibliotecă școlară, 
pentru folosulă învățătoriloră și ală 
altoră inteligențl din comună ; n’ar stri
ca decă acestea biblioteci s’ar provede 
și cu alte cărți scrise anume pentru po- 
poră, ca tinerimea, care absolveză, să 
mai aibă ce citi și după ce părăsescă 
șcâlă.

Pe lângă tote aoestea însă nici șcâ
lele nâstre grănițerescl nu au fostă sou- 
tite de atentatele ministeriale. Astfeliu în 
3 Martie 1889 sub Nr. 3652, ministrulă 
ungurescă de culte și instrucțiune a dată 
o ordinațiune, prin care a decretată șcâlele 
grănițerescl de șcâle comunale, bună-âră 
ca și la Năsăudă : der votulă unanimă 
ală representațiuniloră grănițerl, apoi re- 
pețitele representărl ale actualului pre
ședinte pe la ministeriu, au făcută pe 
d-lă Osâky să înțelegă, că representanții, 
grănițerii noștri, nu suntă dispuși a ceda 
nici câtă ună grăunte din drepturile 
loră, pentru cari au adusă atâtea saori- 
fioii patriei oomune.

Reounoscință voră datori totdeuna 
Românii noștrii grănițerl prea meritatu
lui baronă Davidă Ursu, care soie și ve- 
gheză tâte acestea llnoheiu cu dorința, ca 
preste alțl cinci ani, să ajungemă a ser
ba cu toții în frunte cu Ilustritatea Sa 
D-lă baronă, iubileulă de 25 ani dela e- 
sistența șcâleloră grănițeresol din fostulă 
regimentă română I.

OZ/^nwZw.

Telegramele „Gaz. Trans.“
(Serviciulă biroului de cor. din Pesta.)

Budapesta, 18 Iulie. Regina Ro
mâniei însoțită de domnișdra Vă- 
cărescu și de o mare suită, a so- 
«it a ini. TRt-T a/ro pleC'’4"ă

Berlind, 18 Iulie. 
anunță că și în fabricele private 
de arme suntă în ajună de a se 
concedia lucrătorii, deorece înar
marea de nou a armatei este 
terminată.

Parisii, 18 Iulie. Numărulă lu- 
crătoriloră dela drumulă de fieră, 
cari s’au pusă în grevă nu s’au 
mărită. Trenurile circulă regulată.

Parisii, 18 Iulie. Camera a de
cisă cu 319 contra 103 voturi, 
urmândă dorinței esprimate de 
guvernă, ca discusiunea asupra 
interpelărei deputatului Laur în 
privința măsunloră pentru pașa- 
pdrte în Alsația-Lotaringia să fiă 
amânată pe timpă nedeterminată.

IEZTQr-1—L-iX\T

Mesurile, cari se recomandă pentru 
prevenirea difteriei.

Din lucrările d-lui Lăffler, pre
cum și din ale nostre, reiesă, că 
baccilulu difteriei trăiesce în gura 
copiiloră ca difteriă și se p6te 
răspândi prin salivă și expectorațiă 
în jurulă bolnavului. Astfelă spre 
exemplu, hainele, tote obiectele 
din odaiă potă fi infectate de a- 
cestă baccil ă și alți copii, cari 
vină în contactă cu bolnavulă seu 
cari se află în aceași odaiă cu 
densulă, potă contracta bbla.

Baccilul difteriei intrând în gură, 
se depune de preferință și se în- 
mulțesce mai cu semă pe mucbsa 
faringienă seu laringienă a copi- 
iloră cari au deja vr’o iritațiune a 
acestoră mucbse.

Pentru a evita boia trebue prin 
urmare :

1) Se fiă păziți copii ca se nu 
capete bble degâtu, catare, angine.

2) Copilulă bolnavă de difteriă 
să fiă cu totulă isolată de ceilalți 
copii și timpu de patru săptămâni 
după încetarea bolei se nu-se ducă la 
școlă, nici să vie în contactă cu 
alți copii, de asemenea și persa
nele cari îngrijescăpe copiidifteriei 
se nu aibă aface de locă în ace
lași timpu cu copii sănătoși.

3) Odaia în care a stată co
pilulă bolnavă și mobilele să fiă 
desinfectată prin spălături cu su
blimată cald. (1 : 1000), er hainele 
și așternuturile cu cari a venită 
în contactă bolnavulă trebuescă 
fierte pentru a se desinfecta. In 
acestă odaiă se nu vină copii timpă 
de 14 (ții©-

4) Decă bântuie unde-va difte- 
ria, ar trebui închisă șcbla de a- 
colo, er copii trimeși acasă și ți
nuți câtă se pbte isolați de alți 
copii.
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liu sanitară superiorii, recunoscând 
utilitatea măsuriloră propuse prin 
raportul! nostru cu Nr. 39 din 
Martie 1891, și publicat! în Bu
letinului sanitarii din 1 Iunie 1891, 
opinieză ca următbrele aceste mă- 
suri să fiă publicate în Buletinulu 
serv, sanitară.

Prin diferite experimente la 
institutul! nostru amă demonstrată, 
că anumite substanțe pot! împe- 
deca înmulțirea baccilului difte- 
riei depusă pe mucose. Atari sub
stanțe suntă: sublimatulă de 1: 
10000 pănă la 1: 4000 ; alcolu 1 : 
5 (țuica); acidulă borică în stare 
caldă 5-' 100; cloralul! hidrat! 2: 
1000; himpermanganată de pota
siu 1: 1000. Aceste substanțe îm- 
pedecă cu desăvârșire desvoltarea 
bacilului și prin urmare difteria la 
animale infectate cu acestă bacilu.

De asemenea acidulă lactică 
2: 100, acidulă citrică 5: 100 și 
acidulă acetică 5 : 100 seu în fine 
ape aromatice împedecă desvolta
rea microbului pe substanțe, unde 
altfelă se înmulțescă fbrte bine.

Va fi der utilă, ca pe lângă 
tâte măsurile enumerate și cunos
cute de mai susă, gura și nasulă 
copiiloră sănătoși, în timpul! epi
demiei de difteria, să fiă spălate 
cu una din aceste substanțe, care 
în diluațiunea indicată nu suntă 
vătămătăre sănătăței

Unu modă forte simplu pen
tru aplicarea acestoră substanțe 
pe mucăsa gâtului, va fi curățirea 
gâtului de mai multe ori pe $i, 
cu o cârpă curată seu cu vată 
muiată în una din aceste substanțe 
(acidu borică, țuica, ape aroma
tice, acidă lacticu); copiii trebu- 
esc! învețați cât! de curând! să 
se gargariseze și să tragă apă pe 
nas!; la cei cari sunt! în stare 
să facă acesta, substanțele reco
mandate se vor! aplica în acestă 
modă.

Decă însă tbte aceste moduri 
de aplicare a substanțelor! ar fi 
imposibile, să recomandă ca co- 
pilulă să sugă de mai multe ori 
pe (ți sucă de lămâie, seu se bea 
câteva lingurițe de limonadă ci
trică tare făcută cu sucă de lă
mâie și apoi în părți egale și cu 
puțin zahară. Una din substanțele 
recomandate (spre esemplu o so- 
luțiune caldă de acid! borică) 
păte fi instilată cu o linguriță 
prin nările nasului, copilulă fiindu 
în posițiune orizontală.

Aceste măsuri suntă în stare 
în acelașu timpu să previă și alte 
bole ale mucăsei faringelui seu la- 
ringelui, cari predispună pe copii 
să contracteze difteria,

(„Românul!11). Dr. V. Babeș.

Proverbe țigănesc!.
Burta gălă nu vre sejoce, cea 

plină nu păte.
Unu jude beată e unu câne 

fără dinți.
Limba unei muieri frumose e 

clopotul! dracului.
Prietinii săracului sunt! bâta 

și traista cea golă.
Nu-i nici o fli atâtă de lungă, 

cât! să nu o ajungă noptea.
Bâtă la primară, carte la popă.
Mai bine suman! fără bumbi, 

decât! ciobote fără tălpi.
E bună unu vecină, când e....

bogată.
Bărbatul! flămândă este jun

ghiul! muierei.
Multe flori înfloră, dăr nu tote 

-dau rodă.

Mai bine unu cală fără tarniță, 
decât! o tarniță fără cală.

La traista gălă nici dracul! nu 
se’ndesă.

Ori încălțată, ori desculță, la 
timpă potrivită ajungi în grăpă.

Când plouă pe primarulă, stro- 
pesce pe panduri.

Nor o culă și vântul! suntă frați 
gemeni.

Mai bine o alună în buzunar!, 
decât! o nucă în nucul! veci
nului.

c. d. I. p. R.

Din jurulu vetrei.
CS-Ixîcitwri.

Vaca albă lumea scâlă,
Vaca negră lumea culcă.

(•raețdou ife fcuid)
*

Păstramă uscată
In oui acățată.

(•BJ9ȚA)
*

De aici pân’ la voi
Tot! ciorecl noi.

(•epod^z)
*

Vină oițele dela munte, 
Cu steluțele pe frunte.

(•«pBdțz)*
Pe valea lui Terteleată.
Legai verde de uscată.

C«9IA)♦
Ilă apucai de nodă
Și’lă aruncai în podă.

(•țițniojnțsQ)
*

Așchia bradului
Dreptatea satului.

(•■BaipqțSjjjJ
*

Intr’o scorbură uscată
Zace o cățea turbată.

(Bțq«?s)*
Am o țandură de bradă
Duce veste’n Țarigradă.

(•’Baipsț.ios)
*

Țîndra mândra
Infiptă’n grindă
Și’ml vorbesoe
Unguresce.

(•'Boiunpurjj)

MULTE ȘI DE TOATE.
Populațiunea Românioi în anulu 1890.
Ministerulă domenieloră publică în 

„Monitorul! oficială11 mai multe tabele 
cari arată poporațiunea comuneloră ur
bane și a plășiloră din România în anulă 
1890.

In cele 71 comune urbane ale țârei 
populația e de 894.271 de suflete; er în 
cele 119 plășl de 4.150,452 de suflete.

Poporațiunea întregă a tuturoră ju
dețelor! în anulă 1890 era de 5,044.723.

Dăm! aci ună tablou ală popula- 
țiunei fiecărui județă precum și ală ca
pitalei sale:

Județele Capitala județului:
Argeș! . . . 176406 Pitești . . . 10945
Bacău , . , 172496 Bacău . . . 12679
Botoșani . . 148380 Botoșani . . 31023
Brăila . . . 118731 Brăila . . , 46714
Buzău . . , 200344 Buzău . . . 25715
Constanța . . 96033 Constanța. . 7996
Covurluiu . . 127153 Galați . . , 59144
Dâmbovița. . 179143 Tergoviște . 8293
Doljiu . . . 302385 Craiova . . 30089
Dorohoiu . . 135048 Dorohoiu . . 9311
Fălciu . , . 83694 Huși . . . 12660
Gorjiu . . . 154527 T.-Jiu . . . 4076
Ialomița. . . 14R630 Călărași . . 8125
Iași .... 185988 Iași .... 83468
Ilfov! . . . 421136 Bucureșcl. . 194633
Mehedinți , . 208833 T.-Severin! . 14669
Muscel! . . 94494 Câmpulung!. 10180
Neamțu . . 155141 Piatra . . . 20000
Oltu .... 119743 Slatina. . . 5283
Prahova . . 256693 Ploeșcl . . . 34474
Putna . . . 126432 Focșani. . . 17039
R.-Sărat! . . 114778 R. Sărat! . . 10533
Roman! . . 101549 Romană . . 14157
Romanați . . 163383 Caracal! . . 10915
Suceava . . 115854 Fălticeni . . 8477

Tecuciu . . 107072 Tecuci . . . 9261
Teleorman! . 188332 T.-Măgurele . 5995
Tulcea . . . 103677 Tulcea . . . 17257
Tutova . . 102521 Bărlad! . 20008
Vasluiu. . . 99841 Vaslui . . . 7454
Vâlcea . . . 166666 R.-Vâlcea . . 4448
Vlașca. . . . 171610 Giurgiu . 12559

„Monitorulă11 observă, că pentru
orașul! Iași cifra e dată numai aproxi
mativă, dedreoe pănă adl nu s’a comu- 
nioată încă reoensementulă aoelui orașă 
pentru anulă 1890.

O reorganisare a serviciului nostru 
de statistică se impune, — dice „Timp.11 *

In teatru.
Un! tînără soldată se duse ou 

ună prietină ală său în teatru. Piesa 
era forte plictisitore și de aceea sol- 
datulă adurmi. După o 6ră se deș
teptă, tocmai când aotorulă de pe soenă 
esclama: „Suntemă de cinci cj-ile aicl.u 
Abia aucli soldatulă aceste cuvinte, și 
(Jisecătră amicul! său: „Drace! Și eu 
ani avuții concediu numai până la 12 ore 
ndpteal“

Sciri comerciale.
P.-Pesta, 11 Iulie 1891. Stagnarea 

în pieță a domnită și în săptămâna tre
cută. Ofertă în cei mai mulțl articlii 
puțină, der și oererea slabă. Numărarulă 
oătră finea săptămânei ceva mai soumpă. 
Interesele 37/8°/0.

Cereale. Raportele de pe piețele es- 
terne ceva mai ferme. Recolta americană 
favorabilă. Singură din Rusia se aduoă 
sciri nelinisoitore.

Virtuale. Ouăle 51,52 la 1 fl. lada 
de 1440 bucăți 27.50 fl. Galițe, tendență 
mai fermă.

Păstăiose, mișoare slabă, tendență 
liniștită, marfă puțină.

Pei uscate grele, căutare bună. Cum
părătorii au luată pârtii mai mari. Au 
notată grele de boi 75—90 fl., de mij- 
locă 68—72 fl., vaci 72—75 fl., pittlingl 
85—90 fl. Kneip 110—120 tote pr. 100 
chilogr.

Corsulii pieței ^rașovii.
din 18 Iulie st. n. 1891.

Discontul! 6-8% pe ană.

Bancnote românescl Cump. 9.29 Vend. 9.32
Lrgintă românesc! - „ 9.22 9.27
Napoleon-d’ori - - „ 9.29 n 9.33
Lire turcescl - - „ 10.50 jț 10.55
Imperiali .... „ 9.48 9 53
Galbini, - - - - „ 5.40 țț 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% JOI.— f)

r> » n ^°/o » 99.50 n 100.—
auble rusesc! • - » „ 182.— țț 183.-
Mărci germane - ,, 57.— H 57.50

Cnrsulu la bursa din Viena.
din 17 Iulie a. c. 1891

Benta de aură 4% .... 105.15
Bonta de hârtiă 5% - - - • 10195
împrumutul! căilor! ferate ungare ■

aur! v . - - ■ - 117.—
dto argint! - - - • - 99.60

Bonuri rurale ungare - • - - - 91.80
Bonuri croato-slavone - - • - - 104.7'»
Galbeni împărătesei- - - - - ■ 5.56
Napoleon-d’ori • - • ■ - - 9.33%
Mărci luO împ. germane - - - 57.75
Londra 10 Livres sterlinge 117.50

Dintre tote organele, cari compună 
corpul! omenescă, cele mai importante 
suntă fără îndoială stomachulă și cana- 
lulă intestinelor!. De aceea este con
sultă, ca la cea mai mioă bolnăviră a 
acestoră organe să aibă fiă-cine ună me
dicamentă la îndemână, care după o 
scurtă întrebuințare să delăture b61a. 
Ună asemenea medicamentă probrată 

este de decenii în totă Austro-Ungaria, 
cunoscutulă și plăcutul! „Balsamu de 
vidță ală lui Pr. Rosa“ din farmacia lui 
jB. Fragner în Fraga și de căpătată în 
tote farmaciile mai mari.
Bursa lemirlnfl din Budapesta dela 15 iuiiu n. 1891

Sâmlnțe

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

Bănățenesc! 
dela Tisa 
de Pesta 
de Alba-regala 
de Bâcska 
ung. de nord!

*® O

«s5 &
"80“
80
80
80
80
80

SSmințe vechi 
ori nouă soiulă

Săcară
Orz! 
Orză 
Orză 
Ovfisă 
Cucuruz! 
Cucuruză 
Cucuruz! 
Hirișcă

nutreț! 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alt! soiu

70=72
60.—
62.—
64.—
39.41

75
73

Prețul! per 
100 ohilogr.

dela pănă

9.90
9.85
9.95

10.-

10.05
10.—
10.—
10.05

Prețulă per
100 ohilgr. .

dela
7.70
5.80

6.80
5.80
5.70

pănă 
730" 
6'20

6.15
5.85
5.75

7.70» 7.40

Producte div. 8 o i u 1 u
Oureulă

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. _ _ t_
francesă

_ _ ._ _ a__

Oleu de rap. rafinat! duplu ăl.-

rri

Oleu de in 5.50 5.75
s Uns. de porc dela Pesta 51.50 52.—

H dela țâră — —.—
o Slănină sventată 44.- 44 50
3 afumată 50.- 51.—
o Său 35.5C 37.-
§ Prune din Bosnia în buți
I—< din Serbia în saci
<D 
G- Lictar! slavon! nou 21,- 22.-

bănățenesc!
■3 Nuci din Ungaria
«V Gogoși ungurescl

Oh sârbesc!

n galbină strecurată _ t_ _ B_
Ceară de Rosenau 133. 134.
Spirt! brut! 18.50 19.—

Drojdiuțe de spirt 20.50 21.—

Proprietară:
Dr. Aurel! Mureșianu.

Redactor! responsabilă interimat!
Gregoriu Maiorii.
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PUBLICAȚIUNE
referitore la următorele statoriri de dări.

In puterea §§. 16 și 118 ai art. 4® 
lege XLIV din 1883 se aduce la cunos- 
cința generală, cumcă conspectele pentru 
măsurarea dărei trimise subscrisului oficiu 
din partea direcțiunei finanțiare și anume:

1. Conspectul! pentru repartițiunea dâ
rei de pămentă, cuprin4endă toți po
sesorii de pămentă;

2. Conspectele măsurărei dărei după 
chiriă și classele de case;

3. Conspectele măsurărei dărei de ago
nisită de classa I și II, conținând! 
darea servitorilor! supuși dărei, darea 
calfelor!, darea meseriașilor! fără 
calfe, darea diurniștiloră etc. precum 
și darea posesorilor! de case, de pă
mentă și a capitaliștilor! de a II clasă;

4. Conspectele măsurărei dărei de ago
nisită de a IV clasă, conținând! func
ționari cu salari anuală seu acei in- 
dividl cu plată, mai departe funcți
onarii și servitorii de stată, acei 
municipali, comunali și privați ou 
gratificațiunl, cu pensiuni etc.

5. Conspectele de măsurare ală arun- 
cului asupra dărei generale de ve
nită după darea de casă și de pă
mentă ;

6. Conspectele de măsurare conținând! 
partidele supuse solvirei dărei după ca
rnetele de capitale și după rente—se află 
la subscrisul! oficiu în decursul! a 8 dile
i. e. din 20 Iulie pănă inclusive 27 Iulie 
1891 înainte de prân4ă dela 8—12 ore 
și după prân4ă dela 3—5 6re spre exa
minare din partea fiecărui.

In contra quoteloră de dare defipte 
în aceste conspecte se pot! ascerne ma
gistratului orășenesc! recursele-, adresate 
comitetului administrativă, și anume:

1. Acei supuși dărei, cari au fostă 
deja în anulă trecută dăjduițl cu o specie 
din dările amintite, în decursă de 15 dile 
i. e. pănă inclusive 4 Augustă a. c.

2. Acei, cari se dăjduescă cu una 
din amintitele specii de dare pentru prima 
oră în anulă 1891. în deoursă de 15 4ile, 
începând! cu 4hia inducerei dărei în li
belulă pentru solvirea dărei. Recursele, 
ascernute după espirarea acestoră ter
mine se respÎDgă ca întârziate.

In fine se provâca toți dăjdierii ca 
spre scopul! prescrierei amintitelor! dări, 
să’ăl așternă fără întâr4iare subscrisului 
oficiu libelele de dare pro 1891.

Brașovil, 13 Iulie 1891.
Oficială orășenesc! de dare.
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Schwarze, weisse und far- 
bîge Seid enstofîe von 60 kr. 
bis fl. (5.65 p. XHeter—glatt imb 
gemuftert (ca. 2^0 cerfdj. (Dual. u. 
2000 oerfd?. ^arben, beffins ic.) 
Dcrfenbet robeit= urtb ftiidrocifc porto= uni) jollfrci 
bas t-fabriM)ep6t G. llennebei*£ (K. uni). 
K. £?oflicf.), ZiiricI». ITCufter umcjclțetib. 
Briefe foffcit IO fr. porto.

!!

Barnum reclamei, 
care după cum este cunoscutei nu de 
multă a murită ca milionară, forte 
adeseori dicea, că bogăția și renumele 
său are a mulțămi reclamei originale. 
Devisa lui:

Calea spre Po^Jiă trece prin cerneala 
de țipam11

ar trebui să fiă luată în considerațiune 
de către lumea comercială de astădl, 
și cu deosebire cei din Austro-Ungaria 
ar trebui să fiă activi pentru respân- 
direa pe calea de reclamă a articulilor 
de industriă.

Mijlocirea anunciuriloră pentru 
tote jurnalele și călindarele din lume 
îngrijește biroulă de anunciuri cu bună 
renume în țeră și în străinătate a lui

I_ Danneberg, 
Wien I., Kumpfgasse 7.
Teleplioxi. 4C22.

Representantulă generală ală ce- 
loră mai principale broșml pentru 
inersulă trenuriloră din Europa pre
cum: Condu cteur, Livret Chaix.

Unica regiă de anunciuri a broșu-
> 'I . w
S3 rei vestite în totă lumea „Hendschel’s 
K Telegraf fur Oesterr. Ungarn, Holland, 
te Schweiz und Italien.11

Check și Clearing-Conto Nr. 807,074, 
k- k. Postsparcassa.

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

este în adeverii celt mai escelentt în contra insectelor!, 
fiind-că — nu mai e unii alu doilea mijlocii ca acesta — cu o putere și o iuțelă de 

necrec|utu sterpesce cu totulu „orî-ce“ insecte.
Cea mai bună întrebuințare se face prii împroșcare ci ni „Zactalio-W soprapisi.

Nu trebue se se confunde Zacherlinulu cu obicînuitulu prafu, de insecte, fiind-că Zacher- 
o specialitate propria, care nu esistă nicăiri, decâtu în

sticle pecetluite cu numele I. ZACHERL.
așaderă Zacherlin, și va căpăta în locu de acesta unii prafu în cutii de cartonti, 

acela de bună semă va fi înșelată—Veritabilii
Se află de venerare în ISi*a.șoviî la Domnii:

linulu este

Cine cere

I. L. & A. Hesshaimer. 
Heinrich Zintz. 
Dimitrie Eremia Nepoții. 
Emill Porr. 
Karl Harth 
Karl Irk
Franz Kellemen, farmacia.

Rich. Gleim, farmacia 
M. A. Griisei* „

Inlius Mfiller 
Karl Schuster 
Teutscli & Tartier 
N. Grădinar
Ed. Kugler, farmacia 
Karl Topfner
Inlius Hornung, farmacia.

In Fiișărașii la Domnii: 
I. Iarosch 
Heinrich Schul

Emil Jekelius, farmacia
I. Rotii, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia. 
Ioh. Lerchenfeld
Samuel Mark.
Heinrich Wagner.

Gr. Schenk 
Ios. Hammer.

In Colialmu la Domnii Ernst Wolff, Sam. Nagelschmidts Erben.
In Șercain „ „ F. Schnell.

Mai departe se află deposite de „Zacherlin11 veritabilii. în tote locurile acolo, tende se află ofișate placate.

I

I

Ajutorii grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE DE STOMÂCHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

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

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

măduitore să dovedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloril, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicanientu de casa poporalii.

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

FIȚÎ ATENȚII!!

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 
învălită în hârtiă 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 să pdte procura numai în 

nZ)eposit-a.l-ix pxin.cipa,l-Cu altA prrocL’m.cătorna.lixi

EL Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen. Adleru

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

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

Serviciul!! de studii și construcțiuni: căi 
ferate șosele și poduri alîl ministerului lucră
rilor!! publice din România face cunoscută, 
că are necesitate de

Ingineri

i

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

(ZE’rag’er 'Un.iversal-I^au.ssaloe)
unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu. succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloru cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule ; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumdrea glanduleloră limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In. cintiore â 25 și 35 cr.
FIȚÎ ATENȚII

De ărcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
forte desu, facă 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, suntă 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 audîi.
(CS-elx&r-Ba,lsa.zxx)

Celă măi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

603,26—4

[L eșiți cu diplome seu certificate din unele din 
| șefii ele technice: Vîena, Berlin!, Paris!, 
k Bruxelles, Gand, Zurich etc. si se fiă de na- 
Lr ționalitate HomâHl seu celu puțini! se cundscă 

limba română.
J Amatorii de a fi angagiati pe unuhl, doi L|
jl seu mai multi ani, suntu rugați a trimite ser- 
1 viciului în Bucurescl, Strada Minerva nr. 
ffl 16 propunerile cu o copia legală după diplomă 
p. seu certificate, cu indicațiunea naționalității, 
[L etății, timpului serviți! și anume la ce lucrări.

ft

ti

CONCURS!!.
Pentru ocuparea postului de condu

cătorii specialista în ale comerciului la 
„Reuniunea de consumă din Blașiu“ îm
preunată cu ună salariu anuală de 1000 
fl. v. a. pentru anulă primă și °/0 provă- 
4ute în statutele Reuniunei se eserie prin 
acăsta concursă.

Competenții pentru acestă postă au 
de a’șl așterne subscrisului consiliu ad
ministrativă pănă în 1 Septemvre st. n. 
ă. c. petițiunile loră provăcjute cu urmă- 
torele documente:

a) Estrasă matriculară de boteză ;
b) Testimoniu despre pregătirea, cuali- 

ficațîunea și pracsa comercială ;

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

c) Adeverință, că posede o cauțiune celă 
puțină de 2000 fl. v. a. îu bani gata, 
hârtii de valore, realități său în ga- 
ranțe;

d) Adeverință, că e de naționalitate ro
mână seu celă puțină cunosoe deplină 
limba română în vorbire și scriere.

Concursele suntă de a se scrie cu 
mâna propriă.

Petițiunile comercianțiloră cridațl și 
a aceloră, carl din causa datoriiloră loră 
nu potă întreprinde nimică, nu se voră. 
considera.

Dlașiu în 7 Iulie 1891.
ConsiliuEu administrativii 

alu „Reuniunei de consumu din 
624,3-3 B!așiu“.


