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Brașovii, 13 Iulie v.
In Februarie 1866, când neui- 

tatulu și de toți Românii jălitulfi 
bărbații de statu Alihailu Kogăl- 
niceanu a luată în aperare în ca
mera română, într’unu lungu și 
strălucită discursă, causa Transil
vaniei și a Transilvăneniloră, a 
împărtășită și o conversațiune in
timă, ce a avut’o cu ună mare 
patriotă și mare bărbată de stată 
ală Ungariei, la începutulă răsbo- 
iului româno-turcescă, despre rela- 
țiunile României cu Ungaria. Elă 
n’a numită atunci pe barbatulă de 
stată ungură, c|icenc!.Ci. că nu ’i e 
permisă, fără voia lui, se’lă citeze 
pe nume. Noi credemă înse a nu 
greși decă vomă cjice> acelu 
bărbată a fostă contele Iuliu An- 
drassy.

Kogălniceanu i-a arătată aces
tuia în acea conversațiune, că pen
tru ca se se pătă înțelege Ungurii 
cu Românii, Transilvania trebue 
se rămână ună stată poliglotă, ea 
trebue se urmeze a fi o trăsătură 
de unire între Români și Unguri.

Barbatulă de stată unguru i-a 
răspunsă, că Ungurii nu potă întră 
în vorbă cu Românii de dincolo 
în privința Transilvaniei, căci prin 
acesta ei ar favorisa numai ideile lor 
de cucerire, seu celă puțină de 
amestecă în afacerile interiore ale 
Ungariei, și ar legitima propaganda 
română.

„Der cine se gândesce să vă ia 
Transilvania ?“ a 4is Kogălniceanu, 
„însă ocârmuițl-o bine, faceți să 
înceteze strigătele de durere ce 
trecă peste Carpați și nu ne lasă 
în odihnă. Der cum, D-văstre vă 
amestecați la noi, deși nu aveți 
același dreptă, deși afacerea nu 
privesce unu întregă poporă? In 
România avemă câteva sate, avemă 
o mică populațiune, Ciangăi sta
biliți încă de pe timpulă lui Ște
fană celă mare. Totuși d-vostră 
vă ocupați de ei, trimițendu-le popi, 

bani, cărți; trimiteți chiar agenți 
spre a-i îndemna de a se repatria! 
Pănă acolo merge interesulă și 
compătimirea d-vostră pentru ună 
mică numără de frați perduți ; și 
nouă ne cereți ca să nu avemă 
nici inimă, nici urechi la strigă
tele de durere a mai multă de 
două miliăne de frați? Astfeliu 
ore noi facemă propagandă la 
d-vostră, ori d-văstră la noi?‘f

Ca dovadă că România nu 
face propagandă peste hotarele 
sale, Kogălniceanu a citată fap- 
tulu, că ea a refusatu de a face 
propagandă în Bucovina, despre 
care țeră patrioții unguri în 1859 
și 1860 cficeau cătră Vodă Cuza, 
că, fiindu răpită contra ori cărui 
dreptă, să o ia înapoi cu ajutorulu 
loră, pe care i-lă propuneau. „Amu 
refusată!“ cp66 Kogălniceanu, ,,și 
nu facemă acolo nici o propa
gandă, pentru că guvernulu Au
striei e ună guvernă cuminte și 
cu prevederi politice; elă dă tutu- 
roră naționalitățiloră ceea ce li-se 
cuvine, așa a făcută și în Buco
vina. ..“

La aceste cuvinte bărbatulă 
de stată ală Ungariei se mărgini 
a cp06: °ă săvîrșindu-se din vieță 
generația din 1848, și cea ma
ghiară și cea română, este de 
sperată, că totă cu densa voră 
dispăre și urile și prigonirile dintre 
Români, resultată ală atrocităliloră 
săvîrșite și ală vărsăriloră de 
sânge din acelă ană oribilă.

Terminândă cu acestă espu- 
nere, în discursulă său, marele 
bărbată de stată română esclamâ: 
,,Der generațiunea aceea a murită 
mai tătă, însă urile și prigonirile 
totă trăescu!"

De aceste cuvinte ne-amă adusă 
aminte când amă răsfoită în cp' 
lele aceste răspunsulă, ce l’a dată 
juna generațiă maghiară de ac|î 
la memoriulă studențiloră univer
sitari din România, prin care 

aceștia au luată în apărare causa 
Româniloră din Transilvania și 
Ungaria.

Vă4endă cum tinerimea ma
ghiară se chinuesce a justifica 
politica greșită și pătimașă a gu
verne! oră unguresc!, ce au urmată 
dela 1867 încăce; vă4endă cum 
se încercă ea, cu frase și apucă
turi măiestrite, a întortochia ade- 
vărulă situațiunei reale politice în 
Transilvania și Ungaria; vă4endă 
cum ea pornesce dela idea falsă și 
utopică a unității naționale, care 
esistă numai în imaginațiunea ei și 
se crede îndreptățită pe basa acesta 
imaginară a nega pe față, că Ro- 
mâniidin Transilvania și Ungaria ar 
ave vre-o causă câtă de mică de 
a fi nemulțămiți și de a’șl teme 
limba și naționalitatea loră; vă- 
4endă în fine cu câtă îndrăsnelă 
cinică tinerimea maghiară dela șc6- 
lele superiore atribue culturei ma
ghiare totă ce ne-amă câștigată noi 
Românii pe tărîmulă culturei na
ționale, în luptă necurmată cu 
ciocoismulă ungurescă și cu ma
ghiarismul violentă; vă4endă tdte 
aceste, ne-amă 4isfi •'

Nu numai că trăiescă urile și 
prigonirile, der ele au trecută 
dela generația din 1848 la ge
nerația de a4l, care la Maghiari 
este crescută în spiritulă celă mai 
dușmănosu față cu Românii, în- 
tr’ună spirită care, cu totă masca 
de liberalismă și de conciliațiune 
ce o îmbracă înaintea lumei Eu
ropene, va îngrozi pe toți dmenii 
în adevără culți și liberali.

Căci fiă bătrâni dela 1848, fiă 
tineri dela 1891, Maghiarii nu voră 
scăpa nici ei de judecata istoriei.

Și nu vorbele, ci faptele loră 
îi voră judeca!

CRONICA POLITICAL.
— 13 (25) Iulie.

Desbaterile în dietă, asupra pro- 
ieotului pentru reforma administrațiunei 

mergă forte înceta. Desbaterile asupra 
titlului legei s’a terminata cu mare greu 
și s’a înoeputa desbaterile speciale a- 
supra paragrafului 1, der aci erășl se 
voră opri vre-o câteva cjile, ori pdte și 
câte-va săptămâni, căci pănă acum s’au 
insinuată la acestă paragrafă 22 de vor
bitori, cărora le trebue timpă pănă ce 
să’șl isprăvesoă căzaniile loră. Nu mai 
incape îndoelă, că decă voră merge lu
crurile totă așa, îi va apuca noue ale
geri de deputațl, fără oa ministrulă-pre- 
ședinte Szapary să’șl fi ajunsă scopulă 
de a reforma administrațiunea.

— De asta îșl cam aduce aminte 
și Szapary și de aceea elă îșl și dă si
lința ca să mai îmblândescă pe oei din 
oposițiă pentru ca să nu-i mai facă a- 
tâtea greutăți. In scopulă acesta elă a 
presentată filele acestea camerei ună 
proiectă de lege asupra jurisdicțiunei în 
afaceri electorale, prin care se dă pu
tere Curiei regescl, ca să decidă, dâcă 
cutare alegere de deputată este valabilă 
ori nu. Proiectulă acesta de lege este 
aloătuită cam așă, după cum au dorită 
cei din stânga estremă, ba — la dorința 
oposiției — Szapary promisă, că în celă 
mai scurtă timpă va presenta și alte 
proiecte de legi din cele oerute de o- 
posițiă, der se pare, că tdte astea nu 
voră ajuta nimică, deorece se dice, că 
conducătorii stângei estreme Iranyi și 
Ugron au primită chiar dela căpetenia 
loră, dela Kossuth din Turin, o sori- 
sore, în care li-se spuue să facă obstruc- 
țiune.

— Scimă, că deputatulă Gavril Ugron 
a făcuta în dietă o interpelare în causa 
demonstrațiunilorîî auti-maghiare ale 
Croațiloră din Fiume. Fiind-că Ugron 
întrebuințase cu acestă ocasiune nisce 
cuvinte vătămătore la adresa oficeriloră 
și a ostașiloră croațl dela regimentulă 
din Fiume, ofîcerii croațl îlă provocară 
pe Ugron la duelă. De aceea veniră în 
săptămâna acesta la Budapesta doi ofi- 
cerl croațl, ca să-lă provoce pe Ugron 
la duelă în numele întregului corpă ofi- 
oerescă dela regimentulă din Fiume.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

La cârciuma lui Tiripiicu.
Schiță dintr’o cscursiune 

de 1. C. Panțu.

La cârciumă la Tiriplică este vală 
mare.

Nu ar fi așa mare, decă ar fi o di 
ca tdte dilele, der astădl Tiriplică îșl 
face catagrafia și vecii domne, destulă 
buclucă are ună cârciumară în di de 
lucru, și decă se apucă să mai faoă și 
catagrafia, este o învălmășală, care te 
scote din fire.

Astăcjl făcea Tiriplică catagrafia, căci 
Tiriplioă era cârciumară tînără, și omulă 
tînără, care se crede ceva mai procop
sită, gândeșce, că lucrulă celă mai de 
căpeteniă la o afacere este a-țl purta so
cotelile în catastifurl, și a face din timpă 
în timpă încheerea spre a vede câș- 
tigulă.

Toomai așa ca și cum n’ar pute fi 
câștigă fără catagrafiă. Destulă îlă rî- 
deau cârciumarii mai vechi, cari n’aveau 
nicl-ună felă de catastifurl, destulă îlă 
lua în bătaiă de jocă, căci Tiriplică, nu-șl 
eșea din ce scia, și elă la rândulă său 

rîdea de cârciumarii mai bătrâni, cari 
îșl purtau socotelile pe tarabă, pe raf
turi seu pe usciorii ușei.

Cum spuneam, era mare învălmă
șală la cârciuma lui Tiriplică.

Băeții luau de prin rafturi mărfurile 
ce mai erau, numărară căpestrile, flane
lele, mosorelele de ață și alte mărunți
șuri ce le avea, căci Tiriplică nu era 
numai cârciumară, era și ună felă de ne- 
gustorașă, la care poți găsi orl-ce ți-ar 
fi de lipsă, dâcă nu ești prea pretențiosă. 
Avea și băcăniă, avea și tutună, avea în- 
sfîrșită totă ce se cere la ună sată, căci 
Tiriplică se afla pe malulă Borcei, în- 
tr’ună sată din apropierea Călărașiloră.

Pe când Tiriplică trecea la ună tîr- 
fălogă, totă ce avea să ia și ce avea să 
dea, după ce isprăvi cu trecerea la ca- 
tastifă a mărfuriloră din cârciumă, întră 
la el doi domni, ună zarafă tînără și 
ună profesoră, cari se întorceau dela 
vânată. Ună prepelicară voiosă ce-lă 
aveau cu ei, începe să latre la ușa câr- 
ciumei, er unulă din vânători îlă lovi 
puțină ca să taoă și apoi grăi:

„N’a venită aci o trăsură?"
„N’a venită, domnule14, grăi Tiri

plică, fără să-și esă din sărite și merse 

mai departe cu scrierea la tîrfălogă. 
„Poftiți, mai așteptați" adaose Tiriplică 
ștergându-șl sudorile de pe frunte. „Pdte 
va fi zăbovită pe undeva vizitiulă, șeii 
cum suntă vizitii, că te lasă în baltă, 
când ți-e lumea mai dragă", termină elă 
seriosă.

Domnii intrară, îșl luară traistele de 
după gâtă, puseră pușcile lângă masă și 
aruncându-șl pălăriile alăturea, steteau 
în mijloculă cârciumei și se uitau unulă 
la altulă, ca omulă nedumerită, care nu 
șcie ce sâ facă.

Prepelicarulă intrase în cârciumă și 
începu erășl să latre, er unulă dintre 
vânători, luă sfora, care era tiosită de 
prepelițe și de rațe sălbatice și o puse 
de cealaltă parte a mesei.

„Aici, Fidelă !'■*  grăi zarafulă, ară- 
tândă loculă unde să ședă prepeli- 
oarulă.

Cânele nu mai lătra, se puse lângă 
mesă, gâfăindă de oboselă și de căl
dură, îșl îndreptă, vioii săi ochi la stă- 
pânulă său și era par’că mulțumită de 
diua de aijl."

„Cu minte câne", dise Tiriplică și 
zimbi plină de bunăvoință ospețiloră. 
„Poftiți în odăia dealăturl", grăi cârciu- 

marulă, „pdte vă mai scuturați de prafă 
și vă mai odihniți pănă va sosi trăsura".

„E bine și aid", dise zarafulă... „Ai 
ceva și pentru noi ?

„Se pdte domnule?... Am, cum să 
n’am! La mine e berechetă din tdte, e 
ceva modernă. Am și bere de Luter decă 
poftiți!“

Oaspeții se uitară unulă la altulă 
zimbindă.

„Iancule, o sticlă de bere pentru 
domni", strigă Tiriplică arătândă cu 
ochii cătră dspețl.

Berea se aduse și vânătorii începură 
să bea, er câroiumarulă continuă cu ca
tagrafia.

„Zece lei și 75 de bani să dea Ni- 
colae Bețivulă", dise Tiriplică cu graiu 
tare, ca să însemneze băiatulă la tîr
fălogă.

Vânătorii noștri, la aucfirea acestui 
nume, eruncară cârciumarului o privire 
plină de mirare. „Ce, Nioolae Bețivulă 
îlă chiamă?" dice unulă din ei, er Tiri
plică grăi sfătosă :

„Cum îlă chiamă nu șcimă, der așa-i 
este firma, și noi după cum este scrisă 
la dreptulă comercială, îlă întroducemă 
la oatastifă în originală".
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Ugron însă n’a vrută să se dueleze sub 
cuvântă, că cele ce le a disă elă, le-a 
disă pe basa raportului oficiosă ală po
liției din Fiume. Astfelă oficerii croațl 
s’au întorsă acasă la Fiume fără ispravă, 
der ei voră ave să ia la răsfoială po
liția din Fiume, despre care se cjice, că 
a dată ună raportă falsă. — Se vede 
treba, că se adeveresce și aici prover- 
bulu, că cu minoiuna prân4escl, der nu 
și cinezi. Deoă unoră „patrioțl" dela po
liția din Fiume 11-a plăcută să-și facă 
mână bună cu guvernulă ungurescă prin 
oalumniarea oficeriloră croațl, acum voră 
avă să-și dea sema.

— In timpulă de față presa euro- 
penă se ocupă cu viu interesă de visita 
unei escadre francese la Kronstadt în 
Rusia. Rușii au făcută mari pregătiri 
pentru primirea escadrei francese și nu 
voră întârdia cu acestă ocasiune a da 
nouă dovedi de simpatiă față cu Franci a. 
De altă parte și Francia profită de tdte 
ocasiunile pentru a-șl manifesta sim
patiile față cu Rusia. Precum s’a aran- 
giată o esposițiă francesă în Moscva, așa 
se va arangea în anulă viitoră o esposițiă 
ruses că în Parisă.

piarulă „Kronstadski Vestnik11 a 
publicată despre flota francesă o bro
șură împodobită cu tricolorulă francesă. 
Consiliulă comunală din Petersburg are 
de gândă să dăruescă fiecărei corăbii 
francese câte ună păliară de argintă.

Aceste semne de apropiare între 
Francia și Rusia nu suntă privite cu 
ochi buni din partea presei din statele 
triplei alianțe, der ou atâtă mai căldu- 
rosă este întâmpinată acâstă prietiniă 
ruso-francesă din partea pressei rusescl 
și filo-rusescl care în același timpă se 
esprimă despre tripla alianță forte rece. 
nDnevni List“ , organulă președintelui 
Scupștinei sârbescl, într’ună articulă mai 
nou ală său cli-ce? G& e lucru de rîsă a 
mai accentua atâta pacea europenă, pre
cum face Wilhelm, împăratulă Germa
niei, deorece nimenea nu amenință a- 
cestă pace și numai puterile din tripla 
alianță vădă amenințată pacea europenă. 
Tote pacturile, ce se facă pe față și în 
ascunsă, se facă numai pentru aceea, 
pentru ca puterile să potă stăpâni aceea, 
ce n’au dreptă să stăpânescă. Foia sâr- 
bescă provocă pe împăratulă germană 
să lucreze într’acolo, ca Germania să ce
deze Elsația-Lotaringia, Schleswig-Hol
stein și Posena, er Austro-Ungaria să 
edeze Sârbiei Bosnia și Herțegovina, 
Dalmația, Croația și Voivodatulă sâr- 
bescă; Italiei să-i cedeze Triestulă și 
Trientulă, âr Ardâlulă să-lă cedeze Ro
mâniei. Când se va face acesta, atunci 
pacea europenă va fi sigilată, — esclamă 
„Dnevni List.“

— Regele Alexandru aliî Serbiei a 
plecată la Petersburgă pentru a face o 

visită Țarului, piarele sârbescl se bucură, 
der presa străină consideră și acestă vi

sită ca o manifestațiă în contra triplei 
alianțe. „Standard11 din Londra dioe, că 
oălătoria regelui serbescă la Petersburg 
este o dovedă, că Rusia face politică 
ofensivă în Peninsula-balcanică, care a- 
menință siguranța Austro-Ungariei.

— Studenții sârbi dela școlele su- 
periăre din Belgradă au înființată și ei 
ună felă de ligă serbescă, căreia i-au 
dată numele „Preteca11 (Inainte-mergă- 
torulă) Scopulă acestei societăți este, de 
a mijloci cunoscerea împrumutată a po- 
poreloră bălcanice și apropiarea între 
tinerimea din Ba. cană cu scopă de a 
pune temelia unei viitore confederațiunl 
a poporeloru 'balcanice.

SOIRILE QILEI.
— 13 (25) Iulie.

Sfirșitulfi. resboiului vamalii cu Ro
mânia. După ce România a îutrodusu 
ună tarifă vamală generală pentru tote 
statele fără escepțiune, guvernele austro- 
ungare încă au ridicată tote măsurile 
de retorsiune, ce le luaseră la 1886 în 
oontra comeroiului română. Astfelă de 
aci înainte productele române potă fi 
importate în Austro-Ungaria sub ace
leași condițiunl, ca și productele altoră 
țări. S’a restabilită comeroiulă de mă
cinată liberă de vamă, transitulă de rî- 
mătorl, oi, capre și de mei, preoum și 
importulă și esportulă de verdețuri, pome 
și plante, cu esoepțiunea celoră bănuite 
pentru filoxeră. Granițele rămână însă 
totă închise pentru vitele din România 
pănă nu se va încheia o convențiune 
specială în privința acesta.

* * *
In causa vărsărei de sânge din Feldru, 

unde scimă, că astătomnă au fostă îm- 
pușcațl de gendarmii ungurescl 20 de 
locuitori români, dintre cari 8 au și mu
rită, după cum ni-se scrie, tribunalulă 
r. din Bistriță a sistată cercetarea și a 
lăsată tdte lucrurile baltă, fără a da Ro- 
mâniloră măcelăriți nici o despăgubire. 
— Așa este dreptatea, ce i-se face bie
tului Română pe pămentulă său stră- 
moșescă !

* * *
Răspunsulfi studenților!! maghiari la 

Memoriulă studențiloră români din Ro
mânia în cestiunea transilvană, apărută 
săptămâna trecută în limba maghiară 
în Pesta, a fostă trimisă pretutindeni 
în Ungaria și Transilvania. Cărturarii 
din aceste țări, cari soiu unguresce, voră 
ave der ocasiune de-a audi din nou 
ceea ce aducă înainte mereu 4'ai’ișt'j> 
politicii și nepoliticii maghiari pentru 
apărarea fapteloră stăpânirei ungurescl. 
Pe 64 de pagine de țipară 8°, studenții 
unguri n’au putută să dovedescă ni
mica din ceea ce au voită să dovedescă 

și este luoru de rîsă, când tinerimea un
gurescă se provdcă la legea de națio
nalitate din 1868, pe care cei dela pu
tere toți din tote părțile o iau în bat
jocură, o calcă și-o nesocotesoă.

♦
* *

0 scornitură ungurescă. „Erdelyi 
Hirado11 și după elă celelalte foi ungu
rescl au susținută, precum scimă, că 
cu ocasiunea esamenului dela școlele ro
mâne din Teiușu, d-lă Axente Severu ar 
fi disă despre limba maghiară, că „s’o 
lase în pace și să nu mai silescă pe bă
ieți să-și rupă limba cu ea.“ N’ar fi 
fostă nici ună lucru mare chiar dâcă ar 
fi disă aceste vorbe, der d-lă Aronu Poeriu 
v.-protopopă din Aiudă, care din oficiu 
a luată parte la esamenele din Teiușă, 
a avută bunătate a ne adresa în privin
ța acesta o corespondență din care a- 
flămă, că totă lucrulă a fostă numai o 
obrasnică născocire ungurescă. Etă ce 
ne împărtășesoe d-lă protopopă Boeriu : 
La școla de băețl, din Teiușă, susținută 
din averile foștiloră grănițerl, s’au ținută 
esamenulă în 15 Iunie n. c. Atâtă d-lă 
parochă Gr. Serbu ca catechetă, câtă și 
d-lă învățători Ștefanu Crișianu au ară
tată din nou, că suntă la înălțimea chiă- 
mărei. Băieții au răspunsă forte bine 
din tote obiectele. La esamenă au lată 
parte dela începută pănă la sfârșită pă
rinții băețiloră, eforia școlară și judele 
comunală N. Nagy, care e maghiarii și 
care a luată parte chiar și la prâncjulă 
dată ou ocasia acesta de d-lă St. Cri- 
șană. Spună acestă jude maghiară, vă- 
dut’a elă pe d-lă Axente Severu, căci 
în acea di nici unulă din câți au 
fostă de față n’a vădutu pe d-lă Axente 
Severu nici la esamenă, nici la masă, 
der nici în altă parte, debrece d-lă A. 
Severu n’a fostă de locă la Teiușă. In 
diua următbre, 16 Iulie, s’a ținută esa- 
mnnulă cu elevele șcdlei de fetițe, a 
căroră profesâră, d-ra Elena Lupană, a- 
semenea a arătată forte frumosă pro
gresă cu fetițele. Aici încă au fostă de față 
mulțime de poporenl, preoum și dame ne
române. Pe d-lă Axente însă nici aici 
nu l’a văcjută nimenea, pentru-că d-sa 
n’a luată parte nici la unulă dintre esa
menele din Teiușă, prin urmare ațîțările și 
supărarea foiloră ungurescl s’a basată și 
de astă-dată pe o scornitură vrednică 
de corespondenții loră.

* 
* 4;

La gimnasiultî superiorii din Cernăuții 
s’au aflată la închiăiarea anului scolas
tică 1890/91 cu totulă 674 de școlari, 
între cari 26 privatiștl. După limbă au 
fostă 374 Germani (311 Evrei), 104 Ro
mâni, 89 Ruteni și 79 Poloni; trei stu- 
dențl de origine română au fostă inscrișl 
cu limba germână, eră 4 cu limba ma
ternă slavică. Aceste cifre trebuie să ne 
pună tare pe gânduri, dice „Candela", 
debrece ele arată, că Evreii, oarl suntă 

în Bucovina ca la 100,000 au înce
pută să oupleșâscă cu totulă pe bieții 
creștini.

* 
4: 4:

Producțiunea coriștilorii români din 
Cuvesci. Din Bănată ni-se scrie: Mare 
bucuriă nl-a făcută nouă bunulă nostru 
învățătoră George Tomi, care la 9/21 Iunie 
c. arangiâ o frumbsă producțiune ro- 
mânbscă cu corulă din comuna nostră, 
ală căruia dirigentă este d-sa. Produc
țiunea s’a începută la 3 bre p. m., când 
atâtă coriștii, câtă și școlarii, în rendă 
câte doi, la sunetulă musicei, au mersă 
dela școlă pănă la loculă de producțiune, 
unde sera la 7 bre corulă a conoertată 
după următorulă programă : 1) Cuvântă 
de deschidere rostită de Georgiu Torni, 
învățător dirigent. 2) Motto: „Salutarea14, 
cuartetă. 3) „Calumnia despre fete", de
clamată de A. Popoviciu, coristă. 4) 
„Tricolorulă", cuartetă. 5) „Ce ne mai 
lipsesce", poesiă deci, de V. Butană 
corită. 6) „Frunzuliță11, cuartetă. 7) 
„Despre crescere11 disertațiă de G. Torni, 
învățătoră dirig. 8) „Dîmbovița11, cuar
tetă. 9) „Scii tu", cuartetă. 10) „Seoe- 
rișulă" deci, prin N. Avramovioiu, co
ristă. 11) „Dulce-i vieța", cuartetă. 12) 
„Caliculă11, deci, prin Titu Teșană, co
ristă. 13) „Susă opincă11, cuartetă. 14) 
„Toma Alimoșă", baladă poporală deci, 
de G. Torni, înv. dirig. 15) „Doină doi- 
niță", cuartetă. Producțiunea a succesă 
bine și-i face onore corului. La fine 
urmă joculă, care a fostă animată și a 
durată pănă în diorl de 4>« — F. I.

* 
* *

Pedagogiulu din Cernăuți a fostă cer
cetată în anulă școlastică 1890/91 în 
despărțământulă bărbătescă de 160 de 
studențl; între cari 29 germânl (8 evrei), 
61 români, 60 ruteni (11 gr. cat.) și 10 
poloni. Ou privire la împrejurarea, că 
în comunele rurale abia acum se înmul- 
țescă școlele poporale, creându-se nouâ 
și lărgindu-se cele vechi, „Candela11 con
stată, că numărulă Româniloră la peda- 
gogiă e din cale afară mică, cu atâtă 
mai vertosă, fiind-că și în despărțâmân- 
tulă femeiescă între 68 Germane, (46 
Evreice) 8 Rutene și 15 Polone, n’au 
fostă decâtă 10 Române. Instinctulă de 
conservare așadbră ar trebui, 4i°e mai 
departe „Candela11, să îndemne pe Ro
mânii bucovineni a purta de grigiă mai 
cu deadinsulă de cercetarea potrivită a 
tuturoră instituteloră din țeră, căci con
curența mai alesă din partea Evreiloră 
e de totă puternică, și încă totă cresce. 
Să nu uitămă, că „Fundațiunea baro
nului Hirsch", pe lângă „Alianța is- 
raelită11 a mai întrată în acțiune și aici 
în țeră, fundândă mai alesă școle pen
tru meseriași de cari noi nici habară 
n’avemă..."

* * *
Nenorocire. Din Maramureșă se te-

Profesorulu zimbi.
„Da, da domnule! Să nu te prindă 

mirarea, căci deoă l’ai cunoșce, te-ai con
vinge, că nu pote avea altă firmă, e 
firma lui originală.11

Vădândă vânătorii, că nu mai vine 
trăsura, și că în cârciumă întră felă de 
felă de lume, trecură în odaia dealătu- 
rea, care era despărțită de cârciumă 
printr’o ușă cu geamurile sparte. Ună 
aeră greu îi apăsa în pieptă, deschiseră 
ferestra din fundulă odăii, se aședară la 
masă și priveau duși cătră baltă.

Nu trecu câtă ai fuma o țigară și 
în pragulă cârciumei se ivi Nicolae Be- 
țivulă cântărețulă dela biserică, cân- 
tândă „Ceata sfințiloră a aflată isvorulă 
vieții și ușa raiului.... sâ aflu și eu calea 
cătră Tiriplică.... “ După ce îsprăvi de
cântată se uită odată împrejură și în- 
trândă în cârciumă se aședâ pe ună sca- 
ună lângă teșghea și se propti de zidă 
astfelă, că acoperi cu spatele calenda- 
rulă, ce era atîrnată pe părete.

„Dă-te mai așa“, grăi Tiriplică ară- 
tândă ou mâna. „Nu-mi acoperi oalen- 
darulă

Nicolae dascălulă se dădu puțintelă 
dela părete, se uita urâtă cătră hârtia 
ce era la spatele lui și apoi întorcân- 
du-se cătră cârciumară rîse:

„Asta-i adecă călendară11, grăi elă 
și isbuoni într’ună hohotă de rîsă. 
„Vorbă să fiă, nene..... dă-ml o oca de
vină!“

„Lasă-mă în pace, nu vedt că facă 
catagrafia, și tu ești datoră. Nu-țl dau 
nimic pănă nu-mi plăteșcl datoria vechiă".

Niculae dădu din umeri și mai 
stândă puțină, așa mișcându-șl limba 
prin gură, ca omulă sătosă, începu să 
cânte: „Din tinerețele mele, multe pa
timi se luptă cu mine...“ și cântă dasca- 
lulă, de credea că totă lumea e a lui.

Tiriplică îi c se să tacă, dbr Ni
culae nu vrea să scie nimică de porunca 
cârciumarului.

„Nu vecfl că facă catagrafia?11
„Ba vădă", grăi Nicolae curmân- 

du-șl cântarea. „Vădă și mă miră!.. Bo- 
gată-i lumea de nebuni11, adaose el zîm- 
bindă. „Par’că totă treba ar sta în fa
cerea catagrafiei!11

Tiriplică mai urmă puțină cu sooo- 

telile, der văcjendă că se adună lumea, 
aruncă catastifele și cjis®:

„Lasă Iancule, vomă urma mâne.u 
îndată se puseră deoparte tote în

semnările, se arunca în teșghia tîrfelo- 
gulă catagrafiei și atâtă Tiriplică, câtă 
și Iancu se învertiau prin cârciumă ca 
prisnelulă vrendă să facă pe placă muș- 
teriiloră.

O trăsură se opri și ună epistată 
dela o moșiă vecină se dete josă și 
porni cătră Tiriplică.

„E prafu grozavă și o căldură să 
te topescl, par’că n’am putută vedâ", 
cjise epistanulu ștergându-se la ochi.

„Sărută mâna, cocone Ohristaohe. 
Poftesce înăuntru pănă mai răsuflă caii. 
Am bere prospătă sciu că ai să-mi faci 
saftea."

„Ai bere ?“ c|is0 Chistache și ceru 
să-i aducă o sticlă la mesele, ce erau 
afară sub strașina cârciumei.

Dascalulă Nioolae, oum simți, că 
coconulă Ohristaohe este afară, se ridica 
și elă de pe scaună și eși. pișe sărută 
mâna, se pleca puțină și din una într’alta 
începu să-i spună că cunosce pe tată-său 

și că de câte ori îlă vede pe dânsulă 
parcă-șl aduce aminte de timpurile tre
cute, că cunosce pe mamă-sa pe cocbna 
Măndica, Dumne4eu să o erte, și așa 
înșiră pe rândă pe toți ai familiei. „Ce 
belșugă era pe atunci și ce bmenl erau 
dânșii", sfîrși dascălulă. „Așa 4&u, co- 
cone Ohristaohe.... domnu Ohristaohe 
bătrânu, tata d-tale, de câte ori mă în- 
tâlnia mă cinstea cu câte ceva. Dumne- 
4eu să-lă erte, că bună creștină era, și 
venia pe la biserică, căci altă lume de 
omă era în vremea aceea!" isprăvi Ni
colae vorba și mai pe urmă așa mai în 
glumă mai întradinsă, adause că n’a gus
tată vinulă de nu ține minte.

„DeadineaorI" 4is® cârciumarulă în- 
trândă după tarabă.

Nicolae aruncă o privire cruntă 
cătră cârciumară, dădu din umeri și ui- 
tânduse apoi la coconulă Christache grăi 
zîmbindă:

„Așa 4ău, cooâne, sărută mâna."
„Pune și lui Nioolae o oca de vină" 

4ise Christache, „sciu că pe ferbințâla 
asta nu-i va căde rău.“

„Bine clici oocâne, Dumne4®u să-ți 
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legrafiază, că în filele acestea s’a sur
pați! turnulă bisericei românescl gr. cat. 
din comuna Slatina, cu care ooasiune 16 
munoitorî au foștii greu răniți. Amin
tita biserică a fostă edificată pe spe
sele P. S. Sale Episcopului Pavelă dela 
Oradea.

* 
# *

Mușcată de viperă. Din Bănată se 
scrie, că fiica unui proprietară română 
din Bania, Otilia Popescu, care peste 14 
clile avea să se cunune, fu mușcată de 
o viperă tocmai în momentulă, când 
voia să rupă o flore pentru logoditul său. 
Pe când sosi mediculă, logodita fu mortă.

* 
* *

Lovită de trăsnete. In comuna Reit- 
nau lângă Wiesenberg (Moravia), în 
noptea de 20 Iulie cătră 12 ore a fostă 
trăsnită birtulă lui Veiser, tocmai pe 
când era aid o petrecere cu jocă. Efec- 
tulă trăsnetului a fostă îngrozitoră. Vi- 
zitiulă unui proprietară din acea co
mună a fostă ucisă din trăsnetă, ârvre-o 
80 de persdne, ce erau acolo, au fostă 
trântite la pământă amețite. Cei mai 
mulțl însă și-au venită în fire, pe când 
câțl-va suntă paralisațl.

* 
* *

Petrecere. Tinerimea academică din 
ZârneștI va da mâne, Duminecă, o pe
trecere de vâră în sala edificiului șco
lară din Zerneștl. Venitulă ourată e 
destinată pentru ajutorarea scolariloră 
lipsiți. Inceputulă la 8 ore sera.

* * *
Circulă Sidoli a sosită în Brașovă și 

a începută în Joia trecută representa- 
țiunile sale, cu ună programă frumosă 
și forte variată. In fiăcare Duminecă și 
sărbătore se voră da câte 2 represen- 
tațiunî, una se voa începe la 4 6re după 
amiadî, și cealaltă la 8 ore sera. Amă
nunte în afișe.

* 
* *

Convocări. Adunarea generală a „Aso- 
ciațiunei transilvane^ se va ținea în 4 
(16‘) Augustă și cj^ele următore în o- 
pidulă Hațegă. — Adunarea generală 
constituantă pentru lărgirea despărță
mântului jȘffinZeMZwi, la care se va ală
tura în viitoră și fostulu despărțământă 
ală Șomcutei mari ală Asoeiațiunei tran
silvane, este convocată în Selsigu pe 
(jiua de 3 Augustă st. n. In aceeași cli se va 
țină aici și adunarea generală a Reuniu- 
nei femeiloră române Sălăgene, precum și 
și o petrecere. — Adunarea constitu
antă a despărțământului XXIV (Ter- 
gu~ Mureșului) ală Asoeiațiunei, care va 
cuprinde comunele din cerculă Mure
șului de josă, Mureșului de susă și Ni- 
ragiului, se va ținâ în 1 Augustă s. n. în 
Bandulă de Câmpia. — Adunarea gene
rală a despărțământului XX (Betleană) 
ală „Asooiațiunei transilvane/ se va ține 
în Betleană (com. S.-Dobooa) la 1 Au
gustă st. n., cu care ocasiune se va da 
și o petrecere cu jocă. — Prima adu
nare generală a despărțământului XXXII 
(D.-St.-Mărtină) ală „Asoeiațiunei tran
silvane" se va tine în 2 Augustă st. n. 
în Cetatea de Balta, când se va da acolo 

și o petrecere. — Adunarea generală a 
despărțământului XXXV alu Asocia- 
țiunei Transilvane, de care se ține cer
culă pretorială ală Turdei, Iarei și Vin- 
țului de susă, se va ține la 8 Augustă 
în Turda vecliiă — Adunarea despărț. XX 
(Blașiu) ală Asoeiațiunei, se va ține la 1 
Augustă s. n. în Blașiu. — Adunarea 
constituantă a despărțământului XXI ală 
Asoeiațiunei, de care se ține comunele 
din Cerculă Năsăudulă și Rodnei se va 
ține la 3 Augustă s. n. în Năseudă.

La tote aceste adunări suntă invi
tați a lua parte câtă mai mnlțl cărtu
rari și români, atâtă bărbați, câtă și femei.

Dîscursu la niornieniulu lui 
Miliailu Mogalmceami 

rostita în numele Senatului de d-lti,
V. A. Urechiă.

Deună-dl Ouza-Vodă, apoi Negri, 
C. Rosetti, alaltăerl Alexandri, erl Ionă 
Brătianu, astă-cjl tu, fruntașule întru frun
tașii Națiunei româneșcl!...

Dâr câtă este fără sfirșită, câtă de 
lacomă este neantele în care timpulă 
neînduplecat, pâte mistui uriași ca voi!....

Unde încăpâ-voră cenușele tale, o 
mare, necomporabilu mare bărbată, tu 
stejarulă gigantică, care ai întinsă ramu
rile inteliginței și adumbrirea loră pănă 
dincolo de hotarele României, peste totă 
loculă unde a încolțită măcară o odraslă 
din seminția românescă ?

Din clipela când cu repediciunea 
fulgerului se întinse șcirea stingerei tale 
la Parisă, totu Românulă uimită pe câtă 
și de adâncă rănită în inima sa, a tre
buită să se întrebe: der ce, moră și 
omeni ca Cogălniceanu?

De câte-va cple n’a rămasă jurnală, 
revistă câtă de obscură, seu câtă de po
pulară, care să nu cerce a spune lumei: 
cine a fostă, cine este, cine va fi în pan- 
teonulă națiunei române Mihailă Cogăl
niceanu.

Laude ? Cântări ?
Tomuri întregi s’au scrisă deja și 

tipărită în mai puțină de o săptămână, 
tote unanimă reamintindă presintelui cu 
viă emoțiune și admirare, și spunândă 
ceea-ce nouă contimporaniloră tăi, ne 
spune o singură vorbă, numele tău:

M. Kogălniceanu.
Dela mine, umilă discipolă și neo

bosită admiratoră ală lui, acâstă imensă 
și adâncă întristată adunare nu va aș
tepta aci biografia lui M. Cogălniceanu. 
Cum diceamă abia erl, la marginea al
tui mare mormentă, nu minutarulă care 
arată ora pe cadrană a creată timpulă 
nesfârșită ce-lă măsoră, nu cuvântulă 
meu oficială sugrumată de violența emo- 
țiunei va conturna în Istoria națiunei 
române figura și personalitatea unui

M. Kogălniceanu.
Delegațiune a Senatului României 

noi nu ni-am propusă a cuprinde în ho
tarele înguste ale acestei triste solemni
tăți și cu sleituiă intusiasmu ală vârstei, 

espunerea meriteloră mari și neîntrecute 
ale lui M. Cogălniceanu.

Ș’apoi cui spune-vomă acele merite? 
Tărei române, Româniloră ?

7 ' t

Tace representanța națională, acolo 
unde grăeșce însăși Națiunea, cu graiulă 
nepotolitei dureri, udândă cu lacrimile 
sale fierbinți spoliile sacre în jurulă că
rora cu toții îngenunchiămă. Cu ale 
Națiunei unimă lacrimile nostre pentru 
perderea marelui bărbată. Elă nu era 
în dilele din urmă alăturea cu noi bă
trânii țărei. Era elă însă mai multă ală 
camerei june? Elă era mai multă de- 
oâtă senatoră și deputată; elă, — era 
Țâra Română !

Da! Căci geniulă său orgamsatoră 
a pusă sigilulă personalității sale gigan
tice în tote instituțiunile țărei. OrI-ce 
s’a disă, orl-ce s’a făcută dela 1864 în- 
coce, direcțiunea democratică națională 
dată țărei de M. Cogălniceanu a persis
tată în instituțiunile României.

După cum bună-oră Erancia Napo
leoniană și regală n’a putută schimba 
directiva politică și oulturală ce primise 
dela revoluțiunea cea mare, totă ase
menea nu au dărâmată și nu va dărâma 
lucrarea, direcția dată de Cogălniceanu 
nici ună guvernă, care a trecută, ori-care 
va mai trece în fruntea patriei române.

Se pote că sub cazmaua dărâmăto- 
riloră de edificii să se desprindă ici colea 
vre-ună fragmentă, der asemenea muti- 
lațiunl nu pot deforma, necum desființa 
însuși edificiulă.

Să se desființeze ? Ce ?
Unirea Moldovei cu Muntenia, operă 

mai pe sus de tote a lui Cogălniceanu, 
precum istoria, când-va, va dovedi acesta?

Să revină robia țăranului, în loculă 
unde legea lui Cogălniceanu a pusă ho- 
tară largă ală împroprietărirei acestui 
țărână ? Dâr n’a dat elă și conluptătorii 
cu elă acestui țărână, odată cu cele 4 
fălci de pământă, cartăa luminătore și 
povățuitore în calea nâgră a vieței, și 
pușca apărătore patriei și dreptului ?

La 5 Ianuarie 1859 Cogălniceanu 
adresândă primulă cuvântă, în divanulă 
Moldovei, proclamatului domnă Alec- 
sandru Ioană, îi cjicea: „Fii domnă blândă 
și îndurătoră mai alesă cătră țărână, 
cătră acela pentru care toți domnii tre- 
cuțl au fostă nepăsători și răi."

Care domnă sâu rege va rupe a- 
cestă programă indicată loră de Co
gălniceanu ?

Să se desființeze, să se altereze 
câtuși de puțină caracterulă națională 
și democratică ală bisericei române?

In fruntea acestei triste solemnități 
este demnulă și multă veneratulă nos- 
tră metropolită I. P. S. Iosifă și P. S. 
Episcopl de Huși și de Dunărea de josă. 
Să spună P. S. L. dâcă opera bisericescă 
a lui Cogălniceanu o pote distruge omulă 
ori timpulă ?

Da, a înlăturată, a sfărâmată Cogăl
niceanu omnipotența călugăriloră greci 

din țâră și a redată țărei și țăranului 
română pămeutulă înstrăinată, în ma
nile greciloră.

Da, a doborîtă Cogălniceanu se
condată de conluptătorii săi, domnia re
gulamentară cu instituțiunile și tradi- 
țiunile fanariotiee. Cine și când se va 
mai încerca a se reîntorce țâra la acea 
închisă, sfârșită epocă?

Să se desființeze, ori măcară să se 
schimbe peste totă directiva culturală 
a Națiunei române, dată de Cogălniceanu 
prin legea scâleloră dela 1864?

Ați vădută ce se întâmplă aceloră 
ce se încârcă a face acâsta.

Să se schimbe basele liberale, de
mocratice ale societății române ?

Cogălniceanu fîiu de boeră luptă 
generosă și neîncetată la sfărâmarea pri- 
vilegiiloră clasei sale, Cerce-se astădl 
a se altera opera lui!

Și acelă omă, care în esența geniu
lui său a plămădită din nou nâmulă ro
mânescă; celă mai mare omă de stată; 
celă mai cultă și mai învățată dintre 
contimporanii săi; acelă care la scâla 
sa de istorică, de publicistă, de națio
nalistă, a formată generațiunile care 
l’au secondată în munca sa gigantică 
și semi-seculară; factorulă de căpeteniă 
a totă oe esistă; stâua conducătore a 
Româniloră de sub jugă străină; desro- 
bitorulă țiganiloră, căci elă a ascuțită 
până cu care domnii moldoveni au sem
nată acea desrobire; împroprietăritorulă 
țăranului; apărătorulă drepturiloră țărei 
la congresulă dela Berlină alăturea cu
I. Brătianu și pe lângă tote marele 
Curți europene; oratorulă cu graiu nea
muțită, luminătoră și la nevoiă răstur- 
nătoră; elă podoba și fala țărei, iată-1... 
Unde încăpea-voră cenușele tale gigante, 
oare pe umerii tăi ai ridicată susă o în- 
trâgă națiune?

Etă suntemă toți în genunchi îna
intea spoliiloră tale mortale, toți, Na
țiunea întrâgă, âr nu partisanii politici. 
Tu n’ai fostă nicl-odată șefă de partidă; 
geniului tău, naturei tale estraordinare 
i-a repugnată să grupeze în juruțl omeni 
solicitați de proprii interese... Când opera 
ta de uriașă a fostă terminată, istoria te 
va afla fără partidă...

Da, însă de aceea astăcfl și pentru 
totdâuna tote partidele existente te-au 
recunoscută de ceia-ce ești; întâiulă băr
bată de stată ală Țărei Române

M. Kogălniceanu.
Critica și desaprobarea le-au acope

rită glasulă răsunătoră ală Națiunei. 
Dânsa a disă tutuloră partideloră: cu 
adevărată acesta e fiulă meu! Și iată 
de ce astădl, la <5ra despărțirei, nu Tro- 
nulă, nu guvernulă, nu Senatulă, nu au
toritățile constituite mari și mici, nu par
tidele politice aducă ție omagie și la
crimi de recunoscință, ci tâtă Națiunea 
română.

dea sănătate", grăi Nicolae și începu 
să-și plimbe limba prin gură, ca și cum 
l’ar arde ceva. Se uită plină de mulță- 
mire la coconulă Christache, arunca apoi 
ochii la Tiriplică, și începândă să-și ne- 
tedâscă mustățile, înghiția în secă, ca 
omulă năcăjită de o sete grâznioă.

Tiriplică îi adusj vinulă, âr Nicolae 
dascălulă apucă sticla cu amândouă 
mânile, o luă apoi în drâpta și într’o 
dușcă o goli pe jumătate. Privi la sticlă 
cu milă, și cum se uita la ea, ridică 
mâna cu sticlă cu totă, și cu mâneca se 
șterse pe mustăți, par’că ștergându-se 
astfelă, îi făcea o mare mulțămire decâtă 
dâcă ar fi lăsată sticla pe mâsă. începu 
apoi „ângerulă a strigată"... și-lă duse 
o bună bucată de vreme, dâr văcjândă 
că coconulă Cnstache nu-lă ascultă și 
că vrâ să plece, goli repede și restulă 
din sticlă, și-la întovărăși pănă la tră
sură. Nici nu putea face altfelă, față de 
ună așa binefăcătoră. Ii dise călătoriă 
bună și când se întorcea îndărăptă cătră 
cârciumă, clătina din capă, și se uita 
zîmbindă la cei doi bani, ce-i aruncase 
coconulă Christache din trăsură.

„Bună creștină", grăi Nicolae ui- 
tându-se la sticla golă, și-i era par’că 
năcază că a deșertat’o cu atâta iuțâlă. 
Aruncă apoi ochii la Tiriplică, se mai 
uita odată la banii, ce-i căpătase, și mai 
la urmă se întorse din ușa cârciumei, îșl 
îndreptă privirile d-alungulă drumului 
pe unde plecase coconulă Christache. 
„Bună creștină", repeta elă și întră 
erășl în cârciumă.

„Ei, acum să plătescl din datoriă", 
grăi Tiriplică sufleoându-șl mai tare 
mânecile și în clăpăniturile tărișiloră în
tră după tarabă.

Nicolae, când audi vorbele cârciu- 
marului, se uită la elă cu dispreță, ca 
și cum ar fi vrută să dică: „copilă ești, 
prostă ești, ori ce ți-s’a întâmplată de’ml 
amintescl de datoriă!" Nu cjise însă ni- 
mică, se aședâ pe scaunulă său de lângă 
păretele cu calendarulă și ridicândă sti
cla din care beuse, și vădândă în ea 
două mușce, clătină din capă, linsă sticla 
pe la buze și rămasă uitându-se ca în
cremenită, la sărmanele insecte ce’șl 
udaseră aripile în stropii ce mai erau în 
sticlă.

„Ce faol acolo dascăle ?“ îlă întrebă 
ună ciobană venită din Baltă, care sta 
ghemuită într’ună colță și-și lega nojițele 
dela opinci.

„Tu nu vecjl?-.. Tu ești prostă și nu 
înțelegi... N’auc}! tu băziitulă mușceloră 
în sticlă, n’audl tu musica, ce o facă 
sărmanele?... Par’că țină isonulă... Se 
vede, că tu nu prioepl ce este musica, 
se vede, că tu nu înțelegi tainele mu- 
sicei și tainele făpturiloră lui Dumnezeu... 
VedI mă Iâne, așa este și omulă când 
este năcăjită; băziă pănă îlă ia dracu 
și nimenea nu’i pote face pe placă."

După ce dise astfelă, începu să 
oânte : „Cu trupulă lui Christosă vă cu
minecați... și beți dintru acesta toțl...“ 
și cânta sermanulă de te apuca jalea, 
cânta cum făcea elă totdâuna, când se 
afla lângă sticlele cu vină.

Ișl curma în cele din urmă cântarea 
și apoi grăi :

„Ai audită tu măi Iâne, cum ml-au 
ținută isonulă muscele, din sticla de 
vină."

Ciobanulă pleca capulă și rîse.
Nicolae nici una nici două, scăse 

mușcele din sticlă și cjicândă că și a- 
acestea suntă făpturile lui Dumnedeu, 
începu să rîdă cu hohotă.

„Uite, că au se sbore, să vecjl ce 
cu minte suntă!" grăi elă și mergândă 
apoi lângă oumpene, luă câte-va fărimi- 
turl de zahară și le puse pe mescidră 
la capulă mușceloră cari se chinuiau 
să umble și nu puteau, fiindu-le aripile 
udate.

„S’au udată cu vină și au înțepe
nită", adause oăroiumarulă.

„S’au îmbătată", dise ciobanulă în 
trâcătă și fiind-că îșl legase opincile o 
luâ la picioră.

„Eu nu suntă beată", se răsti das
călulă și cu mâna aruncă mușcele de pe 
masă... „Dâr chiar beată să fiu, n’ar fi ni
mic. Numai un prost pote să rîdă", adause 
Nicolae, și se trânti ârășl pe scaună... 
„Șeii, că are hază istoria asta!“ se a- 
dresa dascălulă cătră Tiriplică.

„Ce are hază Niculae?"
„Ce să aibă! Uite bietele musculițe, 

s’au îmbătată dintr’o picătură de vină, 
âr omulă", urma elă rîdândă, „omulă 
este făptura Iui Dumnedeu cea mai în.
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Imensă și neîmplinită este golulă, ce 
lasă în patria română. După tine cade 
cortina istorică asupra unei periode din 
evoluțiunea nostră națională, care purta 
pentru eternitate numele tău, fruntașule 
între fruntașii națiunei române.

Vai, imensă și neîmplinită va fi go- 
lulă ce lași în casa ta, în sufletulă soției 
și a urmașiloră tăi.

Doliulă vostru, o ddmnă, jalea și 
nemângăierea vostră urmași ai ilustrului 
bărbată, nu cercămă noi representanța 
Senatului să le ostoimă, să le alinămă. 
Cu voi, familiă întristată, plânge țâra 
întregă.

Pasă der acum tu, care n’ai voita 
nn» momenta a gusta din liniștea neac- 
țiunei, pasă în linștea și repausulă imor- 
talității, in templa serena, de unde geniu 
tutelară ală Națiunei ce ai iubită și pen
tru care ai trăită, povățuesce-o încă la 
dilele de cumpănă mare ce mâni potă 
veni iară. Memoria ta eternă fiă sfătui- 
torea de totă momentulă a bărbațiloră 
de Stată, cărora ai lăsată clironomia ta 
politică și națională.

Și atunci ca și astădl în decursulă 
secoliloră, istoriculă pomenindu’țl nu
mele va esclama cu vechiulă cronicară: 

„Nască și în România omeni marl.u

Pensionarea învățătoriloru.
Ministrulă ungurescă de instrucțiune 

publică a presentată în filele trecute în 
camera deputațiloră ună proiectă de lege 
„privitoră la pensionarea învățătoriloră 
și pedagogiloră școleloră publice popo
rale și ală asiluriloră publice pentru copii, 
preoum și privitore la ajutorarea vădu- 
veloră și orfaniloră.44 Să amintimă mo
mentele mai principale ale acestui pro
iectă de lege. Intre îndreptățiții la pen
siune de pănă acum se voră mai primi 
și învățătorii și învățătorele numite de
finitivă la șcdlele de praxă pe lângă 
preparandii, precum și cei dela asilurile 
humanitare, dela șcdlele inferidre comer
ciale și de industria, precum și aoeia 
dela șcdlele, cari cadă în sfera șcdleloră 
poporale, decă aceștia voră ave califioa- 
țiunea recerută de lege.

Suma anuală, ce o voră primi cei 
îndreptățiți la pensiune pănă la finea 
vieții loră după 10 ani de serviciu e sta- 
torită cu 40 procente a salarului, care 
servesce ca basă pensiunei, după ună 
serviciu de dece ani se va mări suma 
în fiă-care ană cu câte 2 procente, așa 
încâtă după ună serviciu de 40 de ani 
îi compete pensionatului întregă salarulă. 
(arondată în câte 50 fi.)

O pensiune mai mare ca salarulă în
tregă nu pote căpăta nimenea chiar ddoă 
servesce mai multă ca 40 de ani, din 
contră la calcularea pensiunei învățăto
riloră și învățătdreloră, cari au ună sa- 
lară anuală mai micit ca 300 fl. și la 

aceia se va lua ca basă salarulă anuală 
de 300 fl.

La stabilirea sumei se va lua în 
considerare și relutulă de cuartiră, de 
lemne, de folosirea pămenturiloră școlare, 
precum și a altoră venite.

Ajutorarea văduveloră face pănă la 
300 fl. respective pănă la 600 fl. a ul
timului salară ală soțului răposată 50 de 
procente, din acestă salară, er partea oe 
trece peste 600 fl. i-se socotesce numai 
10 procente ca ajutoră.

La ascultarea pensiunei voră fi deo
potrivă priviți atâtă învățătorele câtă și 
învățătorii, atâtă în privința drepturiloră, 
câtă și în privința datorințeloră.

In decursulă servioiului întregă de 
40 de ani fiă-care e îndatorată să plă- 
tâscă doue procente din suma de pensiune 
asigurată în înțelesulă aoestei legi pen
tru fondulă de pensiune și de tuletă. 
Procentele aceste se voră depune în 
cassa comunală de dare. Legea întră în 
vigore cu 1 Ianuarie 1892. Drepturile 
câștigate pănă la intrarea în vigdre a 
acestei legi suntă valabile și în casulă 
pensionării se voră lua în considera- 
țiune.*)

*) Acestă proiectă de lege privesce 
o întrebare fdrte însemnată, cu care ar 
trebui să se ocupe seriosă autoritățile 
nostre superidre școlare și confesionale. 
Cum stă luorulă cu învățătorii noștri 
confesionali, cari plătescă de multă pro
centele de pensiune la stată și nu se 
gândescă Jre episcopiile nostre că a 
sosită timpulă ca să se lămureseă acestă 
cestiune, care s’a încurcată cu vina loră 
și să ceră ca statulă să le dea afară 
partea ce li-se cuvine după contribuirile 
de pănă acum și confesiunile să-și aibă 
fondulă loră de pensiune confesională?

Sânțire de biserică.
Timișora, 23 Iunie 1891.

După o muncă încordată de 34 de 
ani, poporului română greco catolică 
din Varadia (corn. Timișă) i-a succesă 
a'șl ridioa o frumosă biserică, a căreia 
sânțire s’a săvîrșită la 21 și 22 Iunie s. 
n. Despre decursulă festivitățiloră aran- 
giate cu ocasiunea acestei sânțirl mi-am 
însemnată următorele: In dori de di trei 
salve de trescuri anunțară solemnitatea 
dilei și curândă după acesta credincioșii, 
îmbrăcațl în haine de sărbătâre, eșiră 
spre întâmpinarea d-lui protopopă De- 
metriu Rusu, carele sosi la 7ya ore în 
bubuitulă trescuriloră și ovațiunile po
porului. D-sa oficia actulă sânțirei, asis
tată de d-lă protopopă ală Oraviței, Ge- 
orgiu Popoviciu, de parochii locali Vin- 
cențiu Popoviciu și Paulă Iorgovioiu, er 
ca lectoră oficia teologulă absolută Ro- 
mulă Iorgoviciu. Tdte cântările dela s. 
Liturgiă au fostă admirabilă esecutate 
din partea corului vocală din locă. Teo
logulă abs. R. Iorgoviciu rosti la fine o 
prea frumâsă cuvântare ocasională. Sera,

la 9 ore, reuniunea de cântă și musică 
,,Unirea" arangiâ sub conducerea d-lui 
R. Iorgoviciu ună concertă și teatru cu 
următorea programă: 1) Motto: „Uniți 
să fimă în cugetă, uniți în Dumnezeu". 
2) „Etă diua triumfală", coră bărb. de 
Humpel. 3) „Rugăciuni", duetă solo de 
Chiricesou. 4) „Re’ntorcerea victoriosă", 
coră mixtă de Bianchi. T6te aceste puncte 
au fostă esecutate câtă se pdte mai bine, 
corulă mixtă cu deosebire a raportată 
aplause frenetice. A urmată representa- 
rea piesei „Vlăduțulă mamei" de Alexan
dri, care csemenea a suocesă forte bine. 
Festivitățile dilei s’au încheiată prin ună 
bală animată, care a durată pănă dimi- 
neța. In 22 Iunie (a doua di de Rusalii) 
urmă o procesiune la câmpă, la care au 
luată parte aprope o miiă de persâne; 
sera s’a dată o petrecere poporală. Cu 
acesta s’au încheiată serbările. Ondre 
preoțiloră și învățătorului din locă, ondre 
bravului și deșteptului poporă română 
din Varadia. X.

Esamene la sate.
Din inspectoratulu Leucușeșciloru.

Esamenele în inspectoratulă de 
șcdle română gr. or. ală cercului Leucu- 
șesciloră — diecesa Aradului, — la care 
aparțină 14 comune cu 15 școle, s’au 
ținută prin M. O. D. inspeotoră școlară 
Adamă Rosa din LeucușescI, asistată de 
comisarulă didactică Lazară Oprinu, în- 
vățătoră în Răchită, începândă din 14 
Iunie în următorulă modă :

1) Monostorfi. La esamenă au fostă 
presențl, afară de preotulă locului și de 
membrii comisiunei școlare, 15 poporenl 
âpoi toți coriștii în numără de 60 per- 
sone de ambele sexe. Școlarii presențl; 
19. Invățătoră Ioană Stefanovicl. S’a vă- 
dutu că poporulă din acestă comună 
se intereseză de causa învățământului. 
Resultatulă esamenului îi servesce spre 
ondre bătrânului învățător u, oare deși 
înaintată în vârstă și îngreunată cu fa
miliă, avândă de-odată trei fii la studii 
în șcdlele mai înalte, îșl împlinesce cu 
scumpătate chiămarea și scie atrage, pre
cum pe cei mici, așa și pe cei mari la 
școlă. Școlarii au răspunsă din tdte o- 
biectele de învățămentă, dândă răspun
suri fdrte corecte. Resultatulă esamenu
lui a fostă „laudafiilă". După esamenulă 
cu pruncii, s’a ținută esamenă cu „corul 
vocală mixtă'1 din locă, care deși s’a în
ființată numai cu o lună înainte sub di- 
rigența tînărului coristă George Popescu 
din Leucușeșcl, ne-a delectată cu câteva 
răspunsuri liturgice și cu cântarea „Sus 
opincă14, cari au succesă fdrte bine. Din 
fața poporului s’a putută observa o mul- 
țămire generală. învățătorului i-s’a es- 
primată mulțămită.

2) Răchita. Șcdla de băețl. Au luată 
parte la esamenă întregă primăria co

munală, membrii comisiunei școlare în 
numără completă, maioritatea membri- 
loră comitetului parochială, mulțime de 
părinți de a-i școlariloră și învățătorulă 
Ioană Blașiu din Remetealunoa, ca ospe. 
Școlari prăsențl la esamenă 22. învăță
torii Lazară Oprinu. Școlarii au răspunsă 
din tdte obiectele de învățămentă. Răs
punsurile au fostă forte preoise. S’au 
pusă întrebări școlariloră din partea mai 
multoră presențl din diferitele obiecte 
de învățământă și școlarii la tote au 
răspunsă admirabilă, fără frică și cu cu- 
ragiu, fără a-i pute cineva înourca. S’a 
constatată, că propunerea a fostă intui
tivă și la înțelesă. Resultatulă esame
nului a fostă „lăudabilă.44 La finea esa
menului s’a esprimată mulțămită învăță
torului din partea d-lui inspectoră.

3. Răchită. Șcdla de fetițe. Presențl 
cei amintiți. Eleve presente: 23. Invăță- 
tdre: Maria Cândea. Fetițele au fostă 
esaminate din tote obiectele de învăță
mântă, der s’a constatată, că propunerea 
a fostă cam mecanică și fără înțelesă, 
deOreoe, dâcă cineva dintre dspețl punea 
vre-o întrebare, elevele îșl perdeau fi- 
rulă răspunsului și nu mai sciau răspunde 
nimică. Din istoriă nu s’a purcesă con
formă principiului didactică dela aprdpe 
la departe, oi s’a propusă din evulă 
vechiu despre împărații romani fdrte me
canică, er din evulă mediu și nou, des
pre originea Româniloră și din instoria 
patriei a declarată învățătdrea, că nu a 
propusă nimica. Din soodtă erășl s’a pro
pusă mecanică. Dându-li-se din partea 
presențiloră esemple din vieța practică, 
elevele nu sciau cum și în ce modă să 
le resolve. Resultatulă esamenului se 
pdte numi cu tote acestea „suficientă44. 
Fiind-că învățătdrea a absolvată numai 
2 cursuri preparandiall, sperămă, că după 
ce va absolva preparandia și-și va mai 
câștiga praxă, va produce mai mare 
sporiu, ceea ce ar și fi de dorită, fiind
că în anii trecuțl precedenta învățătore, 
M. D., a produsă totdeuna resultată 
„lăudabilă44 la esamene și acumă po
porulă aștâptă totă mai multă, der nici 
decum mai puțină.

4. Bunea-română. La esamenă au 
luată parte numai poporenulă George 
Udrescu. Elevi presențl 15. Invățătoră: 
preotulă Constantină Ciolacă. Școlarii au 
răspunsă din tote obiectele de învăță
mântă. Resultatulă esamenului a fostă 
„bună44.

5. Pădurem. La esamenă au luată 
parte: preotulă locală și judele comu
nală. Elevi presențl 13. Invățătoră Da- 
maschină Adamu. Școlarii au răspunsă : 
Rugăoiunile mecanice, scrierea, cetirea 
și din socotă: adunarea și subtragerea. 
Din celelalte obiecte nu s’a propusă. 
Resultatulă esamenului „suficientă44.

6. Remetealunca. Presențl: preo
tulă locală și mai mulțl membri din co-

țeleptă, elă nu se îmbată dintr’o pică
tură,... nu, nici din două, der nici din 
trei,44 sfîrși Nicolae vorba, și cum ținea 
cei doi bani în mână, căci buzunare 
n’avea, paroă-lă rima ceva la inimă și 
numai de-odată lăsândă mușcele la o 
parte, ceru să’i dea vină.

„Nu țl-amă spusă, că nu-ți dau 
pănă nu-i plăti din datoria cea vechiă44.

„Am să’țl plătescă44, înoepu Nicolae 
punândă mânile cruce pe peptă, „amă 
să-ți plătescă, căci n’am să fugă din 
sată. Mâine am ună mortă și fii sigură, 
că n’ai să rămâi de pagubă44.

Tiriplică, care soia, că într’adevără 
murise ună băiată în sată, era p’aci să-i 
aducă vină, der observă, că din odaia 
dealăturea eșiau domnii cei cu vânatulă 
din Baltă, care bagă semă se sătura- 
seră să mai stea singuri.

„Da bine cânți, dascăle14, grăi pro
fesorală, er Fidelă, întin4endu-se odată 
bine, începu să latre.

„Hodîr“, strigă Nicolae, er cânele 
după-ce se retrase puțină începu ârășl 
să latre.

Ună semnă îi făcu stăpânulă său și 

Fidelă tăcu și mișcândă din codă se în
vârtea veselă împrejurulă lui.

Profesorală sta în ușa odăiței și 
abia acum când Nicolae se ridica de pe 
scaună, îlă vădu oâtă este de înaltă.

Era omă ca de 45 de ani, adusă 
puțină dela spate, ca o leucă, slabă la 
față, cu o barbă negră stufâsă, cu mus
tăți nu prea dese și tunse, par’că anume 
să nu’lă împedece la beută, și plină de 
pleavă și prafă. Fața lui era negră pâr
lită de sore și nimenea n’ar fi putută 
deosebi la elă vr’o roșață pe nașă de 
și se spune, că nasulă roșu e medalia, 
ce o oapătă bețivii. Bietulă dascălu eră 
încălțată cu nisce opinci de pele near- 
găsită, cu pără lungă pe ele, ca două 
perii, încâtă ridica prafulu pe unde oălca 
ca și cum ar fi vrută să perie drumulă. 
Avea nisce pantaloni de păslă grosă, 
bagă semă îi luase dela ună bulgară 
zarzavagiu, pe cari după ce ia mai cio
plită, cum s’ar 4ice, se potriviau pe pi- 
ciârele lungi și osose ale cântărețului. 
Avea însă atâtea petece pe ei încâtă nu 
puteai ști, care a fostă păsla originală; 
der totuși deoă ai fi vrută să șeii de când 

suntă pantalonii aoeștia, n’aveai decâtă 
să dai cu chibzuiala, că două petece 
s’au pusă pe ană și ai fi scosă panta
lonii de vre’o 15 ani. Rară purta elă 
vara altceva decâtă aoeștl pantaloni, o- 
pincele și încolo capulă golă. Umbla nu
mai în cămașă, ceea ce nu împedeca de 
a i-se vede pe ici pe colo pelea.

Profesorală când se uita la elă mâi 
de adrdpe ’i se părea că este peste pu
tință, ca acesta să fi fostă cântărețulă dea- 
dineorea.

Tiriplică când vădu mirarea ospe- 
țiloră grăi de după tarabă: „Asta-i o- 
mulă din chestia, omulă despre care vor- 
beamă.44 Așa tjis0 Triplioă, și-șl netedi 
mândru mustățile oeea ce făcea elă 
numai atunci, când ’i se părea că i-a 
reușită o vorbă mai bine ca altui omă, 
căci vedl domne, elă se ținea cu multă 
mai susă ca alții.

„E lucru nemai aucjită domniloră, ce 
năcază și hambarale am cu nesocotitulă 
ăsta...

Nicolae se uită la cârciumară, apoi 
la zarafă și dădu din umeri făcândă și 
din buze o mișcare de nepăsare.

„Da, da... poți da tu din umeri, dâr 
este tocmai așa. Inohipuiți-vă domniloră, 
că eu suntă cu prăvălia în sată (nu <fi' 
cea nici odată cârciumă), sunt cum am 
dice comersantă și mă numescă Ghiță 
Tiriplică și totă sătulă în necunoscința le
gii face oonfusiă. Ei tjioh, că vină la Ni- 
culae Bețivu, când vină la mine la pră- 
văliă... Ei nu i acâsta o schimbare de firmă 
in originală....'1, sfîrși câroiumarulă și ri- 
dioândă sumeță capulă se uita într’altă 
parte și adausesourtă: „am să-lă reclam!44

Vânătorii cam zîmbeau la vorbele 
câroiumarului der unulă dintre ei, ca să 
nu lase amărîtă pe bietulă omă, grăi:

„Nu te năcăji d-le Tiriplică, că a--» 
șa-mi pare oă ai destulă folosă pe urmalui.44

„Merci,... vodaproste44 grăi tiriplică 
modestă.

„Ș-apoi niol Nicolae nu-i omă așa 
de stricată ca să-ți tacă neplăceri44

„Ba de avută, am eu destule neplă
ceri, căci când este la adecă, uite-lă așa 
cum îlă vecjl, ar fi bună să-lă pui în mij- 
looulă unui răstavă de porumbă, să-lă 
fad să-sl întindă mânile și să sperii pa
sările cu elă. De alt-ceva nu-i bună!44 
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mitetulă parochială. Elevi presenți 23. 
învățătoră: loanu Blașiu. Școlarii au 
răspunsă din t6te obiectele de învăță- 
țământă, s’a observată însă, că propu
nerea a fostă mecanică și fără înțelesă, 
adecă după sistema vechiă „de-a ros- 
tulă.“ Resultatulă esamenului „sufici
entă11.

7. Ierșnicu. In 17 Iuniu, când am 
ajunsă la șcdla din acesta comună, în
vățătorulă venea cătră școlă — mi-se 
pare, că dela Itzigă — și ne-a întâmpi
nată cu cuvintele: „Eu v’am așteptată 
Duminecă, în 14 Iuniu, la esamenă, acuma 
n’am copii la șc61ă“. S’a constatată, că 
d-sa nici atâta timpă nu și-a luată, ca 
să cetescă cu atențiune circularulă — 
programă, care s’a trimisă din partea 
d-lui inspectoră școlară cu 2 săptămâni 
înainte de esamene. Rămănândă eu cu 
d-lă inspectoră școlară în șcâlă, la pro
vocarea cestui din urmă învățătorulă a 
mersă și a adusă din sată 7 școlari, cu 
cari s’a ținută esamenulă. Numele învă
țătorului e: JDemetriu Coșariu. S’au esa- 
minată din „Rugăciuni, Catechisă, Istoria 
biblică11, cetită, scrisă și ceva din socâtă. 
Resultatulă esamenului: abia suficientă. 
Durere și păcată, că ună astfelă de in
dividă mai portă numele de învățătoră 
și luminătorfi ală poporului. Dânsulă 
nu produce lumină în poporă, ci întu- 
nerecă și demoralisațiune.

8. Dubesc!. Presenți la esamenă: 
preotulă, epitropulă și judele comunală. 
Elevi presenți 4. învățătoră : loanu Gala. 
Copii obligați la școlă: 88. Resultatulă 
esamenului a fostă .pnesuficientiG, de- 
orece, precum a declarată preotulă și 
învățătorulă, dela PascI nu a mai cer
cetată șcdla nici ună elevă. Deși învăță
torulă ar fi capabilă și e învățătoră mo
dernă, frecările între elă și preotulă, 
•carele asemnea e omă tînără, au adusă 
treba întru atâta, încâtă poporală nu-i 
mai respecteză nici pe unulă, nici pe 
altulă, pruncii nu și-i trimită la școlă, 
și poporenii nu cercetdză biserica. Ar 
fi de dorită să înceteze cu frecările, căci 
altcum urmările voră fi amare pentru 
ambii. Suntă încă tineri și au timpă de 
a se îndrepta, și să fiă convinși, că decă 
dânșii se voră respecta împrumutată, 
voră fi de asemenea respectați și din 
partea poporeniloră.

9. Cladova Presenți mai mulțl frun
tași din comună și părinți de ai școla- 
riloră. Elevi presenți 29. învățătoră 
Vasilie Miși. Din causă, că sala de în- 
vățămentă se repareză tocmai acum, esa
menulă s’a ținută în odaia învățătorului. 
Școlarii au răspunsă din tote obiectele 
de învățământă. Resultatulă esamenului 
„bună11. In acestă comună erășl am făcut 
trista esperință, că preotulă cu învăță
torulă trăescă în neînțelegeri și pe câtă 
m’am informată, vina o pdrtă mai multă 
învățătorulă. Ar fi de dorită, ca în vi- 

itoră să încete astfelă de disarmonii între 
preoți și între învățători, căci numai 
sprijinindu-se împrumutată îșl voră pută 
împlini mai cu ușurință chiămarea loră 
comună,

10. Lapușnicu. Elevi presenți: 10. 
învățătoră preotulă AlesCmdru Blașiu. 
La esamenă au mai participată și vre-o 
6 fruntași din comună. Din lipsa de în
vățătoră, prelegerile în acâstă șcdlă abia 
s’au început în luna lui Martie. Resultatulă 
esamenului a fostă bună. Au fostă esa- 
minațl din: Rugăciuni, cetire, scriere și 
socotă și s’a observată ună metodă forte 
practică, intuitivă. Se aștâptă multă pe 
viitoră dela acestă bravă preotă învă
țătoră, care a servită ca învățătoră 25 
de ani în Biserica Albă, fiindă totdeuna 
modelă între învățătorii grănițeresol din 
Bănată.

11. Radnianesci. presenți: preotulă 
locală și vre-o 4 poporenl. Elevi: 33. 
învățătoră Eutimiu Oniția Școlarii au 
răspunsă din : Rugăciuni, Istoria biblică 
scriere, cetire, socâtă — fârte slabă și 
mecanică — și din cântarea. Resultatulă 
esamenului puțină suficientă.

Barra. Presenți la esamen; Rds. d-nă 
protopopă tractuală Georgiu Crăciunescu 
din Belință, carele chiar în aceea cli se 
afla aci în visitațiune canonică. Au mai 
fostă presenți: ambii preoți locali și mai 
mulțl membri ai comitetului parochială. 
Elevi presenți 21. învățătoră : Adrianii 
Peri. Elevii au răspunsă din tote obieo- 
tele de învățământă. Resultatulă esame
nului a fostă „bună.11 S’a observată, că 
învățătorulă șl-a împlinită consciențiosă 
chiămarea și are metodă recomandabilă. 
Ar fi putută produce însă și mai, multă, 
der din causa morbului de „vărsată14, 
elevii în lunile din urmă au cercetată 
școla forte neregulată.

13) Fadiinacu. Presenți la esamenă 
numai preotulă locală și ună epitropă. 
Elevi presenți 36. învățătoră: loanu 
Negru. Școlarii esaminațl din tote obiec
tele de învățământă. Resultatulă esame
nului „bună.1-

14) Cutina. La esamenă au parti
cipată preotulă și ună epitropă. Elevi 
presenți 30. învățătoră: Traianu Gebzanu. 
Școlarii au răspunsă din tâte obiectele 
de învățământă. Propunerea a fostă in
tuitivă. Răspunsurile fârte precise și cu 
înțelesă. Veteranulă învățătoră T. 0. 
deși are de-a face cu ună poporă reni- 
tentă și are de a se lupta ou multe 
neajunsuri, șl-a împlinită consciențiosă 
și în modă lăudabilă chiămarea sa 
cea grea. Laudă și ouore lui! Resulta
tulă esamenului a fostă „lăudabilă'1.

15. Leucușescl. La esamenă, afară 
de d-lă inspectoră școlară, care e tot
odată și parochulă locului și comisa
rului didactică, nu a fostă altă publică. 
Elevi presenți: 37. învățătoră: George 
Brebu. S’au esaminată: din Rugăciuni, 

1st. biblică, Catechisulă, scrierea și ce
tirea română și maghiară și Socâtă. Din 
celelalte obiecte nu s’a propusă, după 
spus’a învățătorului. Resultatulă esame
nului a fostă „suficientă".

Găletorulu.

Lipău, corn. Sătmarului, 15 Iulie 1891.

In școla română gr. cat. din Lipău 
s’au ținută esamenulă la 28 Iunie n. o. 
în presența unui publică numerosă, sub 
presidiulă d-lui Alesandru Nuțiu, pa- 
roohă și dirigentă șoolară, care e unulă 
dintre cei mai stricțl între preoții dis
trictului Someșiană.

Esamenulă s’a începută la iy2 dre 
p. m. și a durată pănă la 5l/2. Ou tote că 
acestă școlă a fostă negligeată mai îna
inte și deși prelegerile s’au înoepută 
abia pe la mijloculă lunei lui Decemvre 
a. tr. cu nisce elevi așa flicândă mai 
toți începători, totuși la esamenă toți 
au răspunsă bine.

Dintre 70 copii obligați, au fostă 
presenți la esamenă 53. Scrisori au fostă 
espuse 48, cari tote erau frumose. Că 
resultatulă esamenului a fostă pe de
plină mulțămitoră, a recunoscută și M. 
O. D. dirigentă, care nu a putută să nu 
dea espresiune sâmțăminteloră de bu- 
curiă și îndestulire, față de resultatulă 
esamenului. Acestă resultată ală esame
nului, flise numitulă d. dirigentă, „îi 
pdte servi spre laudă și onore noului și 
zelosului învățătoră JHihaiu Bobă.‘l

Multă plăcere a făcută publicului 
declamarea unoru poesii naționale și 
predarea unui dialogă între trei școlari; 
der mai alesă au plăcută cântările atâtă 
bisericescl, câtă și naționale, între cari 
amintescă „Cânteculă gintei latine“ eto.

Unii ascultătorii.

Telegramele „Gaz. Trans.66
(Servieiulti biroului de cor. din Pesta).

Kronstadt, 25 Iulie. Admiralulă 
Skrialjoff a plecatu înaintea esca
drei francese și-lu salută pe admi- 
ralulti Lerneis în numele marelui 
duce Alexis.

Belgradu, 25 Iulie. Soirea, că 
regele Alexandru va visita pe îm- 
peratulu Germaniei în decursulft 
lunei lui Augustă e orivită în 
cercurile guvernamentale ca nea- 
deverată. Lucrările pregătitdre pen
tru tractatulă de comerciu cu 
Austro-Ungaria s’au încheiată de
finitivă.

Nantes, 25 Iulie. In contra 
casei cancelarului Bausselot și a 
ginerelui seu, anarchistii au să
vârșită und atentată cu dinamită, 
care a pricinuită mar! pagube 
materiale. Trei suntă arestați. In 
orașu domnesce mare iritare.

Petersburg!!, 25 Iulie. Regele 

Serbiei a sosită. A fostă primită 
cu mare entusiasmă și a plecatu 
mai daparte cu trenulă curții 
la Kiev.

CARACTERUL^.*)  
însușirile caracterului 

2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

*) Dtipă Smiles-Rudow. A se ved6 Nr. 
150 aid „Gaz. Trans.11 din 1891.

Chiămarea omenirei o găsimu 
în lupta ei în afară și în cea in- 
terioră. Precum curagiulă pdrtă 
lupta în afară, așa stăpânirea de 
sine, care nu este decâtă curagiulă 
în altă formă, pdrtă lupta înte- 
ribră. Este o părere lățită, că cea 
din urmă e mai puțină valorbsă. 
Der nu e așa. Herder c|î ce : „vi
teză este jjcelă ce învinge leulă, 
viteză este celă ce cuceresce lu
mea, der mai viteză este acela, 
care s’a putută învinge pe sine“! 
— Acesta ne aduce aminte de 
vorbele din bibliă, că nu celă tare 
care cuceresce o cetate este vred
nică a primi prețulă celă mai 
mare, ci acela care s’a învinsă pe 
sine.

Seneca în întrebările lui asu
pra naturei 4i°e •' Ce’lă face pe 
omă să fiă mare? Nu aceea, ca 
împle mările cu corăbii, nu aceea 
că împlântă vulturulă la țermulă 
Mărei roșie seu retăcesce prin mări 
necunoscute, spre a căuta nouă 
țări, ci aceea, că le vede tote 
aceste cu spiritulă și apoi câș
tigă cea mai mare biruință: în- 
vingendu-se pe sine însuși.

Ear Liviu ne spune, că Sci- 
pione, după ce a învinsă pe 
Syphax, văcjendă pe Masinissa că 
prinde dragoste netimpuriă pentru 
Sophonisba, 4ise cătră elă: „Cre- 
de-ml, timpulă nostru n’are se se 
temă atâtă de dușmani, ca de se
duceri și ispite. Cine se păte feri 
de ele a dobândită o victoriă multă 
mai frumdsă, decâtă a fostă vic
toria năstră asupra lui Syphax.

Și Publiu Syirianulă 4ice •' în
doită învinge acela, care învin- 
gendă se învinge pe sine. Ori: 
celă ce învinge mânia, învinge 
pe celă mai mare dușmană.

Shakspeare 4i°e> că acestă în
sușire îlă face pe omă să pdtă 
privi înainte și înderătă.

Stăpânirea de sine îlă deose- 
besce pe omă de animală. Cu
ragiulă îlă are și animalulă, nu se 
păte însă stăpâni pe sine. Și stă
pânirea de sine dă omului adevă
rata lui însușire ca omă. Ea este 
rădăcina tuturoră celorlalte virtuți. 
Când omulă lasă frâu liberă pof-

„Nu mai vorbi așa lucruri cu boerii. 
Ce crecjl că dânșii au venită să stea de 
vorbâ cu d-ta?... au venită și dânșii ca 
nisce omeni cinstiți fiindă obosiți din 
Baltă, au venita, că n’aveau unde să mer- 
gă aiurea, să aștepte păn, le va sosi tră
sura. Ce credl că eu nu-i cunoscă pe 
dumnealorfi ?u

„Dă, are dreptate oreștinulă nu-lă 
mai năcăji, d-le Tiriplică, că va fi elfi 
.destulfi de amărîtfi.“

„Ba că chiar, drepții au domnii; de
că viu și eu aici câte odată să-mi pe
treci! și să oântii... apoi nu cântfi de 
voiă bună, eu cântfi de năcazti, și ași 
cânta și mai bine11 dise cântărețulii pu- 
nându șl mâna la gură și zîmbindă și
retă.

„Cum așa?..11
„Decă mi-așl mai uda gâtulfi, oăcl 

cu atâta praffi sa cam uscată, tamanfi 
așa-i și la o mașină ca să mergă bine 
trebue să o mai ungi,11 adause Niculae 
dândfi din umeri și înseninându-se la față.

„Ei, prea multă beai, dascăle11.
„Dă boerule... Cine a pusă crâșma în 

[dramă.
Nu a pus’o de nebună."

„Uuitați-vă la elfi11 începu Tiriplică 
năcăjită că a disă câroiumă „e omă în
surată cu o casă de copii și nu-lă mai 
scoți din prăvăliă... eu par esamplu nu 
beu mai de locfi, de și suntă garșon neîn- 
sur atu.u

„Dă, dă, par’că lumea nu șcie de 
văduva din capulfi satului!... Nu-i vorbă 
e frumușică Săftica, bat’o ciorile... n-ai 
gustă prostă. Der numai oe-i dreptă 
domniloră11, se adresa Nioolae cătră vâ
nători, „Dumnedeu să-lă ție, căci noi 
n’am mai avută în sată negustoră cin
stită ca pe Ghiță. Se necăjesce dînsulă 
câte odată ca ună omă harnică ce este, 
der la urmă totă ne dă și pe datoriă.

„Tiriplică zimbi, îi păru bine de 
vorbele lui Nicolae și făcu semnă băia
tului din prăvăliă să aducă cântărețului 
o sticlă cu vină. Băiatul aduse vinulă, 
er stăpânulă strigă mândru: „scrie la 
strață, fă contabilitate în regulă, să nu 
treci cumva la tîrfelogulă catagrafiei.11

„Am înțelesă11, se aucfi vocea ascu
țită a băiatului.

„A, d-le Tiriplică, d-ta, cum să vede, 
ai o avere mare11, (fise unulă dintre vâ
nători.

„Se pote?11 grăi Tiriplică trăgănată. 
Eu sunt angrosistu, dâr vândă și andetal. 
Nu merge altfelă. Apoi câtă despre 
contabilitate am dopia scriptură în par
tidă duplă“.

„Tamanfi așa domniloră,11 chse Ni
colae, „scrie câte odată de două ori da
toria ce o faci, altfelă nu merge11, duse 
apoi sticla la gură și începu să cânte: 
„Bucură-te mirâsă pururea fecioră....11

„Ce felă de miresă, dascăle ?“ în
treba unulă din âspețl.

„Apoi d-ta nu vecjl.... asta e miresa 
pururea fecioră11, adause Nicolae ridicând 
sticla, er înainte de-a sorbi, începu 
să cânte într’ună tonă duîosă și trăgă
nată : „Deschide-voiu gura mea și se va 
umplea de duhulă...11 Bău sticla și se 
uita la ea ca la o pagubă.

„Ei prea bâi multă, dascale.11
„Nu-i nici o pricină, n’am să ră

mână mai pe josă ca dascălulă meu de 
psaltichiă nici în isonă nici la sticle, și 
apoi isonulă se înveță pe zăngănitulă 
sticlei.... eu așa l’am învățată.... Eu am 
învățată psaltichia.... scițl d-vostră ce-i 
psaltichia ?“ întrebă Nicolae și aruncă

ochii lui împainjinițl la cei de față. 
„Fără psaltichiă nu se pâte învăța mu- 
sica, ș’apoi musica îșl are meșteșugulă 
ei, este artă. Este artă,11 repetă elă mai 
apăsată, „și arta orî-cum ar fi ea, îșl 
are regulele ei. Pentru că să vecjl d-le, 
când dică eu: pa, vu, ga, de, ni.... în
susă, ș’apoi când după aceea o întoroă 
în josă, par’ că mi se deschide totă ce- 
rulă și păr’ că mă vădă cu trei palme 
mai ridicată dela pământă.11

Unulă dintre vânători îlă întrerupse, 
observând, că Nicolae e omă învățată și 
că trebue să scrie multă de are totă. 
pete negre pe cămeșă.

Nicolae îșl apucă cămeșa cu mâna, 
o întinse puțină și se uita la ea. „Nu... 
nu11, începu elă ritjendă, „este vină roșu, 
este vină negru11, adause elă și cu de- 
getulă arăta cătră Tiriplică.... Se vede 
că d-vostră nu vă face plăcere să vă 
vorbescă despre psaltichiă.

„Ba nu, să lăsămă gluma deoparte11 
grăi profesorală, „numai ce-i dreptă 
Nicolae, e mare lucru psaltichia, nu se 
potrivesce ca să cânți în cârciumă cân
tări sfinte bisericescl, este păcată.11 
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telorO și patimiloru sale, elu se 
Japedă de libertatea sa morală, de 
ființa sa cea mai profundă și se 
face sclavulfi plăcerilor^, cari îlu 
stăpânescu.

Spre a fi moralicesce liberii, 
spre a fi omu, trebue se sci se-ți 
stăpânesc! poftele și pornirile iele, 
și acesta o poți învăța, ca și tbte 
celelalte, numai prin esercifiu, prin 
aceea, că suntemu totdeuna cu 
băgare de semă și cănusuferimu 
nici cea mai mică trecere pe gra
nițele ce ni-le-amu pusu. Nouedm 
cjece părți ale pofteloru vițibse, 
cari mânjescu societatea, și cari 
ajungendu la putere nască cele 
mai grozave crime, ar dispăre cu 
totulu decă dmenii s’ar sci disci- 
ciplina cum se cade cum se cu
vine unorO bărbați, decă s’ar sci 
stima și stăpâni pe sine înșiși. 
Esercitându necondamnatti aceste 
virtuți, curățenia inimii devine obi- 
ceiulu nostru și prin acesta se dă 
cea mai necesară temeliă și ga- 
ranțiă pentru desvoltarea sănătbsă 
a omului.

Tote aternă dela esercițiu și 
dela obiceiu. După cum este obici
nuită voința omului, spre rău oii 
spre bine, obiceiulă este unu stă- 
pânitortt crudu ori bună; noi seu 
suntemă de bună voiă supușii obi
ceiului nostru, seu suntemă siliți 
slugile lui, elu ne ridică și înalță 
ori ne împinge în prăpastiă.

Obiceiulu se formeză prin cul
tivare bine îngrijită, și e de mi
rată, ce se pdte dobendi prin 
acesta. N’avemO decâtă să privimu 
numai la oștire, aici prin disci
plină, nisce perde veră de pe strade 
și nisce țărănoi nepeptenați devină 
dmenî, totă așa de curați și har
nici ca și ceilalți, și pe câtu timpu 
stau sub stegu, arareori comită 
crime desonorătdre; er ceea ce 
potă ei dobendi în răsboiu scimă 
cu toții.

Aceeași bună influință o are 
disciplina pretutindeni, decă este 
destulă de aspră. Și acesta e de 
lipsă, căci la din contră nu se 
pdte face .ordine și regulă în 
acestă viață, numai prin disciplină 
se pdte desvolta prețuirea de sine, 
ascultarea și simțulu de datoria; 
cu câtă e mai strânsă disciplina, 
cu câtu este mai mare moralita
tea, cu atâtu mai bucurosu se su
pună tdte pornirile dejosă celoru 
mai înalte, se supună vocei con- 
sciinței. Unde nu isbutesce con- 
sciința să tacă să amuțescă cele
lalte voci, acolo sufletulu omului 
este în luptă necurmată cu pa- 
timele, ce se bată una pe alta și 

Cicero asemănă aceste lupte ale 
sufletului cu bălele corpului și 
cțice, că poftele deșerte după bo- 
gățiă, putere, plăceri cari slăbescă 
și sdruncină sufletulu, suntu deo- 
pctrivă stric.ăciose.

Fericită și mulțumită — (țice 
Seneca — este numai acela, care 
nu prețuesce nici o avere mai susă 
ca virtutea, care nu se îngâmfă 
în norocire și n se îi covoiă prin 
nenorocire. A lui este liniștea ne- 
sguduibilă, bucuria necurmată și 
înainte de tote libertatea și pacea.

____________ (Va urma.)

Spada și limba.
Spada și cu limba că se rămă- 

[șescă:
Care dintre două mai greu te 

[rănescu?
Falnică spada (țice: „Eu pe unde 

[trecu
Brezde lasă afunde, ce nu se 

[mai ștergă.
Focă, pîrjolă ’nainte-mî, mdrte’n 

[urma mea,
Plânsă, vaiete surde..... cine-ar

[asculta ?!
Și de a mea buză se înfioră 

[toți,
Căci c’o sărutare din vii eu facă

[morțl.“
Limb’atuncI răspunde: Puterea 

[ta-i mare,
Trebui s’o cundsca ne’ndoită 

[ori-care.
Ins’a ta cruzime e o bunătate 
Orl-cui când vieța, este-o greu

tate.
Eu nu omoră carnea, nici n’o 

[chinuescu,
Omenia-țl trebui?.... asta țl-o 

[răpescă!
Carnea te’njosesce, spiritulă te 

[’nalță,
Eu-ți cruță slăbiciunea, scuipă 

[virtutea’n față.
La mine nu-i rege, nu-i prință, 

[nu’mpărată;
Nu cunoscă caracteră, nu omă 

[învățată.
Nimbulă, aureola?.... unii bul-

[bucu de pldiă;
Virtutea, mărimea?.... ceră ce

[se’ndoiă.
....O minciună, două.... berfele o

[miie,
Crede, nu-i putere, cu-asteapeptă 

[să ție.
Tu-i scapi de năcazuri; eu în

[ele-i bagă;
Tu morte, odihnă; eu amară 

[împartă. “
Spada capulă plecă, ună graiu 

[nu grăiesce,
Pi de biruință limba ne vestesce.

Krovary.

Bine este a da heuturi spirtose 
copiiloru ?

Mulți părinți, mai alesă din 
clasa poporului de rendO, ba chiar 
și unii cărturari au obiceiulă de-a 
da copiiloră diferite soiuri de beu- 
turi spirtudse în buna credință, 
că prin acesta ajutoră desvoltarea 
și întărirea loră corporală.

Credința acesta rătăcită și pă- 
gubitdre a pricinuită pănă acum 
ruinarea multoră copii, dedrece 
sciută este, că ori-ce beutură spir- 
tuosă produce asupra organismului 
omenescă efectulă unui venină. 
Pentru dovedirea acestui adevăru, 
profesorulă francesă Dr. Dennue 
istorisesce următorulă faptă:

Unu tată avea o copilă de 10 
ani, care era forte debilă. Ne mai 
sciindă ce să tacă, elă începu să 
dea fiicei sale în fiăcare (ți mai 
înteiu câte-ună păhărelă mică de 
vină, er mai târcjiu câte-o canti
tate mai mărișoră, crecțendu, că 
pe calea acesta copila va prinde 
putere și se va mai întări. Ur
marea însă a fostă forte tristă. 
Pe încetulu părinții observară, că 
memoria fetiței loră se slăbesce 
din c|i în cji, așa că în cele din 
urmă nu mai scia se-șl spună nici 
numele, rudeniile nu și-le mai cu- 
noscea și obiectele din jurulu ei 
nu mai scia cum se numescă.

Părinții, înspăimântați, chiă- 
mară ună medică, care numai de- 
câtă observă, că pricina răului 
este băutura spirtudsă. Elă opri 
pe părinți de-a mai da beutură 
spirtudsă fiicei loră și pe calea 
acesta, în timpă de 7—8 săptă
mâni, mediculu isbuti să întărescă 
erăși memoria copilei.

Părinții se convinseră acum, 
că vinulă nu numai că n’are nîcl 
o influință bună asupra desvol- 
tărei corporale a fiicei loră, ci 
tocmai din contră, o nenorocesce, 
slăbindu-i memoria și hăbăucindu-o. 
Der cu totulă altmintrelea cre
deau ei, că stă lucrulă cu berea, 
începură deci din nou să dea co
pilei în fiăcare c|i de două-orl 
câte-ună păhărelă de bere. Efectul u 
berei însă a fostă aprope tonă așa 
de tristă, ca și ală vinului, căci 
copila nu numai că nu se întări 
trupesce, ci începu din nou să 
i-se slăbescă memoria și de sigu- 
gură ’i s’ar fi slăbită cu totulă, 
decă părinții, observândă răulă, 
n’ar fi încetată numai decâtă de-a 
mai da bere fiicei loră.

Nu mai încape așa-deră nici 

o îndoelă, că băuturile spirtose' 
suntă câtă se pdte de primejdidse 
și stricăciose pentru organismulă 
omenescă, der mai alesă pentru 
copii, a căroră memoriă o tîm- 
pescu și o slăbescă, er trupulu 
îlă molipsescă și-lă ruineză.

Nici nu mai amintimă nici 
vinarsul seu rachiulă, căci despre 
acesta se scie, că e multă mai 
stricăciosă și decâtă vinulă și 
berea.

Pdte să judece așa-der ori-cine, 
câtă ușurință comită părinții aceia, 
cari în locă de-a feri pe copiii 
loră de băuturile spirtudse ca de 
focă și apă, îi dedau încă de mici 
cu aceste beuturi, cari mai alesă 
pentru dmenii cari se ocupă cu 
spiritulă și suntă mai debili de 
compacțiă suntă forte stricăcidse, 
er pentru copii fără deosebire, 
suntă adevărată venină.*

Mușcătură de viperă (năpârcă.)
Viperele de ordinară fugă de 

omeni, der decă prin nebăgare de 
semă amă călcată vre-una din ele, 
seu amă luat’o cu mâna, ea cre- 
4endă că voimă a-i facerău, muș
că fără cruțare. — Ea împlântă 
în corpulă victimei colții din falca 
superidră — și prin ună canală 
ce au aceștia, Introduce veninulă 
în rana, ce a făcut’o prin mușcă
tură. — Acestă mușcătură se deo- 
sebesce de a altoră reptile neo- 
trăvitore, că aceste lasă doue li
nii în loculă mușcată, semnulă 
ambeloră fălci, pe câud vipera lasă 
numai la partea fălcei de susă 
doue răni mai largi și mai adânci.

Mușcătura de viperă pdte se 
producă dureri teribile și pdte se 
fiă și fără suferinți mari. In totă 
casulă, se produce umflătură pe 
mușcătură, de coldre roșia des
chisă; de alungulu vinelord se 
ved pete galbene. Aceste dimpreună 
cu durerile potă se se respân- 
descă pe întregă corpulă, decă nu 
se ia precauțiuni imediată.

Imediată ce cineva e mușcată 
de viperă, trebue se mărescă rana 
și se se aplice o ventuză seu decă 
nu se posedă, se se sugă cu bu
zele cât se pdte loculă mușcată, căci 
veninulă nu atacă mucdsele. — Nu 
trebueînse se facă acestă operațiă o 
persona care e rănită la buze seu 
în gură, căci se otrăvesce.

Decă este posibilă, se se 
înferbinte ună feră, ună cuțită la 
focă fdrte tare, cu câtă e mai fer- 
binte ddre mai puțină și are ac
țiune măi mare, și se se frigă bine 
loculă mușcătă după ce s’a lăr
gită rana cu un briceg seu cu ună cu-

ușei; se uită pe ceră și apoi se întârse 
erăși în cârciumă. Stătu puțină pe gân
duri, merse apoi la ospețl și pe câud 
vru să le întincjă mâna de adio, o mână 
mare și uscată ca o caracatiță, intrară 
în cârciumă doi copilași. Unulă ca de 
optă ani, er celălaltă cu multă mai mică.

„Tătucule, vino acasă, căci mama 
se vaită rău, vino acasă, căci nu scimă 
ce să mai faoemu, și nouă ne este fome."

,,E bolnavă de trei ani de chle, 
ferescă Dumnecjeu și pe dușmanii mei 
de așa ceva!“ grăi Tiriplică cătră vâ
nători.

Profesorulă se uită atunci la zarafă 
și ceva ca ună fulgeră le trecu la amân
doi prin inimă.

Copilulă celă mică era numai în 
cămașă, er celălaltă puțină mai avea pe 
lângă cămașă. Era însă încinsă cu o sfo
ricică, încolo amândoi desculți cu cape
tele gole și plini de prafă.

„Tată cumpără-ne pâne'‘, diseră 
copii, er Nicolae dădu din umeri.

,,E rușine dragii mei să faceți gură 
în fața domniloră“.

Profesorulă le aruncâ la bieții copii 

câte-ună leu, le dădu și zarafulă câte 
50, de bani și se uitau cu milă la ser- 
manii mititei.

Nicolae holba nisce ochi mari, luâ 
leulă din mâna copilului celui mică, tj'" 
cândă că-1 pote perde și mai ceru o 
stiolă de vină.

„Ești ună miserabilă, dascăle, 
unulă dintre vânători scârbită.

„Nu-i așa, domnule", grăi cântă- 
rețulă și se uită irită la cei doi ospețl, 
cari fără să se mai uite la elă, trecură 
în odaia dealăturl. „Beu de năcază bo
ierule, bâu să mă îmbătă, să nu îmi mai 
aducă aminte de amarulu casei și sâ-ml 
uită de mine", vorbi apăsată Nicolae 
și apucândă o sticlă cu țuică de pe ta
rabă, o scurse pănă în fundă. Fața lui 
se făcuse vânătă-nâgră și privirea era 
ca a unui nebună. „Pune vină măi Ti
riplică, pune să beu să rămână butucă 
la tine", sbera Nicolae ca ună taură.

Pe când ținea sticla cu vinulă ce 
i-lă adusese încă, în mână, o femee din 
vecini veni repede la cântărețulă Ni
colae și lă apuca de mână.

„Ce-i tu, nebuno? grăi elă întor- 
cându-se.

„A murită nevastă-ta... Du-te acasă !‘ 
Nicolae a rămasă ca încremenită. 

După, ce se desmeteci puțină, aruncâ 
ochii la copii, lăsa sticla din mână și 
începu să plângă. Nu beu nici ună stroprt 
de vină, îșl duse mâna la capă și cam 
clătinându-se, începu a merge. Nu dise 
nici o vorbă cătră nimenea, îșl luâ copiii 
de mână și eși din cârciumă.

*
* *

„Ei boerule și domnule11, începu Ni
colae, „eu te țineam mai din lumea 
nouă... apoi d-ta nu sci că Dumuedeu 
este în totă loculă.... ș’apoi în cele din 
urmă, ce sâ facă dâcă nu vine lumea la 
biserică, umblu eu după omeni și le 
cântă acolo unde i găsescă.... Der ce a- 
tâta cioroboră pentru o câdă de toporă. 
Una și cu una facă două.... Șeii vorba 
Românului, Dumnedeusâ te păzescă de 
fata bătrână și de văduva tânără.... nu-i 
așa câne Ghiță... ce did d-ta? și Săftica 
e văduvă! hai?... Decă domnii ml-ar 
plăti o jumătate de oca, ai (fi06 d-ta 
ba?.... Am la mimă ună focă ce este 
nestinsă ca para iadului.... să mă credeți
căci uite acum, sunt mai multă cu ună 
pieiorc în gropă și nu îmi place să spună 
minciuni.11

Tiriplică aduse încă o jumătate de 
oca și Nicolae o scurse degrabă. „Să nu 
credeți că eu sunt bețivă.... sunt nă
căjită.... m’am născută într’ună ciasă a- 
funsitu în zodia racului și acum e vai 
de capulă meu", termină Nicolae ser 
manulă, și plecândă cătră vânători, ie 
dise „sărută mâna" și eși în pragulă

Era înserat cum se cade și sosise 
trăsura din Călărași. Vânătorii eșiră, îșl 
luară tote cu ei, plătiră și se urcară în 
trăsură. Tiriplică le clise un bonșur și-i 
întovărăși zimbindă pănă afară. Vizi- 
tiulă trase bice cailoră, ună prafă ca 
ună noră se ridica pe urma trăsurei și 
vânătorii steteau ghemuițl unulă lângă 
altulă și priviau tăcuți la luminile din 
Călărași, la luminile din Silistra și la 
reflexultt lunei și ală steleloră în Borcea.

„Multe miserii suntă și în lumea 
asta", grăi profesorulă.

„Multe de totă", adause zarafulă 
rece și apoi fără sâ mai dioă vre-unulă- 
din ei vorbă, ajunseră în Călărași. 
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țitu. După arsuri e bine a se pune 
o cârpă muiată în rachiu, în apă 
de colonia.

De esemenea trebue a se culca 
mușcatulă și a i se da se bee ceva 
care se-lu încălcfescă, fie ceaiu or
dinară, seu de mușețelă (romaniță) 
seu de flore de teiu.

Decă cineva în escursiune dis
pune de clorură, de antimoniu, de 
nitratu de argintă (pietra iadului), 
amoniacă lichid, se pote pune pe 
rană în locă de se arde cu ferulă.
— In urmă a se întreține rana 
cu ună amestecă 2 părți untă-de 
lemnă și o parte amoniacă.

A se da de beută apă cu câ- 
te-va picături de amoniacă. Aci
dulă fenică este înse celă mai 
bună în contra veninului.

Elă se întrebuințeză în modulă 
următoră: se taie în loculă muș
cată cu ună euțită în formă de 
cruce și se pună în rană câte-va 
picături de acidă fenică curată.
— Pe urmă totă umflătura se 
spală cu ună amestecă de 5 părți 
acidă fenică și 100 părți apă. — 
Pentru ca acidulă fenică s6 se 
disolveușoră în apă, se pune maiîn- 
tâiu câte-va picături de alcoolă ca- 
re-lă topesce forte ușoră.

Se recomandă înse, că după 
ce s’au luată tote aceste precau- 
țiuni în momentulă accidentului, 
pe urmă se se aducă ună omă 
specială, Doctoră, pentru a îngriji 
pe bolnavă,

Câte-odată ca consecință amuș- 
căturei pote se fiă mdrtea, lucrulă 
însă se întâmplă fdrte rară, decă 
se ia precauțiunile necesare.

Se recomandă însă după ce 
se omora o viperă a nu se pune 
mâna pe capulă ei, căci viperele 
au încă o putere de a se contracta 
și potă mușca chiar atunci, când 
le credeți distruse.

(RomânulH literarii).

adunate de Silvestru Moldovanu.

Țopulu și unguroica.
Intr’ună orașă de-ale nostre unii 

țoptt dela Albacă vindea în târgă donițe și 
oiubere. Intre cumpărători se afla și o 
unguroică, care luându o doniță în mână 
întreba:

— Chit asta, badje ?
— Cinclspredece orucerl.
— „De asta nu bună14, (fise ungu

roica, oercetândii donița mai cu luare a- 
minte.

— „Ba se urle smăulti, în coșulii celui 
ce cțice ca nu e bunii,11 dise țopulă în tonii 
seriosG

Unguroica, sciind rău românesoe, cre- 
<ju că țopulu se jură și cumpăra donița.

Boierulu românii și grofulîi ungurescu.
Ună boi eră din România avea prie- 

teșugd ou unii oonte de ungurii. Bo
ierule făcu într’o vară mai multe călă
torii prin Țara Ungurescă, apoi se opri 
la nisce băi de acolo, unde se întâlni 
cu prietenulii său, cu grofulă. Aoesttt din 
urmă, așteptându-să la laude deosebite, 
nu întârcjiâ a-lă întreba între altele, că 
cum a aflată Ungaria.

— Scrisore multă, bani puțini, is
pravă nimicii,... așa amii aflată eu țâra 
vdstră, cjise boierule.

AuQu greu.
Au(]I lele, clopotule ?
O, ba aude-le focule.
Der aucfi, lele viora?
Pare-că-o audă de-abia.....................

Din juruSii vetrei.
G-lxîcitiiri,

Ochi n’are
Der linge sare.

■(wiP'S'a)

•(nr[nqodop 'Bqunrp

Cinci în brîncl 
Orba ’nainte.

•faQ)
Am o câjă văruită 
Pe nicăirl găurită.

•(ppo)
Ce întră în tote
Și rămâne fără mârte?

•(aputnj^)

Pe valea cotită
Vine mierla tăvălită.

Ce e’n tote isprăvită 
Ș’apoi e nepotrivită ?

Opinca rasă
Totă diua umblă prin oasă.

•(v.inqțK)

îmi portă casa’n spinare
Și gura’ml pică bale.

•(țjfnoppr)

Ose n’are nici aramă,
Insă bseie sfărâmă.

Ce merge și fuge 
Și’ndărăt nu se uită?

("Bqrnțqj

•(eio.mdg)

Ciută mohorîtă
Umblă șovăită.

•(tjpjmj)

Cercelulă Domnei 
Ia fundulă <51ei. ‘

Am unh pițigoiu șchiopă 
Ține-ună bou în ciocă.

•(țqn.mțuno)

Am o vacă mare
Cu-o țîță’n spinare.

•('bs’bq)

Nici mortă, nici viă, 
Numai din codă adiă.

•faiuțodofo) 
Predeală.

Culese de George T. Bulgăreseu.

MULTE ȘI PE TOATE. 

observămă o vătămare câtă de mică a 
dințiloră, trebue să luămă măsurile de 
lipsă pentru încunjurarea mai departe a 
răului; dinții să i scotemă numai în ca- 
sulă, dâcă acesta e, după părerea den
tistului, neapărată de lipsă a se face.

10.)  Fumatulă în măsură mai mică 
s’ar părb, că nu e stricăciosă pentru 
dinți, ba în anumite cașuri niootinulă fo
resee dinții de rugină și ușureză în cât-va 
chiară și durerea de dinți, în măsură 
prea mare însă fumatulă e stricăciosă 
pentru dinți; mai vîrtosă saliva (scuipa- 
tulă), ce se formeză prin fumată, aju
toră petrificarea sâu formarea ruginei în 
jurulă dințiloră, mai cu sâmă la omenii 
cari din fire suntă înclinați pentru 
acesta.

*
Ună remășagu interesantă.

In luna lui Maiu a. o. avea să se 
decidă în Petersburg ună rămășagă in
teresantă, pe care l’a făcută acum 3 ani 
d-lă I. și S. din Petersburg. I. susținuse a- 
tuncl, că o monedă de cinci ruble, pe care 
o va cheltui elă undeva, după trei ani de 
clile din întâmplare va ajunge erășl în 
mânile sale. Rămășagulă a fostă de 1000 
ruble. Ună ană, doi trecură. I. călă
tori în afaceri prin totă Rusia : mulțl 
bani trecură prin mânile loră, der mo
neda de 5 ruble nu-i trecu prin mâni. 
Sosi și anulă ală treilea; luna lui Maiu 
1891 se apropia și cu ea și terminarea 
rămășagului, I. rugă pe pretinulă său să 
prelungescă terminală pănă în Augustă. 
S. se învoi. In (Jiua de 4 Iulie ședeau 
amândoi amicii într’ună restaurantă din 
Petersburg și dejunau. S. făcu socotela 
și dădu birtașului o monedă de 10 ru
ble, și căpăta îndărătu pe lângă nisce 
bani mărunți și o monedă de 5 ruble, 
pe care I. iute o esaminâ și se întâm
plă lucrulă de necredută: I. ținea în 
mână moneda de 5 ruble, pe care o dă
duse elă acum trei ani, deci câscigâ ră
mășagulă.

*
Bătrânețele nu ta apără de prostia.

Din Parisă ’i se scrie diarului 
„Frankf Ztg“: George Elsner în etate 
de 92 de ani s’a sinucisă din causa a- 
morului. După ce s’a despărțită de so
ția sa cu care a dus’o totă certându-se, 
elă trăia cu o femeiă în etate de 64 de 
ani, care însă în curândă î-lă părăsi. 
Din causa acesta Elsner se spânzura.

0 nenorocire duplă.
Cineva primesoe scirea, că mătușa sa 

a murită. ,,Sărmanu unchiu ! esclamâ elă, 
„acuma rămasă văduvă!“ După câteva (file 
’i se anunță mârtea unchiului său. Adâncă 
mișcată dise: „Ce nenorocire! Acum au 
rămasă amândoi văduvi!14

Cursulu la bursa din Viena.
din 24 Iulie a. c. 1891

Santa de aurii £°/0 105,25
Renta de hârtiă 5%............................- 102.10
împrumutul!! căiloră ferate ungare -

aură .......... 117.—
dto argintă ...... 99.50

Imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisiune] - • —

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) • - 113.—

Bonuri rurale ungare ...... 92.—
Bonuri croato-slavone ..... 104.75
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 142.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului . . 13L40
, Renta de argintă austriacă - - . . 92.75
I Renta de hârtiă austriacă .... 92.80
| Renta de aură austriacă ..... 111.75 
' LosurI din 1860 ....... 139.80
I Acțiunile băncei austro-ungare • - 1025.— 
i Acțiunile băncei de credită ungar. - 939.50 
j Acțiunile băncei de credită austr, - 293.—

Galbeni împărătesei- - - ... 5.59
Napoleon-d’orI............................ - - 9.34'/j
Mărci loO împ. germane - ... 57.85
Londra 10 Livres sterlings ... 117 75

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 23 iuliu n. 1891

Sfimințe

03 47 ® o
* m

- 55 2-

Prețulă per
100 chilogr.

dela pănă
Grâu Bănățenescă 80 —.—
Grâu dela Tisa 80 10.5C 10.65
Grâu de Pesta 80 10.45 10.60
Grâu de Alba-regala 80 10.5C 10.65
Grâu de Bâcska 80 10.5C 10.65
Grâu ung. de nordă 80

că 4? m o Prețulu per
Semințe vechi 100 chilgr.

ori nou.6 §
O a dela pânâ

Săcară 70-72 8.40 8.60
Orză nutreță 60 — 6.— 6-40
Orză de vinars 62.— .— .—
Orză de bere 64.— .— .—
Ovăsă 39.41 5.50 5.80
Cucuruzii bănăț. 75 5.60 5.65
Cucu/ruză alții soiu 73 5.50 5.55
Cucuruzii .— ,—
Hirișcă n — 7.40 7.70

Producte div. 8 o i u 1 u
Cureulu

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. _ __ _ t__
francesă —■-

roșiă ___ .

Oleu de rap. rafinată duplu 37.— 38.—
li Oleu de in 5.50 5.75

Uns. de porc dela Pesta 51.50 52.—
33 dela țâră —,— —.—

o Slănină sventată 44.— 44.50
3

33 afumată 50.- 51.—o Său 35.50 37.-
Prune din Bosnia în buțl

r-i din Serbia în saci
Lictară slavonă nou 21.— 22. •

•3 33 bănățenescă
■3 Nuci din Ungaria
of Gogoși ungurescl
£ serbescl

Miere brută _ t_ _  _
J) galbină strecurată — —,—

Ceară de Rosenau 133. 134.
Spirtă brută 18.50 19.-

31 Drojdiuțe de spirt 20.50 21.-

Bursa din Bucurescl din 23 Iulie
"V alorî °/o se cump

Rentă română perpetuă 187b 5% 100.’/,
Renta română amor tis abilă . . 5u/o 99-9,

85.—dtto................................... • 4%
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 101.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9/.
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o

idem idem . . . . 4°/o
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/n _
Imprumutulă Oraș. Bucurescl . 57o _ a__

idem idem din 1884 5% 94.’/,
idem idem din 1890 6% 95.’/,

lmpr. or. B. cu prime Loz. fr. 20
Credit fondară rurală . . . . 7°/o

idem idem . . . . 5°/o 98.-
Credit Fonc. Urb. din Bucurescl 7°/o 102.’/,

idem idem . . . . 6°/o 101.’/,
94.’/.idem idem . . . . 5%

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o
10 fr 
V.N.

86.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 276.-

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1572.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 391.—
Naționala de asig.ult. div. 32 lei 200 398.—
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500 ____
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 100'/,.
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . . —
Societ. de Hârtie uit. div. . . —
Agio în Bursă.............................. _ ,
Rubla de hârtie......................... —

Banca Națion. a României —
Scompt............................................... 57n
Avansuri pe efecte.................... G°/n
vansurl pe Lingouri.................... O 

■©O

Bece porunci pentru îngrijirea dințiloră,
Mediculă germană Dr. Reimann sta- 

bilesce următbrele (jece porunci pentru 
îngrijirea dințiloră:

1. ) Să dedămă pe copii, ca îndată 
după ce le esă dinții, pe lângă nutre- 
mentulă loră mble, precum este urezulă 
ori păsatulă, să capete și nutrementă 
mai vîrtosă.

2. Gura și dinții trebue curățițl în 
fiă-care di tocmai așa, ca și fața și mâ- 
nile .

3. ) Gura să o clătărimă în fiă care di, 
ba, decă se pote, după fiă-care mâncare 
și încă cu apă rece, în care să se verse 
puțină spirtă.

4. ) In fiă-care di, când ne sculămă 
și când ne culcămă, să curățimă dinții; 
dbcă lângă rădăcina dințiloră a începută 
să se facă petrificațiă, dinții trebue să se 
ourețe după fiă-care mâncare ou o periă 
muiată în apă rece și curată.

5. ) Copiii să-i obiolnuimă de mici 
ași spăla gura după mâncare și a-șl cu- 
răți dinții cu peria.

6. ) Ori ce prafu de dinți este strică- 
ciosu; adevărată, că unele prafuri înăl- 
bescă dinții, der în același timpă îi și 
topescă.

7. ) Nu este ertată a sdrobi cu dinții 
ori cu măselele, de pildă nuci, zahară, 
alune, ori alte obiecte tari, mai alesă 
însă trebue să ne ferimă de a mușoa cu 
dinții ață seu spegmă, căci de multe-orl 
se întâmplă, că se despică smalțulă din 
jurulă dințiloră și prin acesta ai și dată 
prima condițiă pentru stricarea dinți
loră .

8. ) Totă pentru păzirea smalțului 
trebue să ne ferimă de-o prea grabnică 
schimbare a temperaturei dințiloră, căci 
pentru pildă luândă în gură mâncări ori 
beuturl reci, după mâncări și beuturî 
oalde și vice-versa, ușoră se întâmplă, 
că se despică smalțulă de pe dinți.

9. ) Celă puțină la câte-o jumătate 
de ană trebue să cercetămă dinții co- 
piiloră prin câte-ună dentistu și decă I

In institutulă de băețl „Cultura," 
din orașulă Buzeu (România) fiindă 
vacantă

unu postă ile prafesorHefeM 
se aduce la cunoscința doritoriloră 
de a ocupa ună asemenea postă. 
Condițiuniavantagidse. Ase adresa 
la Direcțiunea Institutului.

Directoră, I. Bogațianu.

Proprietară:
Dr. Aurel â Mureșianu.

Redactorii responsabilă interimalăs 
Gregoriu Maiorii.
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Unu practicanta 
seu ucenicii se primesce în 
băcănia N. Grădinaru 
Strada Negră, ISo. S.

Nr 9138-1891 631,2—2 t
PUBLICĂȚIUNE 

referitore la încassarea dărei comita- 
tense pentru șosele în anulă 1891.

Conspectele asupra dărei comitatense 
ce are de a se încassa în anulă 1891, 
fiindă aprobate de Inaltulă ministeriu, 
se află la oficiulă orășenescă de dare 
din 20 Iulie pănă inclusive 3 Augustă a. c. 
spre examinare din partea fiecărui. Fie
cărei partide interesate ’i stă în drepții 
de a’șî așcerne în decursulă acestoru 15 
dile în contra acestei dări reparțiate re
clamările la comitetulă administrativă.

Acele partide, a căroră dare pres
crisă representă suma de 100 fi. seu trece 
peste acestă sumă, se îndrumeză, ca sâ’șl 
plătescă darea imediată la cassa comi- 
tatensă, — pe când din contra celelalte 
partide au de a’șî solvi acestă dare la 
oficiulă orășenescă de dare.

Brașov», în 18 Iulie 1891.

. /

mațiuni se trimită la cerere punctuală.

Szeged 1878 
med. p. merită

1
|N.-Palankal887| 
| Med. de anru. |

Dipl. de ondre 
Londra 1878.

Budapesta 1885 
Dipl. de ondre.

Kecskemet 1872 
med. de argint.

Neusatz 1875 
med. de aură

Esseg 1889. 
Dipl. de ondre.

Parisu 1876 
med. de bronz.

Viena 1873.
Medalia pentru 

merită.

c. și r. escl. priv.
Prima fabrică Se Symier Portland-Cement și varîi-Jiydranlic

in BEOCSIN.
și depositulu: Budapesta, V., Budolfsquai 
d-nl didarl și architecțî, întreprinderiloră de construcțiunl,

Biroulu-Centralu
recomandă onor.
proprietariloră, comiteteloră rurale și bisericescl, precum și onor, publică 

doritoră de-a clădi, propriele sale fabricate în

Portland-Cement și varii hydraulicu,
cari se liferdză totdeuna în calitate escelentă. — Prețuri curente și infor- 
531,38-31
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ABONAMENTE
TRANSILVANIEI
abonamentului este:

„GAZETA
Prețulu

Pentru Austro-Ungaria:
luni................................................
luni. . ,................................
anu...............................................

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

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

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu................................................................2
șese luni.........................., . . . . 1
trei luni...............................................

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

Pe
Pe
Pe

11. -
ÎL —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

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

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei.44

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

t(X»

XCers-ml-iâ. trerx-uLrilor-cL

$

oxxxxjowcxxx:-

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predeal» Predealu —Budapesta
Trenu

de
persdn. ratu persdn.

Trenu 
accele-

Trenu 
de

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny
Oradea-mare j 

Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău 
Nădășel 
Clușiu j 

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciun elă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică j

Mediașă
Elisa batopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața
Feldiora
Brașovft
Timișă 
Predeală 
BucurescI

10.50
8.30

11.38
2.12
3 53'
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

12.20
1 41
2.26

I 8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3 03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8 45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9 18

10.05

Trenu I 
ace ele-' 
ratu I]

li
3.251 BucurescI 

Predealu 
Tirnișă 
Brașovit j 

Feldiora 
Ap ața 
Augustinft 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică | 

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă

Trenu 
accele

rații persdn.

Trenu 
de

Trenti 
accele
rații

Trenu 
de 

persdn.

E2.-l’esta-Aradia-TeiiBȘliTeifliș-Aradu-B.-B>esta Copșa-mică—Sibiiu

Trenti 
do 

persdn.

TrenU 
accelo-
ratu

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

p ergon.

Trenu 
accele- 
ratu

Trenu 
de 

pOrsân-

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

8.54
9.23

8.-
8.07
8.24

9 48
9.50

10.06
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01

Teiușă

A iudă 
Vințul de 
Uidra
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana

; B. Huiedin
. Ciucia
1 Buci a
Brațe a 

, Rev 
'Mezo-Telegd 
1 I
1 Oradea mare 
' I
P. Ladăuy 
Szolnok

331 Budapesta 
Viena9 30

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

10.45
11.01

4.20
5.07'
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35 1-55
1.40

8.50
5.16
5.57
6 58

Viena
Budapesta 
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.36)
5.47

6 11

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

Aradă
Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piskî) 
Or ăștia 
Șibotă
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. <1. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57

Teiușu
Alba Iulia
Vinț de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica 
riia
Gurasada 
Zamă
Soborșină 
Berzava
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață

Ai adu j

6.191
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8 33
8.57
9.13
929
9 53

10 19
10.50
11.16
11.44 Szolnok
12.06 Budapesta
12‘38: Viena12^8[

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14 
HOl
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

6.34)
Simeria (Piski) Petroșeui. Petroseni-Simeria (Piski)

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

7.20

6.52|
7.40 î
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51 

1006 
10.23 
10.42 
11.17 
11.51 
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

[Simeria
'Streiu 
Hațegă 
Pui
Crivadia 
Banița 
PetroșenI

6.- 10.35
6.35 11.26
7.21 12.23
8.06 12.-
8.47 2.23
9.21 3.19
9.45 4.—

4.22k
4.58p
5.42
6.36
7.24
8.04 Streiu
8.36

etroșeirî 
Banița 
Crivadia 
Pui 
Hațegă

Simeria

6.- 10.50
6.41 11.40
7.19 12.19
7.57 1.05
8.36 1.54
9.18 2.49
9.52 3.27

JțJfru'eșiVljudoșu—Bistrița || Bistrița—Muresu-£Ludos«B

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

4.
g 4g[ Țagu-Budctelică . 
9.59[ Murășă-Ludoșă .

Bistrița

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză. drele de nopte.

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12.38
5.10 1.-

SiB»iiu—Copșa-mică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

7.35 4.34
8 02 4.58
8.30 5.25
9 05 5.55
9.34 6.20

Cucerdea- Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorheiu , 
Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 
Oșorheiu |. 
Ludoș

11 Cucerdea
6.54
7.20
7.51
8 25
9.01
9.35

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Aradii—Tiniișora || ora- Aradii
Arad îi 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Tiinișora 8.42 2.04 8.57 Aradii 8.03 3.50 7.50

Ohirisia—Turda. II Turda—Ghirisîi______ 1____________  11___________________________A

8"50
9.10

'Ghiciși! 
Turda

7.48 10.35 3.40
8.08 10.55 4.—

10.20, Turda
10.44| Ghirișă

1 4.5o| 9 30 2.30
1 5.10| 9.50 2.50

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Careii-inarI—®elă,u || Kelfru—Careii-mari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

3.15
6.10

1.16
4.15}
7.21| Careii-marI .

Zelău. . .
5.5o| Zelău

11.—1| Careii-marI .
1.56
6.48

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4.46
5.11
5.28

2.32
3.-
3.20

7.22
7.50
8.10

Brasov—Ztârnesci

Brașov 5.45 4.55
Zernesci 7.26 6.36

Kernesci—Brașov

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU. Brașovu.


