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Brașovu, 27 Iulie v.
Semțimfi o adeverată bucuriă, 

de câte-orl junimea ndstră dă câte 
unu seninii de vieță, dovedindu-ne 
că este însuflețită de unu spirită 
curatu și sănetosu românescu și 
căhfi este nepăsătdre pentru ne
cazurile poporului, pentru binele, 
înaintarea și fericirea lui.

Astăcjl avemu deosebita plă
cere de-a pute împărtăși cetitori- 
loru noștri o faptă nobilă și ro- 
mânescă a studențiloru români 
din Anvers în Belgia.

Scimfi, că încă din anulu 1886 
studenții români dela scdlele supe- 
ridre din Anvers, au o societate a 
loru propriă. In anul trecuta, 1890, 
revisuindu-se aceste statute, s’a 
dispusu în paragrafulu ultimu, că 
de aici înainte sumele ce se voru 
încassa din cotisațiunile membri- 
lorii (doi franci de fiecare pe lună) 
se se trimită la sferșituld fiecă- 
ruiu anu de activitate comitetului 
centrală alu „Associațiunei tran
silvane pentru literatura română 
și cultura poporului românu“, ca 
să se întrebuințeze în folosulii sco- 
purilorii Associațiunei.

Studenții români din Anvers 
au cțisti ȘÎ au și făcutu. Printr’o 
scrisdre, ce a adresat’o biroulu so
cietății loru președintelui Associa
țiunei și pe care o publicămu mai 
josu, i-se face cunoscută, că s’au 
trimisu 181 franci, cari s’au aflatu 
în cassa societății la 19/31 Iulie, 
pentru scopurile de cultură ale 
Associațiunei transilvane.

Fapta în sine e atâtu de fru- 
mosă, încâtu ar fi de ajunsu se o 
amintimu numai, căci ea se laudă 
singură. Der etă ce cetimu în 
memorata scrisore a tineriloru 
români din Anvers:

„înainte de a încheia, espri- 
mămu dorința ferbinte, care de 
siguru e a tuturoru Româniloru 

iubitori de cultura nemului loru, 
de a vede pe părinții și frații noștri 
adunați în numeru câtu se pdte 
mai mare sub stegulu culturală 
alu Associațiunei și sprijinindu-o 
pe acesta din tdte puterile loru 
morale și materiale*.

Aceste cuvinte esprimă unu 
idealu alu tinerimei ndstre spre a 
căruia realisare țintesce ea. Și cu 
plăcere mărturisimu, că elu face 
ondre semțdminteloru adevărate 
patriotice și naționale ale tine
rimei ndstre.

Și pentru ca se nu ne îndoimu, 
că aspirațiunile tinerimei suntu 
întemeiate pe nisce base seridse, 
biroulu societății studențiloru din 
Anvers mai adauge asigurarea, 
că membrii ei voru fi la timpulu 
seu nisce călduroșl și sinceri spri
jinitori ai Associațiunei.

Să fiă siguri studenții români 
din Anvers, că aceste sentimente 
și acestă hotărîre bărbătescă și 
românescă a loru va afla unu ră- 
sunetu viu și plină de bucuriă în 
inimile părințiloru și frații oră din 
patriă și va da nutrementu pu
ternică însuflețirei loră pentru 
înaintarea și cultura nemului ro
mânescă.

Idealulă junimei ndstre, ni- 
suințele și stăruințele ei nobile pe 
calea propășirei naționale, este 
idealulu și ținta ce-o urmărimă 
cu toții.

Peste câteva cțile, în 4/16 Au
gustă, se va ține în Hațegă adu
narea generală a Associațiunei 
transilvane.

Acesta adunare generală va 
oferi unu deosebită interesă și 
prin aceea, că cu ocasiuuea ei se 
va deschide o frumdsă esposițiune 
de industriă de casă din ținutulă 
romantică alu Hațegului și ală 
Devei.

Nu putemă decâtă se ne es- 

primămă împreună cu tinerimea 
ndstră dorința de a vede dove- 
dindu-se interesarea publicului nos
tru pentru sublimele scopuri ale 
Asociațiunei prin aceea, că voră 
lua parte câtă mai mulțl la adu
narea ei, și că voră contribui 
toți din tdte părțile la spriji
nirea ei.

Unde amă fi fostă noi astacji, 
decă de 29 de ani, de când esistă 
Asociațiunea ndstră, s’ar fi urmată 
de toți, bătrâni și tineri, acea cale 
plină de însuflețire națională, pe 
care au pășită acum tinerii noștri 
studențl din Anvers; decă se con
tribuia din tdte părțile cu mici 
cotisațiunl pentru scopurile de cul
tură ale acestei societăți ?

Atunci puteamă dispune astăcfi 
de mijloce multă mai bogate și 
puteamă desfășura o activitate 
multă mai întinsă și roditdre în 
fața mariloră trebuințe, ce le are 
poporulă nostru în timpulă de 
față vitregă, când totă nădejdea 
este numai în elă, în puterea și 
hărnicia lui propriă.

Der nicl-odată nu este :prea 
târefiu de a face ună lucru bună 
și priinciosă și stă în voia flă
căruia din noi de a contribui cu 
tdte puterile sale intelectuale și 
materiale în favdrea Associațiunei 
transilvane.

Conducătorii Asociațiunei să nu 
nu uite însă nici pe o clipită, că cel 
dintâiu și celă mai prețiosă capi
tală pentru promovarea ori cărui 
scopă măreță este și rămâne în
suflețirea poporului, care trebue me
reu nutrită și îngrijită; nutrită 
prin învățătură și prin iubire și 
îngrijită prin fapte înțelepte și 
energice, cari făcendă să crescă 
înteresulă pentru causă, să-i potă 
da aventulă de lipsă.

Fiă ca viitdrea adunare gene
rală a Associațiunei transilvane, 

ce se va ține în valea romantică, 
unde se ridica odinioră mândra 
Sarmizegetuză a imperiului dacică, 
să facă ună pasă hotărîtoru îna
inte, purtată fiindă pe aripele no
bilei insuflețiri a junimei ndstre!

CRONICA POLITICĂ,
— 27 Iulie (7 Augusta.)

După o luptă încordată de (jece săp
tămâni, Kossuthistii au reportată în dietă 
o învingere străluoită asupra guvernului. 
Cu ajutorulă obstrucțiunei, li-a succesă 
a sili pe ministrulă-președinte Szapary, 
oa să-și retragă proieotulă de lege pentru 
reforma administrațiunei, mulțumindu-se 
numai cu § 1 ală proiectului, în care se 
recunosce numirea funcționariloră, der 
numai în principiu. La cererea lui Sza
pary, se va punela desbatere și ună nou 
§ 2, în care se dispune aducerea unui 
proiectă de lege privitoră la organele 
administrative din comitate și la cerculă 
loră de activitate, la autonomia comita- 
tensă,la organisarea comitateloră adminis
trative și la jurisdicțiunile administra
tive ale comitateloră. Toți ceialalțl 277 
de paragraf! ai proiectului de lege pre- 
sentată de Szapary suntă delăturațl. Gu- 
vernulă și-a plecată capulă. Kosuthiștii 
chiue de bucuriă, căol au isbutită a îm- 
pedeca aducerea legii pentru reforma 
administrativă.

Der deși proiectulă pentru reforma 
administrației s’a redusă numai la doi 
paragraf! și s’a luată așa dicendă dela 
ordinea (filei, Szapary încă n’a scăpată 
din pintenii oposiției, cari acum îlă stringă 
încă și mai tare ca înainte. Prin aceea, 
că s’a lăsată învinsă din partea Kosu- 
thistiloră, auctoritatea lui de ministru- 
președinte a suferită înfrângere mare. 
Mulțl fruntași din cercurile politice din 
Pesta suntă de părere, că în urma aces
ta Szapary nici nu se va mai pute ține 
multă la guvernă.

Una însă este sigură, că d-lă Sza
pary a pierdută și sprijinulă partidei 
moderate oposiționale apponyiste. Elă nu

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

Fiica colonelului.
De Georges Ohnet.

Când întrâ în salonă cu umerii ei 
frumoși și decoltați, zîmbindă și plină 
de vieță, ună murmură de uimire trecu 
prin șirulă oficerdoră, cari se grăbiră la 
serata generalului loră. După ea întrâ 
mama mândră, ca și când ar fi voită să 
<fică: „Acesta e fiioa mea"; apoi întrâ 
cu pasă liniștită și modestă tatălă ei co- 
lonelulă regimentului 123.

Abia se așeejase ea, și îndată înce
pură oficeni cei mai distinși ai garni- 
sonei din Versailles’ să-șl îndrepte atacu
rile loră asupra acestui lucefără ală ba
lului. In splendorea aurită a polioandre- 
loră, la sunetulă musicei lingușitore saltă 
ea ușoră condusă de brațulă tineriloră 
domni. Pentru aceștia dorințele ei erau 
porunol, caprițiile ei lege. Fiica colone
lului 1 Câtă de greu cumpănia în vremea 
avansamentului o laudă ușoră aruncată 
a fetei. „Ah, sublocotenentulă cutare și 
cutare, ce oficeră plăcută și ce dansa- 
toră bună!" Câtă de multă puteu să in- 
fluințeze astfelă de ouvinte întrăgă ca
riera. Ea le lăsâ să cadă cu ună tonă 
ore cum oochetă, poruncitoră ca la ma
nevră.

Așa ajunsese a fi de 22 ani. Ea 
ducea (file albe și străbătea cu familia 
ei în modă aprbpe nomadă întrega Fran- 
ciă sub stindardulă fâlfăitoră și în su
netulă trâmbițeloră diferiteloră garnisdne. 
Mama ei deveni nerăbdătore, fiindă-că 
voia să o vedă măritată. Der între fată 
și între pețitori se ridicâ o stavilă înfri
coșată, pe care erau scrise cuvintele fa
tale „fără zestre.“ Oficerii o împresurau, 
jucau, der nici unuia nu părea, că se 
gândesce ca să se însore.

Da, a face curte fiicei colonelului, 
pentru oa să capete o bună califioațiune, 
acesta era altceva! Der să o ia în că
sătoria brr! Nimenea nu voia să în
cerce, nici unulă dintre aoeia, cari se 
puteau bucura de o bună primire, oăcl 
de câteva luni, avea ea, nemulțămitorea 
ună amoresată fricosă pe lângă ea, 
despre care ea rîdea cu plăcere.

Era ună flăcău înaltă cu barbă roșiă 
și cu ochi vineți, lotaringiană de nas- 
cere și absolventă ală școlei Saint-Mai- 
xent. In etate de 18 ani, a fostă vo
luntară, a fostă rănită în lupta dela 
Calmierș și purta medalia pentru vitejiă. 
Der ne fiindă absolventă ală școlei din 
Saint-Cyr, se uitau peste umeri la den- 
sulă. Era curagiosă pe câmpulă de ma
nevră. Sfiioiosă în salone. Abia putea 

juca și numai frica ca să nu pară ne- 
politicosă îlă îndupleca să oeră fata 
o singură dată la dansă. Dedrece era 
la dansă forte stangaciu, mai bine ar fi 
voită să ia cu asaltă o bateriă dușmană, 
decâtă să mai danseze încă odată. Ore 
întregi privia elă din firida ferestrei pe 
aceea, pe care o adora. 0 urmărea cu 
ochii săi strălucitori prin mulțimea ce 
dansa și se desfăta privindă umerii ei 
decoltați. Câte-odată îndt ăsnea să mergă 
pănă lângă mama ei și-’i făcea curte. 
Aoesta era însă unulă dintre pașii săi 
oei mai îndrăsnețl.

Individiosă privea elă la oamaradii 
săi cum înounjurau pe frumosa fată și 
cu tristețe îșl (ficea: „Intr’o (fi se va 
(fice, că ea s’a logodită ou unulă dintre 
domnii aceștia, și atunci totulă va fi 
perdută." La ougetulă acesta îlă cu
prindea adeseori desperarea, pănă când 
erășl mintea învingea. Nu era nebuniă, 
să gândăsoă la fata aoesta răsfățată, 
deodată numai la plăceri? De sigură, 
că într’o <fi va deveni soția unui fiu 
bogată, nu a unui sărmană oficeră.

Der în contra voinței sale gându
rile lui sburau totdeuna la ea. O vedea 
zîmbindă în visă plutindă în taotulă 
valsului și i-se părea, ca și când îlă 
strigă cu cochetăriă, așa încâtă elă 

gândea: „Cine scie? Pote totuși mă ia?" 
Atunci îi bătea inima și elă pe aoi era 
să-i stea răsuflarea. Intr’o dimineță îșl 
gândi elă, că așa nu mai pdte merge 
și se duse la maiorulă, oare totă-dăuna 
era forte prevenitoră ou elă și-lă ruga 
să întrebe pe colonelulă, cum ar primi 
propunerea sa.

ț)iua întregă privi elă atunol la jo- 
culă crapiloră în „laoulă elvețiană" și 
se căia deja de pasulă făcută, dedreoe 
viitorulă i-se înfățișa ou oolorile cele 
mai negre.

Când spre seră trecu prin curtea 
casarmei îlă luâ maiorulă la o parte și-i 
(fise :

„Am vorbită cu colonelulă.... a 
fostă fârte prietinosă. Ml-a răspunsă ur- 
mătorele: „Protegiatulă D-tale n’are 
nici ună bană, fiioa mea n’are nici o 
zestre, și acesta ar fi, să căsătorescl la 
olaltă fomea cu setea..." Elă are drep
tate. Nu te mai gândi la domnișora. 
Dâcă-țl face acestă durere, caută mân
gâiere cetindă cărți!"

Sublocotenentulă mulțămi, der nu 
înoercâ de a se mângâia, oi se anunță 
pentru Tonking și se îmbarcă în una 
din cailele următore în Brest. Pe când 
străbătea cu inima amărîtă valurile mar 



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 167—1891.

numai că nu se va mai bucura în viitorii de 
acestă spriginiî, ci va ave să întimpine 
din partea Apponyistiloră încă o oposi- 
țiă vehementă. Apponyi, șefulă partidei 
moderate, scimă, că împreună cu partida 
guvernului a luptată pentru reforma ad
ministrației mai multă chiar decâtă Sza- 
pary. Multă opărită a trebuită să se 
sîmtă așaderă, când a văcțută, că Sza- 
pary părăsesce câmpulă de luptă. Kosu- 
thiștii se ’nțelege, că ne mai avendă cu 
cine să lupte, s’au retrasă și ei de pe 
câmpulă de luptă și astfeliu Apponyistii 
au rămasă josă între două scaune. Pen
tru batjocura acâsta vre Apponyi acum 
să-și răsbune și, după cum s’a văzută 
dintr’o vorbire, ce-o rosti în dietă în șe
dința dela 6 Augustă, încă din acea 
4i a hotărîtă să lupte alături cu Kos- 
suthistii, pe față și în modulă celă mai 
hotărîtă, în contra lui Szapary.

Mai ouriosă ca tâte este, că acum 
guvernamentalii 'au începută să arunce 
asupra Apponyiștiloră vina pentru că 
derea loră, dicendă, că Apponyiștii nu
mai i-au încurcată, deârece bine oă ei 
au luptată pentru reforma administra
ției din tâte puterile, der n’au luptată 
în același timpă și în oontra Kossuthiș- 
tiloră, ci față cu aceștia au stată tot- 
deuna în passivitate și de aceea nu 
i-au putută învinge.

C’ună cuvântă Apponyiștii s’au alesă 
c’ună blamagiu mare, guvernamentali
lor li-a rămasă rușinea oea dintâi, er 
Kossuthiștiloră li-s’a venită — cum se 
dice — bucuria nebunului; căci nu tre- 
bue să uitămă, că învingerea Kossuthis- 
tiloră a dată totodată o lovitură gravă 
nu numui Cabinetului Szapary, ci și parla
mentarismului și constituționalismului un- 
guresoă. Pe țera au costat’o multă ju
căria acesta, căoi pentru ună lucru de 
nimică a susțină 412 deputați timpă de 
2 luni de cjile cu diurne de câte 5 fi. la 
cji, — asta pentru poporațiunea chi
nuită cu totă felulă de dări, nu-i lucru 
puțină.

— In 5 Augustă comisiunea de imu
nitate a începută desbaterile asupra ou- 
noscutei afaceri Ugron - Uzelac. Două 
c|ile comisiunea s’a ocupată numai cu 
constatarea fapteloră, pe a cărora basă 
va avă să se pronunțe. Desbaterile să 
continuă. Scimă, că resultatulă are să 
fiă hotărîtoră pentru ministrulă de hon- 
vecjl br. Fejervary, ba elă pote să fiă 
hotărîtoră și pentru întregulă — cabi- 
netă Szapary.

— Pressa europenă încă n’a înce
tată de-a se ocupa cu comentarea vi- 
sitei escadrei francese în Rusia. „Figaro0 
din Parisă publioă în privința acesta o 

scrisâre, ce o adresă principele Bismarck 
cătră ună amică ală său din Rusia, care 
timpă de 30 de ani a stată în relații de 
prieteniă și care multă timpă a fostă 
la Petersburgă șefulă partidei germano
file. Fostulă canoelară, Bismarck, elice 
în acestă epistolă a sa, că visita esca
drei francese la Kronstadt nu s’ar fi 
întâmplată, decă elă ar fi rămasă pănă 
astădi cancelară ală imperiului germană. 
De când esistă tripla alianță, elă tot- 
deuna a sciută să se păzescă de a atrage 
asupră’șl inimioiția Rusiei. In timpulă 
din urmă însă, de când adecă nu mai 
este elă cancelară, diplomația germană 
a făcută trei greșeli mari. Ou ooasiunea 
esposiției de arte din Berlină a greșită 
diplomația germană prin aceea, că s’a 
apucată să curteze pe Francia și prin 
asta Germania a începută să devină sus
pectă înaintea Rusiei, care se temea, că 
Germania are de gândă să curme in- 
fluința Rusiei la Parisă. Ca a doua gre- 
șelă numără Bismarck publicarea înoirei 
triplei alianțe, er în fine a treia greșelă 
o află în visita împăratului germană în 
Anglia. Acestei visite, <j'oe Bismarck, 
suntă a se atribui manifestațiile dela 
Kronstadt.

— In Turcia ia din c)i în 4i mai mari 
dimensiuni spiritulă de amiciția față cu 
Francia, ceea ce este a se datori în mare 
parte atașatului militară francesă, Berger, 
care împreună ou colegii lui ruși lucrâză 
din tâte puterile în direcțiunea asta. Soi
rea acesta o aduce o telegramă, pe care o 
primesce ,,Koln. Ztg.“ din cercuri bine 
informate din Petersburg. In telegramă 
se dice tot-odată, că în urma acestoră 
tendințe de amioițiă turco-francesă, băr
bații de stată ai Rusiei suntă torte mul
țumiți cu atitudinea actuală a Turciei.

SCIRILE QILEI.
— 27 Iulie (8 Augustă.)

Străiți periculose din causa ooloreî. 
In timpulă din urmă s’au ivită dese ca
șuri de înveninări de sânge, pricinuite 
de nisce străiți colorate. Astfelă nu de 
multă s’a bolnăvită la Berlin o femeiă, 
care de câte va dile umblase cu o straiță 
noua roșiă. Colârea roșiă a straiței ve
nise în atingere cu o mică rană, ce o 
avea femeia la trupă. In urma acesta 
sângele ei se înveninase și acum va tre
bui să ’i se taie ună pioioră ; la oasă 
contrară va trebui să mâră.

* * * *

ale mărei, fata dansa veselă în sala splen
didă iluminată.

** *
Doi ani trecură. Generalulă dă încă 

serate, der plăcută fată, care a întorsă 
mințile la ațâți oficerl, lipsesce, căci co- 
lonelulă, tatălă ei, muri fără de veste 
într’o 4>- După dilele strălucite și vesele 
urmară acum c|d0 triste. Oficerii cei 
mulțl, cari încunjurase-ră pe frumâsa 
fată, se retraseră, fiindcă și noulă colo
nelă avea o soțiă și o fiică, față de cari 
trebuiau să-și arate galanteriile loră. O 
salutau ou negligență pe stradă și apoi 
nepăsătoră treceau mai departe; pentru 
asemenea purtare aveau văduva și or
fana numai un zimbetă amară. Ele mer
geau în parcă, pentru ca să se bucure 
de aerulă călduță de tâmnă și de sârele, 
care auria și mai tare frunzele cele gal- 
bine. Se așezară josă cu hainele loră de 
doliu și ascultau sunetele musicei mili
tare, așa încâtă li-se părea, ca și când 
înoă suntă totă atâtă de fericiți ca și 
mai înainte. Li-se părea chiar că audă 
îndărătulă loră vocea colonelului, care 
(ficea: „Bună 4’ua> dâmneloră, astăcjl 
dau concertă cei dela ală 124-lea, der mu- 
sica nâstră e mai bună.0

Durere, că acestea erau numai vo
cile copiiloră, ce se jucau pe ârbă. Mama

Nenorocire in timpulu esercițiului. 
Din Raabă se scrie: „In decursulă in- 
specțiunei mai multoră regimente de hu
sari de archiducele Francisc Fer
dinand d’Eeste, s’a întâmplată o neno
rocire. La ună escadronă de husari a 
căcjută ună cală și peste elă au mai că- 

(jută î 'că șese husari. Ou ocasiunea a- 
câsta se împlântă sabia soosă a unui re
crută în fața husarului Bolek și lă stră
punse cu totulă. Neferioitulă, care-și mai 
frânsese încă și mânile și piciore, fu 
dusă într’ună spitală, unde a doua cji Ș1 
muri.

* * *
Congresulii orientaliștilorti, ce se va 

ține în 2 și 10 Septemvre, va fi forte 
interesantă. Pănă acum se anunțară 107 
prelegeri din partea învățătoriloră din 
mai tote țările civilisate. Profesorulă 
Meltzl din Pesta va vorbi despre limba 
Țiganiloră din Transilvania.

* * *
învățătorii „bravă". In cele din ur

mă au găsită și șoveniștii unguri ună 
învățătoră „bravu“. Acesta este rene- 
gatulă învățătoră Deutsch dela șcâla po
porală din Hahot (corn. Zala) despre ca
re spună, că în timpii de doi ani pe cei 
mai mulți copii germâni dela șcâla sa 
i-a maghiarisatU „pe deplină11. Trebue 
că seu învățătorulă Deutsch este ună 
nesdrăvană, sâu că șoveniștii au nebu
nită cutotulă, căci altmintrelea n’ar pute 
crede în astfelă de năsdrăvănii. Posibilă, 
că învățătorulă Deutsch este ună rene
gată ticălosă, căci altmintrelea foile un 
gureșei nu l’ar numi ,,bravă". De-o 
asemenea „bravură" însă pe nemulă nos
tru să lă ferâscă D cjeu!

* * *
Lacrime de crocodilii. Fâia „patrio

tică0 „Szilagy0 din Zelau varsă iacrime 
de crocodilă din causă că se „prăpă- 
descă0 Ungurii văcjândă cu ochii. Mai 
vârtosă și-a pusă ochii codița „patrio
tică0 pe comuna românâscă B ane • 
falău, dicendă oă acestă comună a 
fostă odată locuită de Maghiari, der pe 
Maghiarii aceia pâte i-au mâncată vîr- 
colacii. căci astăcjl prin Benefalău nu mai 
poți găsi urmă de pinteni, ci întregă 
comuna e locuită de Români. Pe Ro
mânii aceștia ar vre acum maghiarisătorii 
să-i prefacă ca prin minune în Unguri; 
sooietatea de maghiarisare Wesselenyiană 
a deschisă în acestă comună ună asilă 
pentru copii și acum ar vre să facă și 
o școlă ungurescă, der pământulă, care 
ar fi potrivită pentru școlă, se află în 
proprietatea bisericei românesc! și epi- 
tropii acestei biserici nu vreu să vândă 
maghiarisatoriloră pământulă de lipsă. 
De-aci provine turbarea foiei ungurescl. 
Pote însă să turbe câtă îi place, căci 
din Români nu voru vede ei Unguri 
pănă-i lumea. ** *

Transferare. Ministrulă ungurescă de 
justițiă. a transferată pe vice-notarulă 
Michailă Russu dela judecătoria oerouală 
din Brașovă, la tribunalulă din locă.

•fi* *
Teatrulu Liliputanilor^, continuă cu re- 

presentațiunile în grădina hotelului cen
trală Nr. 1., cu ună programă fârte va
riată. Publiculă cerceteză forte bine a 
ceste representațiunl. ErI s’a jucată piesa 
„Robert și Bertram0. Mâne, Duminecă, 
se voră da două representațiunl, una la 
5 âre după amătll, er cealaltă la 81/2 
âre. Atragemă atențiunea publicului a

supra acestei interesante trupe teatrale 
de Liliputani.

** *
Fonografii de Edison. Aflămă, că a 

a sosită aici în Brașovă d-lă Palușovsky, 
care posede ună fonografă de Edisonă, 
sistemă nou multă perfecționată. Se va 
putâ vede și asculta numai două 4h0> 
Luni și Marți, înainte de amâ^I dela 
9 — 12 și după amedl dela 3—8 âre, la 
„Hotelă Centrală Nr. l.°

* * *
Circuit! Sidoli va da mâne Duminecă 

ultima representațiune, la care se va pro
duce întregă personalulă, esecutân iă di
ferite figuri gimnastice, dresură de cai, 
ursulă „Petz° ca călăreță, elefantulă 
„Blondin0 ș. a.

0 nouă campaniă de maghiarisare.
Din incidentulu afaserei tea

trului germanii, „patrioții0 din Bu
dapesta veniră la admirabila ideiă, 
de-a înființa unu Kulturegylet cu 
menirea specială, de-a maghiarisa 
tdtă suflarea din Budapesta și de 
a face din acestă capitală unu 
orașu națională maghiară cum n’a 
mai fostă și n’a mai fi.

Spre scopulu acesta s’au pusă 
în circulațiune printre cetățenii 
din Budapesta liste de subscrip- 
țiunl, s’a dată alarmă prin cțiare, 
totu muritorulă din vița lui Ar
pad este provocată a se înrola sub 
stindardulă maghiarisărei, er Co
misiunea pregătitore pentru înființa
rea nouei societăți de maghiarisare 
publică la adresa cetățeniloră din 
capitala Ungariei următorulă apelă 
cu data de 4 Iulie 1891:

„Concetățeni! Capitala Ungariei nu 
este destulă de maghiară. Ea progreseză 
admirabilă, der spiritulă ei națională nu 
merge mână’n mână cu acestă progresă. 
Budapesta este inima țârei, der în acâstă 
inimă pulseză și sentimente străine. E- 
venimentele din dilele din urmă au lă
murită situațiunea într’ună modă sur- 
prindâtoră.

E timpulă, ca să pășimă la fapte. 
Să ne unimă pentru apărarea limbei pa
triei ! Să dămă mâna, că vomă face Buda
pesta cu totulu maghiară! Numai astfeliu 
și numai atunci vomă pute serba cu dem
nitate milenarulă cucerirei patriei, dâcă 
fie-care fiiu alu acestei țeri va fi Maghiarii 
și în privința limbei sale', deârece numai 
unitatea limbei formeză comunitatea cu- 
getărei și a nisuințeloră.

Acâstă problemă patriotică numai noi 
înși-ne o putemă resolva. Să punemă 
în mișcare insa-și societatea! Să influ- 
ințămă nemijlocită asupra concetățeni - 
loră noștri, asupra vieței de tote filele,

căuta să-și ascundă în dosulă 4'aru^u^ 
lacrimile ei. pe când fata se uita în as
cunsă la foștii ei dansatori, cari nu vo
iau să ornai cunâscă. Ea întră acum în 
anulă ală 25 ală etății sale și frumse- 
țea ei atinsă de tristețe devenise și mai 
bătătore la ochi, așa încâtă o puteai 
asămâna ou o flâre, pe care o plâiă mare 
au înprospătat’o și au curățit’o. Voia ei 
bună dispăruse și ea deveni seriâsă și 
modestă și se părea, că se căesce de tre- 
cutulă ei veselă.

Intr'o di în timpulă unui concertă 
de promenadă o surprinse ou deosebire 
unulă dintre oficerii, ce treceau pe di
naintea ei glumindă și zimbindă , pe care 
îlă văcjuse adese-orl la balurile genera
lului stândă retrasă la o ferestră.

— Mamă... mamă... uite... subloco- 
tentulă... <fiS0 ea încetă.

Și elă o observase, căci se făcu pa
lidă, se despărți de camarazii săi și se 
apropia de fată. Mama îndoi repede dia- 
rele și cu ună zimbetă amabilă îi oferi 
oficerului ună scaună.

— Cum, D-ta escl ... O, de multă 
nu te-am văzută, d-le sub-locotenentă, 
suntemă fericite oă te revedemă. . . der 
pardonă, te-am numită, sub-locotenentă 
și observă pe brațulă D-tale trei tresele.

Aoum elă se înroși și povesti, că 

elă în timpă de 6 luni într’o espedițiune 
de răsboiu, după lupta dela Nam-Dim a 
fostă num'tă căpitană, fiindcă erau multe 
locuri vaoante. După aceia fu împre
surată dimpreună cu comandantulă său 
Domine în Tuyen-Kuan. O împresurare 
înfricoșată de 5 săptămâni, în care ar
mata chineză trimetea în focă totă trupe 
nouă... Când lipsa era la culme, elă la 
o nouă înceroare de a răsbi afară 
din fortăreță fu rănită... deodată se aucli 
sunetulă de trâmbițe francese, despresu
rarea se apropia. O fericită âră! Elă 
văclu pe dușmanulă fugindă, tricolorurile 
fâlfăindă, apoi leșină. Starea sa era atâtă 
de seriâsă, așa încâtă după ce fu deco
rată cu medalia de răsboiu, î-lă trimiseră 
în Francia. In decursulă călătoriei să în- 
sănătoșâ atâtă de bine, încâtă la sosi
rea sa în Francia fu pusă pe listă vii- 
toriloră maiori.

Ambele femei tăceau. Mama vedea, 
că elă a întrecută pe camarazii săi cu 
10 ani, și fata îlă găsi omă frumosă cu 
fața lui palidă. Ar fi putută cineva să 
desprețuescă pe ună soldată atâtă de vi
teză, care cu sângele său și-a câșcigată 
fiă-care gradă?

Și elă o privea. Acâsta era vesela 
și caprițiâsa fiică de colonelă ? Devenise 
o altă ființă, pe oare tristeța o făcea de 

o sută de ori mai plăcută. Odiniâră ea 
îi amețise capulă, astăzi însă î-lă făr- 
mecâ. Astfelă și-o representase în țeră 
depărtată: încă totă frumosă și de o 
sută de ori mai bună.

Oohii loră se întâlniră, și ea observa în 
ochii lui atâta adorațiune, încâtă trebui 
să și întârcă privirea. Deârece sera se 
apropia ambele femei se ridicară er ofi- 
cerulă le petrecu pănă la ușă.

In (jiua următâre se întâlni cu ele 
ârăși la ună concertă.

Se așe4â lângă fată, și pe când 
mama își cetea 4’are^e> 01 conversau. 
Tâmna înaintase totă mai tare în natură 
și se făcu frigă ; mergeau la preumblare 
în aleele părăsite ale parcului, prin cari 
tinerii mergeau cu pasă încetă, propriu 
celoră amoresați.

Așa se aprop i luna lui Decembre 
și relațiunile deveniră totă mai intime. 
Dâr din când în când îlă ouprindea pe 
căpitanulă o nelinisce nervosă și într’o 
astfelă de stare, strânse într’o 4*  brațulă 
fetei la peptulă său și cu ochii străluci
tori părea, oă vrea să 4ică : „Te iubescă0, 
totuși tăcu și deveni tristă. Cu câtă se 
apropia mai tare 4iua de anulă nou, cu 
atâtă devenea mai neliniștită; mergea 
desă la Parisă și nu se mai interesa 
atâtă de tare de ele. Să se fi înșelată 
ele âre? Ce se întâmplase? 
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n locuri publice și în sanctuarulă fami- | 
liei. Cine e Maghiară: să maghiariseze! 
Să fimă apostoli neobosiți pe tâte tere- 
nele și la tote ocasiunile. Fiă-care în 
cerculă în care trăesce. însuflețirea nâstră 
să se manifeste în fapte! Cu vorbe su- 
nătore, cu cuvinte deșerte nicl-odată nu 
vomă ajunge la scopă. Avemă lipsă de 
o râvnă activă. Trebue s’o sfirsimă cu 
indiferentismulă generalii. Adevărata iu
bire de patriă nu e domâlă și nu sufere 
a se trece nimicii cu vederea.

Cea mai mare pedecă pentru ma
ghiari sarea Budapestei este pressa germa
nă din looă, care în cea mai mare parte 
n’are destulă sentimentă nici față cu lim
ba, nici față cu nisuințele nostre ba ea 
este cultivătbrea și propagatorea perpe
tuă a spiritului străină. Să ne silimă a 
stîrpi presa germană din lo că. Să nu abo- 
nămii foi germane. Să nu publicămă 
anunțuri în foi germane. Să lucrămă 
cu trupă cu sufletă într’acolo, ca în lo 
curl publice să nu se potă căpăta foi 
germane și interne. Numai dela astfeliu 
de prăvălii se cumpărămă și numai la in
dustriași de aceia să ne comandămu cele 
de lipsă, a cărora firmă, serviciu, corespen- 
dență și socotă este maghiară. La locuri 
de petrecere germane să nu umblămu. Pre- 
tutindenea se vorbimă unguresce și să ne 
silimă, ca fie-care concetățenă ală nostru 
să facă asemenea. Să esterminămă obi- 
ceiulă acela rău, al multora, cari sciu 
unguresce, der cari din comoditate to
tuși preferă să vorbescă nemțesce.

Pentru ajungerea acestoră scopuri se 
înființeză o „Reuniune Maghiară11 (,,Hfa- 
gyar EgyletA.) Deocamdată ea se înfiin
țeză numai în capitală. Membru pâte fi 
ori ce Maghiară cu viața nepătată. Taxa 
anuală de membru elfi. Amănuntele 
se discută și se voră stabili în adunarea 
generelă constituantă, ce se va con- 
chema câtă mai curândă.

Unu faptu nobilu alu junimei.
Eată scrisdrea studenților^ ro 

mâni din Anvers, de care facemQ 
amintire în articululu de fondu. 
Ea este adresată d-lui Georgiu Ba- 
rițiu, președintele Asociațiunei tran
silvane :

Ilustre D-le Președinte!
Societatea studențiloră români din 

acestă orașă, într’una din ședințele din 
Novembre a. t. a hotărâtă în unanimi
tate și cu entusiasmă generală, ca banii 
ce voră inourge din cotisațiunile mem- 
briloră ei, să-i trimită la finele fiecărui 
ană de activitate onor, comitetă ală 
„Asociațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului ro

mână11, pentru ca acela să-i întrebuințeze 
spre scopurile Asociațiunei.

Conformă acestei hotărâri a Societății 
nostre, Vă trimitemă adl prin mandată 
poștală suma de franci 181 (una sută 
optdeol și unulă), aflațl în cassa Societății 
în diua de 19/31 Julie finele anului aces
tuia de activitate.

înainte de a încheia, esprimămă do
rința ferbinte, care de sigură e a tututoră 
Româniloră iubitori de cultura nâmului 
loră, de a vedâ pe părinții și frații noș
tri adunați în numără câtă se pite mai 
mare sub stegulă culturală ală Asocia
țiunei și sprijinind’o pe acâsta din tote 
puterile loră morale și materiale.

Asigurându-Vă că cei ce formămă 
acestă Sooietate vomă fi la vreme totă 
ațâți călduroșl și sinceri spriginitori ai 
Asociațiunei, Vă rugămă, Ilustre D-le 
Președinte, să primiți espresiunea stimei 
nostre curate.

Ai D-V. prea plecați servitori 
Anvers 22 Julie v. 1891.

In numele Societății:
Președintele: Secretară II.:

George Moroianu. Vasile Capșa.

0 propunere
_A_sociațivi.n.ei Transilvane 

pentru cultura și literatura poporalul ro
mână.

Multe cuvinte și forme latinesc! 
suntu păstrate în poporu, de car! 
noi cărturarii n’avemu nici o ideiă.

Așa de pildă, cine ar crede, 
că poporulu din ținutulu Năseu- 
dului mai păstreză pe latinesculu 
mos, ris, în espresiunea: „Lasă-lii 
in pace, căci așa-i este mdrea“ (adecă 
obiceiulă năravulu?)

Aci nominativulu românescu 
more reproduce întocmai, după le
gile fonetice ale limbei românesc!, 
pe acusativuld latinescu morem, 
elidându desinența m și schim- 
bându ne o accentuată în o, când 
este urmatu în ceealaltă silabă de e 
seu ă.

Totu în acestă timpu pe 
lângă vorba berbece poporulă 
mai întrebuiuțeză și arietef care 
reproduce curată pe acusati- 
vulă latinescă arietem. In comuna 
Feldru se $ice (după aserțiunea 
d-lui teologă I. Mureșianu,) unui 
berbece terțiu; va se 4i°ă ®tă for
ma latinescă a numeralului ordi
nală păstrată în poporă, în Jocă

*) Repausatul I. Munteanu, în prefața gra
maticei sale, dice, că ariete se mai întrebuin- 
țeză decă nu mă înșelă, în Banată și Oltenia, 

de propria formațiune română „ală | 
treilea14 (în Moldova și Muntenia 
s’a păstrată în forma anțerțti), după 
cum s’a păstrată primus, a, um, în 
primăvară, verii primarii, cale primară, 
de asemenea și quadragesima înpă- 
resimi. In comuna Zagra (după a- 
serțiunea d-lui lonă Tanco, profe- 
soră la gimnasiulă din Năseudă) 
se 4i°e: „morgii în ruri“, aci ruri 
(câmpă) nu este decâtă vechlulă 
locativă latinescă ruri (ca și domi).

In cele mai multe părți ale 
Ardealului găsimu, înlocă de: „A 
îmbrăca perinele11 (ce se întrebuin- 
țeză în Moldova și Muntenia) es
presiunea : „A invesce (pron. invește) 
perinele“, unde a ivesce reproduce 
pe latinesculă investire.

Cuventulă avanii (poporulă îlă 
pronunță cu ty muiată), pe care 
îlă găsimă în cficerea : Mergi afară, 
avanti“, (adecă înainte, care totă 
din avante derivă, scbimbândă pe 
v în u, și apoi lepădându-lă, schim- 
bândă pe a în â și de aci în i; 
pe urmă compun endu-lă cu pre- 
fixulu preposițională in) reproduce 
întocmai pe latinesculă populară 
abante, avante. Der este întrebarea, 
nu cumva forma acesta s’a impor
tată acum în timpurile mai noue 
de cătră soldații grănițerl, car! au 
fostă prin Italia, fiind-că chiar 
Italianulă are acestă formă?

Resturi de atari cuvinte potă 
se fiă destule în poporă, der cine 
se intereseză se le adune?! Totă 
ce s’a publicată, s’a publicată nu
mai incidentală. Vre-o monografia 
specială a vre-unui graiu locală 
nu s’a scrisă decât de d-nii Frâncu și 
Candrea în însemnata scriere „Ro
mânii din Munții Apuseni/

Eu credă, că datorința de a 
strînge atari urme (în părțile de 
dincdce de Carpați) ar fi a Aso
ciațiunei transilvane, care tocmai 
are de țintă cultura și literatura 
poporului română.

Der se va cțice, de sigură, că 
lucrulă este imposibilă, seu, în 
casulă celă mai bună, că este 
forte anevoiosă!

Decă ne gândimă înse bine, pu- 
temă să găsimă mijloculă de a 
satisface acestă trebuință, dacă nu 
în totală, celă puțină în parte.

Ideia mea ară fi, ca președin
tele Asociațiunei transilvane împre
ună cu comitetulă centrală să în
sărcineze pe comitetulă fiecărui 
despărțementă, ca să rdge pe mem
brii preoți și învățător! din satele 

fiecărui despărțementu, ca fie-care 
se adune din sătulă seu cuvintele 
și să le transcrie cu ortografia fo
netică, întocmai după pronunțarea 
locală; er să nu caute a-le da o 
formă literară și a-le scrie cu orto
grafii etimologice, căci atunci n’au 
nici o însemnătate filologică.

Totă în modulă acesta s’ar pute 
aduna multe poesii populare, po
vești și deosebite credințe de ale 
poporului.

Lucru naturală, că și comi
tetele despărțeminteloră, spre a sti
mula pe preoții și dascălii noștri 
la munca acesta, ar’ trebui să pu
blice concursuri pentru atari lu
crări.

De o camdată colecțiunile aces
tea s’ar pute publica prin jurnale, 
pe urmă, când despărțemintele ară 
dispune de mijldce, le-ară tipări 
în broșuri separate. Ca călăuză 
pentru aceste culegeri ași reco
manda „Chestionarul11, pe care l’a tri
mis d-nulă Hașdeu, în cele mai multe 
părți locuite de Români, înainte 
de a începe la publicarea marelui 
dicționară întitulată:

„Etymologicum Magnum Ro- 
maniae1'.

Romulus lonașcu.

Adunarea generală a „Reuniunei în- 
vețătoriloru români seiăgienT.

Selagiu, Iulie 1891.

Reuniunea învețătoriloră români să- 
lăgienl șl-a ținutei adunarea generală din 
ă3tă anii în oomuna Orța de susă la 6 
Iulie st. n., unde la 9 6re a. m., oorpulă 
învățătoresoă, adunată în numără fru- 
mosă, a luată parte la serviciulă divină 
în biserica gr. cat. din loch, la care a 
pontificată însu-șl președintele Reuniunei 
Rev. D-nă Vicariu Alimpiu Barboloviciu, 
însoțită de 3 preoți. Răspunsurile dela 
s. liturgiă au fostă escelentă eseoutate 
de corulă plugariloră români din Ba- 
sescl, sub conducerea d-lui învățătoră
I. Chira.

După s. liturgiă, Rvd. D-nă Vioariu, 
ou darulă prea frumosă ală arătărei sale, 
a ținută o vorbire poporului credinciosă 
despre mărirea casei lui Dumnezeu, în- 
demnândă pe poporenl, oa în celă mai 
scurtă timpă să se silesoă a-șl ridica o 
biserică nouă în loculă oelei veohl și de 
totă slabe și întunecâse.

Ședința primă s’a deschisă la 11 
ore prin o frumosă ouvântare a preșe
dintelui, după care vice-președintele, Dlă 
Andreiu Cosma, a raportată despre eseou- 
tarea unora din decișiunile aduse în 

In 31 Decemvre era pe la 6 6re și 
elă încă nu venise. Văduva oetea fâia 
de sera, care conținea înaintările din ar
mată. Deodată se înroși și soose ună 
strigătă:

„Elă e numită ! S’a făcută maioră !
In același momentă se aucjiră afară 

pași repecj.1: ușa se deschise și celă cu 
nerăbdare așteptată întră înlăuntru. Elă 
surîdea, mama îi întinse brațele :

„O, iubitulă meu fiu!,.. Acesta ți-a 
făcută D-tale atâta nelinisce !“

Elă se întorse în consoiința de sine 
spre fată și c|ise:

„Domnișoră, îți pună acumă viito- 
rulă meu la pioiorele d-tale, Teiubesoă; 
vrei să fi soția mea?“

Ea îngălbini aducându-șl aminte de 
prima corfă ce i-a dată și dedrece 
se gândea la tote câte făouse acestă 
bravă bărbată, pentru oa să merite feri
cirea sa, întinse mâna, îșl recjimâ ca- 
pulă pe peptulă său și plânse de bucuriă.

------------- C.
UFoesii poporale.

Culese din poporă.

La orașă bolduri închisă
Este-o floricică scrisă,
E scrisă pe lemnă de bradă
O’ală meu drăguță nu-i în sată;
Nici în sată, nici în orașă,

Nici la șcdla oea din Blajă; 
Der l’așl da ia mănăstire 
Nu mă ’ndură că’i prea subțire 
Le pare rău la copile.

*
Dusus’o bădița dusă 
Pe valea Bistriți’n susă, 
Nu s’o dusă să nu mai vie, 
Că s’o dusă să ’nvețe-a scrie; 
Scrie două, trei rânduri 
Nu mai pote de gânduri.

*
Colo’n țară ’ntre hotară 
Este-ună nucă ou frunza rară, 
Mai în josă la rădăcină
Cânt’o pasăre străină, 
Vine cuculă și-o întrâbă 
Ce cânți păsărică, dragă ?
— Cum fooulă nu mo’i oânta 
C’a murită biata mama, 
Tata încă s’a ’nsurată 
Rea maștihă mi-a luată ; 
Când mă chiamă să mănânoă 
Esă afară și totă plângă 
Eu dâcă m’oi mânia 
Moiu duce cu oucu ’n țeră 
Și-oiu bea sânge de oatană 
Și-oiu trăi ca oea ou mamă

*
Când mă ducă pe ulicioră 
Ca puiuțu-să printre cioră,

Unde două se ’ntâlnescă 
Totă de mine vorovescă; 
Vorbdscă că nu îmi pasă 
Nici-să hîdă, nici frumosă, 
Că-să roșă nerumenită 
Și-să albă nesoponită.

*
Mă duseiu pe vale ’n susă 
Ca puiuțulă printre urși, 
Puiu-a (fisă, oă m’a lua, 
Mam’a (fisă că uu m’a da 
Pâa’a topi cânepa
Cea de vară și de tdmnă, 
Să mă ’mbrace ca pe-o domnă.

*
Ruj mălină de sub cetdre 
Nu ești ba e ruptă din sdre 
Să-ți fiu ție rugătore, 
Că și-a seră ml-am aflată 
Unu ’n rîtă și unu ’n prundă, 
Unu ’n drumulă celă făcută 
P’acela l’am cunoscută 
C’a fostă omă din sătulă meu 
Să mi-lă țină Dumnecfeu.

*
Când e omulă tinerelă 
Să legă dorulă de elă, 
Der decă îmbătrânesce 
Și dorulă ’lă părăsesce.

*
Trimis’a ’mpăratulă carte

La fetele de pe sate 
Să nu porte struță de flori 
Că nu le rămână feciori, 
Nici petele de mătasă
Că prea multă sânge se varsă, 
Să nu porte niol mărgele 
Că-i destulă amară și jele.
Nici feoiorii pe la jocă 
Să nu pdrte rujl în clopă;
De trei luni suntemă în focă.

♦

Frunzuliță, frunzuliță
Am avută trei mândruliță 
Una ’n delă, și alta ’n vale, 
Una ’n ulița cea mare, 
Cea din delă că m’a lăsată, 
Cea din vale m’a uitată, 
Cea din ulița oea mare 
Nici grija mea nu o are.

*

Bate-mă Ddmne, să moră 
In brațele oui mi-i doră;
Bate-mă Domne să zacă 
In brațele cui mi-i dragă.
Eu cu doră, badea ou doră, 
Trebuin-e-ară ună doftoră; 
Doftoră să ne leouescă, 
Dorulă să ni-lă potolescă.

Din juruld Betlenului
culese de

C. R.
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adunarea din anulă trecută, precum: 
provederea tuturoră șcdleloră din Sălagiu 
cu tdte protocdlele recerute ; provederea 
școleloră peste totă în uniformitate cu 
tote oărțile și manualele de învățământă 
și cu tdte caetele de caligrafiă, aflătdre 
în librăria Ciurcu din Brașovu; apoi 
provederea învățătoriloră cu spesele de 
călătoria și cărăușiă la adunarea gene
rală și la celea două adunări filiale de 
peste ană cu o sumă de 10 fi. solvită din 
banii șcdlei, ori ai bisericei.

0 hotărîre însă din cele mai pon
derase din câte s’au adusă în adunarea 
anului trecută, nu s’a dusă în îndepli
nire ; anume: impunerea catechisărei și 
a propunerei religiunei în șcdlele ndstre 
confesionale prin catecheții naturali, așa 
precum pretinde legea școlară, regula- 
mentulă școlară, și chiar și ordinațiunile 
guvernului diecesană școlară.

Asupra aoestui punctă au urmată 
discursuri înflăcărate și fdrte la locă. 
Membrii reuniunei oerură ca în viitoră 
presidiulă prin intervenirea Măritului Or- 
dinariată Diecesană să silescă pe preoți, 
ca să ia asupră-șl propunerea religiunei; 
Ven. presidiu s’a și îndatorată a face 
acesta.

Totă în ședința primă s’au alesă a- 
numite comisiunî, anume: pentru scru
tarea cassei reuniunei, pentru incassarea 
de taxe și inscrierea membriloră noi, 
pentru critisarea propuneriloră de probă, 
pentru referarea despre esposițiune și 
pentru susținerea ordinei. După acestea 
s’a dată cetire raportului generală des
pre activitatea reuniunei din anulă es- 
pirată, și despre activitatea celoră 13 
cerourl filiale și a comitetului centrală.

Acestă raportă s’a cetită prin ra- 
portorulă Reuniunei, d-lă V. OlteanuBun- 
gărdenulu și din elă s’a putută pe de
plină informa ori și cine despre starea 
și activitatea lucrăriloră bune ori rele în
deplinite din partea celoră 13 cercuri și 
a comitetului centrală. Raportulă a fostă 
lucrată cu mare zelă, pentru care oste- 
nelă raportorulă merită laudă și recu- 
noscință din partea Reuniunei. Averea 
Reuniunei constă din 3204 fl. 68 cr., 
durere însă că suntă prea multe taxe 
neplătite.

Ședința I s’a ridioată la 3 dre p. 
m. când a urmată ună prândă comună 
la masa confratelui învățăt. Ioană Tă- 
mășianu, a căruia familiă nl-a îndatorată 
multă prin jertfele și ospitalitatea mani
festată față cu noi. La masă au luată 
parte peste 70 persdne, învățători și 
preoți. S’au rostită frumdse toaste din 
partea d-lui președinte, a d-loră Vasiliu 
Cristeă, V. Olteană, A. Cosma, N. Lis- 
cană (pentru fostulă v.-președinte Gr. 
Trifu și pentru d-lă Vasiliu Petri.)

După prândă s’a începută a doua 
ședință, unde mai întâiu s’au ținută 
două propuneri de probă: a) Din scrip- 
tologiă, tractarea și desvoltarea sunetului 
g și derivarea lui în ge, gi ținută de 
învăț, Gavrilă Jffossu cu ună succesă lău
dabilă ; b) Din istoria patriei despre 
unirea Unguriloră, propunere practică 
ținută de tînărulă învăț. Alexiu Fedorca 
din Șimleulă Silvaniei ou ună succesă 
forte bună. După propunerile acestea, 
au urmată raportele diferiteloră comi- 
siunl. Mai bătătore la ochi au fostă re
ferarea comisiunei despre esposițiune, 
din care s’a văzută, că în tractul Oarței, 
unde a fostă și adunarea, numai învă
țătorii din 3 comune și-au presentată la 
esposițiune scrisorile de probă, pe când 
din alte tracte străine s’a vădută o 
sumă însemnată de scrisori forte fru- 
mose.

La 7 ore sera s’a ridioată ședința 
printr’o vorbire forte căldurosă a d-lui 
președinte. Adunarea pentru anulă vii
toră s’a hotărîtu a se ține în Ou- 
riteu.

Tinerii învățători și câțl-va studențl 
au arangiată și cu ocasiunea acesta și o 
petrecere colegială cu jooă, la oare și-au 
petrecută până în cjiorl de di.

Ună membru ală reuniunei.

Deschiderea „Internatului Pave- 
lianu“ în Beiușil.*)

*J De naționalitate însă ? — Credemu, că 
numai Români. — Red.

Oeea-ce pururea neuitatulă întâi în- 
temeiătoră ală gimnasiului din Bdiușă, 
ferioitulă de piă memoriă Episoopă gr. 
cat. ală Orădii mari Samuilă Vulcană, 
a prevădută cu ochii săi profetici în li- 
terile Sale fundaționall din 2 Iuliu 1836 
(sub p. 3 lit. h), sa realisată în aceea-șl 
di de 2 Iuliu ou 55 ani mai târziu.

A fostă o deosebită fericire pentru 
Prea venerații membrii Capitulări și pen
tru întregulă S. Consistoră, când Prea 
sânția Sa Esoelentissimulă Domnă Epis
oopă fundatoră rostise cuvintele, cari să 
voră păstra în inimi din generațiune în 
generațiune. „Internatulă Pavelianu de 
lângă gimnasiulă sup. gr. cat. din Beiușu 
se va deschide cu începululă anului școl. 
in 1 Sept. 1891.“

De odată cu restaurarea și mărirea 
edificiului gimnasială, Prea sânțitulă 
Domnă Episcopă-Patronă concepuse fe
ricita ideiă de a ridica pe lângă Insti- 
tută ună Internată ou menirea să tindă 
adăpostă unoră talente ivite din timpă 
în timpă în sinulă poporului nostru cople
șită de miseriă. încă din 1888 zidulă s’a 
terminată, în 1889 rechisitele de mobi
liare s’au procurată, și ăstă ană se dau 
tdte destinațiunii loră. Și de-oreoe edi- 
ficiulă cu ună frontă la strada principală, 
cu altulă de cătră Valea Nimăeșciloră, 
pe ală căruia țărmă este zidită, nu pu
tea să cuprindă mai mulțl, decâtă 60 — 
70 tineri, Prea sânțitulă Domnă Epis- 
copă-Fundatoră îngrijată multă de eres- 
oerea tinerimei, cu marinim6sa-i libera- 
litate a lăsată, ca partea edificiului de 
cătră Vale să se mai lungescă cu 20 
metrii, completând^ astfeliu Interna- 
tulă cu două sale mari în etagiu, totă 
atâtea în parteră, și în suterenă cu scaldă 
pentru băieți.

Păreții suntă deja ridicați, în cu- 
rendă va fi pusă și aooperișulă. Când 
și acestă parte va fi dată destinațiunii 
Sale, Internatulă va pute cuprinde 80— 
100 tineri și mai bine.

Folosele internateloră nu se potă 
trage la îndoelă. Dovadă suntă ‘semina- 
riele și oonvictele realisate pe lângă 
gimnasii în tote unghiurile mai însem
nate ale țării. Necesitatea Internateloră 
în modă prea eclatantă s’a dovedită prin 
ridicarea de ourendă a Internatului 
„Franciscă - Iosefină“ lângă gimnasiulă 
oat. regescă din Budapesta pentru bă
ieții bărbațiloră de rangă și cu averi.— 
Și decă unii, cari dispună de mijldoele 
abundante, cărora li stă în putință a 
oresce pe fii loră în cele mai distinse 
case, nu se feresoă, oi chiar din contră, 
dorescă a se folosi de avantagiele Inter- 
nateloră, ce să cjieemă despre părinții, 
cari dispună de mijloce mai modeste, 
ori suntă lipsiți cu totulă ? întru ade- 
vără, părinții, cari suntă fericiți a-șl 
aședa copiii în Internată, se potă de
părta ou acea inimă liniștită, că în lo
cuia loră au lăsată părinți, cari îșl țină 
de cea mai sântă chiămare și dato- 
rință a griji de fiii loră în tocmai ca 
dânșii.

Der Internatele au folosulă loră și 
pentru instrucțiunea gimnasială. Tinerii 
de sub conducerea îngrijită din Inter
nată, în privința purtării potă să ser- 
vescă de modelă celorlalți tineri esternl, 
er cu diligința loră presupusă deșteptă 
rivalitate nobilă între sine și față de 
oeialalțl tineri, ceea ce nu pote fi în de- 
favorulă instrucțiunii.

Institutele ndstre oulturall tote suntă 
tinere. Internate pe lângă șcdlele medii 
avemă prea puține. Celă mai vechiu este 
Seminarulă domestică gr. cat. din Ora
dea-mare, întemeiată de regele Aposto- 
lioă Leopoldă II în 1792. A urmată în 
a doua parte a secuiului presinte Fun- 
dațiunea Zsigăenă pentru tinerii români 
gr. or. în Oradea-mare, Seminarulă gr. 
cat. lângă gimnasiulă din Blașă, Inter- 
natulă Româniloră MarmațienI din Si- 
getă și în urmă ăstă ană, „Internatulă

*J Celelalte foi sunt rugate în interesulU 
comună a reproduce acestă publicațiune.

Paveliană“ lângă gimnasiulă gr. cat. din 
Beiușă.

Nimioă nu pote oaraoterisa mai evi
dentă modestia evangelioă a generosului 
fundatoră ală aoestui așeefămentă im
portantă, decâtă laoonicele cuvinte ale 
Cerculariului cătră Clerulă gr. oat. de 
Oradea-mare din 2 Iuliu 1891 nr. 1496 : 
„Se notifică Frățieloră Vâstre, cumcă In- 
ternatulă din Beiușă fundatu prin Noi, amă 
decisă a-lă deschide cu începutulă anului 
școlasticu viitoru 1891/92 de-ocamdată cu 12 
alumni, susceperea cărora pentru astă-dată 
amu concreqțut’o M. On. Frate Ioană Bu- 
teană, directoru gimn., pe carele totu-odată 
l’am denumită și constituită de Rectoru ală 
Institutului memorată, numită după nu
mele nostru ca fundatorii „Internată Pa
velianu?.

Nimică mai multă !
Amăsurată acestora la celea 12 lo

curi fundaționall îșl potă înainta recur
surile loră la Rectorată pănă în 20 Au
gustă a. o. în linia primă tinerii gimna- 
siști ori normaliștl gr. cat. din Diecesa 
Orădii-marI, în linia a doua, cei din ce
lelalte diecese gr. cat. române din țeră. 
Recursurile voră fi a se ajusta cu testi
moniu școl. din anulă decursă, atestată de 
paupertate edată de antistia comunală și 
vidimată de preotulă ooncernentă. Bă
ieții din șcdlele sătescl, cari ară dori să 
useze de beneficiulă Internatului, au să 
producă despre talentulă loră atestată 
subsorisă de învățătoră și preotulă con- 
cernentă, oa directoră ală șcdlei sătesol, 
vidimată și de protopopulă traotului.

Afară de cei 12 tineri susținuți din 
fundațiune, se voră primi în „Internatulă 
Paveliană“ de-ocamdată 40—45 tineri 
cu soluțiune lunară de 12 fl., său 120 fl. 
pe anulă întregă școl. Acești internați 
cu plată potă să fiă tineri de orl-ce 
confesiune*),  der necatolicii, amăsurat Sta- 
tuteloră Internatului, pentru uniformita
tea în crescere și cu deosebire pentru 
evitarea de ori ce certe religionare, au să 
învețe studiulă religiunei la olaltă cu ti
nerii gr. cat. și a lua parte cu denșii la 
tote esercițiele s. religionarl permițen- 
du-li-se în sărbătorile împărătesei a as
culta S. liturgiă în bisericile loră pro
prii, precum și a se mărturisi și cumi
neca la parochulă de confesiunea loră. 
Pentru acesta însă se va recere nu nu
mai învoirea părințiloră, oi și conce
siunea espresă a superioritățiloră bise- 
riceșcl respective.

Suma do 120 fl. se va răspunde în 
două rate înainte, rata I îndată la pri
mire eră a II cu terminulă pănă la finea 
lui Ianuarie.

Alte condițiuni voră fi următorele :
1) Părințiiîșl-voră arăta Rectoratului 

dorința, de a-șl așeeja băeții loră în In
ternată pănă la 20 Augustă st. n.

2) In Internată se voră primi numai 
tineri sănătoși. De acea pe timpulă în- 
scrieriloră la gimnasiu, în cȘilele cele 
din urmă ale lunei Augustă toți inter
niștii alumni ori solvențl voră fi visi- 
tațl de mediculă Institutului.

3) Interniștii au să fiă provăduțl de 
aoasă cu 6 său celă puțină cu 4 părechl 
de schimburi, cu 6 năfrămi de busunară 
și 2 la gâtă, cu o saltea seu sacă de 
paie, ou 4 fețe albe de pată (lințole de 
așternută) și cu alte 2 de acoperită 
patulîî, cu 2 perinl și 4 fețe de perini 
ou ună țolă seu ou o plapomă, cu 4 
șervete și 4 ștergare, 4 perechi de cio
rapi său obiele; apoi cu 2 părechl de 
călțuni, 2 peptenl unulă rară și altulă 
desă : perii de vesminte; și de călțuni, cu 
două părechl de vesminte unulă de veră 
și altulă de ernă. Tdte obiectele de spă
lată voră fi a se însemna de aoasă cu 
inițialele său cu numele întregă ală ele
vului respectivă,

4) Părinții său tutorii nu voră în
credința banii tineriloră, ci tote lipsele 
de vesminte, de cărți și alte rechisite se 
voră acoperi pe oalea superiorității In
ternatului.

5) Interniștii cu toții se voră bu
cura în Internată de următorele emolu- 
mente: a) locuință comodă și sănătăsă 
provăcjută cu tăte cele de lipsă : &) în
călzită, spălată și luminată c) viptu, și 
anume pentru dejună ună pătrară de 
lapte caldă ori supă de chimină, la prân4ă 
3 feluri de mâncări, săra la cină două, 
Dumineca și sărbători la amădădi 4 fe
luri, d) medică și medicină pentru cei 
morboșl e) scaldă de două ori pe lună.

Alte inform >țiunl părinții său tutorii 
voră pută lua dela superioritatea Inter
natului.

Beiușă, 4 Augustă 1891.
Ioană Buteanu.

rectoră ală „Internatului Paveliană“.

Esamene la sate.
Din districtulu Ulpiei Traiane, Iuliu 1891.

Dedrece din ținutulă Hațegului,— pu
rurea memorabilă în vieța poporului nos
tru, de carele suntă legate reminiscin- 
țele cele mai mândre ale unui trecută 
gloriosă, — nu a străbătută nici o faimă 
în publică despre starea învățământului 
poporală și despre mișcarea intelectuală 
din acestă leagănă ală Românismului; 
binevoiesoe, D-le Redactoră, a primi în 
colănele prețuitei „G-azete“ raportulă ur- 
mătoră despre starea șcăleloră, a învă
țământului și despre decurgerea esame- 
neloră publice din districtulă pfotopo- 
pescă ală Ulpiei Traiane.

Acum, când ne aflămă în ajunulă 
adunărel generale a Asociațiunei Tran
silvane și frați de ună sânge și de o 
simțire îșl voră da mâna în opidulă Ha- 
țegă peste altarulă culturei generale ro- 
mânescl, ca să insufle vieță, să dispună 
cei chiămațl la o lucrare comună mai 
energică și mai respicată întru ridicarea 
culturală a poporului, — acestă raportă 
cu atâtă mai multă va înteresa pe ma
rele publică românescă, ou câtă înflori
rea școleloră și prin acesta cultivarea 
poporului sătenă și educațiunea genera- 
țiunei tinere este problema cea mai su
blimă a Asociațiunei transilvane.

I. In acestă districtă protopopescă, 
carele cuprinde 14 parochii matre și 3 
filii, cu o poporațiune românescă de 
11,769 suflete după recensiunea anului 
acestuia: (străini 425), se află 9 școle 
confesionale române gr. cat. și 2 șcdle 
de stată, în Pesceana și Zaicăniu. Prunci 
obligați la șcdla de tote cailele (6 —12 
ani) în anulă școl. 1890—91 au fostă 
1056, dintre cari au frecuentată șcdla 
700; dela 12 — 15 ani au fostă 415, din
tre cari au cercetată șcdla peste 200 
elevi. Diferența numărului între copiii 
obligați și frecuentatorl ai școlei de tdte 
cjilele se esplică mai cu semă din trista 
împregiurare, că unele comune mărgi
nașe, precum Ohaba-Sibișelu, Valea De- 
lină, RîudemorI, Ostrovelă și Bucova 
parte din causa traiulului rău, parte din 
alte influințe climatice, dau ună contin
gență însemnată de prunol defectuoșl și 
prea debili, prin urmare neapțl de școlă, 
precum acesta apare din conscrierea 
oficidsă. Ou privire la șcdla de repeti- 
țiune, acestă diferență e și mai mare din 
causă, că fiindă oomunele situate la po- 
lele munțiloră, tinerimea mai adultă se 
ocupă cu păzirea viteloră — ramulă 
principală ală subsistenței, — prin ur
mare cercetarea șodlei adesea e împe- 
decâtă.

Totuși pe lângă o stăruință mai e- 
nergică și pe lângă o îndemnare mai se- 
riosă din partea preoțiloră ca directori 
școlari s’ar pute câștiga ună resultată 
ou multă mai bună, ceea ce în intere- 
sulă culturei generale nu se pote îndes
tulă recomanda. Din nefrecuentarea șcdlei 
repetiționare resultă apoi faptulă întris- 
tătoră, că partea preponderantă a tine
rimei școlare care a trecută peste 
anii obligatori la cercetarea șcdlei de 
tdte după puțini ani a pier
dută chiar cunoscințele elementare ale 
învățământului, decum să-și mai lăr- 
gdscă cele însușite în șcdlă prin repe- 
țire și deprindere mai îndelungată.
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In fața acestei împrejurări nu e 
mirare, oă adeseori se audti graiuri în 
poporii despre urmele neînsemnate ale 
instruoțiunei școlare în tinerimea adultă, 
deși acestă stare în prima liniă provine 
din vina poporului.

Preste totO, freouentările au fostă 
regulate și pedepsiri pentru negligință 
nu s’au întâmplată mai de locă. La a- 
câstă stare îmbuoutătdre au contribuită 
multă învățătorii, cari peste totă au 
sciută sădi în inimile părințiloră interesă 
viu pentru școlă; eră asupra eleviloră 
tractarea afabilă și prevenitore, înoura- 
giarea și sporiulă obținută au influințată 
nespusă mai multă, decâtă orl-ce forță 
ce s’ar fi aplicată. Acestă interesă viu, 
escitată în inimile poporului, îșl află es- 
presiunea cea mai fidelă în frumosele și 
oorăspăntjStorele edificii școlare, ce se 
află în acestă districtă , eră ifluința bine- 
făcătdre asupra eleviloră apare din re- 
sultitele deplină mulțămițore ale eseme- 
neloră petrecute.

Afară de 2 școle — Valea Deliu și 
Păucinesol, — tote se află în stare buuă ; 
5 suntă olădite din materială solidă de 
petră; 4 din lemnă. Mai vârtosă cele 
de piatră suntă spațiose, construite după 
planuri potrivite și înzestrate în mare 
parte cu reouisitele și manualele de lipsă 
încâtă în acestă privință nu se pbte ri
dică nici o bănuelă.

0 adevărată decore a clădiriloră 
școlare dîn acestă ținută este șcdla din 
Băuțariulă inferioră, terminată și pre
dată învățământului în anulă trecută; 
asemenea potă rivalisa cu ori și ce alte 
școle rurale cele din Clopotiva, Gră- 
dișce și Ostrovulă mare.

Vrednică de totă lauda este alipirea 
poporului cătră caracterulă ^confesională 
românescă ală școlei sale pentru a 
cărui salvare jertfesce totă ce-i stă în 
putință.

Pe câtă de mulțămițore este starea 
clădiriloră școlare și adjustarea loră in
ternă, pe atâtă de îndestulitore este și 
starea învățământului. învățătorii deși sunt 
dotați forte modestă — numai în Gră- 
disce cu 300 fl,, în celelalte comune cu 
200 fl. — îșl împlinescă peste totă da- 
torințele loră cu zelă și scumpătate; 
predarea obiecteloră se întâmplă în mod 
intuitivă și la înțelesă ; ori ce mecanismă 
este eschisă. Prin acesta mintea eleviloră 
nu se obosesce, atențiunea rămâne în
cordată și însușirile mentale se desvâltă 
în ordine naturală, treptată și cu sucesă. 
Salariile învățătoriloră se încaseză din 
repartițiunl, adeseori cu greutăți pro
venite mai multă din causa sărăciei 
poporului, deoâtă din resistență.

II. Decursulă esameneloră a fostă 
următorulă :

1) Băuțariulu inferiorii. Erumpândă 
bubatulă între copiii școlari, învâțămân- 
tulă încă în 11 Aprilie s’a sistată și prin 
urmare esamenă publică nu s’a ținută. 
După protocolulă de frecuentare și după 
constatările făcute cu ocasiunea visitarei 
oficidse a șcdlei, cercetarea școlei a fost 
regulată ; pedepsiri pentru negligență pu
ține; învățătorulă Simionu Câmpeanu a 
desvoltată ună zelă vrednică de laudă 
atâtă în conducerea școlei, câtă și în 
predarea metodică a obieoteloră de în- 
vățământă. Din 78 elevi obligați, au 
frecuentată șoâla 69; mai puțină regu
lată a fostă cercetată șcdla de repeti- 
țiune (din 45 abia 21) și asta, din causă 
că copiii mai mărișori se află mai cu 
semă la munte, de unde arara-orl se 
scobdră acasă. Peste totă, copiii dove- 
descă multă istețime naturală și suntă 
de bună speranță pentru viitoră, numai 
sâ fiă păziți de o greșelă principală a 
părințiloră. Starea șcdlei e îmbucu- 
rătdre.

Băuțariulu superiorii. Esamenulă s’a 
ținută în 28 Maiu înainte de amecjl prin 
învățătorulă Corneliu Jubașiu, teologă 
absolută în presența unui numără fru- 
mosă de poporă. Din 73 obligați, au 
frecuentată șoâla numai 48, din causă, 
că fiindă acdstă comună forte împrăș
tiată, așa oă unii prunci trebue să per- 

curgă pănă la șcdlă 4 — 5 chilometri, 
elevii pănă la 7 ani, oa prea debili și 
mulțl neapțl, au trebuită să fiă scutiți 
dela ceroetarea șcdlei. Cei ce au oeroe- 
tat’o însă au ceroetat’o regulată ; pedep
siri nu s’au aplicată.

O surprindere adevărată plăcută a 
făcută presența Ilustrității Sale prea bu
nului Archiereu diecesană Dr. Victor», 
Mihalyi de Apșia, oarele la re’ntdrcerea 
sa din visitarea canonică, întreprinsă 
într’o parte din ținutulă Hațegului, tre- 
cândă prin acestă comună, oeroetâ școla 
în acestă cji, esaminândă ou afabilitatea-i 
caracteristică și atrăgătore pe elevi din 
dootrina oreștinescă. Deși presența ne
așteptată a Ilustrității Sale cu acestă o- 
casiune sărbătorescă pentru ună moment 
i-a adus în confusiune pe elevi, totuși după 
puțină reculegere răspunseră bine și mul- 
țămiră deplină așteptările Ilustrității 
Sale. In decursulă esamenului se cons
tată, cumoă învățătorulă șl-a pusă multă 
silință atâtă în predarea practioă și 
la înțelesă a obiecteloră, câtă și în men
ținerea ordinei și a disciplinei școlare. 
Răspunsurile clare și sigure ale eleviloră; 
atențiunea încordată asupra întrebări- 
loră, ținuta loră ouragidsă și îndrăs- 
neță au fostă o dovadă nu numai des
pre stăruințele învățătorului, ci și despre 
docilitatea și capacitatea prunciloră. 
De aceea elă a și meritată deplină lau
dele ce i s’au adusă din partea presidiu- 
lui și mulțămitele ferbințl ale poporu
lui asistentă. Starea șoolei e mulță- 
mitâre.

3. Buiova. Esamenulă s’a ținută în 
29 Maiu dela 9 ore dimiueța pănă la 1 
6ră după prâncjă de cătră învățătorulă 
Demetriu Receanu, pe lângă o asistență 
neînsemnată de poporă, cu succesă mij- 
looiu. Din 103 copii obligați și 48 in- 
scrișl s’au esaminată 38. E durerosă, că 
la aoestă școlă, pe lângă tote opintirile 
inspectoratului școlastică confes. nu se 
pote mijlooi o frecuentare regulată, nici 
înzestrarea șcdlei cu rechisitele de 
lipsă, deși comuna bisericâscă e mare 
și în stare bunișoră. Totă așa stă lucrulă 
și cu șoola de repetițiune, pe care din 
38 elevi abia au cercetat’o 20 și și a- 
ceștia puțină regulată. Din astă causă 
și progresulă a fostă puțină mulțămitor, 
pe lângă tote că pruncii suntă vioi și 
înzestrați cu frumâse calități spirituale, 
începătorii în cetire, er cei mai mări
șori în intuițiune și socotă dovediră pu
țină deprindere; răspunsurile mai multă 
mecanice, decâtă la înțelesă ; adese ori 
nesigure și mai multă pe gâcite. Starea 
școlei puțiuă îndestulitdre ; poporulă a- 
rată interesă neînsemnată față de școlă.

4. Clopotiva. Esamenulă s’a ținută 
în 2 Iuniu dela 3—8 6re sera de învă
țătorulă Nicolau Câmpeanu, cu succesă 
de laudă. încă cu o 6ră înainte de so
sirea președintelui, ună publică numărosă 
se adunase în sala spațiosă și frumosă 
decorată a școlei, eră elevii îmbrăcațl 
în haine de sărbătore, așteptau cu ne
răbdare începerea esamenului. Din 131 
elevi obligați și 75 frecuentătorl, se esa- 
minară 69. Deși din cei obligați s’ară fi 
putută sili mai mulțl să cerceteze școla, 
totuși luându-se în considerare sărăcia 
estremă a unoră elevi, parte servitori, 
aceștia au fostă scutiți dela cercetarea 
școlei, mai vârtosă fiind-că aoestă nu
mără pentru ună învățătoră e destulă 
de mare. Răspunsurile peste totă mulță- 
mitbre, ținuta copiiloră corectă, atențiu
nea înoordată, curățenia de laudă, ceea 
ce face onâre învățătorului. Din tote 
obiectele s’a tractată materia întregă și 
la înțelesă; nu s’a putută observa nici 
umbră de mecănismă ; mai cu semă din 
intuițiune și din socotă elevii arătară o 
pătrundere frumosă, ceea ce dovedesce 
capacitatea prunciloră, stăruința și mo
dulă practioă de propunere din partea 
învățătorului. Poporulă îșl manifesta în- 
destulirea; frecuentarea a fostă regulată, 
pedepsiri pentru negligență nu au ob- 
venită, șoola de repetițiune e ținută bine. 
Starea școlei înfloritâre.

5. Grădisce-Brazova-Hobița. La a-

cestă școlă centrală s’a ținută esame
nulă în 31 Maiu, dimineța, de destoni- 
oulă învățătoră Nicolau Trîmbițoniu pe 
lângă asistența unui publică numărosă 
din comună. Sucoesulă a fostă deplină 
mulțămitoră. Din elevii înscriși în nu
mără de 74 s’au esaminată 59. Din co
muna Brazova și Hobița contingentulă 
eleviloră frecuentătorl a fostă prea ne
însemnată, parte din causa depărtărei, 
parte din causa miseriei părințiloră, cari 
nu-șl potă provede copiii cu vestmintele 
de lipsă, la cari se mai adauge încă ne- 
aptitudinea și debilitatea prunciloră, pri
cinuită de traiulă rău și necorăspuncjătoră 
pentru desvoltarea fisieă a acelora. Mai cu 
semă din intuițiune, istoria patriei și geo
grafia răspunsurile fură esaote și potrivite ; 
materia prescrisă pentru singuraticele 
clase (5) s’a tractată în tâtă estensiunea 
și la pricepere, fără ori ce mecanismă. 
Durere, că din causa sărăciei nu se pâte 
aplica ună ală doilea învățătoră, căol 
după numărulă însemnată ală copiiloră 
obligați la școlă aceșta ară fi de lipsă. 
Șcdla de tdte dilele, câtă și oea de re
petițiune mai vârtosă de prunoii din 
Grădiște, a fostă bine oercetată. Pedep
siri nu s’au întâmplată. Starea șcdlei în- 
floritore. (Va urma.)

Ins ciintar e.f
BrașoYă, 19 Iulie s. v. 1891.

Reuniunea femeilor», române din Bra- 
șovii a înființată, după cum se scie, ună 
Internat» cu scopă de a instrui fetițe 
din clasa de mijlocă a societății româ- 
nescl în menagiulu casei, precum și în 
diferite lucruri de mână, ce cadă în 
sfera unei bune econdme.

Reuniunea întreține și subvenționeză 
acestă internată cu o sumă considerabilă 
numai ca să potă primi fetițe cu o taxă 
câtă se pdte de scădută.

In acestă internată se învață:
a) A pregăti totă feliulă de mâncări;
b) A spăla și a călca totă feliulă de 

albituri;
c) A croi și a cose ou mașina totă 

felulă de albituri și vestminte ;
d) A cultiva legumi și
e) Reguli higienice.
Pentru completarea cunoscințelor ă 

câștigate în școlă, s’a introdusă și ună 
cursă din religiă, limba română, ma
ghiară, germână și din aritmetică.

In acestă Internată se primescă fe
tițe române, cari voră fi absolvată celă 
puțină trei clase primare și voră fi îm
plinită celă puțină doi-spre-dece ani.

Tacsa pentru întreținere și instruc
țiune este 12 fl. pe lună, plătită antici- 
pativă.

Fetițe orfane și sărace potă fi pri
mite grătuită în Internată.

Fetițe din Brașovă, cari ară voi se 
petrecă în Internată numai peste di, plă- 
tescă pentru totă instrucțiunea și pentru 
prândă și ojină 8 fl. pe lună, ’

Deorece numărulă eleveloră, ce se 
potă primi în acestă Internată este res 
trînsă, de aceea se învită părinții și tu
torii a se insinua la subscrisa președintă 
celă mai târdiu pănă în 20 Augustă 
st. vechiu.

Primirea eleveloră în Internată se 
va face dela 25 Augustă st. v. încolo.

La primire are să aducă fiă-care 
elevă albiturile și vestmintele necesare, 
precum și așternutulă de pată.

InformațiunI mai de aprope se potă 
lua dela subsrișii.
Agnes Dușoiu Lazaru Nastasi

președintă. actuară.

CARACTERUL^.*)  

Insnșirile caracteriilni 
2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

*) După Smiles-Rudow. A se vedâ Nr. 
161 ală „Gaz. Trans.“ dÎD 1891.

Juneța regelui Iugurtha o des
crie Sallustă astfelă: Frumosă și 
venjosu la trupă, der mai multă 
la spirită, elu nu s’a dat desfrenului 
și lenei, ci se esercita în călărit 
și alergată, pănă întrecu pe toți 

soții săi de verstă. Apoi vena 
lei și alte animale sălbatice între- 
cendu pe toți ceilalți; era dedată 
a lucra mai multă ca toți și a 
vorbi mai puținu decâtă toți.

Pe când însă Iugurtha era pur
tată de spiritulu întregului său 
poporă, Publiu Scipione Aemi- 
liană se arătă și mai mare prin 
aceea, că s’a ridicată cu bărbățiă 
în potriva desfreului și ală luxului 
ce domnia în Roma pe timpulu 
juneței sale, așa că în curendu îșî 
câștigă mare stimă prin modera- 
țiunea și modestia sa. Aceste în
sușiri mai alesă însă cumpătulu 
său, îi păstrară sănătatea, pe care 
era obicinuită a-o întări prin eser- 
cițiile sale la venătbre.

Astfelu omulă harnicu se va 
cresce pe sine prin stricteță în 
contra sa, ca se fiă trezviu și ve- 
ghiătoră; elu va face binele și va 
încungiura răulă, va fi condușii 
de minte, va resista nenorocirei 
și se va lupta în contra ticălo
șiei, va sta ca stâncă întărindu-se 
în credința lui și nu se va obosi 
de a săverși fapte bune; astfelu 
va veni timpulu când va secera.

Și omulu de negoții și de afa
ceri trebue să se supună la re
gulă și la ordine strictă. In ne- 
goțu ca și în vieță succesulă a- 
ternă în gradă mare dela o dis- 
posițiă regulată și dela disciplina 
ce ne-o impunemii, care nu nu
mai că ne face să ne putemu stă
pâni pe noi înșine, ci încă și pe 
alții. Indulgența, împreunată cu 
stăpânirea de sine, netecțesce ca
lea vieței și ne deschide multe 
uși, cari altfelă ară rămâne în
chise pentru noi. Același resul- 
tatu îlă dobendesce prețuirea de 
sine; căci cu câtă se prețuesce 
mai multu unu bărbații, cu atâtă 
mai multu îlu prețuescă alții.

In politică este ca și în ne- 
goțu: disposiția și caracterulu do- 
bendescă mai multă decâtă sim- 
plulă talentă. Celă ce nu se stă- 
pânesce pe sine, n’are răbdare și 
nu pbte să stăpânescă pe alții seu 
să-i tracteze astfelă, cum e de 
lipsă. Când în presența marelui 
bărbată de stată englesă Pitt s’a 
pusă întrebarea, că 6re ce însu
șire este mai de trebuință unui 
primă-rainistru, cfise unulă: „ora
toria^, ală doilea: „sciința", er ală 
treilea cjus®: „energiă la lucru1'; 
der Pitt li răspunse: „nu, dom- 
niloră, ceea ce-i trebue mai multă 
unui primă - ministru este: „răb- 
darea!“ Și răbdarea însemneză tot- 
atâta ca stăpânirea de sine, în 
acesta însă Pitt era forte tare. 
Prietinulă său Rose cp°e, că nu 
l’a vecjută nicl-odată înfuriată. 
Unuia dintre funcționarii săi, cu 
numele Christmus, i-a dată Pitt 
sfatulă, de a nu-șl perde pe câtă nu 
mai este cu putință niciodată răb
darea, de-a nu-o pierde însă nici
decum în timpulă oreloră de ofi
ciu. Acestă sfată l’a găsită nu- 
mitulă funcționară fărte probată. 
Cu acestă răbdare însă, scia Pitt 
să împreune cea mai mare putere 
în gândire ca și în lucrare, pre
cum și presență de spirită.

Răbdarea și stăpânirea de sine 
aducă puterea bărbătescă la per
fecțiune.

Scimă ce a trebuită să sufere 
în casa sa Socrate; căci Xantippa, 
soția lui, a fostă rea și certăreță, 
așa că 4i și nopte nu mai înceta 
de a fi mâniosă și de a se certa. 
Alcibiade într’o c|i mirându-se 
multă de acesta, întrebă pe So
crate, de ce nu alungă o femeiă 
atâtă de rea, er Socrate îi răs
punse; „N’o alungă, pentru că 
prin presența ei mă dedau, a su
porta și alte ocări și vătămări,



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 167—1891.Eagiua 6

tocmai așa cum facti călăreții, cari 
îmblânc|escu mai înteiu caii cei 
mai sălbatici, pentru că apoi o 
isprăvescu mai ușorii cu ceilalți 
cai.“ Este sciutu, că odată Xan- 
tippa din mâniă, pentru că so- 
țulu ei nu răspundea nimicu la 
cuvintele ei de ocară, i-a turnată 
peste capu o 61ă plină de apă 
murdară. Atunci Socrate c|ise li
niștită : „Acuma sciu, că Xantippa, 
nu numai că pote tuna, ci pote 
face și ploiă. “

Pithagoreii se esercitau în modă 
admirabilă în stăpânirea de sine. 
Ei lăsau adecă să li-se aducă o 
masă încărcată cu cele mai fru- 
mbse mâncări și după ce își scăl
dau ochii multă vreme în acestă 
privelisce, lăsau să care bucatele 
totă așa cum au fost aduse, er 
ei se depărtară cu stomaculă golă.

Despre Cesare cj.ise Cicero: Tu 
ai învinsă nenumărate popore săl
batice răsboinice; der acesta nu 
e greu ferului și puterei. Celă ce 
pote însă să se învingă pe sine 
însuși, să-și stăpânescă mânia, să 
fiă moderată în victoriă, celă ce 
pote acesta acela e mai multă 
4eu, decâtă omă.

Și încă cu mult înainte de Cicero 
și de Cesare, regele Ptolomeu a 
dovedită cea mai mare cumpătare. 
Elă nu numai că a lăsată lui De- 
metrios, pe care l’a învinsă, totă 
averea sa, der încă l’a mai cinstită 
cu daruri bogate, cțicendu că elă 
nu părtă răsbăie pentru pradă, ci 
numai pentru gloriă.

De acești bărbați din vechime 
au fost vrednice și femeile. Arria, 
soția lu Paetus, își perdu fiiulu 
ei frumosă și plină de speranță, pe 
când soțulă ei zăcea bolnavă, așa 
că și viața lui era în peri culă. 
Ea orendui înmormântarea așa, 
încâtă Paetus n’a observată ni- 
mică ; de câte ori întră în camera 
acestuia și o întreba Paetus, cum 
îi merge fiului, ea răspunsă: „Dor- 
me lină“. Când însă de durere 
nu-și mai putea reține lacrimile, 
părăsea iute camera spre a’și stîm- 
păra plânsului După aceea să în
toarse la soțulă ei cu o privire 
liniștită, ca și când ar fi lăsată 
durerea afară.

(Va urma.)

îngrijirile ce trebuescfl date copilului 
nou născută.

îndată ce copilulu s’a născută 
trebue a-lă scălda într’o baiă cu 
apă căldicică (camă de 28° grade 
Reaumur) ținendu-i capulă cu mâna 
stângă d’asupra apei. Copilulă se 
nasce în totdeuna acoperită pe totă 
pielea corpului de o grăsime; pen
tru a curăți acestă grăsime tre
bue a-lă unge pe corpă cu untă 
prăspătă seu cu untă de migdale 
seu cu ună gălbenuș! de ou.

După baiă trebue ștersă și în
fășurată într’o cârpă caldă.

Trebue mare băgare de semă 
asupra funiei buricului, decă se 
ține bine strânsă legătura, apoi 
trebue a se înfășură într’o cârpă 
m61e și curată, și a schimba a- 
cestă cârpă în fiă-care 41 în timpă 
de 6—8 (ții0, pană când funia bu
ricului cade. După ce funia buri
cului a căcțută, treăue pusă nu
mai o mică cârpă curată pe bu- 
rică.

îmbrăcămintea copilului tre
bue să fiă câtă se pâte de simplă 
și ușâră și a lă pune în scutece 
curate și calde fără a-lă înfășa, 
căci înfășatulu este fbrte vatemă- 
toră pentru copilă, împedecându i 
desvoltarea și slăbindu-i puterea 
muschiloru.

Copilulă trebue să-și aibă pa- 
tulă seu separată, așecjatu aprbpe 
de mamă și ferită de ori ce cu
rentă, de căldura sobei (cuptoru
lui) și de lumina prea tare. Este 
forte vătemătoră de a culca co
pilulă cu persone bolnăvicidse seu 
bătrâne. Obiceiulă de a legăna 
copilulă este fărte rău și trebue 
dela începută deprinsă fără a-lă 
legăna.

Curățenia este una dintre cele 
mai mari trebuințe pentru buna 
desvoltare a copilului nou năs
cută ; de aceea trebue a se ți
ne copilulă pe câtă se pote de 
curată; atâtu corpulă, câtă și ru
fele și așternutulă. Aerulă din ca
mera, unde șede copilulu, trebue 
curățită în fiă-care 4b lăsându-se 
ferestrile deschise, în care i es- 
timpă copilulă trebue dusă în altă 
cameră

Copilulă trebue scăldată în fiă- 
care 4i în luna întâia, pe urmă se 
pote scălda la două cțile odată în 
apă căldicică, ținendă copilulă în 
scaldă 5—8 minute.

Rufele asemenea trebuescu des 
schimbate, mai cu semă când 
ele suntă ude de urină (udă) și 
altele.

Capulă copilului cere o îngri
jire deosebită, cu atâtă mai 
multă pentru cei ce au nisce 
coji pe capă, care în poporă se 
numesce spurcată; trebue spă
lată bine capulă și unsă u- 
șoră cu untă de lemnu curată seu 
cu untă prăspetu nesărată.

îndată după baia ce i-se face 
copilului iutei după nascere, trebue 
a i șterge gura cu ună petecă cu
rată ; acesta trebue se se facă și 
în urmă, după fiă-care sugere, seu 
decă nu după tăte sugerile, celă 
puțină dimineța și sera.

In urmă trebue culcată copi
lulă în pată pe partea dreptă, der 
nici odată se nu se culce cu fața 
în susă.

La 6 seu 8 ore după nascere 
și după ce s’a terminată atâtă în
grijirea pruncului, câtă și a mamei, 
să se pună copilulă la sînulă 
mamei, ca să sugă primulu lapte, 
care se numesce colastru și este 
urnă bună purgativă (care face e- 
șirea afară) pentru copilă, încâtă 
copilulă după câte-va bre scote 
afară celă dinteiu meconiu. Decă 
însă meconiulă întâr4ie de a eși 
după cum se întâmplă de multe- 
orl, atunci să i-se dea copilului o 
linguriță de siropă de reum (re- 
ventă), seu câteva lingurițe de apă 
îndulcită cu zachără.

(„Foia Diecesană1,1)
Dr Em. Elefterescu.

Pentru copii.
Ursulă și albinele.

1. Ursulă vine mormăindă 
Albinițeloră cerândă,
Să-i dea mierea, c’așa vrea, 
Să se sature cu ea.

— „Ba noi nu, mă, nu ț'l omă da, 
„Că tu n’ai muncită la ea!“ 

(Bis.)

2. —„Ce-ațI 4lsu? —plevă de ni-
[micii!

„Eu sunt mare, sunt voinică!'1 
Răcni ursulă îngâmfată
Și-’n stupă colții și-a’mplântată! 
Aoleo, mă! — ce-ai făcută?
Vai de capulă tău celă slută !

(Bis.)

3. Albinuțele îndrăcite 
Cu-aloru țepe otrăvite 
Dau năval’asupra lui
Și-’lă împungă, de-’lă facă cu- 

[cuiu !
Nu te da, mă, ești voinică; 
Ele-să mici și de nimicu!

(Bis.)

4. — „ Ba suntă mari draci, 
[m’ardu amară — 

„Parcă m’am vîrîtă în jară!“ 
Oftă ursulă, vai de elă! 
Șl-a fugită, ca ună mișelă! 
Nu fugi mă, ești voinică — 
Sfarmă pleva, de nimicu! (Bis.) 

____________ G. C. B.

Din serile de ernă.
Ghicituri*)

*) înaintea a totă ghîcitura se elice : 
„ghîcl ghîcitorea mea“, ori: ciumelei ce-i?“

Am o târlă de gâsce; cea di
nainte cu două înapoi; cea dina
poi — cu două înainte; cea din 
mijlocă — una înainte, una înapoi, 
Câte gâșce amă?

*

La tătă casa — fune trasă.
(•BepO)

*

Găină creță 
La domni pe mesă.

(•lunSnjțg)
*

Susă bată dobele 
Josă cadă negurile.

*

Botă tărcată
In câmpă aruncată.

(•spdje^)
*

In tătă casa muiere grâsă. 
(•QpuoțdnQ)

*

Ce măre în carne.
(•țisiB țijao țipuej)
*

Ciumeliga liga 
Ea îți legă limba

(•■Beqjoyj)
*

Am o poiată cu șepte iepe su- 
repe ; una-i cu cădă, celelalte tăte-su 
curte

(•■BȚBdof iă ejaqrd ‘Qjnioqdug)
*

Calulă pe 6iă, oia pe lemnă, 
— lemnulă sbiară, ăia cântă, ca
lulă tace.

(■Bjeqeo ță Buniqs ‘țțțnojy)
*

Am o poiată, — în ea ună 
taură vânetă, trupulă încape pe 
ușă, cornele ba.

(•Piniepeijs)
*

Strîgă Barna dela munte, 
Să se strîngă boii ’n curte.

(•Qjnțodoțo)
*

înaltă ca casa, verde ca mă- 
tasa; în totă creoga ou, în totă 
oulă puiu.

(•Bonn ii țițnonjșj) 
Aurite în Betfia.

Koevari.

MULTE ȘI DE TOATE.
Canibali civilisați. <

La 10 Iulie n. o. a prinsă poliția 
din Salinasă (ună orașă în Brasilia) o 
bandă, de ucigași, cari se hrăneau cu carne 
de omă. Capulă bandei acestoră felă de 
canibali civilisațl se numesce Vierra. Re- 
dactorulă diarului „Cida de Leopoldinaw 
ce apare în Salinas, a intrată în închi- 
săre la Vierra, cu care a avută o con- 
versațiune de următorulă cuprinsă:

— „Adevărată este, că d-vostră vă 
hrăniți cu carne de omă ?“ întrebă Re- 
dactorulă.

— „Se’nțelege, că-i adevărată! — 
răspunse Vierra cu sânge rece. „Butoiele 
pline cu carne de omă, sărată, pe cari 
le-au aflată polițiștii în pivnița mea, potă 
să te convingă despre acâsta. Eu și 
amicii mei Basilio și Leandro, precum 
și ceilalți soți ai mei, săptămâni în- 

tregl ne-amă hrănită numai cu carne de 
omă.

— „Și ce v’a îndemnată să faceți 
acâsta ?“

— „Poftimă, lucru mare!.... Apoi 
amă făcut’o din simpla causă, că carnea 
de omă are ună gustă minunată. De- 
altmintrelea amiculă meu Leandro ne-a 
îndemnată mai înteiu, ca să mâncămă 
carne de omă. într’o di elă ne-a invitat 
la prânejă, pe care-lă gătise din cada- 
vrulă unui copilă, ce-i murise. Ml-a fostă 
fome și am mâncată. La câteva cjile 
după aceea am tooată în capă pe o fe- 
meiă bătrâDă, ce o aflasem durmindă 
la o margine a drumului. Acesta a fostă 
primulă omoră, oe l’am comisă cu sco- 
pulă de a mă hrăni cu carne de omă. 
La ospățulă dată din cadravrulă aoestei 
femei am invitată pe amicii mei Leandro, 
Basilio și Pedrillo. Cești doi din urmă 
vaniră cu neveste cu totă și astfeliu 
ne-amă ospătată toți împreună. Mai 
târefiu am ucisă pe ună omă cu numele 
Simplisio și curândă după acesta am 
ucisă și doi fii ai acestuia. Petoțli-amă 
consumată. După acâsta însă veniră vre
muri grele peste noi, de ârece fu alar
mată poliția. In strîmtorea acesta amă 
fostă siliți se tăiămă pe nevasta lui Ba
silio și după ce amă mâncat’o și pe a- 
câsta, veni rendulă la Basilio pe care 
încă l’amă ucisă. Din acesta însă abia 
amă mâncată jumătate în tovărășiă cu 
Leandro, când etă că dete poliția peste 
noi și ne curmă traiulă celă bună.“

Istorisirea acâsta îngrozităre conține 
purulă adevără deârece în faptă tocmai 
așa s’a întâmplat, că polițiștii deteră peste 
înfricoșații canibali tocmai înmomentulă, 
când aoeștia mâncau din carnea lui Ba
silio. Partea, ce nu era încă mâncată, o 
aflară sărată, tăiată în bucăți și așezată 
într’ună butoiu. Vierra, acestă înfricoșată 
monstru omenescă, spuse încă și aceea, 
că ei mâncară carnea de omă fertă, 
friptă, crudă, sărată și pipărată, fără să 
le fi fostă câtă de puțină greță. Pentru 
faptele loră, canibalii nu arată nici celă 
mai mică semnă de părere de rău. Se 
pare, oă hrănirea cu carne de omă a 
stînsă din ei totă simțulă omenescă.

*
Nenorociri pe căile ferate.

Firulă telegrafică ne aducă scirl a- 
cușl dintr’o parte, acuși dintr’alta despre 
nenorociri întâmplate pe căile ferate. 
Aceste nenorociri însă suntă ou multă 
mai puține la numără, ca nenorocirile, 
ce se ivescă pe alte căi, de pildă cu 
trăsura pe drumuri seu cu corăbiile pe 
mare. Decă ni-se pară cele dintâiu mai 
dese, vine de acolo, că firulă telegrafică 
numai decâtă le vestesce în totă lumea, 
pe când nenorocirile ivite pe căile din 
urmă nu se fac'; cunoscute, decâtă nu
mai în cercuri mai înguste și de obicei 
numai persâneloră interesate. După da
tele statistice s’a constatată, că la ună 
mii ion ă de călători, cari în urma ne- 
norociriloră întâmplate pe căile ferate 
și-au perdută vieța, ori s’au rănită, se 
vină pe ană: în Anglia 8-1 procente, 
Francia 16'8, Germania 12-2 Rusia 29 2 
Austro-Ungaria 13-5, Italia 28 4, Spania 
14 4, Olanda 4*4,  Belgia 11’7, Șvedia și 
Norvegia 5, Helveția 54 și România 
1’5 procente. Cele mai multe neno
rociri însă se întâmplă în America, unde 
numărulă morțiloră face 47-l procente 
față ou 10 8 prooente întâmplate în Eu
ropa. Resultă din aceste date, că cifra 
nenorociriloră întâmplate pe căile ferate 
nu e nici decâtă așa de mare, cum ni- 
s’ar părâ după cele ce cetimă îu Gazete, 
și e mai pe susă de ori ce îndoâlă, că 
cifra coloră morțl în urma nenorociri- 
loră de pe alte căi, e relativă cu multă 
mai însemnată ca cea a nenorociriloră 
întâmplate pe căile ferate.

*

Femeile in Anglia.
Ultima numărare a populației din 

Anglia a dată între altele, și un resultată 
uimitoră : în Anglia întrâgă numărulă fe- 
meiloră intrece pe ală bărbațiloră cu 
mai bine de ună milionă. In Anglia 
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monogamia fiindO, după, cumti să scie, 
impuse de legile morale și civile, este 
dăr evidentă, că ună milionă de femei 
suntfl espuse, după natura chiar a lucru- 
rilorii a rămâne nemăritate, presupunendă 
chiar că toți bărbații și-ară pleca gâ- 
tulă în jugulă căsătoriei.

După Daily Telegraph ecestă feno 
menă curiosă n’ar fi însă nici-decumă 
o abatere a naturei care obicinueșce și în 
Anglia ca și pretutindenea a fabrica camă 
de o potrivă bărbați și temei. Causa 
escedentului de femei ar fi emigrările 
colosale ale bărbațiloră din Anglia. Și 
în adevără, cine nu scie că, pe cândă 
atâtea sărmane femei așteptă înzădară 
în Anglia ună mântuitoră, suntă alte părți 
de pămentă în cari raportulă e întorsă, 
în cari e forte greă pentru bărbați să-și 
găsescă neveste. De altfelă și în Anglia 
femeia, fiindă pusă în așa mare parte în 
imposibilitate de a să mărita, și-a deschisă 
în anii din urmă totă mai multe câm
puri de activitate independentă, așa că, 
din acestă punctă de vedere, ea nu su
feră; magaziile suntă plice de vândetore, 
multe femei aă prăvăliile loră er prin 
fabrici femeia a începută să devie ună 
concurentă seriosă ală bărbatului.

*
Cele mai mai vechi urme în istoria despre banii 

auru și argintă.
Cele mai vechi urme istorioe despre 

întrebuințarea baniloră de aură și 
de argintă între poporele cele mai culte 
ale lumei, ne dă codicele indiană așa- 
numită „Manu“, care datăză dintre anii 
1600—1300 înainte de Christosă. După 
acestă carte a legiloră — cum constată 
M. E. Bournov — valorea aurului în 
raportă cu a argintului a fostă stabilită 
prin lege, așa cum se reportă 2% la 1. 
După Hubner, în China să se fi bătută 
bani de argint înainte de Christosă cu 1120 
de ani când s’au adus și legi, prin cari se dis
punea, ca din o unciă de argintă să se 
bată 24 de bani rotundl. La Romani 
încă pe timpulă lui Servius-Tullius se 
aflau bani bătuți din metale nobile. In 
BibJiă și în Homeră suntă mai multe 
date despre întrebuințarea baniloră ; așa 
de pildă Abimelih a dată Sarei o miiă 
de bani de argintă. Avraamă a dată 40 
de saci de bani de argintă pentru pă- 
măntulă Ebronului. Cumcă Iudeii aveau 
mulțime mare de bani de aură și ar
gintă, ne dovedescă mai multe pasage 
din Sta Scriptură.

Astfelă între altele, în Cartea Re 
giloră (Cartea înteiu, c. X, v. 16, 17, 
18, 21, 22. 25, 29) se face amintire des
pre 200 de souturl de aură, pentru a 
căroră construire trebuia la câte ună 
scută 500 de piese de aură, și despre 
alte 300 de souturl, dintre oarl celă mai 
mică a trasă trei fonțl de aură în cum
pănă. Bernardakis—după f'6ia „Journal 
des Economistesu — a constatată valărea 
acestora 300 de scuturi la 212 milione 
de franci. Din Homer putemă cita ne
numărate locuri, unde se face amintire 
despre întrebuințarea baniloră de aură și 
argint. Așa de pildă, voindă Agamemnonă 
să îmblâncjescă mânia lui Achile, l’a îm
biată ou nenumărate daruri, între al
tele și ou 10 talanțl de aură (Iliada IX 
5). Priamă, oa să răscumpere oorpulă 
lui Heotoră, a dăruită lui Achile între 
alte daruri și 10 talanțl de aură (Iliada 
XXIV 7). De aci vedemă așaderă, că 
întrebuințarea baniloră îșl află originea 
în oele mai vechi timpuri istorice.

Sciri comerciale.
B.-Pesta. 1 Augustă. Negoțulă de 

producte totă liniștită, ca și săptămâna 
treoută. Căutare forte răstrinsă. Mișcarea 
în manufacturi încă a dată indărăptă 
Interesele 37/8°/0-

Cereale. Pe piețele esterne tendința 
la începută fermă, prețurile se urcară, 
oătră sfîrșitulă săptămânei însă, er au 
dată îndărătă. Aid pe pieță, mișcarea 
în grâu n’a putută lua estensiune mai 
mare din causă, că morile s’au ținută 
reservate. Circulația de săptămână cam 
80,000 m. metr. — Săcara au avută 

căutare mai bună. Mișcarea 20,000 m. 
metr. — Orzulă vechiu au avută bună 
trecere, îndată ce s’a constatată din can
titatea orzului nou, că acesta în totă 
privința este mai slabă ca celă din 
anulă trecută. — Ovăsă veohiu s’a ofe
rită puțină, oelă nou încă nu s’a adusă 
în tărgă.

Victuale. Ouă, oumpărătorl puțini, 
de aceea tendința nesohimbată. La 1 fl. 
50-51 bucăți. Lada27.50-28 fl. de 1440 
bucăți.

Galițe. G-âsce grase 4.50—5 fl., ce
lelalte 2.40—2.60 fl., găini 1—1.30 fl., 
pui 60—1 fl., rațe 1.20—1.60 fl., curci 
3.50—4.50 fl., tote cu părechia — Untă 
60—70 fl., de mesă 80—90 fl. suta de 
chilogr.

Păstăiose. Fasolea 7.50 fl, — mază
rea 11 fl., 11.50 fl. — lintea 8 fl.

Pei. Săptămâna trecută s’au vendntă 
numai pei de mielă de bănată 3000, ou 
78—110 fl., pr. 102 bucăți.

Pei uscate au avută bună căutăre. 
Noteză: boi grei prima 75—80 fl., de 
mijlooă 70—72 fl., vaci grele 72—74 fl., 
ușore 76—80 fl., pitlingl 85 — 90 fl., 
Kneip 112 — 115 florini suta de chilo- 
greme.

Tragerî la sorțT.
Losurz de statu dela 1860, 1 Aug.

Ser. 125 180 421 487 559 675 734 769
1104 1210 1245 1324 1525 1613 2082
2484 2550 2595 2727 2884 2914 2981
3085 3143 3187 3356 3509 3733 3854
4025 4146 4190 4487 4588 4698 4724
5176 5273 5327 5344 5590 5727 5739
5885 6078 6114 6366 6436 6563 6811
6817 7186 7337 7490 7514 7551 7572
7598 7869 7884 8025 8069 8135 8144
8516 8541 8549 8553 8612 8676 8817
8842 8886 8900 8960 8984 8163 9236
9343 9395 9440 9460 9558 9787 9889

Noemvre.

10175 10216 10391 10469 10506 10611
10791 10897 11059 12521 12800 12966
13066 13075 13623 13861 13869 13962
14220 14351 14408 14474 14981 15172
15335 15481 15518 15569 15662 15673
15953 16048 16205 16371 16558 16745
16768 16822 16843 16876 16917 17063
17300 17395 17640 17650 17780 17972
18053 18073 18285 18404 18421 18473
18484 18595 18781 18884 18899 19078
19103 19126 19442 19645 19765 19833
19872 19881 19891 19931. Numerii de
câștigă se voră trage la sorți în 2
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€ urs 11iii pieței âirașovu.
din 8 Augustă st. n. 1891

Discontulă 6—8% pe ană.

bancnote românescl Cump . 9.33 Vend. 9.37
Argintă romănescă - „ 9 27 „ 9.32
Mapoleon-d’orI - • „ 9.33 „ 9.37
uire turcescl - - „ 10.48 „ 10.53
Imperiali - - - • „ 9.46 „ 951
GalbinI - - - „ 5.40 „ 5.45
Scris, fonc. „Albina“ 6% 101— » •

n n n ) >1 99.50 „ 100-
Ruble rusescl - - « „ 123.— „ 124—
Hârci germane - - „ 57.50 „ 57.90

Bursa de mărMinBudapesta dela 5 Aug. n. 1891

Semințe

Grâu Bănăței 
Grâu dela Ti;
Grâu
Grâu
Grâu
Grâu

Bănățenescă 
___ _'isa
de Pesta
de Alba-regala 
de Bâcska 
ung. de nordă

Sfimințe vechi 
ori nouă soiulfi.

Săcară
Orză
Orză 
Orză
Ovăsă
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă 

* ~ 
® O 
a •
3 a u rt O 
o »

W
80
80
80
80
80

Profulâ per 
100 chilogr.

dela pănă

10.7C
10.65
10.70
10.70

10.85
10.80
10.85
10.85

Preț.ulii per
100 chilgr.

dela 
FW
6.-

pană
W
6-40

6.—
5.70
5.60

6.40
5.75
5.65

7,4.0 7.70

Cursulh

dela pănă

——
•

—.—
—.— —.—
37— 38—

5.65 5 75
52— 52.50
—.— —.—
44.50 45.—
50— 50.50
37. 38—

21— 22—

137. 138.
17— 17.60
18.50 19—

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

»
n

Producte div.

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

§

>1
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

roșiă
rafinată duplu

Său 
Prune

dela Pesta 
dela țără 
sventată 
afumată

Lictarăp.

Nuci
Gogoși

nMiere

Ceară
Spirtă

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

Bursa din BucurescI din 5 Aug.

H

"V alorx 7o se cnmj
Rentă română perpetuă 1875 5% 100.-
Renta română amortisabilă . . 5% 99.%

84 —dtto................................... • 4°/o
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 101 —
Oblig, de stată C. F. Române 6% _ '__

idem idem .... 4% ____
Lmprumutulă Openheim 1866 . 8% _ '__
[mprumutulă Oraș. BucurescI . 5% —.—

idem idem din 1884 5% 94—
idem idem din 1890 5% 95%

Lmpr. or. B. cu prime Loz.fr. 20
Credit foDciară rurală .... 7% _  _

idem idem . . . . 6% 97-74
102-Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7%

idem idem . . . . 6% 101.-
idem idem . . . . &7o 94—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5% 84—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 

V.N.
276.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1540.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 385—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 15— . 500 ____
Soc. Rom. de Constr. uit. div.5 1. 250 _ _
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.......................................... 5°/n
Avansuri pe efecte .... 6%
vansurl pe Lingouri .... «7o

1

Cursultt la bursa din Viena.
din 7 Augustă a. c. 1891

lenta de aură 4°/0 104 45
lenta de hârtiă 5% 101 90
mprumutulă căiloră ferate ungare

aură - 116.70
dto argintă ..... 99.60

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

Imortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - • —

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

Bonuri rurale ungare .... <)j 5Q
Bonuri croato-slavone - ■ - 104.75
[mprumutulă cu premiulă ungurescă 140.90 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .... . . —,—
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului 13125
Renta de argintă austriacă - - - - 91.40
Renta de hârtiă austriacă - 92.25
Renta de aură austriacă .... • 118 80
LosurI din 1860 - - - 137.40
Acțiunile bănceiaustro-ungare - 1028—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 835.75
Acțiunile băncei de credită austr • 291.40
Galbeni împărătesei - ■ 5.57
Napoleon-d’orI.................................. 9.38
Mărci lUO împ. germane • - - 57.92’/,
Londra 10 Livres sterlings 117 90

S o i u 1 u

de cxectitvL și economii.

-ZkATIOTT-
On. acționari ai institutului de 

creditu și economii ,,Someșana“ 
suntu rugați, ca conformu decisiu- 
nei luate în ședința direcțiunei din 
21 Iunie a. c. sS binevoescă a tri
mite de fiecare acțiă a sa câte 1 
fl. 20 cr. pentru acoperirea spese- 
loru cu tipărirea acțiiloru și în 
competința de timbru, porto-pos- 
talâ etc. cu atâtu mai vertosd că 
cu ocasiunea subscrierei acțiiloru 
nu s’au computată spese de fon
dare.

Deșiu, în 6 Augustă 1891.
Direcțiunea.

Nr 10251-1891 639,1

PUBLICAȚIUNE 
referitore la măsurarea dârei pentru 

câni pe anulii 1892.
Consignațiunea conscrierei oânilortt 

statorită pe temeiuliî ședulelorh de insi
nuare a oâniloră, din partea posesorilor^ 
de câni și carea conține totdeodată și 
qnotele de dare ce au de ase plăti pen
tru anulă 1892,—pănă la 31 Augustă 1892 
se află conformă §-lui 3 ală statutului 
pentru ținerea câniloră în decursulă a 3 
dile i. e. dela 10 pănă la 12 Augustă a. c. 
la oficiulă orășenescă de dare spre exa
minare din partea fie-cărui.

In decursulă acestui termină ’i stă 
fiecărui posesoră de câne, care se simte 
îngreunată cu darea, în dreptă de a’șl 
așterne reclamațiunea subscrisului magis
trată orășenesoă.

Pe temeiulă aoestoră reclamațiunl 
justă motivate se va rectifica imediată 
conspectulă pentru conscrierea și măsu
rarea dărei de câni.

Fiă-care esemplară ală statutului 
dărei de câni se pote căpăta dela ofici
ulă orășenescă de dare pe lângă solvirea 
prețului de câte 10 cr.

Bra șovăi, 1 Augustă 1891.

Nr. 10148—1891 638,1

PUBLICAȚIUNE.
Luni în 24 Augustă a. c. înainte de 

prândă la 11 ore se va ține în oficiulă 
orășenescă de dare, pertractarea de oferte 
scripturistice pentru închirierea casei o- 
rășenescl din strada Spitalului Nr 69 pe 
risiculă rămasului chiriașei de păn’acuma 
și anume pe durata din 29 Septemvrie 
1891 pănă la 29 Septemvrie 1894.

Se provocă deci reflectanții de a’șl 
așterne pănă la amintita db 11 ore îna
inte de prândă la oficiulă orășenescă de 
dare, ofertele scripturistice sigilate, pro- 
vădute cu timbrulă de 50 cr. și cu ună 
vadiu de 10°/0 din chiria anuală oferită.

Ofertulă are de a conțină în litere 
și cifre chiria anuală oferită, totdeodată 
și dechiarațiunea oferentului cumcă ’i 
suntă cunos iute condițiunile contractuale 
și de oferte și că se supune loră.

Aceste condițiunl se potă în decur
sulă dreloră oficiose examina din partea 
fiecărui la oficiulă orășenescă economică, 

Brașovă, în 1 Augustă 1891.

XXXXOOCCOOCCOOOC 
DE VENI,) ARE.

In strada Cimiteriilorfi din Bra- 
șovu, Nr. 10 nou (1448 vechiu), 
în apropiarea Gimnasiului românii 
din Groveri și forte aprope de pieță, 

se afle fle venita o casă
provS^ută cu pivniță, în care se 
află fântână cu apă forte bună de 
beutu.

Doritorii de a cumpăra acestă 
casă au a se adresa la proprietara 
casii la adresa arătată mai susîî.

xxooooooooocxxx
Proprietartt:

Dr. Aurelii Mureșianu.
Redaotorfi responsabilă interimală

Grego riu Maiorii.

Loz.fr
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3ufammen, uerlofdjt balb unb tjintcrlâfjt mcitig îlfdjc uon gaii3 fyeUbrâunlidjcr <farbe.— Derfalfdțte 
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ANUNCIU 
pentru instrucțiune de dansu.

Subsemnatulu aduci! la cunoscința onor, publici!, că 
voi deschide

ȘCOLA MEA DE DAJtS
la 15 Augustă n. c.

Durata cursului este de 3 luni. Honoraru 12 fl. 
înscrierile se facă în fie-care di în localulil școlei de dansu 
Strada Castelului 46.

Dau de mai multă vreme instrucțiune în dansă cu 
succesă bunii și acum ținu în Budapesta în companiă cu 
măestru de baletu dela opera ungară renumitului institutu 
de dansu. Dau instrucțiune în societatea cea mai înaltă și 
în mai multe școle de fete. Sunt în posițiune ca să in- 
strueză cu celu mai bunu resultatu și anume în metoda 
francesă de dansă.

Concurși!.
Pentru ocuparea postului de administratorii 

la băile de aburii și de vană din Groverî, su- 
burbiulu Sclieiu în Brașovu, se escrie concursă 
cu terminu pană la 9 Augustă 1891 st. v._

Suplicile au să se adreseze câtră subsem
nata Eforia școlară, de unde se pote lua in- 
formațiune despre beneficiile și îndatoririle legate 
de ace stă postu.

Brașovu, 25 Iulie 1891 st. v.
Eforia șcblelnrn centrale române ort. ros.

Viena 1873.
Medalia pentru 

merită.
Budapesta 1885 
Dipl. de ondre.

Esseg 1889. 
Dipl. de ondre.

N.-Palanka 1887| 
Med. de anră.

Dipl. de ondre 
Londra 1878.

c. și r. escl. priv.

Prima fabrică fle Syrmier Portland-Cement și vam-liydranlic
in BEOCSIN.

și depositulu: Budapesta, V., Budolfsquai 8, 
d-nl didarl și architecțl, întreprinderilor!! de construcțiunl,

Biroulfl-Centralfl
recomandă onor.
proprietarilor^, comitetelor^ rurale și bisericescl, precum și onor, publică 

doritorii de-a olădi,'prooriele sale fabricate în

Cu stimă
Franz Fiedler,

ixxăestrvu de daxxsnx,

Portland-Cement și vară hydraulicu,
cari se liferAză totdeuna în calitate escelentă. — Prețuri curente și infor-
531,88-33 mațiunî se trimită Ia cerere punctuală.

Parisil 1876 
med. de bronz.

Kecskemdt 1872 
med. de argint.

Neusatz 1875 
med. de aură

Szeged 1878 
med. p. merită

Triestă 1883 
med. de aură

trenxxrilor-ijL
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 20 Iulie 1891

Bu da p esta—Bred ea i u Predeaiii— Budapesta B.-Besta-Aradu-Teius Teius-Aradu-B.-Besta Copsa-mieă— Sibiiu ’ •> | i 

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
de 

person.

Trenă 
accele

rată

Trenă 
accele

rată

Trenă 
accele-

Trenă 
de 

persân. rată

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Tronă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele

rată

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea man- j

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9 07
9.37

3.25

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Ui6ra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușă

Orăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică ■
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău
Homorodă
Augustină 
Apața 
b'eldiora
Brașovă

6.10
6.41 
7 17
8.-

Timișă
Predeală
Bu'uresoî

10.37
11 10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

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

Tren de 
persâne

112.20
1 41
2.26
8.50

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

421
4.55

5.47

Bucurf'scl
Predeală
Timișă
Brașovă

Fel di ora 
Apața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Eiisabetopole 
Mediașă
Copșa mică

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Orăciunelă
Teiușă

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă
Vințul de 
Ui ora
Cucerdea 
Ghirișă
Apahida
Clușiu

I 
I

sus

7 23
8.09
8.43
9 18

10.05

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
3.31
9.30

Nădășelă 
Ghirbău 
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

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

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

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
140

8.50
5.16
5.57
6 58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4 53
5.30
5.47

6 11

Viena
Budapesta 
Szolnok

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 (Piski) 
Or ăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia

10.50 
~8Â5 
11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5 56

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.—
11.26

3.25
“910

1.05
5.24
5.46
5.57

"7TÎ91
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9.53

10 19
10.50
11.16
11.44______
12.06] Budapesta

Teiușă
Alba Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșină 
Berzava
Conopă 
RadnaLipova 
Paulișă 
G-yorok 
Glogovață

Âradă

Szolnok

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

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

JBiireșu-Tudoșu—Bisti*ița  Bistrița—Mureșu-ILudoșu

4.—1 Bistrița . . .
6“4U m'V ’ ” 
9.59j| Murășă-Ludoșă

Murășu-Ludoșă
Țagu-Budatelică .
Bistrița ....

Vota * Numerii încuadrați cu linii grose însemnâză drele de nopte.

Țagu-Budctelică .

Trenă 
de 

p6rs6n.
7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Copșa mică
Șeica-mare

3.- 10.47
3.31 11.27

Loamneș 4.15 12.08
lOcna 4.46 12.38
Sibiiu 5.10 1.-

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
4 17
4.33
4.55
5.17]
5.28|L . «
5.53fC°P5amica

î Sibiiu—Copșa-mică

6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare

7.35 4.34 10.17
8 02 4.58 10 43
8.30 5.25 11.09
9 05 5.55 11.40
9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20
Ludoș 3 34 9.11
Oșorheiu

5.20 11.17
5.35

Regh.-săs. 7.10

2.41
3.27
5.14
5.36
7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs.
Oșorheiu '

Ludoș 
Cucerdea

reiușu 11.00 1Z.OO, Viena 6.05 7.20 1.40.

Simeria (Piski) JPetroșeni Betroseni<1 -Simeria (Piski)
sfEă
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
ItLațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegă 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșenî 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradft--Timișoraț 1 Timișora—Aradă•
; Aradă 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
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradă 8.03 3.50 7.50

1.16
4.15
7.21

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

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora—Simeria (Piski)

Ghirișu—Tinda || Turda-&hii*ișu
Ghirișă 
Turda

7.48 10.35 3.40 10.201 Turda 4.50 9.30 2.30 8.50
8.08 10.55 4.— 10.44| Ghirișă 5.10 9.50 2.50 9.10 Brașov—Zerijesci

Sighișora—Odorheiu Odorlteiu—Sighișora

Sighișora. 
Odorheiu .

3.15
6.10

4.30 11.25 Odorheiu. 8 15
7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-mari—Kelău SEel&u—Careii-marî

Brașov 
Zernescî

Careii-marI .
Zelău.

5.50| Zelău . . .
11.—| Careii-marI .

1.56
6.48

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Hunedora 
Cerna 
Simeria

7.22
7.50
8.10

4.46 2.32
5.11 3 -
5 28 3.20

5.45
7.26

4.55
6.36

Kernesci—Brasov

Zernescî
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44


