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USToin. abonamentă.

„GAZETA TRANSILVANIEI”.
Cu 1 Octomvre fl.891 st. vechiu 

se deschide nou abonamentiă, la care în- 
vltămd pe toți amicii și sprijinitorii fâiel nâstre.

Pretulu abonamentului
S

Pentru Austro-Ungaria: pe trei lpnl 3 fl 
pe ș6se luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.

Pentru România și străinătate: pe trei 
luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe ună 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
țâse luni 1 fl.

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

Abonarea se pbte faoe mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cart se vorii abona din nou 
să binevoescă a scrie adresa lămuririi și 
a arăta și posta ultimă. 
_______ Administrațitiflea „Gazetei Transilvaniei",

Brașovii, 21 Septemvre v.
De-odată cu sosirea tbmnei, 

munca câmpului s’a împuținata 
și poporului nostru agricultorii ’i 
se ofere de acum înainte timpulă 
și ocasiunea, de a întră într’unu 
nou câmpu de muncă, care este 
multă mai mândru și mai rodi
torii decâtu celu dintâiu, — în- 
țelegemă câmpulă învățăturei și 
aid lumineloră, sub a căruia brazdă 
este sămenată fericirea și viitorulă 
popbreloră.

Acestă câmpă sublimu, care dă 
popbreloră vieță și prin farmeculă 
seu mare sdrobesce cătușile întu- 
nerecului și sclăviei, este scola.

Nu vomă vorbi aici despre 
scblele medii și superibre, ală că
rora contingently representă nu
mai o neînsemnată parte din 
massa poporațiunei nbstre, ci vor- 
bimti despre scblele poporale dela 
sate, cari suntă barometrulă, după 
care se măsbră gradulă de îna
intare în cultură a masseloră po
porului română.

Avemu și amu avută totdeuna 
la inima bunăstarea și înflorirea 

acestoră scole, deorece scimă, că 
prin ele și dela ele avem fi se aș- 
teptămu în primula locu binele 
și înflorirea neamului nostru ro- 
mânescă.

O sciu acesta prea bine și con
trarii culturei nbstre naționale și 
de aceea vedemă, că și furia loră 
de cutropire este țintită în prima 
liniă asupra acestoru scble.

Tocmai fiind - că acestu te- 
saură naționalu ală nostru este 
atâtă de espusă atacuriloru vehe
mente ale contrarilor^, ni-se im
pune dupla datormță, de a fi pu
rurea trezi și de-a veghia cu 
ochii’n patru, ca acestă combră 
a nbstră să nu ni-se răpescă și 
caracterulă ei națională să nu fiă 
știrbită.

Nu trebue se uitămă nici pen
tru unu momenta, că o seblă nu
mai pănă atunci se pbte numi 
scolă românăscă, pănă când în ea 
se dă o crescere românescă și se 
cresce o tinerime în spirită na
țională română.

De aceea acum, când ne aflămă 
la începutulu anului scolastică, 
așteptămă dela mai marii și în
grijitorii confesionali ai acestoru 
scole, ca se țină semă de mersulu 
învățământului, să-lă controleze 
cu rigbre și să-lă păzescă cu cre
dință. Nicăirî nu pbte fi mai pă- 
gubitoră indiferentism ulă ca aici 
și nicăirî nu se cere unu controla 
mai aspru ca aici.

Dela zelulă conducetoriloră este 
condiționată și câștigarea inimei 
și încrederei poporului, care în 
fața dovecțiloră de bună rânduială 
și progresă, nu se va retrage a 
aduce jertfele posibile pentru sus
ținerea scblei, căci vădită îi va 
fi lui atunci, că ceea ce jertfesce 
pentru seblă, jertfesce pentru fe
ricirea fiiloră săi.

Ni-au dată unii învățători de-ai 
noștri strălucite dovecfi de marile 
progrese, ce le sciu ei face în- 
ti’unu singură ană. Dorimă din 
inimă, ca asemeni îmbucurătbre 

dovecjl se ni-se dea câtă mai multe 
și la sfîrșitulă acestui ană sco
lastică.

Mai cu semă ținemă multă ca 
șcbleloră de repetițiune cu tine
rimea adultă să li-se dea măre a- 
tențiune. E măre perdere și gre- 
șală din partea aceloră învățători, 
cari așa cjicendă numai din dato- 
rință trecă cu micii loră elevi 
peste anii proscriși de seblă, er 
după ce au trecută peste acești 
ani, îi lasă cu totul ă în scirea 
Domnului.

De aci provine, că mare parte 
dintre învățători, cari pbte în șcblă 
și-au împlinită destulă de cons- 
ciențiosă datorința loră, nu potă 
arăta aprbpe nici ună progresă 
practică în vieța de tbte cailele. 
Elevii eșiți din șcbla de tbte cjilele, 
decă nu li-se dă ocasiunea de a 
se desvolta și mai departe și de 
a usa de învățătura loră, e lucru 
firescă, că dau înderătă și astfelă 
învățătorulă nu pbte ave deplina 
mulțămire de a pute dovedi, că 
a crescută o generațiune, care 
prin stăruințele sale s’a ridicată 
la ună nivelă mai simțită de e- 
mancipare.

Cu totulă altmintrelea stă însă 
cu învățătorii aceia, cari cu ele
vii eșiți din anii obligați de șcblă, 
au continuată și mai departe cu 
zelă prelegerile loră, fiă în șcbla de 
repetițiune, fiă mai târețiu în așa 
c|isele prelegeri de seră, seu chiar 
anumite societăți de caracteră 
culturală. In comunele, cari au a- 
vută norocirea a se bucura de 
astfeliu de învățători zeloși, în 
scurtă timpă progresulă este sim
țită și tinerimea face onbre învă- 
țăwriloru săi.

De sine se înțelege, că acestea 
se facă prin jertfe. Der nu trebue 
să uitămă, că numai prin jertfe 
se pbte dobendi liberarea și eman
ciparea unui poporă.

Visita Româniloru la esposiția 
din Fraga.

— 21 Septemvre v.

Precum amă amintită deja, ună 
numără considerabilă de Români 
fruntași din Transilvania și păr
țile ungurene voră visita în cor- 
pore esposiția din Praga.

Hotărîrea acesta au luat’o 
spontaneu. Deja ac|i ori mâne se 
voră întelni la Viena, de unde 
voră pleca mai departe spre 
Praga.

Visita însă-și are de scopă, 
a dovedi, că și Românii asu
priți din partea de dinebee a mo- 
narchiei țină semă de stăruințele 
nobile pentru cultură, progresă și 
egală îndreptățire naționale ale 
poporului boemă, ac|I celu mai 
înaintată în monarchiă, le prețu- 
iesce în mare gradă și le acom- 
panieză cu simpatiile loră.

Dorimă, ca acestă pasă alu 
conaționaliloră noștri, să fia de 
bună auguru pentru raporturile 
nbstre cu popbrele slave ale mo- 
narchiei, cari luptă ca și noi pen
tru asigurarea esistenței loră na
ționale.

Atentată la vieța Majestății Sale.
Alaltă-erl, în 1 Octomvre, s’a răs

pânditei ca fulgerulâ scirea, că, la stați
unea din Rosenthal, în Boemia, pe unde 
avea să treca trenul 0 imperiala, au es- 
plodatu două bombe încărcate cu dinamită. 
Majestății Sale însă nu i-s’a întâmplată 
nici o nenorocire, deorece bombele în
cărcate cu dinamită esplodaseră cu bună 
vreme înainte de ce ar fi sosită trenulă 
imperială la loculă unde erau așeejate.

Cu privire la acestă atentată, tele
gramele aducă următbrele amănunte:

Ca la vro 100 de pași dela gara din 
Rosenthal se aflau așezate sub o punte 
mai multe țevi, prin cart se conducea 
apa spre vale. Intr’una din aceste țevi 
făptuitorii, pănă acuma neounoscuțl, au 
așeejată peste nopte două bombe mid. 
Una dintre acestea a esplodată la ll3/4 
bre er ceealaltă la vr’o 10 minute mai

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Preumblări în Bucurescl.
VIII.

Iubite Amice!

Când mi-se uresce cu vieța 
sgomotbsă pe stradele Bucures- 
ciloră, când în isolarea mea mă 
apucă ună felă de nepăsare și 
greță de lumea asta, văcțendă cum 
se face la noi din ori-ce cestiune 
mare și națională numai politică 
militantă de partidă, fără basă și 
fără țîntă, spre a’ml reîmprospăta 
dulcile ilusiunl, visuri și im pre
siuni din copilăriă, mă întindă cu 
preumblările mele pe la sate, din 
cari în totdeuna mă întorcă cu-o 
nouă însuflețire, cu o nouă încre
dere în puterea de vieță a țăra
nului română, conservatorulă lim- 
bei, obiceiuriloră și datineloră nbs
tre naționale strămoșesc!, aici ca 
și peste Carpați.

Societățile germane din capi
tală întocmescă în fiecare ană 

vera câte o petrecere cămpenescă 
în pădurea de pe moșia prințului 
Știrbei la Bufta. Acestă petrecere 
se ține regulată a doua c|i de Ru
salii, cu care ocasiune, membrii și 
familiile societățiloră plecă din 
orașă cu ună trenă specială, cu 
steguri și cu musică, ducendă fie
care cu sine mâncare și beutură.

In vera asta am fostă și eu 
și nu-mi pare rău, că am fostă. 
Dela cantonulă, unde s’a oprită 
trenulă, se deschidea o cărare pin- 
tre holde pănă în pădure, situată 
pe ună șesă dreptă ca mesa și în 
mijloculă pădurii se întindea o 
livadă în forma unui quadrată 
anume întocmită de Nemți în 
acestă scopă. Pe marginea livecjii 
sub umbră de codru verde, erau 
așe4ațl jură-împrejură negustori — 
cărcîumarl cu mese întinse și cu 
buți cu vină. In capătulă din susă 
era ună felă de amfiteatru în care 
cânta musica militară și elevii 
gimnastici esecutau felă de felă 
de jocuri, ca și mieii primăvera 

când se întrecă în sărituri peste 
rozbre și peste păraie.

Străină și necunoscută, m’am 
așeejată în apropierea amfiteatrului, 
lângă bereria de ocasiune a lui 
Opler, la rădăcina unui bătrână 
stejară și scoțendă merindea din 
straiță prânc|eamu privindă la 
acești bmeni cum își petrecă îm
preună, bogății și săracii, și cum 
sciu ei să-și crescă copiii loră.

La începută, văcjendă pe lângă 
mine nisce bmeni negrii la față, 
rău îmbrăcați și necuviincioși la 
vorbă, ținendă de căpestre nisce 
cai întârnițați, pe cari îi închi
riau cu câte unu leu pe cesă iu- 
bitoriloră de a se preumbla că
lare prin pădure, m’am spăriată 
gândindă in mine, că decă voră 
fi toți sătenii din Bufta cum suntă 
aceștia, apoi amă pus’o de mămă
ligă cu rusticismulă meu.

Chiămândă pe unulu din ei l’am 
întrebată:

— Ce sunteți voi?
— Suntemă Români emancipați!

— Ce însemneză asta?
— însemneză, că am fostă țigani 

boeresci și la desrobire ni-s’a dată 
pămentă și libertate, fiindă tre- 
cuți în cărți cu numirea: eman
cipați.

Iată „Românii" d-lui Moldo
van Gf-herghely, despre cari vor- 
besce în răspunsulă său la memo- 
riulă studențiloră români univer
sitari. Prostă lucru a mai făcută 
și Glierguțui, scriindă despre o țeră, 
pe care nu o cunbsce.

In momentulă, când vorbeamă. 
cu emancipatulu, dau cu ochii de 
moșă Marină, ună bătrână să
teană din Bufta și vechiu cunos
cută ală meu. Acum aveamă cu 
cine să stau de vorbă și după ce 
mâncarămă și închinarăm ă îm
preună, moșă Marină, curată la 
haine și cumpănită la vorbă, îmi 
4ise:

— Sum cu postalionulu meu 
aici, poftimă domnule Frăncule, 
să mai dămă o raită pănă în 
sată la noi și pe când ne vomă în- 
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târziu. Esplosiunea celei d’intâiu a oau- 
satG o detunătură atâtă de puternică, 
încâtă <5 menii au fugită spăriațl din case. 
Ferestrile unei case, ce se afla aprdpe 
de looulă numită, s’au sfărmată în bu
căți. Cu tâte acestea esplosiunea nu a 
causată pagube mari. In drâpta și în 
stânga dâlmei pe care se afla puntea, 
s’au ruptă bucăți mari de petră. Țe
vile, sfărmate în bucăți, erau aruncate 
prin prejură. Sub țevi s’au aflată două 
sârme rupte, oarl se înroșiră probabilă 
în urma focului, ce a produsă esplosiu
nea. Șefulă stațiunei, care numai decâtă 
a grăbită la fața locului, a dispusă în 
grabă repararea locului stricată.

In curândă au sosită la fața locului 
mai multe auctoritățl, der nu au putută 
da de urma făptuitorului. S’au consta
tată însă, că făptuitorulă nu a avută 
timpă suficientă pentru de a așe4a bom
bele mai adâncă în țevă. Decă ar fi 
avută timpă să faoă acâsta, seu decă ar 
fi așe4ată bombele într’una din țevile, 
ce se aflau mai susă, atunci fără îndo- 
iâlă, că arunca întregă podulă în aeră.

Bdmbele erau umplute cu nitrogli
cerină. Presupunerea, că atentatorulă a 
trebuită să luoreze în grabă mare, se 
confirmă cu atâtă mai vertosă, cu câtă 
în diua premergătdre, sera la 10 6re, s’a 
controlată cu deamăruntulă întregă liniă 
ferată, așa-deră și puntea.

O altă telegramă din Reiohenberg 
comunică următărele:

Șefulă stațiunei Rosenthal, cu nu
mele Kirchhof, venea în noptea din 1 
Oct. dela sătulă Rosenthal spre casă la 
gară, oând deodată audi de cătră punte 
o detunătură puternică. Șefulă îndată a 
fostă în dară cu starea lucrului, că adecă 
e o esplosiune și numai decâtă a gră
bită spre punte. Intre aoestea i-au eșită 
în cale ună cantonieră (păzitoră), carele 
d’asemenea a audită detunătură. Amân
doi au grăbită într’acolo. Pe când au 
sosită însă aprâpe de punte, au au4ită 
o a doua detunătură, care fu mâi puter- 
nioă ca cea d’întâiu, Acesta a doua es
plosiune s’a întâmplată sub oeroulă pun- 
tei. După-oe în curândă avea sâ sosâscă 
trenulă de povară Nr. 852 dela stațiu
nea Reiohenberg, numai decâtă au visi- 
tată loculă, ca astfelă sâ iee măsurile 
de lipsă pentru repararea distrucțiunei, 
ca să pdtă trece trenulă. Au constatată 
de ambele părți ale dâlmei câte o cre- 
pătură de 60—80 cm. afundă și de ună 
metru de largă, de-asemea și puntea a- 
vea mai multe crepăturl singuratice. Du- 
pă-ce s’au luată disposițiunile de lipsă, 
au dată semnă trenului de povară, că 
pdte pleca. La fața esplosiunei se sim
țea ună mirosă penetrabilă, de unde se 
conchide, că bombele erau umplute cu 
nitroglicerină, er esplosiunea s’a săvâr
șită cu fitilulă aprinsă. A fostă mare 

norocire că bombele nu au esplodată de 
odată, căci esplodândă amândouă de o- 
dată, stricăciunea și pagubele erau multă 
mai însămnate.

Presentându-se la fața locului au
toritățile competente, au încunoscințată 
prin telegrafă pe Majestatea Sa despre 
acestă casă. Răspunsulă a sosită ime
diată la adresa primarului, în care se 
dicea, că trenulă curții va sosi | conform 
programului Pe când a sosită trenulă 
la locuia esplosiunei. Majestatea Sa s’a 
presentată Iaferestra cupeului,er poporală 
ce se adunase în numără considerabilă, 
l’a aclamată cu bucuriă.

In cercurile politice competente se 
crede, că atentatulă dela Reiohenberg 
nu are nici ună caracteră politicii, ci e o 
faptă ordinară copilăriscă, o simplă mișe- 
liă. Din alte părți se susține, că aid e 
vorbă de ună atentată socialistă, âr so
cialiștii 4i°a> câți-va fanatici dintre 
Cehii tineri ar fi sevârșită acestă faptă 
pentru-ca se turbure bucuria dela săr- 
bările din Reiohenberg.

SCIRILE QILEI.
— 21 Sept. (3 Oct.)

M. S. Regele Oarolfi, a sosit alaltă-erl sâra 
la 6rele 6 la Monza. Elă a fostă primită 
la gară de Regele Humberto, de Ducele 
d’Aosta, de Contele de Turin, de d. Ru- 
dini și de autoritățile civile și militare, 
Cei doi regi s’au îmbrăcișată în modă 
cordială. După ce suitele au fostă pre- 
sentate, cei doi Suverani s’au dusă în 
trăsură la castelă, unde M. S. Regele 
Carolă, a fostă primită de Regina Mar
gareta. La drele 8 s’a dată ună mare 
prândă de gală.

* * *
Români In Parish. După statistica 

asupra străiniloră, se află în Parisă 1075 
Români și adecă 701 bărbați și 374 de 
femei. * * *

Congresul^ bisericescii gr. or. din Bu
covina s’a deschisă în 4iua de 18 (30) 
Septemvre. După obiolnuitele servicii reli- 
giâse, s’a deschisă șadința primă. O depu- 
tațiune de 8 membrii a invitată pe co- 
misarulă imperială la congresă. Precisă 
la 11 6re a sosită camisarulă imperială 
contele de Pace, întâmpinată fiindă cu 
imnulă poporală, și după ce îșl ooupâ 
loculă destinată, a> cetită în limba ger
mană timpă de peste o jumetate de dră 
motivele, pentu cari nu a fostă aprobată 
statutuli, congresului din 1888 și cari suntă 
atâtă de multe, în oâtă aprâpe întregă 
statutulă ar fi de modificată. In decur- 
sulă acestei ședințe — după cum rapor- 
teză „Gaz. Buc.“, — s’a iscată și ună 
incidență neplăcută : La Invitarea 
d-lui comisară, de a conduce șe
dințele congresuale, Eminența Sa Me- 

tropolitulă s’a ridicată și a rostită în 
limba română și rutenă ună disoursă de 
deschidere, prin care a arătată importanța 
sinodalității în biserica ndstră, importanța 
recunoscută deja și de Românii și Sârbii 
gr. or. din cealaltă parte a monarchiei, și 
a espusă, căcongresulă se va ocupa cu a- 
oeiașl cumpătate ca pănă acum și ou re- 
solvirea problemeloră, cari i-s’au adusă 
acum la cunoscință. Discursulă președin
telui s’a terminată cu ună întreită „Să 
trăiesoă“ ! „Hoch“ ! „Na mlogaia lieta“! 
pentru împăratulă. Comisarulă impe
rială observă, că deârece în discursulă 
presidială s’a făcută provooare la Ro
mânii de peste hotare, elă trebue să de
clare a nu pute admite, ca în desbaterile 
congresuale să se facă amintire de in- 
stituțiunile bisericesol din state străine. 
După lămuririle date de presidiu și după 
ce s’a oonvinsă, că nesoiindă românesce 
a interpretată rău disoursulă presidială, 
comisarulă și-a retrasă observarea. Acestă 
incidență regretabilă a dată, se înțelege 
prilegiu la ună sgomotă ore-oare între 
deputațl și publiculă de pe galeriă, la 
ceea-ce comisarulă a amenințată cu di- 
solvarea congresului pentru oasulă, că în 
deoursulă desbateriloră se voră ivi între
ruperi și manifestațiunl de plăcere seu 
displăoere!... *

Prețulă cerealelorti. Comeroiulă de 
bucate a fostă în cursulă sSptâmânel pu
țină animată. Timpulă fiindă frumosă, 
s’au adusă și în săptămâna acesta prea 
multe bucate pe piețele orașeloră și din 
asta causă cumpărătorii au fostă oam 
reservațl, cumpărândă numai atâta, câtă 
li-a fostă neapărată de lipsă. Pe lângă 
tâte astea prețurile au încetată de a mai 
da îndărău rămănândă aceleași, ca și în 
săptămâna de mai ’nainte. Din împreju
rarea acâsta se p<5te prevedâ și cu mal 
multă siguranță, că îndată ce voră în
ceta a se aduce în piețe așa multe bu
cate, prețurile se voră urca.

* * *
Semănăturile de tomnă, după rapor

turile oficiale din Budapesta, suntă în 
întregă țâra slabe din causa secetei; în 
Ardelă pe lângă secetă mai suntă bân
tuite în mare măsură și de șârecl, cari 
mănâncă sămânța îndată ce se semănă. 
Rapița s’a sămănată, der mai bine oa 
jumătate e de totă slabă. Cucuruzală se 
culege; resultatele suntă îndestulitâre. 
Tutună încă a fostă în cantitate sufi
cientă.

** *
Concerts. Din Oradea-mare ni - se 

scrie: Profesorală dela Iași, T. Burada, 
Luni sera în 28 1. o. a dată aici ună 
concertă cu concursulă d-reloră Zigre la 
piană, ală tinerilor ă români ou cântece 
în cuartetă și ală tînărului Șoîmoșianu, 
carele a cântată Solo. Românii din ju- 

dețulă Bihoriană s’au adunată din tdte 
părțileîntr’ună numără neașteptată. După 
conoertă tinerimea a dansată, jocurile 
mari în câte 50 de păreohl — toți Ro
mâni, nici ună străină. S’au ținută și 
toaste însuflețitore. D lă Burada a fostă 
surprinsă și mulțămită de concursulă pu
blicului. Sub durata concertului s’au 
primită telegrame de felicitare, er dela 
BeiușenI învitațiune pentru D. Burada, 
ca să mârgă și la ei. Recomandămă d-lui 
Burada să cânte mai multe cântece ro- 
mânescl, căci publiculă română aștâptă 
de acestea; noi amă dori să fimă încân
tați de melodiile musicei românesol a 
frațiloră de peste munți. — Crișană.

** *
Permutată. D-lă G. I. Pitișă fostă 

profesoră în Galați, este permutată ca 
profesoră de limba elină la seminariulă 
centrală din Bucuresol.

* * *
Esamenele de cualificațiune preoțescă 

pentru dieoesa Aradului se voră ținâ în 
26 și în următorele dile ale lui Sep
temvre st. v. ou începere la 6ra 9 înainte 
de amedl, în Aradă.

* * *
Focă la Ploesol Pe la dra 11, a is- 

bucnită ună focă la brutăria d-lui Zan- 
coviol. Vântulă fiind fdrte violentă, in- 
oendiulă s’a întinsă cu așa repediciune, 
încâtă în oâteva minute tote prăvăliile 
din piața Unirea erau în flăcări. Pom
pierii și trupele din localitate au desfă
șurată ună curaj ă extraordinară, ast-felă 
că pe la drele 4 foculă a fostă looali- 
sată și apropo stînsă, ne mai fiind ne- 
voiă de ajutorele pe cari prefectura le 
ceruse la BuourescI și Buzău. Opt-spre- 
4ece prăvălii au fostă cu totulă prefăcute 
în cenușă. Pagubele întrecă peste suma 
de 350 mii lei.

* * *
Jidană ucigașii. Ni-se scrie: „In co

muna Negrești (Țera Oașului) s’a întâm
plată la 4 Septemvre n. c., că oopilulă de 
14 ani ală măsarului Iosifă Privigyei s’a 
certată cu băiatulă fătului jidană din 
looă, amestecându-se la oertă și părinții 
oopiiloră. Fătulă jidană însă nu s’a în- 
destulită numai ou oârta, ci oam la 5 
dre după terminarea certei, însoțită și 
de alțl jidani, s’a dusă din nou să-și 
răsbune asupra lui Iosifă Privigyei, și 
ou ună pară așa l’a lovită în oapă, încâtă 
noptea a și răposată bietulă măsară, pe 
oare îlă plânge soția și 5 orfani mici. 
Fătulă jidană dimpreună ou soția și ou 
ună altă jidană, oare a luată parte la 
crimă, suntă închiși la judecătoria de 
cercă din Seini. Că ce pedâpsă li-se va 
dicta pentru acestă, crimă vomă vede.“

* 
* 4

Musica orășenesoă va da ună con
certă mâne Duminecă în sala hotelului 
„Europa“. Inoeputulă la 8 dre sera.

torce te vei mira, că din acestă 
petrecere a nemțeriiei n’are să fiă 
decâtă o horă mare și frumăsă 
întinsă pe câmpia românescă.

Era pe la 10 6re dimineța și 
pe la 3 după ameȚî, când m’am 
întorșii cu postalionulu și cu moșă 
Marină, livada luase altă fața, nu 
vedeamă decâtă săteni adeverați 
români: bărbați, juni, tineri, ne
veste, fete și copii, toți îmbrăcați 
în haine de sărbătore, albe ca le
băda, și la sunetulu lăutarilor^ e- 
rau înșirați în horă câte o sută 
și mai bine de părechl, în câtă li
vada sclipia ca argintulă, păren- 
du mi-se, că m’așu afla în țarină 
a doua <ți de PascI la Abrudu.

Purtarea cuviincidsă a săteni- 
loru, ordinea, curățenia, frumseța 
haineloru și a tipuriloră, veselia 
și însuflețirea loră, au atrașii și 
pe escursioniștl, mai vertosă dom- 
nele și domnișorele germane, între 
care unele îmbrăcate în costume 
naționale române, se întreceau în 
horă cu drăgălașele Româncuțe, în
câtă se făcuseră totă o apă și mu

sica militară schimbase corda, în 
locu de valsuri cânta hora, breulu 
și chindia.

Intelnindu-mă casierulă socie- 
tățiloră, unu bărbatu cum se cade, 
și vecjendu, că-mi rîde inima de bu
curiă, ml-a făcută ună mică re- 
sumatu istorică asupra petrecerei 
ițicendă:

— Mai acum 10—15 ani, pe
trecerea ndstră avea ună carac- 
teră pură germană, eramă numai 
noi de noi. Cu timpulă sătenii din 
împrejurime deprincjendu-se a ne 
vede cum ne petrecemă noi, au 
începută se vie și ei în haine de 
sărbătore și a-și petrece și ei la o 
parte, încâtă mijloculă liveȚii for
ma o zână neutră între ei și între 
noi. Acum însă zâna a dispărută 
și petrecerea ndstră din orășenesoă 
și nemțescă, cum era, a devenită 
sătenescă și românescă, cum o 
veȚi. E admirabilă acestă poporu, 
numai clase dirigente mai bune 
decă ar ave!

Sera m’am despărțită de moșă 

Marină, încântată și mângâiată 
m’am întorsă în Bucurescl.

Totă astă-veră, în 4iua Sân
tului Pantilimonă, m’am nimerită 
se fiu și la nedeele dela Ro'vinarl în 
județulă Grorjiu. In acea Ți se 
ținu într’o dumbravă romantică 
nedeele și la care se află adunați la 
ună locu săteni și sătene din mai 
multe sate în porturi admirabile 
oltenesc!. Cu acestă ocasiune am 
veȚută mai mulțl învățători dela 
sate jucândă în horă cu sătenii 
și îmbrăcați asemenea în haine 
țerănescl ca și ceialalțl sătenl- 
oltenl.

Peste Oltă învățătorii îșl păs- 
treză portulă românescă și Dâmne 
bine le mai șede acestoră apostoli 
ai culturei naționale în porturile 
loră tradiționale originale. Credă, 
că totă așa de bine li-ară șede și 
dascăliloră noștri rurali din Ar- 
deală, decă ară umbla îmbrăcați 
românesce ca și consătenii loră, 
er nu ca jupanii în haine de tergă, 
nici negre, nici mohorîte, fără cum 

| suntă mai urîte, cu unu cracă de 

nădragii în cismă și cu altulă peste 
tureacă.

Pâră să fiu optimistă, trebue să 
constată, că decă amă ave pretu- 
tindenea școli și învățători rurali 
ca în Grorjiu, într’ună deceniu amă 
avea o generațiune rurală, cu care 
ne am pute mândri și cu care ni- 
ar fi fală în lume. In acestă pri
vire mi-a rămasă o dulce amintire, 
care nu se va șterge din mintea 
mea câtă voiu trăi. încâtă despre 
nedee, ml-am adunată multe date, 
pe care nu sciu decă le voiu mai 
publica, fiind-că la noi lumea nu 
cetesce ce e originală românescă 
și sătenescă.

La 1 Augustă espirată eramă 
la Filiași așteptândă mai multe 
âre trenulă dela Vericirova spre 
amă întârce la Bucurescl. In res- 
taurantulă gării se aflau împreună 
cu mine și nisce călători corner- 
cianți Vienezi, cu cari am vor
bită multe și de tâte asupra țării 
și poporului nostru.

Pe peronă erau vre-o 20—30 
de școlari săteni în etate dela
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In temnițele bulgare, se află, după 
oum anunță ^iarulil parisiană „Temps* 
800 de prisonerl politici, între cari se 
află și fostulă ministru bulgară Cara- 
veloff.

Cununiă. D-lă Nicolau Stoia, teologii 
abs. și d-ra Victoria Cioloca, fiica d-lui 
parochă și asesorii consistorială Teodoră 
Cioloca, se voră cununa la 29 Septem
vre v. o. în biserica română gr. or. din 
Șipetă.

0 societate industrială.
La 26 Septemvre n. c. s’a ținută în 

curtea sfatului de aiol adunarea gene- 
rălă constituantă a „Societății industriale 
pentru inmagazinarea de mărfuri, din locă.u 
Ministrulă Baross a propusă camerei co
merciale de aici să înființeze societatea 
aoâsta, promițeudu-i totă coucursulă său 
marterială și morală. D-lă secretară ală 
camerei comerciale din locă , d-lă 
Eugen Iekelius, a și stăruită din 
tote puterile, ca să pună în praxă ideia 
d-lui ministru.

Scopulă sooietății este: a promova 
în comună interesele membriloră indus
triași, așa oă societatea primesce dela 
membrii ei marfă lucrată spre înmagazi- 
nare și dă împrumută pe ea pănă la 2/3 
din valore. Societatea îngrijesce de vân
zarea mărfii atâtă în țâră, câtă și în 
străinătate. Mijlocesce pentru membri 
comande și se îngrijesce, ca ei să parti
cipe la liferațiunile publioe.

După cum se vede soopul societății este 
fârte salutară. Industriașii și cei cu mijloce 
mai puține, se voră pute înlesni forte multă 
în ooupațiunea loră prin aceea, că pe 
mărfurile nevândute, voră pute lua a- 
vansurl cu interese moderate, 6r de altă 
parte prin aoeea, oă voră pute participa 
cu ceialalțl membri la liferațiunile, ce 
va lua societatea asupra sa.

Intrarea în societate este destulă de 
ușoră. Fiă-oare membru, trebue să sub
scrie o cuotă de 25 fl., din cari la în- 
soriere plătesce 5 fl., er restulă îlă a- 
chită în rate lunare de câte 2 fl.

Acâstă reuniune este prima înoer- 
care de feliulă acesta în țera ndstră și 
probabilă, că va ave succesă, fiindă sus
ținută din partea ministrului, și deoă va 
reuși, ea va fi o binefacere pentru in
dustriașii brașoveni, cari de când cu răs- 
boiulă vamală ou Româ iia au dată de 
totă îndărătă.

In vederea aoesta voră face bine 
industriași români, decă se voră înscrie 
și ei, ca membri în societate.

Fundațiunea unui tînerfi românii.
Oradea mare, Septemvre 1891.

Știm. D-le Redactoră! Dumineca 
trecută ați înregistrată soirea despre în-

temeiarea fundațiunei de 1000 fl. a ti- 
nărului română Demetriu Bardoși.

Fiindcă suntă rari în nâstre
tinerii, cari să-și eterniseze numele prin 
astfeliu de nobile fapte de binefacere 
românesol, m’am interesată să ounosoă 
mai de-apr6pe pe acestă bravă tînără 
ală nostru și, după informațiunile câști
gate, îmi iau voiă a vă trimite aci ur- 
mătorele schițe biografice din vieța lui.

D-lă Demetriu Bardoși este fiiulă 
răposatului Constantină Bardoși, fostă 
funcționară la tribunalulă r. în Deva. 
S’a născută la 1865 în Mureșă-Sângeor- 
giu (lângă Târgu-Mureșului), a absolvată 
șoolele reale de stată în Deva, unde a 
făcută și baoalaureatulă ou sucoesă emi
nentă.

După absolvare, murindă tatălă său, 
fu aplicată ca funcționară la oficiulă co- 
rpitatensă în Solnocă (comit. Iasigia-Cu- 
mania-mare), er în 1888 întră ca volun
tară pe ună ană în regimentulă Strelitz 
(31) dela Sibiiu, unde a depusă esamenulă 
de oficeră ou eminență, er mai târziu trecu 
oa ofioeră în reg. 37 din Orade, unde 
se află și acum oa oficeră de întregire.

D-lă Demetriu Bardoși este ună ti- 
nără distinsă și de bune speranțe. D-sa 
se pregătesoe acum pentru șcâla belică 
din Viena.

Dorindu-i cele mai bune succese, 
alătură aoi o copiă a literiloră funda- 
ționall, ce se află într’ună esemplară și 
la capitolulă episcopescă din looă.

— Coresp.

Nr. 3228—1891
Litere fundaționali ale fundațiunei lui 

Demetriu Bardoși.

Domnulă ces. și reg. locotenente 
Demetriu Bardoși cu datulă Oradea-mare 
12 Decemvre 1890, Ni-a străpusă o po
liță de asigurare la „Reuniunea oficia- 
liloră din Monarchia Austro-Ungară cu 
reședința în Viena“ contractată după ta
rifa I f. sub condițiune, oa în casă când 
ar ajunge etatea de 50 ani să. i-se plă- 
tescă capitalulă de 1000 fl. v. a. adecă 
una miiă florenl valuta austriacă den
sului, eră când armuri înainte de etatea 
acesta, Reuniunea să plătâscă poseso
rului poliței 1000 fl. v. a. și totă ase
menea și dâcă ar muri după etatea 
acesta.

Ne-a rugată mal departe, oa să pri- 
mimă polița aoesta de asigurare, ce portă 
numărulă 99,110, în posesiunea ndstră pe 
lângă următorele dispusețiunl:

1) Densulă îșl reține dreptulă, ca 
suma de 1000 fl., carea este de a i-se 
solvi la ajungerea etății de 50 ani, să o 
potă folosi liberă după voia sa fără nici 
o restrângere.

2) Suma de 1000 fl., carea este a 
se solvi după mdrtea densului posesoru
lui poliței doresce să se întrebuințeze

ca fundațiune permanentă în modulă ur- 
mătoră:

3) Fundațiunea să se administreze 
în tote timpurile de Veneratulă Capitulă 
metropolitană gr. cat. de Alba-Iulia și 
Făgărașă separată de alte fundațiunl sub 
inspecțiunea Preaveneratului Ordinariată 
Metropolitană gr. cat. de același nume 
și să porte numirea de „fundațiunea De
metriu Bardoși“ Capitalulă să se depună 
spre fructificare la institute românescl 
de credită și economiă din patriă. Ve- 
nitulă anuală să se întrebuințeze în mo
dulă următoră: 5O°/0 să se dea ca sti
pendiu și ajutbre, 4O°/0 să se adaugă în 
totă anulă la capitală, 5°/0 să se dea 
pentru spesele administrațiunei, 2% să 
se întrebuințeze pentru susținerea și în- 
frumsețarea mormântului tatălui său Con
stantină Bardoși, repausată în 5 Sep
temvre 1885 și înmormântată în Deva 
în cemeteriulă gr. orientală. Totă din 
aceste 2°/0 să se conserve și mormân- 
tulă săă și eventuală ală familiei sale. 
Suma din aceste 2%, carea 6re-oând nu 
ar fi de lipsă să să întrebuințeze spre 
conservarea morminteloră amintite, să se 
dea preoțiloră dispuși de Preaveneratulă 
Ordinariată Metropolitană, ca să cele
breze ună numără anumită de sânte li- 
turgii pentru sufletulă tatălui său, ală 
săă și ală familiei sale.

4) Venitulă de 5O°/0 amintită în 
punotulă 3 voiesce, oa să-lă capete soția 
sa legală, la casă oând ar rămâne vă
duvă și încă pentru totă timpulă vădu
viei sale. La casă când ar ave prunci, 
atunci să lă capete pruncii săi, fără ose
bire de sexă, înoepândă dela anulă ală 
6-lea pănă la ală 30-lea inclusive la ori 
ce șcblă ară studia. Totă acestă dreptă 
îlă voră ave și descendenții săi în liniă 
dreptă.

5) Decă însă nu va ave soțiă nici 
descendențl, atunol drepturile din punotă 
4 trecă la fratele său losifă Bardoși și 
descendenții lui legali, cari umblă la 
șcblă.

6) Decă nici fratele său nu ar ave 
descendențl legali, atunci drepturile din 
punctulă 4 trecă la unchiulă său Iuliu 
Bardoși și descendenții legali ai aoes- 
tuia; eră când nu ar ave niol acesta 
descendențl, atunol drepturile trecă la 
descendenții unchiului său Georgiu 
Bardoși.

7) Dbcă nici dânsulă, nici fratele, 
niol unchii dânsului nu voră avă descen
dențl, cari să umble la șcblă, atunci sti- 
pendiulă să se dea la tineri români gr. 
cat. din provincia metropolitană de Alba- 
Iulia.

8) Consângenii dânsului nu voră fi 
obligați a-șl dovedi starea loră mate
rială. Voră trebui să fiă Români, să a- 
rate în studii progresă celă puțină în- 
destulitoră și purtare morală celă puțină

legală. Cei ce nu voră fi consângeni ai 
dânsului și voră voi a se folosi de sti
pendiu, voră trebui să probeze, oă suntă 
lipsiți de mijloce, mal departe progresă 
în studiu celă puțină bună și purtare 
morală corăspunZătore. La aceștia Prea
veneratulă Consistoriu Metropolitană va 
avă dreptulă a-li presorie, că ce șcblă 
să freouenteze, va preferi însă șoblele 
militari. Stipendiștii neoonsângenl ai 
dânsului voră fi obligați în restimpă de 
10 ani după absolvarea studieloră a re- 
întdrce cu 10°/0 din suma primită ca sti
pendiu, cu care sumă apoi se va aug
menta fondulu originală alu fundațiunei.

9) Trei procente din venitulă anuală 
ală fundațiunei se va da șcblei române 
gr. cat. de fetițe din Blașiu.

10) Stipendiile le va conferi Con- 
sistoriulă Metropolitană gr. cat. de Alba- 
Iulia și Făgărașă.

11) Despre primirea poliței să i-se 
dea ună reversă de primire, oa la tim
pulă său să pătă ridica suma de 1000 
fl. v. a.

12) Literele fundaționali se voră 
deduce în mal multe esemplare, dintre 
cari unulă se va păstra în archivulă me
tropolitană, câte unulă în archivele die- 
ceseloră gr. cat. române din Oradea, 
Gherla și Lugoșă, unulă se va da dân
sului, unulă unchiului său Iuliu Bardoși, 
unulă văduvei G-eorgiu Bardoși și unulă 
sedriei orfanall din Deva.

Noi în urma datorinți, ce o avemă 
de a primi ori ce fundațiunl oneste, cari 
servescă spre promovarea binelui eternă 
și temporală ală oredincioșiloră noștri, 
declarămă prin acâsta, că primimă fun
dațiunea făcută de d-lă ces. și reg. lo
cotenente Demetriu Bardoși sub condi- 
țiunile specificate mal susă, și vomă în
griji, ca acelea să se și observe cu totă 
oonsciențiositatea și punctualitatea, spre 
care scopă și estradămă aceste litere 
fundaționali, întărite ou subsorierea și 
sigilulă nostru oficiosă.

Blașiu, din ședința consistorială ținută 
in 25 Augustă 1891.

Ioanu m. p. 
Metropolis.

La prea grațiosulă mandată ar- 
ohieppă.

Dr. Aug. Bunea m. p. 
secretară consistorială,

Mortea generalului Boulanger.
Generalulă Bulanger, despre 

care s’a vorbită atâtă de multă, 
s-a sinucisă cu revolverulă în fi
lele acestea în Bruxelles, pe mor- 
mentulă amantei sale, domna de 
Bonnemaine. Pănă acum înse nu 
se scie, care a fostă causa, că ge- 
neralulu Boulangeru s’a sinucisu. 
Unii susțină, că de aceea s’a sin
ucisă, fiindcă nu mai putea trăi

12—14 ani, cari asemenea aștep
tau trenulu se plece la Strihareță, 
lângă Slatina, în județulă Ol
tului.

La Striharețu, Statulu a înfi
ințată o șcblă practică de agri
cultură, în care se primescu prin 
concursă, esamenu în scrisă și o- 
ralu numai copiii-școlari dela sate 
și din cari iesu în fie-care ană ti
neri români cu bune învățături 
practice agricole spre a ocupa lo
curile pe care le ocupau pănă a- 
cum la noi în agricultură numai 
Grecii și alte nemuri străine.

Preumblându-me pe peronîî 
mi au remasă ochii ațintiți asupra 
unui copilașu-școlaru cu o străi- 
cuță peste peptu minunată țesută 
și cusută cu strămături și ținendă 
în mână o cblă de hârtiă înfă
șurată.

Me apropiu de elă și îlu în
trebă : cum. îlă chiamă, cine i-a 
făcută străicuța, ce ține în mână 
și unde se duce?

Copilulă îmi răspunde:
— Me chiamă N. Cojocaru, am

isprăvită, șcbla rurală în PetrescI, 
județulu Gorjiului; în mână am 
unu desemnă făcută de mine; 
straița mi-a făcut’o mama, sum 
seracă și n’am tată; me ducă la 
concursă la șcbla practică de agri
cultură dela Strihareță.

Desfășurândă hârtia, dau peste 
ună admirabilă desemnă cu mâna 
liberă a stabilimentului grafică a 
Statului din Bucuresci, unde se 
tipăresce „Monitorulă Oficială^. 
Am remasă uimită și nu-mi venea 
a crede, ca ună copilă dintr’o 
șcblă sătescă se desemneze atâtă 
de esactu și corectă. Spre a me 
convinge, am începută a-i pune 
o mulțime de întrebări, la care 
Niculae răspundea, scoțendu din 
străicuță și alte caete cu desem- 
nurl de ale lui, precum: frunză 
de viță, pluguri și alte obiecte in
dustriale agricole țerănesci.

Neapărată, în timpulă esami- 
nării toți copiii s’au adunată împre- 
jurulă meu și eu oferindă lui Ni
culae ună leu ca să aibă bani de 
drumă până la Strihareță, ună un-

chiașă, care sta și asculta și care 
era conducetorulă copiiloră, pri 
vindu-me și vecjendă că sum Ro
mână, îșl deschise inima și 'mi 
spuse:

— Amu începutu se ne deștep- 
tămă și noi spre a nu mai fi co
pleșiți de străini. Destulă ne-au 
mâncată ei păn’ acum.

— Bine faceți, unchiașule, res- 
punseiu eu, Dumnecjeu se ve ajute 
în calea pe care ați pornitul

Vienezii, cari asistase la con
vorbirea mea, de asemenea esa- 
minândă desemnurile, se minunau 
de învățătura care se învață în 
șcblele nostre dela sate și nu se 
puteau în de ajunsă mira câtă de 
reu erau ei inform ați despre starea 
lucruriloră la noi, pe care le credeau 
a fi așa, precum le descriau im- 
pertinenții scriitori jidovi, cari răs
pândeau în privința nbstră poesii 
ca cea următbre:

— O du wilde Walachei
— In dir ist nur Stroh und Heu
— Mamaliga und Malai!

Am nădejde și credu, că nu

mă înșelă, când afirmă că pentru 
neamulă acestoră poeți și scriitori 
pamfletari a trecută baba cu co
lacii din țera românescă.

La revedere.
Teofil Frâncu.

Nahalim.
O istoria orientală, de F. F. Bresnitz.

Departe spre apa dulce a Bosforu
lui a fostă leagănulă ei. Aceia, carli-au 
dată vibță, erau fbrte săraci și aceea, 
cu ce acoperiseră trupulă copilului loră, 
erau nisce vestminte aspre și sdrențbse 
fără niol o podobă, der bunulă Dumne- 
Zeu îșl ațintise ochiulă său asupra copi
lei și ea crescea și înflorea și înfiă-care 
Zi se făcea mai frumosă.

Se întâmpla într’o di, — ceea ce 
nu speraseră bătrânii, er mica și fru- 
mbsa Nahalim nici nu visase, — ca doi 
domni mari intrară în coliba loră sără- 
căcibsă de lângă țărmulă Bosforului.

— „Allah să fiă cu voi! Voi aveți 
o fiică cu numele Nahalim, mare e bu
nătatea lui DumneZeu, marele Soliman 
o cere de soțiă 1“
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fără amica sa, domna de Bonne- 
maine. Alții cțicG, că lipsa de bani 
l’a silită pe generalulă Boulanger 
se-șî iee vieța.

Despre biografia generalului 
Boulanger aflămu următbrele:

George Ernest Ioan Marie Boulanger s’a 
născută la 1837, în orașulfl Rennes, în de
partamentul^ Iile și Villaine. După oe 
termina studiile în Nantes, intra în școla 
militară din St. Cyr, în anulă 1855, în 
etate de 18 ani, unde în urma silinței 
sale dobândi testimonii forte bune și în 
Octomvre 1856 fu numită sub-locote- 
nentă la infanteria și nu multă după ă- 
oeea fu transportată la regimentulă 1 
de tiraliorl din Algeria. Aici se luptă 
sub comanda mareșalului Randon în con
tra Oabililoru, unde primi botezulă de 
sânge. Mai târfiu îlă aflămă în răsbo- 
iulă italiană, unde se distinse forța tare 
și unde fu rănită. Câteva (file după a- 
ceea fu numită din causa bravurei sale, 
cancelară alu legiunei de ono're. In anulă 
1860 se distinse în răsboiulă din Cochin- 
china, unde tirășl a fostă rănită la umă- 
rulă stângă. In 1862 fii numită căpitană 
er în anulă 1867 fii numită profesoră Ia 
șctila militară.

In 1870, în răsboiulă franco-ger- 
mană fu numită locotenentă-colonelă, și 
aici se luptă vitejesce în fruntea regi
mentului său. In anulă 1871 fii numită 
oficeră ală legiunei de ontire și colo
nelă. In luptele sale contra comunei din 
Parisă fu rănită de ună glonță în bra- 
țulă dreptă, In (jiua, bi care a fostă ră
nită, fu numită comandantă ală legiu
nei de onore.

In anulă 1880 fii numită generală 
de brigadă. Curendă după aceea treou 
la cavaleriă, unde fu mai apoi numită 
de comandantă ală unei brigade de ca
valeriă.

In anulă următoră fu numită con- 
ducătoră ală deputațiunei guvernului 
francesă, la serbarea oentenarului inde
pendenței republicei nord-americane. In 
anulă 1884 fu numită generală de divi- 
siune, care corespunde cu rangulă de lo
cotenentă mareșală. In anulă 1886 fu 
numită ministru de resboiu. Din momen- 
tulă aoesta, se puse Boulanger pe tere- 
nulă politică. Elă fii acela care dorea 
din adenculă inimei sale ună răsboiu 'de 
„revanșă“ în contra Germaniei. Din a- 
cestă causă numele său deveni ftirte po
pulară.

In anulă 1887, eșindă din ministeră 
fu numită comandantă ală corpului 13 
de armată din Clermont. In anulă 1888 
din causa uneltiriloră sale politice, ’i se 
detrase comanda, și prin o hotărîre a 
tribunalului disciplinară, fu concediată 
din armată.

Acumă întră elă în politică și avu 
ună duelă cu ministru președinte Floquet.

Nu multă după aceea fu acusată la 
senată, că face agitațiuni politice, din 
oare causă Boulanger fugi din Francia 
în Belgia la Bruxelles, după aceea se 
duse la Londra. De aici făoea elă pro
pagandă politică în Francia, ajutată fi- 
indă cu bani, de ducesa de Uzâs.

Acum de ourândă, murindă amanta 
sa, dtimna de Bonnemaine, deveni din 
(ji în (fi totQ mai melancolică, până 
când în fine, se împușcă cu revolverulă 
pe mormentulă amantei sale, domna de 
Bonnemaine. Astfelă se sfârși vieța 
acestui bărbată, oare stîrnise mare sensa- 
țiune în lumea întrtigă.

Simpatii Franceso-Ruseîn anulQ 1828.
(Reprivirl istorice).

(Fine.)

Austria deja în vera anului 1828 
făcea pregătiri seritise de răsboiu ? totă- 
deodală însă țesea planulă mai năinte 
amintită, care decă răușia, cădea de sine 
întrevenirea armată. Metternich avea 
firma credință, că ttite puterile europene 
voră primi planulă său și se voră uni 
în acelă scopă, ca să-și oferescă inter- 
mediațiunea, stabilindă și condițiunile 
păcii. Se presupunea, că Rusia nu se 
va opune voinței Europei; deci planulă 
lui Metternich se vedea a ave șansele 
sale, căci principele Wellington, care 
deveni capulă guvernului anglesă, era 
în perfectă înțelegere cu Metternich, pe 
care-lă asigură, că Prusia încă va fi pe 
partea loră.

Der planulă lui Metternich s’a ză
dărnicită din acea parte, de care nici 
că visase. Cabinetulă francesă încă doria 
pacea, fundă însă încunosciințată în- 
tr’ună modă straniu din partea Curții 
rusescl, despre planurile ambițitise ale 
Austriei, și totodată informată într’o di
recțiune. care era forte divergentă de 
cea a lui Metternich, regele Carolă X, 
și pe basa prejudețeloră erudite dela 
antecesorii săi, deveni de totă preocupată 
față de Austria, oarea în ochii săi era 
obstacululă gloriei și ală nimbului fran
cesă.

După succesele câștigate în cam
pania întreprinsă contra Spaniei, Carolă 
ală X îșl propusese să înalțe gloria și 
puterea casei Bourbonice la gradulă 
unde stătuse sub Ludovică ală XIV; 
der ori încătrăă privia, ttite terenele le 
găsise ocupate de Austria. In Italia, 
dela AlpI pănă la golful Torentului, pre- 
domnia vocea Austriei, oarea în oonfe- 
derațiunea stateloră germane, încă și în 
Prusia câștigase supremațiă, înoâtă pen
tru trama francesă nu se mai găsea 
pânză.

Wellington, ounoscândă disposi- 
țiunea spirituală, carea domnia în Fran
cia față de Austria, se feria a i face 

proposițiunl de acțiune comună în con
tra Rusiei, deol a începută a atinge su
blimele ctirde de neoesitatea păcei Eu
ropene, care era ună ideală ală regelui 
Carolă X din oausă, că era mai înain
tată în etate, decâtă să nu dortiscă pa
cea, și nu putea să-și asoundă temerea, 
că din îndelungatulă resbelă ruso-turcă 
pote să se pericliteze liniștea europenă, 
de unde stăruințeloră lui Wellington, 
fără ca să facă vre-o amintire de Austria, 
ll-a sucoes a îndupleca pe Carolă X să 
trimită ună ambasadoră lâ Constantino- 
polă cu misiunea de a informa pe Porta 
otomană despre necesitatea curmărei 
resbelului, și să o înduplece a primi 
condițiunile echitabile ale Rusiei.

Bozzo di Borgo, ambasadorulă rusă 
la Parisă prin carele a fostă înounos- 
ciințată cabinetulă francesă despre pla
nulă lui Metternich, a avută dibăcia de 
a țină întrunite sentimentele lui Carolă 
X pentru amicia ou Rusia, ba a-i în
dulci și dorulă inimei prin apromisiunl 
la ținuturile de pe malulă stângă ală 
Rinului, în casulă când ar veni treaba 
la resbelă cu Austria.

In urmarea acestora, Carolă ală X 
șl-a datii apromisiunea, că elu în causa 
orientală va ține cu Rusia.

Să lămurimă mai detailată prooe- 
deulă afecțiuniloră francese pentru Rusia. 
Francesii au privită totdeuna rîulă Ri
nului ca frontiera naturală a patriei loră 
și acestă sentimentă s’a înrădăcinată și 
vulgarisată în inimile francese prin marea 
loră revoluțiune din ultimulă deceniu 
ală secolului trecută. Regele Carolă, 
deși urea revoluțiunea, era mai francesă 
în inima sa, decâtă să abandoneze a- 
cestă ideă, acestă sentimentă. Contele 
Lebzeltern în călătoria sa spre Viena, 
întrebândă pe Lafernonays, ministrulă 
de esterne al Franciei, că ce împărtă
șire ar ave pentru Metternich? căpăta 
următorulă răspunsă :

„Spune principelui Metternich, că 
augustulă meu rege nici când nu va 
păși la o acțiune comună în contra Ru
siei ; nici pentru a-lă îndupleca la pace, 
nici pentru a se amesteca în trebile ei.“

Curtea Prusiei, și altcum rudă cu 
Rusia, fiindă informată despre împreju
rări, a declarată oficiosă „că nu aprobă 
planulă lui Metternich, ba îlă ține de pe- 
rioulosă și neexecutabili 1., deorece Francia 
și Rusia suntă de unii acordă.u

Metternich la începută nu bănuia 
negociările intime între Francia și Rusia, 
totuși observa la timpă, că elă este pre
venită — debordată — de șireția diplo
matică a lui Borzo di Borgo, deci vă- 
dându-și planulă dejucată, a apucată pe 
altă cale; a înduplecată Porta otomană 
să declare pe calea diplomației, și îna
intea lumei, că nu ea e causa resbelului, 
dreptă aceea e aplecată a primi ună 

congresă europeană, în carele pe lângă 
participarea părțiloră beligerante, să se 
stabiltiscă condițiunile lămurite ale păcei, 
cari apoi să fiă puse sub garanția pu- 
teriloră.

Der nici acestă declarare apriată a 
Turcului n’a putută să influințeze asupra 
Cabinetului francesă, a cărui înstrăinare 
de cătră Austria era mai prepăstitisă, de
câtă să i-se ptită pune o punte.

La nota diplomatică a Turciei, mi
nistrulă francesă a dată același răs
punsă, că augustulă rege nu se ames
tecă în afacerile Rusiei, prin urmare nici 
în cestiunea răsboiului ruso-turcă, și ră
mâne neolintită la acestă hotărîre a sa.

Metternich, văcjându-șl ttite încercă
rile sale estă modă paralisate, riscă încă 
odată a-șl proba noroculă prin amiculă 
său de principii, principele Wellington, 
carele încă doria să se pună stavilă în- 
tinderei rusescl, stătea însă în reservă 
față de casa Bourbtină, căreia la Con- 
gresulă de Viena (1815) îi fusese ratfimă 
puternică, pentru a ajunge la tronă.

Vellington soia, că Lafernonays, mi
nistrulă esterneloră Franciei, era legată 
mai puternică de Rusia, decâtă să-lă 
ptită abată la o altă cale, — dtir fiin- 
du-i cunoscută și împrejurarea, că regele 
Carolă nu iubesce persona lui Laferno
nays, ci doria pe Polignao (ambasadoră 
la Londra) în capulă afaceriloră esterne, 
a stăruită a câștiga pe Polignac pentru 
ideile sale și a duce firele diplomatice 
păn’acolo, ca Polignac să fiă ohiămată 
de regele Carolă la Parisă. Sosită la 
Parisă, Polignac, cu ocasiunea primei în
tâlniri, se încercase a-lă convinge pe re
gele, „că pacea Europei, numai atunci 
și numai așa pote fi asigurată, decă 
Francia va face causă comună cu Anglia, 
în contra Rusiei“. Regele însă i-a răs
punsă categorioă : „Eu rămână pe lângă 
Rusia ; și dâcă acâsta, ar ataca pe Aus
tria, eu voiu sta gata pregătită, și-mi 
voiu direge pașii după împrejurări; eră 
decă ar ataca Austria pe Rusia, eu fără 
întârziere imt voiu comanda armata în 
contra Austriei. Ună astfelă de resbelă 
dtiră îmi va fi de folosă, căci națiunea, 
ocupată prin o mare afacere, ca acâsta, 
turburările interne, avândă debuseulă 
loră în spre afară, se voră domoli și 
alina u.

Polignac rămase încremenită; n’a 
devenită ministrulă esterneloră, ci s’a re- 
întorsă la postulă său la Londra. Nici 
Metternich, nici Wellington nu se aș
teptase, ca la stăruințele Austriei și ale 
Angliei, și față de neutralismulă Prusiei, 
Carolă ală X să se opună unei alianțe 
îndreptate în contra Rusiei.

Planulă ăstoră doi diplomațl era, că 
va succede prin negooiațiunile ourțiloră 
europene a îndupleca pe Rusia la con
cesiuni față de Turoia; și după socotința

Firesce, oă sărmanii pescari se în
spăimântară și Nahalim se făcu albă, 
mai albă ca marmora din palatulă Sul
tanului.

Acum ea purta haine pomptise, cu
sute cu firă de aură și parfumate, și 
cete întregi de servitori asoultau porun
cile ei. Dâr visăttire umbla ea înctice și 
încolo prin palatulă pomposă, suspinândă 
se preumbla prin grădinile de trandafiri 
ale Sultanului. Și decă domnitorulă se 
apropia de ea, fugea ca o pasăre spă- 
riată.

Sultanulă însă n’avea odihnă nici 
diua, nici noptea și sortea trupeloră sale, 
cari erau în răsboiu cu Serbii, nu-i sta 
așa la inimă, ca și frumosa ființă și cru- 
(fimea frumtisei Nahalim. Femeile sale 
vedeau mâhnirea sa și-lă sfătuiră, să cu
funde în valurile Bosforului pe Nahalim, 
și apoi Allah ’i va da liniște inimei sale. 
Sultanulă nu prea băga în semă vor
bele loră, căci altmintrelea ar fi trebuită 
să observe, oă ei să temă de sărmana 
fată de pescară, fiind-că avea dragostea 
Sultanului.

Când soia Sultanulă, că ea pribe- 
gesce prin grădini, să străcura după ea 

ca ună hoță pe verfulă degeteloră și să 
ascundea după câte o tufă de tranda- 
firă; privirile sale ardătore aprope con
sumau trupulă ei frumosă și fața ei su
blimă.

Odată ea se apropiase tare de elă, 
se opri tocmai lângă acelă trandafiră, 
după care sta elă ascunsă. Ea se pleca 
spre ună trandafiră, și respira mirosulă 
celă plăcută. Atunci se arătă Sultanulă, 
elă, marele Sultană, înaintea oăruia 
milione de omeni se plecau pănă la 
pământă, de care mii de. omeni tre
murau, a cărui brață răspândea grtiza 
până în depărtatulă apusă, — elă căfii 
în ghenunchi înaintea fetei de pescară 
și se rugă :

— „Nahalim, tu care ești mărgări- 
tarulă celă mal frumosă ală cortinei 
mele, sttiua cea mai frumtisă a împără
ției mele, nu fugi de mine! u

Nahalim se opri, înfățișarea domni
torului, ce se rugă, o mișcă.

— „Nahalim“, se rugă elă, „Naha
lim, tu fltirea divină a Răsăritului, spune, 
ce trebue să facă, ca să mă iubescl? Tu, 
regina casei mele, iubesoe numai pu
țină, atâtă de puțină, câtă e albă în pe

nele corbului și câtă e negru în inima 
lui Allah“.

— „Inima lui Allah e veclnică albă 
și apoi ce e mal negru ca penele cor
bului ?“ (fise fata.

— „Lasă-mă să sărută marginea 
vestminteloră tale, Nahalim!“

— „Vestmintele mele suntă prea 
josă și buzele tale prea susă“.

— „Nahalim, tu, diamantulă dintre 
petrile nestimate, privesoe, te iubescă cu 
înfocare! Fii a mea, Nahalim, vrtii co
rtina mea, vrei împărăția mea?“

O clipită mintea ei fu străbătută de 
ună floră rece : a stăpâni! A înălța și a 
smeri omeni, a ucide și a ierta timenl 
— cu tote astea însă o altă ictină is- 
goni gândurile acestea, ea clătina din 
capă și (fise :

— „Cortina ta e destulă de strălu
cită, decâtă să ai lipsă a-o face și mal 
străluoită. Mie nu mi-se cuvine actistă 
cinste “.

— „Privesoe, diamantulă, oe cjace 
fără strălucire în adâncime, unde nu pă
trunde nici o ra(jă de lumină, er în ra
dele sorelul, să’lă vedl cum străluoesce“, 
(fise Sultanulă.

— „Diamantulă și lumina stirelui 
suntă ca fratele și sora, der pune-lă în 
văpaia focului și tu vei vede cum se to- 
pesce ttită splendtirea“.

— „Să umilescă aceea, ce iubesoă, 
și se înalță aceea, oe urăsoă?u strigă 
Sultanulă sărindă în susă. „Te iubescă 
numai pe tine Nahalim, te iubesoă fer- 
binte, te voiu iubi veclnică, mal veol- 
nică ca palida lună, care mă aude; mai 
.veclnică, decât stelele lucittire, ce mă 
privescă“.

Elă îl apucă mână și o cuprinse de 
mijlocă.

Curagiulă ei dispăru de-odată, ea 
cătfii la picitirele lui și-i cuprinse ge
nunchii.

— „O, stăpâne, fiă-țl milă de cea 
din urmă rtibă a ta. Aruncă-o afară pe 
uliță, unde latră cânii și unde locuesce 
ftimea, dâr nu-o supăra cu nimică“.

„Sultanulă îșl mușcă buzele de du
rere, ori de mâniă, — actista nu o scimă. 
Apoi rupse trandafirulă, spre oare se 
plecase mai înainte Nahalim și apoi se 
depărtă cu pași lini. Două crețe adânci 
și întunectise se iviră între sprâncenele 
stăpânitorului...
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lorii, pentru ajungerea acestui scopă 
era destulă o demonstrațiune cucâte-va nai 
belice pe marea Mediterană și diversiunea 
unei armate Austriace spre frontiera Gali- 
{iei; în casulu celu mai rău erau deciși a 
să folosi și de forță, dăca să constata, că 
JRusia stă singură.

Deși atâtă Prusia neutrală — der 
prin rudeniă mai multa apropiată de 
Rusia, — câta și Franoia erau, oonvinse, 
că sporulă teritorială și succesele Rusiei 
în orientă suntă periculose pentru echi- 
librulă europeana, totuși interesele loră 
parțiali nu li a concesă să se alipescă la 
planulă Austriei și ală Angliei; de unde, 
pe cumtt scimă, Rusului i-a succesă a 
trece Balcanulă și a dicta în anulă 1829 
paoea memorabilă dela Adrianopolă.

*
Evenimentele se repețesoă, deși sub 

forme variate. In anulă 1828 în contra 
intereseloră generali europene, tronulă 
Franoiei, pentru interesulă său privată, 
s’a aliată și a fostă de ună aoordă ou 
autocratulă Rusiei; în 1891 republioa 
franoesă, ba putemă afirma întrega na
țiune francesă, privindă la interesulă său, 
se aliază totă cu același autocrată, acuma 
însă cu acea diferință, că la acestă ali
anță aderâză și întrega națiune rusescă. 
Dela succăsulă acestei alianțe va depinde 
judecata istoriei: că politica lui Bismark 
de a însghiăba tripla alianță, ou eschi- 
derea Rusiei, a fostă mai ferioită pen
tru Europa, decâtă nesucoesulă politieci 
lui Metternich.

încă o observare și terminămă.
Deși pornirile oonsecutive ale Ru

siei în contra Turcului, voră fi avendă 
alte scopuri și interese, totuși, dândă 
tributulă adevărului, trebue să recunâs- 
cemă: că forma de acjl a staturilorO 
Balcanice și posițiunea creștiniloră d’a- 
colo, se datoresce în prima seriă ace- 
loră porniri, pe cari celelalte puteri ale 
Europei nule făceau, căci din oausa dispari
tății Cultului religiosă, li lipsea inima 
pentru suferințele Creștiniloră din Ori- 
entă. Rotuna.

Literatură.
A eșită de sub țipară „Tratatul ă 

boleloru acute infectătore.“ Se află de 
vencjare la subscrisulă autoră în Rodna 
vechiă (comit. Bistrița-NăsăudO); la li
brăriile N. Ciurcu în Brașovă ; W. Krafft 
în Sibiiu și la Conoordia în Năsăudă.

Prețulă unui esemplară numai 1 
florină v. a.

Simeonti Stoica, 
medică cercuală.

ZZZGZZXA.
Despre grija unei femei dela însărcinare 

și pană ce mișcă copilulă.
Cum s’ar pute 6re, ca într’o 

grădină se fiă flori multe și fru- 

m6se, decă grădinarului nu aru 
sci să le îngrijescă? Cum s’ar 
pute înmulți poporulO decă mu
mele nu sciu ce conduită se aibă 
în cursulu sarcinei?

In alte țeri, mai luminate de- 
câtO țâra nostră, învețații se ocupă 
fârte multu și cu mare interesă 
de căușele scăderei numărului po- 
pulațiunei. Noi însă ne ocupămu 
de dimineța pănă sera de ori ce, 
numai de grija sănătății, care este 
comâra nâstră cea mai scumpă, 
nu ne ocupămă. Copiii mord cu 
sutele la țâră și în orașe; multe 
mame se pierdă înainte de a nasce, 
ori la nascere, și acesta numai 
din causa nesciinței și a supersti- 
țiilorii neîntemeiate în cari credu.

Din aceste considerații, d-lfi 
Dr. S. Gheorghiu, medicu primară 
ală spitalului Sf. Spiridonă din 
Iași, publică în „Apărătorulă să- 
nătății“ urmatărele povețe în pri
vința modului, cum trebue să se 
grijescă femeile în timpulă, de 
când suntu însărcinate și pănă ce 
se mișcă copihilă:

O copilă de curându măritată 
— $ice d-sa —, trebue să cunoscă, 
că una din căușele principale ale 
bdleloră temeescl, suntă nascerile 
rău îngrijite; de aceea trebue să 
ia măsuri la timpă ; și îndată ce 
simte primele semne ale sarcinei 
ca: amețelă, grâță, scuipatulă fără 
voiă dimineța, desgustu de mân
care, încetarea regulei etc. celă 
mai nimerită lucru este să începă 
o viâță cu totulă liniștită, să pă- 
răsescă corsetulă, care e o ade
vărată nenorocire pentru femei, 
să nu facă mișcări grele ca: ridi
carea unoră corpuri grele și se nu 
se ostenescă multă.

Se întâmplă că unele femei la 
o anumită lună, pierdă seu lapădă; 
în easulă acesta ca precauțiune 
bună, este ca femeia 4ece 4il0 
înainte de timpulă când scie, că 
a pierdută altă dată, și 4ece 4ile 
după acelă timpă, să stea în pată 
în repaosă absolută. In easulă 
când femeia pârtă greu, este bine 
a ave ună brâu seu ună felă de 
cingetâre, cu care să-și înfășâre 
pântecele, ca astfelă să fiă sus
ținută.

T6te turburările ce apară în 
cursulă sarcinei, cele mai adese
ori dispară odată cu mișcarea co
pilului, care se simte de obiceiu 
între a 5-a și a 6 a lună, și odată 
ajunsă la începutulă lunei a 9-a, 
femeia trebue din contră să-și 
schimbe viâța liniștită ce avea, să 
umble multă pe josă fără însă a 

face imprudențe, cari ară pune în 
pericolă vieța copilului și a ei 
chiar.

Femeia în luna a 9-a e bine 
să umble pe josă ceva mai multă, 
pentru că prin acesta se pregă- 
tescă organele la o nascere mai 
ușâră. Natura a îngrijită încă dela 
mișcarea copilului ca tote orga
nele mamei să se pregătescă; ea 
ne-a lăsată însă și nouă îndatori
rea, ca nu numai se nu punemu 
piedecl unei asemenea prepara- 
țiuni, prin vieță neregulată și prin 
abusuri de totă felulu, der încă 
să căutămfl a înlesni preparațiu- 
nea naturală a organeloră de nas
cere, luândă în băgare de semă 
aceea ce ne recomandă esperiența, 
din ale cărei dosare am estrasă 
aceea ce s’a 4isa rnai susă.

Cultura pomiloru.
III.

Precum omulă, ca să trăescă 
are lipsa de nutrementă, toc
mai așa și pomii. In pământulă 
bună, pomii să facă mari și cu 
seârță frumăsă, eră în pămentulă 
rău, ei rămână mai mici și adese
ori suntu espuși boleloru.

Nutrementulă pomiloră, ca și 
ală celoralalte plante, este de două 
feluri: organică și anorganică. Nu- 
trementulu organică constă din: ce
nușă, vară, feră, sare etc. și con- 
tribue la formarea lemnului, eră 
celă anorganică constă din: azotă, 
carbonă și oxigenu.

Nutrementulă organică se ab- 
sărbe de pomi prin rădăcini, eră 
celă anorganică prin foi. Prin foi 
pomii răspiră, ca și dmenii prin 
plumânl; 4iQa răspiră oxigenă, eră 
nâptea carbonă.

Bunulă Creatoră a întocmită 
lucrurile astfeliu, ca aceea ce ră- 
suflămă noi, adecă azotulă, să fiă 
înghițită de plante; er aceea, ce 
ele răsuflă, adecă oxigenulă, să-lă 
înghițimu noi.

Ca să putemă constata, că pomii 
se nutrescă nu numai cu rădăci
nile din pământu, ci și cu foile 
din aeră, n’avemu decâtă să le
găm ă cu o sforă, strînsu peste 
mijlocă ună pomă mai tînără și 
vomă vede îndată, că unflătura 
se va face deasupra legăturei. Pri- 
măvera, cu deosebire, așa circu- 
leză de tare suculă prin pomi în- 
câtă de esemplu: mestecănului, 
crepându-i scârța, curge mustulă 
șipotindC. Acestu mustii se în- 

trebuințeză și ca beutură reco- 
rităre,

Ca și omulă, este espusu și 
pomulă la multe bole și primejdii. 
De multe ori este amenințată seu 
frântă de vânturi mari; de multe- 
ori îi strică seceta prea mare, ca 
și gerulu celă aspru; de multe-ori 
se rupe de greutatea pomeloră, 
ce produce. Suntă apoi omide și 
gândaci, cari le rodă frunzele; șâ- 
recl ori anumite insecte, cari le 
rodu rădăcinile; epurii și caprile, 
cari le despâiă scârța; mulțime 
de insecte, cari se încuibeză sub 
scorța loră și le facă mari strică
ciuni etc.

Cele mai însemnate bâle ale 
pomiloru suntă: tăciunele. Acesta 
atacă mai cu semă scârța meri- 
loră, ceea-ce se pâte observa când 
scârța mărului a începută a se 
înegri. îndată ce observămă a- 
câsta, tăiemu scârța atacată cu 
cuțitulă și ungemă rana cu păcură 
seu cu ceră de altoită.

Afară de tăciune, merii mai 
suferă și de cangrenă, ună felă de 
gâlcî (ghinduri), cari atacă lem- 
nulă unde pământulă e prea grasă. 
Se pâte vindeca, tăindă părțile 
atăcate și UQgendu-le cu păcură.

Altă bâlă mai însemnată a po- 
miloră este și oftica seu gălbinarea. 
Acesta se nasce decă pământulă 
de desuptă e prea sterpu seu apa- 
tosă. Din acesta causă, la răsă- 
direa pomiloră trebue să cunâs- 
cemă bine pământulă și decă cre- 
demă, că e prea sterpă seu apă- 
tosă, să punemă sub rădăcina 
principală câte o lespede de petră, 
după cum am amintită la resă- 
direa pomiloră.

Afară de bălele amintite, mai 
suntă: curgerea de reșină la pruni, 
cereșl și vișini, care se pâte vin
deca ca și celelalte băle', putrezirea 
lemnului, pătarea frunseloru la perl 
și nerodirea. Acesta din urmă să 
pote vindeca numai îngrășindu 
bine pământulă. Pătarea frunze- 
loră la peri se pâte vindeca, u- 
dându-i adese-ori pe timpă de se
cetă, er putre4irea lemnului se vin
decă prin tăerea lemnului putredă și 
astuparea rănei prin o amestecătură 
de Iută, cenușă, balegă și cărbuni 
pisați, apoi ungerea aceleia cu 
păcură, ca să nu pătă străbate 
aerulă.

In sfîrșită trebue săamintimă 
ceva despre întinerirea pomiloră. 
Acesta să face rătezândă corăna 
pomului bătrână, ca să cresca 
altă corână mai tineră- Retezarea

Mai multe dile se închise Sultanulă 
în casă, și nu voi nici să mănânce, nici 
să bea. Elă lucra, așa se cj-icea, la ună 
nou plană de răsboiu în contra îndrăs- 
nețiloră Șerbi și în contra obrazniciloră 
Unguri, elă ’i va înghenunchia semi- 
lunel, chiar și cetatea împărătescă ger
mană o va supune sub jugulă lui Allah. 
Der de ce ar fi și fost Sultanulă sul
tană, decă ar fi trebuită să lucre sin
gură ? De ce avea elă sfetnici și scrii
tori ? Pentru ca Serbii și Ungurii să fiă 
înfrânțl și cetatea împărătescă germană 
dela Dunăre să cadă în manile sale, — 
aoestea-i preocupau gândirile sale, der 
frumâsa Nahalim cu ochii ei mari și fru
moși îi turbura mințile. De mii de ori 
’i jurase răsbunare și mii de planuri is
codise, dâr când îșl aducea aminte de 
ochii ei, trebuia să-și plece capulă pe 
mâni și să ofteze din adânculă ini- 
mei sale.

Nahalim devenia din cji în di mai 
tăcută.

Ea pribegea odată prin grădină, ur
mărită numai în taină de sbirii Sulta
nului. Cu buzele ei roșii săruta tranda
firii cei mari și frumoși.

Sultanului observaseră acesta, alergară la 
elă și diseră: „Allah e mare, ‘îndu
rarea ta stăpâne să fie spre noi, Naha
lim iubesce! “

Atunci Sultanulă se făcu palidă, mal 
palidă ca mortea. In mintea sa se iviră 
iconele duoră favorițl ai săi. Da, de si
gură că pe unulă dintre acești doi, îlă 
iubea ea. Și elă, elă pote că a atinsă 
cu buzele sale buzele ei, pore că elă a 
cuprinsă mijloculă ei; — apucă o frân
ghia de mătase și se repedi în grădină.

Când o zări, o chiămâ la sine. Na
halim voi să fugă, der prea înfricoșată 
suna vocea Sultanului, ea nu cuteză să 
fugă, ci se apropiă de elă.

— „Fiă-țl milă de rdba ta, stăpâne, 
oe poruncescl ?“

Fața cea frumdsă a tinerei fete era 
desfigurată de grâză. Acâsta îlă pătrunse 
pe Sultană pănă în inimă.

— „Nahalim, copila mea“, (fi86 
cu blândețe, „nu vorbi așa, îmi face 
rău. Privesce, îți voiu oferi totă ce-mi 
stă în putință. Câtă vecfl ou oohii totulă 
va fi ală tău. Acesta e prea puțină ? Vor- 

Când servitorii | besce, și corona serbâscă va fi a ta! Ori

dâră corâna acesta țl-eprea mică? Vor- 
besce, și-i voiu smulge regelui Ungariei 
corona de pe capulă său și o voiu pune 
pe capulu tău! Ori doră acâsta strălu- 
cesce prea puțină? VoescI mal multă? 
Vorbesce, Nahalim, regina inimei mele; 
numai ună cuvântă spuneml, și îndată 
voiu pleca în reoea miaza-ndpte și-ți 
voiu aduce cu pericululă vieței mele cea 
mai frumâsă și mai străluoită coronă de 
aoolo! Dâr tu trebue să fii a mea, Na
halim, da tu trebue să fii a mea!“ Apoi 
o cuprinse în brațe.

Ea însă îlă respinse cu putere dela 
sine și-i strigă plină de disgustă: „Plecă, 
eu te urăscu!“

— Pe mine mă urăsci, der pe al
tuia îlă iubescl?“ răcni Sultanulă dân- 
du-se cu ună pasă înapoi. „Der aștăptă“, 
șopti elă „răsbunarea mea va fi înfri
coșată!14

Elă se gândi ună momenta, apoi 
murmură încetă:

— „Nahalim, cunoscl tu pe favo- 
riții mei, pe frumosulă Mechmed și pe 
visătorulă Aii ?“

Nahalim tremură, apoi (fi86:

— „E dreptă, cunoscă pe Mechmed 
încă de pe timpulă stăpânitorului...

— „Și pe Ali?“ o întrerupse Sul
tanulă.

Ea tăcu.
Rîsulă crâncenă ală Sultanului o 

îngrozi:
— „Mechmed pote trăi, der Aii 

trebue să mdră“. Sultanulă scose frân
ghia de mătase și continuă: „Oine vo- 
fesce să se urce de pe culmile munțiloră 
la sore, acela cade în adâncimea văi- 
loră. Nahalim ia acestă frânghiă și du-o 
lui Aii, spune-i, că aceste suntă cele din 
urmă cuvinte ale Sultanului: „Cine vo- 
esce să se urce de pe culmile munțiloră la 
sâre, acela cade în adâncimea văilorău. 
Dă-i acâstă frânghiă și spune-i: „Acesta 
este celă din urmă dară ală stăpânului 
tău.“ Nisce servitori oredincioșl te voră 
însoți, nu te gândi la fugă. Și după-ce 
Aii va muri, adu-mi acestă frânghiă 
îndărătă și partea stângă a bărbei 
lui Aliu.

Sultanulă rîse grdznică și cu silă- 
Nahalim plângea...

— — — Ea se duse la Aii. Servi.



Pagina 6 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 210—1891.

corănei se face mai cu semă pri
mavera.

Unii dintre agricultorii noștri, 
cari au pomi ,în grădini, lasă ori 
și câți surcei s’ar ivi la rădăcina 
pomiloru în credința, că prin a- 
cesta se întineresce pomulG. Acei 
surcei înse nu numai că nu inti- 
nerescu pomulu, ci chiar îlă îm- 
betrânescu prin aceea, că-i sub- 
tragă o parte însemnată a nutre- 
mentului.

Și numai din aceste câte-va 
observări asupra culturei pomiloru 
se p6te vede, că aceea, ce este 
agricultura pentru agricultorii, a- 
ceea este horticultura pentru gră
dinară.

Precum agricultorulu, care nu 
scie ara, gunoi, grăpa și semena, 
cum se cade, nu p6te ave sece
rișuri mantise, chiar așa nu ptite 
ave rdde bogate nici grădinarulu, 
care nu are cunoscințe despre cul
tura pomiloru.

Acesta se oținemă minte, căci 
după modulă, în care cultivămu 
pomii din grădinile ntistre, ne ju
decă în 4iua de astăcțl atâtu ai 
noștri, câtă și străinii cari au o- 
casiune de a ne visita grădinile și 
comune ntistre.

Ioană Georgescu.

POVEȚE. =

In opulă „Tratatulă btileloră 
acute infectătore11, pe care-lu a- 
nunțămă la rubrica literaturei, se 
află povețe medicale pentru po- 
poră. Reproducemă și noi urmă- 
ttirele din aceste povețe:

Ce se faci, când cineva scuipă seu 
vomeză sânge în gradu mare? Pune 
pe peptu ștergare grtise udate în 
apă rece. Schimbă-le la fiă-care 
jumătate de tiră, storcendu-le tot- 
deuna bine. Spală curată o buca
tă de sare și dă-i bolnavului se-o 
lingă adese-ori. Nu mânca bucate 
ferbințl și nu bea beuturi irităttire.

Cum se opresce curgerea sângelui 
pricinuită prin tăieturi ori prin alte 
lovituri? Culege păinjinu multă, 
curățe-lă bine de gozuri, pune-lă 
pe rană și-lă strînge bine cu o 
fașă de pânză. Decă nu afli păin- 
jină, sdrobesce măruntă nisce căr
buni și după-cei-ai cernută, pre- 
sară-i pe rană, acoperind’o și strân- 
gend’o bine cu cârpă de pânză 
mtile.

Ce se fad, ca se scapi de bătături 
(ochiuri de găină) ? Ptirtă încăl- 
țeminte comtide, largi și de piele 
mtile, cu vîrfă lată și cu călcâe 
jtise, abia de unu degetă de înal
te. Ține picitirele în apă caldă în

ttită sera câte y2 tiră, apoi pune 
pe bătături din următtirea compo- 
sițiă: Terpentină grosă o linguri
ță, ceră albă și saponă simplu, 
măruntă tăiate din fiă-care o lin
gură, cu puțină oleu de lemnă 
topesce-le la olaltă din care va 
eși o materia compactă. Din a- 
cesta unge o bucată de cârpă, pe 
care o vei așecja pe bătături și în 
scurtă timpu vei scăpa de ele.

Cum se vindecă nigeii? Pune 
mestecână verde în focă, din su- 
culă ferbinte, ce va eși din cape- 
tulă care nu arde, pune dimineța 
și sera câte 2—3 picături pe ni- 
gei și vei scăpa în curend de ei. 
Decă negelulă e mare, împlântă 
în elă vîrfulă unui acu până la 
rădăcina negelului, la flacăra unei 
lumini, înferbentă capetulă cu u- 
rechile până va fi roșu și în 2—3 
4ile negelulă pică cu rădăcină cu 
totă.

De codă nici nu-mi pasă!!
Anecdotă populară.

Când a fostă cândva într’o vară 
Ună țigană mâncându o pară 
O albină cum sbură 
Dreptă pe pară-i se așeză.
— „Na, gândi țiganu acum, 
„Pentru ce nu-ți ve4i de drumă? 
„Ce ți dădu, mă rogu, prin 

[minte?!,...
„N’aveai locă să treci nainte? 
„Capă de muscă, bîzălău 
„Zăpăcită și nătărău!...

„Cum să scapi-acum de ea 
„Gură ici, picioră colea: 
„Ori cu cioculă te ciupesce 
„Ori cu ghiara te julesce!!. 
Er gândindă așa, curendă 
Iși făcu și plană în gândă, 
La ea mâna să-și întindă 
Și de ctidă dreptă s’o prindă;
— Mă păzescă de capă eu, lasă, 
„Că de cădă nici nu mi pasă...

Der c’ună degetă cândă ajunge 
Hop, albina mi-lă împunge.
— Haoleu, mă!!... Cenerădă!! 
„Decă mușci tu pe la cădă, 
„Fire-ai țepănă să fii,
„Capulă der de ce-lă mai ții?!...“

Th. D. Speranția.

MULTE ȘI DE TOATE.
Litera M, In vieța lui Napoleonii celu mare.

A jucată ună mare rolă. Numele 
a șese mareșali ai săi se începea cu li
tera M. (Murat, Moncey, Massena, Mor- 
tier, Macdonald, Marmont) precum și a

26 de generali de divisiune (Miollis, 
Montbrun și încă 24). Prima sa luptă a 
fostă la Montenotte, cea din urmă la 
Mont St. Jean, afară de aceea mai câs- 
cigâ luptele dela Milesimo, Mondovi, 
Marengo, Mosova, Montmirail, Monte- 
reau. Orașulă Milană a fostă celă din- 
tâiu orașă, în care a intrată elă trium- 
fătoră, și Madrid, celă din urmă. Ma
drid și Mosova i-au adusă perderl mari. 
Mai întâi îlă părăsi Murat. Egiptulă îlă 
perdu Menou. Moreau i-a fostă timpă în
delungată ună mare rivală, care necon
tenită urzea în contra lui conjurațiunl 
Trei dintre miniștrii săi se numeau Mă
reț, Montalivet, și Mollien, primulă său 
oamerieră a fostă Montesquieu. Malmai- 
son a fostă locuiți, în care a petrecută 
mai pe urmă pe teritorulă Franciei.

Scîri comerciale.
B.-P e s t a 25 Sept. Cerealele pe 

piețele esterne au fostă pretutindeDea, 
în săptămâna trecută, în o scădere ușâră. 
Numai în B.-Pesta prețurile au rămasă 
aprope cele din săptămâna premer- 
gătore.

Victualie. Ouăle au fostă 40— 
41 !/2 la 1 fl., lada prâspete de 1440 bu
căți cu 34—35 fl. — 0-alițe, gâsce 2.40 
2.70 fl., grase 4.50, 5.50 fl., — găini 1, 
1.30 fl., pui 65—90 or., rațe grase 2, 
2.40 fl., curci 2.50, 3 fl. — tote cu pă- 
rechea.

Păstăiâse. Cumpărătorii s’au ți
nută în reservă, din care joausă prețurile 
au mai scăpătată. Fasolea 6.50, 6.75, — 
mazerea 8.50, 9.50, — lintea 9.50.

Târgulă de viței. Vii 34—36 
or., prima 38—42, fruntea 43—45 cr. pe 
chilogr.

Peile uscate n’au avută căutare, 
Noteză: grele de boi 80—85 fl., de mij- 
locă 74—78 fl., vaci 78—80 fl., pitlingl 
95 — 100 fl., Kneip 120—125 fl. suta de 
chilograme.
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Cursulii losurilorO private din 30 Sept.

Bursa flemărfurldin Budapesta dela 30 Sept, n. 189 l

oump. vinde
Basilica 6.50 6.90
Credită .... 185.25 185.75
Clary 40 fl. m. c. , 52.25 53.25
Navig. pe Dunăre . 121.- 123.—
Insbruck .... 23.- 23.50
Krakau .... 20.50 21.50
Laibach .... 54.— 55—
Buda .... 52.— 53. -
Palfîy .... 16.90 17.40
Crucea roșie austr.. 11.— 11.50

dto - ung. . —.— —.—
dto ital. 12.— 12.50

Rudolf .— —.—
Salm 59.- 60.—
Salzburg .... 24.50 25.75
St. Genois 60.— 62.-
Stanislau . 27.50 29.50
Trieitine 4I/2°/o 100 m- c- 133.— 135.-

dto 4% 50 —.— 64.—
Waldstein 34.50 36.50
Windischgrâtz . 48.75 49.75
SSrbescI 3% 38.30 38.60

Banca h. ung. 4% . iib’.so 11L90

Cursuln

Sâmlnțe

03 43 ® o 
oB ® 
# w

5 S

Pretulii per
100 chilogr.

dela pănă

Grâu Bănățenesc^
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordtt

80
80
80
80
80
80

10.40
10.40
10.35
10.40
10.40

I0Î6U
10.60
10.55
10.60
10.60

SSmiuțe vechi 
ori nouă soiulă

C
al

ita
te

a 
pe

r H
ao

t. Prețulă per
100 ohilgr.

dela pănă

Săcară 
Orză 
Orză 
Or zii 
Ovăsă 
Cucuruzii 
Cucuruzii 
Cucuruzii 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
alții soiu

7(F72
60-62
62.—
64.-
39.41

75
78

9.40
5.90
6.50
7.80
5.90
6.30
6.25

555

9.55
6 30
7.—
8.75
6.15
6.35
6.30

6'—

8 o i u 1 iProduote div.
dela pănă

Sem, de trif. Luțernă ungur, 
francesă
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Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

Său 
Prune

Lictară
» 

Nuci 
Gogoși

Miere

Ceară
Spirtă

H

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

37.—
5.65

54.50

38.—
5 75

54.75

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

45.—
52.— 
87.

46.—
54.—
38.—

137.
19.—
21.50

188.
19.50
21.75

Terguld de rîmători din Stelnbruch. La 28 
Sept. n. starea rîmătoriloră a fostă de 135,387 
capete, la 29 Sept, au intrată 1118 capete și 
au eșită 1607 rămânendă la 30 Sept, ună nu
mără de 135881 capete. — Se notdză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela — pănă la-------cr..
marfă wngur&că tineră grea dela 46— cr. pănă la 
47— cr., de mijlocii dela 48 cr. pănă la 481/, cr 
— ușâră dela 50— cr. pănăla50‘/2 cr. —Marjă 
țSrănescă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela — cr. pănă la — cr. ușâră dela 
49- cr. pănă la 50 cr. — Marfă de România 
de Bâkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr.

torii fură siliți să o sprijinâscă, căci alt
mintrelea ar fi cădută. Aii o văcju ve- 
nindă, și recunoscu sbirii Sultanului. Elă 
se făcu mai albă ca zăpada din mia4&- 
nâpte și tremura mai tare, ca celă din 
urmă credincioșii din împărăția profe
tului.

„Aliu, dise ea cu voce înăbușită, 
„așa vorbesoe Sultanulă, aceste suntă cele 
din urmă cuvinte ale sale: „Cine voesce 
să se urce de pe culmile munțilorîi la 
s6re, acela cade în adâncimea văiloră.“ 
Ea îi dede frânghia de mătase: „Și a- 
cesta e celă din urmă dară ală său“.

Pe fața lui Aii se ivi de-odată o 
lumină.

— „Femeiă, ești nebună ?u. strigă 
elă „seu Allah țl-a schimbată vocea ? 
Cum, tu îndrăsnescl să vorbescl în nu
mele Sultanului ? și voi simbriașiloră, 
îndrăsnițl să purtațl hainele Sulta
nului ? “

Elă striga pe servitorii săi și po
runci, ca să-i lege pe toți. Ei se opu- 
seră și jurară, că ei vinii în numele Sul
tanului, der Aii nu credea. Cu frânghia 
de mătase a Sultanului lega mânile Na-

halimei. Apoi se plecă spre ea și bu
zele sale atingendă ușoră fruntea ei, îi 
șopti încetă: „Nu te teme, Allah e 
cu nol“.

Apoi trimise pe ună servitoră cre- 
dinciosă la Sultanulă și-i spuse: „Allah 
e mare și îndurarea ta să fîă cu noi. O 
femeă bâtă a venită la mine și mi-a a- 
dusă o frânghiă de mătase și a abusată 
de numele tău. Eu însă am legată fe
meia și pe însoțitorii ei, fiind-că îndrăs- 
niseră să pârte hainele tale. Poruncesce, 
stăpâne, ce este de făcută, și robulă tău 
le va împlini“.

Sultanulă stete multă vreme pe 
gânduri, și nu soia, ce să crâdă despre 
acesta. Pâte se înșelase seu pâte că ’i 
s’a anunțată lucruri neadevărate.

— „Du-te“, dise elă cătră robă, 
„spune stăpânului tău, ca pe femeia bâtă 
și pe însoțitorii ei, să-i trimită legați la 
mine! “

Abia plecase însă robulă, când Sul
tanului ’i păru rău, că a trimisă acestă 
soliă. Mâniată sări în susă și strîngân- 
du-șl pumnii cfise •’ bată tjocă de
mine!u Apoi chiămâ pe comandantulă

gardei sale și-i dădu porunca, ca să-lă 
aducă pe Aii legată la densulă. Casa 
lui să o ia cu asaltă, dâcă se va apăra, 
și să o dărîme până în temeliă. Femea 
însă, pe care o va găsi la densulă, să 
fiă târâtă prin cetate și elă să călărâscă 
pe calulă, de care va fi legată ea.

Sbirii Sultanului sosiră la casa lui 
Aii. Aid era însă pace și liniște. Casa 
se înălța falnică spre cerulă albastru 
lipsită de nori. Și când trecură ei prin 
grădină, frundele arboriloră fășăiau în
cetă, trandafirii înfloriți răspândeau ună 
mirosă plăcută și dulce.

Ei întrară în casă și întrebară de 
stăpână. Acesta plecase. Și femeea? — 
Acâsta dispăruse. Numai servitorii fere
cați ai Sultanului erau aici și paznicii 
lui Aii.-------

Sultanulă blăstămâ și înjură ca ună 
creștină necredinciosă, când află acesta; 
elă porunci, ca să se caute prin totă 
casa, prin grădină și prin totă țâra, der 
Nahalim și Aii dispăruseră. — — —

Armata cea mare a lui Soliman se 
pregătise și trecea victoriâsă prin țâra

nefericițiloră Sârbi. Mândra fortărâță 
Belgradă căduse, și gloriosulă Sultană 
se întorse la Rhodos, ca să-lă cuce- 
râscă....

Dâcă ar fi observată elă mica co
libă, care zăcea pacînică și liniștită la 
câsta îngustă dela Avalahehe, care se 
întindea cu fruncjișulă său plăoută pănă 
la fortărâța Sârbiloră, acolo s’ar fi dusă 
elă și ar fi fulgerată cu mânia și răs- 
bunarea sa în colibă ; elă ar fi nimicită 
pe aceia, ce-șl zidiseră fericirea și no- 
roculă.

Doi dmenl frumoși și fericiți lo- 
ouesoă acolo, și dâcă tu poți să pri- 
vescl prin ferestrile cele mici, atunci 
vei vedâ ferioirea. Omulă celă fericită 
este Aii și frumosa femeiă este Naha
lim. Și mioulă copilașă, ce’lă portă în 
brațe și pe care-lă sărută și-lă dragos- 
tesce, este — ei, este ună dară ală bu
nului Dumne4eu, care locuesce în ce
rulă pururea veclnică.

Corneliu Scurta.
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Marfă serbiscă grea dela 46—47 cr. tran- 
eito, mijlociă grea dela 46—47 cr. transito. 
ușdră dela 47—48 cr. Porci îngrășați de ună 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 47j-

Bursa din BucurescI din 30 Sept.

pieței
din 3 Octomvre st. n. 1891.

"V alozi. °/o se cmnj
Rentă română perpetuă 1875 5“/o 102J/,
Renta română amortisabilă . . 5% 99-71

83.72
101-71

dtto...................................' 4°/n
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o
Oblig, de stată C. E. Române 6°/o

idem idem .... 4% _ _ __
Imprumutulii Openheim 1866 . 8°/o _ •__
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 57o

idem idem din 1884 57n 93.71
95.—idem idem din 1890 5%

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20
Credit fonciară rurală . . . . 7% _ _

idem idem . . . . 5°/o 99.’/,
Credit Eonc. Urb. din BucurescI 7°/o 103.—

idem idem .... 6°/0 102.—
idem idem . . . . 5% 94.71

85.—Credit Fonc. Urban din Iași. . 5°/n
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 

V.N.
276.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1537.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 384.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 388.—
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500 __ _
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 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. . . — 12_L
Societ. de Hârtie uit. div. . . — ____ _
Agio în Bursă.............................. —
Rubla de hârtie......................... _

Banca Națion. a României . —
Scompt............................................... 5%
Avansuri pe efecte.................... 67o
vansurl pe Lingouri.................... 6°/o

Discontulă 6—8°/0 pe anii.

Bancnote românescl Cump . 9.18 Vend. 9.21
Argintă romănescă - „ 9.12 9.18
Napoleon-d’orI - - „ 9.19 n 9.24
Lire turcescl - - „ 10.50 M 10.55
Imperiali .... „ 9.50 n 9.55
0-olbinI .... „ 5.40 n 5.45
Boris, fonc. „Albinau 670 —.— n —.—

n n r> 3°/o „ n
Ruble rusesc! - » • „ 121.— 122.-
Mărci germane - - „ 57.— n 57.40

Cursulu la bursa din Viena.
din 2 Octomvre a. c. 1891

Santa de aurii 4°/„ ...... 103.65
Kenta de hârtiă 570 • - . - . 100.65
imprumutulă căiloră ferate ungare »

aurii ------ .... 115.—
dto argintii - - - • - 97.50

imortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare [1-ma emisiune] - 111.50 

Imortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [2-a emisunei] - - —.—

Imortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 90.—
Bonuri croato-slavone........................... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii .................................. —.—
Imprumutulii cu premiulă ungurescii 140.59 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 130.—
Renta de hârtiă austriacă .... 91.40
Renta de argintii austriacă .... 91.20
Renta de aurii austriacă............109.25
Dosuri din 1860   136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare • - 1009.—
Acțiunile, băncei de credită ungar. - 328.—
Acțiunile băncei de credită austr, - 283.25
Galbeni împărătesei- - - ... 5.54
Napoleon-d’ori ....................................... 9.26
Mărci luO împ. germane - ... 57.45
Londra 10 Livres sterlings 116 85

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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CONCURS^
Devenindă vacante următorele sti

pendii, și anume:
1. Ună stipendiu de 60 fl. v. a. pe 

ană din fundațiunea ^Marinovici11 pentru 
studențl de gimnasiu respective școla 
reală de aceeași categoriă.

2. Ună stipendiu de 20 fl. v. a. pe 
ană din fundațiunea „E. D. Bașota", 
menită pentru gimnasiștl, cu preferința 
celoră din munții apuseni, seu din fos- 
tulă districtă ală Năsăudului.

3. Ună stipendiu de 50 fl. v. a. pe 

ană din fundațiunea „Dobâca*, destinată 
pentru ună gimnasistă născută în fostulă 
comitată ală nDobâoei“.

4. Ună stipendiu de 40 fl. v. a. pe 
ană din fundațiunea „Radu M. Rîurânua 
pentru studențl la gimnasiu seu școla 
reală. Mai departe fiindă vacantă:

5. Ună ajutoră de 25 fl. v. a. pe 
ană, menită pentru ună tînără română, 
care voesce a învăța seu învață deja 
vre-o meseriă, der mai cu sâmă: rotăria, 
lemnăria (baldașia), făurăria, măsăria 
(templâria), cismăria, pălărieria, cure- 
lăria, șelaria, mașinăria agricolă.

Prin acesta se escrie concursă.
Cererile au a se înainta „ Comitetului 

Asociațiunii transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului românii11 în 
Sibiiu pănă la 15 Octomvre st. n. 1891.

Cererile întrate mai târejiu nu se 
voră considera.

Aspiranții la vre-unulă din stipen
diile amintite sub pt. 1 — 4 au să acludă 
la suplicile loră:

a) Carte de boteză în originală seu 
în copiă legalisată.

b) Testimoniu școlastică de pe se- 
mestrulă II ală anului școl.: 1890/91.

o) Atestată de frecuentare dela di
recțiunea institutului, în care cerceteză 
școla de presentă.

d) Atestată de paupertate seu de 
orfană, decă concurentulă e orfană.

Suplicanții la ajutorulă amintită sub 
pt. 5 au să presente următârele docu
mente :

a) Atestată de boteză în orig. seu 
în copiă legalisată.

b) Testimoniu școlastică de celă pu
țină 4 clase elementare.

c) Contractulă încheiată cu măies- 
trulă conformă §-lui 61 ală legei indus
triale (Art. de lege XVII din 1884) în 
originală seu în copia legalisată și o 
adeverință dela măestru despre succesulă 
cu care lucră.

d) Atestată de moralitate dela au
toritatea competentă locală.

e) Adeverință dela părinți seu tu
tori, că suntă deciși a lăsa pe fiii seu 
pupulii loră la învățătură pănă se voră 
perfecționa pe deplină.

Sibiiu, 18 Septemvre 1891.

Pentru comitetulă Asociațiunii tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română.
G. Barițiu, m. p. Dr. I. Crișianu, m. p.

președ. secret. II.

Concursu.
Pentru întreținerea a patru 

copii dela șcdlele române gr. or. 
din locă cu costă, cvartiră, lumi
nății, încălcată, spălatîi etc. din 
„Int&rnatulu Cliristurianu“, se escrie 
concursu cu termină de 15 cjile 
dela prima publicare.

Remunerațiunea va fi de 12 
fl. lunarii de interniștii, eră cele
lalte condițiunl să potu afla la 
Epitropia Bisericii Sf. Nicolae 
din locu.

Petițiunile în scrisă se adre- 
seză la Comitetulă parochială ală 
Bisericei Sf. Nicolae.

Comitetulu parochialu.

De închiriatu
suntă în Maerulă din Blumena 
Nr. 199

1. Magazinele pentru deposi- 
toriu de lână și o odae pentru 
cancelariă, dela 1-ma Ianuarie 
1892 încolo pe unulă sau mai 
mulți anî;

2. Podurile fabricei de uleiu 
pentru depositoriu de bucate de 
acuma încolo pe unu seu mai 
mulți ani ;

Informațiune mai de aprăpe se 
dă în cancelaria subsemnatei Eforii, 
edificiulu gimnasială Brașovă, su- 
burbiulu Scheiiu, Grâveri.

Eforia șooleloru centrale române 
ort. răsăritene.

TIPOGRAFIA

SIAM

BILETE DE INMORMENTARI
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURfi, ARGTNTfi ȘI COLOEl.

REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURÎ.

Acestu stabilimente este prove^uth cu cele mai noue mijloce tehnice și asortate cu tote 
felule de caractere de litere din cele mai moderne, este puse în posițiune de a putea esecuta 
ori-ce comande cu promptitudine și acurateță, precum:

PROGRAME ELEGANTE.

BILETE DE VISITÂ
DIFERITE FORMATE.

Comandele eventuale se primesce în biuroule tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiuliî I, cătră stradă. Comandele din afară rugăme a le adresa la’

( FUNDATĂ ÎN 1888. ) ( FUNDATĂ ÎN 1888. )

A A 'bUlAMâbd&iLA?
INDUSTRIALE, de H0TELURÎ și RESTAURANTE.

î C1RTÎ DE SCIINTĂ, î
+ LITERATURA ȘI DIDACTICE ♦
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f-W" Chiar acum a eșitu de sub tipării

Calendamlă „Aurorei*
pe azn/ULlVi. Trisectiă. 1892.
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Jjjt —Cu portretulu episcopului Alesandru St. Soluții — ca premiu — 
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și alte ilustrațiunl frumose.

Din cuprinsulO variată și interesantă alu acestui Calen- 
dară, însemnămu aici:

Partea calendaristică: Cronologia pe an. 1892. — Păscălia 
pe an. 1892. Sărbătorile și alte cjile sebimbătdre la resări- 
teni și apuseni.—Posturile. —Regentele an. 1892.—Eclip
sele seu întunecimile. — Cele patru anutimpuri, astronomice.
— Semnele pentru fasele lunei. — Calendaru julianu-greco- 
riand și judaicu, — M e te or o 1 o giă: Fasele lunei.:—Schim
barea timpului după planete. — ServițiulQ postalu și tele
grafică. — îndreptară financiară. — Târgurile (după datele 
oficibse cele mai din urmă).

Partea de cetită: Vuța mamii (Novelă). — Visulă copilei 
(Poesia) — Muntele păcatului. (Tradițiune). La nascerea D-lui 
Christosă (Poesiă). — Fantoma (Schiță) — Crăciunulă să
racului. — Clopoțelulu fericirei (Poesiă)—Pădurea miseriei.
— Leulă și berbecele (Fabulă hotentotă.) — Artista mări
tată (Poesiă). — Jalusia conului Gligorache (Schiță de cră- 
ciunu.) — Anecdote și templărl: Medicină. — Compă
timirea. — Nevasta credinciosă. — Bărbatulă după zestre.
— Muierea și calendarulu. — Tergulă ciorapiloru. — Ună 
respunsu nimerită. — Purcelulă săracului. — Călțuni câș
tigați pre ușoru. — Uspețiulă fără bani. — Regele și cava- 
lerulă în capulă iernei. — Stăpânulă și servitorulă. — Can- 
didatulă care cu răspunsă invențiosă a dobândită diregătoriă.

Glume (ilustrate): Stratagemă muierescă. — Probă de 
curisare și probă de refusă. — Logică copilărescă. — Tur
nura. — Scusă indestulitore. Bietele socre. — Calculă și 
calculă. — Abcțicerea de bună voiă. — Puțină neînțelegere. 
Cestiunea orientului. — Conversațiă. — Logică. — Intre o 
dămnă și advocatulu ei. — Pe bulevardu. — Publicațium.

Se pote procura dela Tipografia „Aurora" A. TodoranO în 
Gherla — Szamosujvâr câte unu esemplarfl cu 30 cr. + 5 cr. portopostalti; 
er 6 esemplare procurate de-odată costă numai I fl. 60 cr. esped. franco.

FABRICA ȘI BIROULtr OENTRALU: BIROULU ÎN ORAȘă ȘI DEPOSITULU
VI., Kiilso văcz-ut 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Recomandă escelentă construatele
Garnituri de treieratii cu aburii și cu vârtejii (Gopel),

precum și cu mai multe din cele mai mari premii distinsele
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 

Pluguri Rayol patent.,
Plugurî-Rayol, Pluguri originale ale Iui 

Sclilick și pluguri Viii at s pentru o brazdă, 
unelte pentru lucrarea pământului, grape și 

spărgători de bulgări.
584,24-24

Mașini ie semănată iu rânduri „HALADAS11, patentate ale lei ScMick.
Mai departe s’află în deposită mori pen
tru curățitulu cerealelortt (sistemă Baker 
și Vidats), mașini pentru prepararea nu
trețului, batoze de porumbă (cuouruză), 
mori pentru uruită, mori de uruială cu 
putere de abură „Hungaria" patent, lui 
Jokây, mori de măcinată și instalațiuni 
pentru mori de uleiu.

Mașini originale americane de sece
rată și legată snopii, mașini de cosită 
ărba, căi ferate pentru câmpă etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată. 
5^* Prețuri-curente la cerere gratis și franco.

Sosirea si jtarea Imurilor! în Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovâ la Pesta
Trenulă mixtă: 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după amecjl.
Trenulă de persone : 7 ore 23 minute sera.
Trenulă

Trenulă
Trenulă
Trenulă

accelerată (peste Aradă): 10 ore 24 minute sera.
2. Dela Brașovu la Bucuresci: 

accelerata: 5 dre 15 minute dimineța. 
mixtă: 12 ore 20 minute după amecjl. 
aocelerată : 2 bre 19 minute după amecji.
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0 specialitate necomparatilă 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și streinătate 

este
apa de

„HEP.
oare în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonio se buoură de o valdre medi
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „Kepât44 să întrebuințeză ca medicamenta CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătâre, în contra 
maladielorâ rinichiloru și a beșicei eto., are unu efecttt admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este reounoscuta oa remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii. 
Ca borvizft adecă beutu cu vinii.

nu se pdte compara aedstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

SW Șampagnulti. apeloru minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIH 

din anulă 1890, apa minerală de Stepat44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată ou : „K.-Imper Repăti“. Deci să râgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferidre.

V ■

Apa minerală de „Stepat44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă in depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Ou tdtă stima 
Administrațiunea isvorului 

Josef Gyorgy, 
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.
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ABONAMENTE
la

GAZETA TRANSILVANIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
trei luni.................................................. 3 fi. —
șese luni. . ,....................................6 fi. —
ună ană................................................ 12 fi. —

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

10
20
40

fr.
fr.
fr.

u

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu.......................................................... 2 fl. —
șese luni...................., . 1 fl. —
trei luni............................................ 50 cr.

Pentru România și străinătate:
anu....................  8 franci,
șese luni.......................................................... 4 franci,
trei luni.................................. .2 franci.
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Abonamentele se facă mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațîunea „Gazetei Transilvaniei."

«toooooxm:

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să1 

binevoiască a scrie pe cuponuliî mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitti (Jiarulîî nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și să arate și posta ultimă.

Totodată facemii cunoscuta tuturorii D-lorii abonați, că mai' 
avemii din anii trecuțl numeri pentru complectarea colecțiunilorfi 
,Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunl, pentru cari se pot* 
adresa la subsemnata Administrațiune in casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans."
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


