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ISTovi. atcnamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cui Octomvrest vechiu 

s’a deschlsu nou abonamentâ, la care în- 
vltămii pe toți amicii șl sprijinitorii fdlel nâstre.

Prețului abonamentului a
Pentru Austro-Ungarla: pe trei luni 3 fl 

pe șăse luni 6 fl., pe unii ană 12 fl.
Pentru România șl străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe unfi 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șâse luni 1 fl.

Pentru România șl străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

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

Domnii, cari se voriî abona din nou 
■ă binevoâscă, a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Alnnnistrațiunea „Gazetei Transilvaciel".

„Solidaritatea celord. asupriți".
Sub impresiunea scirilorQ sosite dela 

Agram despre căldurosa primire a Cehi- 
loră duși aoolo la esposițiă și sub im
presiunea visitei Româriloră la esposiția 
iubilară din Praga, ^Narodni Listyf or- 
ganulă de căpeteniă alîi Cehiloră tineri 
și cțiarulti cehă celtt mai răspândita, 
în numărulfl 280 publică sub titlulfl de 
mai susă următorulă importanta artioolă 
de fonda, asupra căruia atragemă aten
țiunea cetitoriloră noștri:

„Teritorulă împărăției austriace 
este deja de mulțî ani teatrală 
unei nisuințe de două soiuri pen
tru unirea de națiuni și de par
tide politice. In timpulu celu mai 
nou aceste nisuințe au fostă mai 
tare accentuate prin zelulu mai 
mare ală ambeloru partide. Cen
trală uneia dintre aceste partide 
este de multă Viena; vatra celei
lalte partide — nu va nega nimenea 
— a devenită în anulă acesta 
Praga. Unirea, la care se lucreză 
în Viena, are de scopă a ajunge 
la putere și la stăpânirea de rassă;

în Praga s’a pusă temelia unei so
lidarități pentru apărarea dreptu
lui și a dreptății.... Tbte popd-
răle austriace, cari se vedu păgu
bite și amenințate nu numai în 
vieța loră de dreptă, ci chiar și 
în esistența lorft, îșî îndreptă cu 
încredere privirile asupra Pragei. 
La acesta importanță în istoria 
politicei interibre a Austriei a a- 
junsă Praga mai alesă prin doue 
cause: de o parte prin cea mai 
hotărîtă resistență a întregei na
țiuni boeme în contra punctațiuni- 
loru pactului vienesă, de altă 
parte prin esposiția ei epocală 
jubilară din anulă acesta. Aceste 
cause au pusă capitala regatului 
Boemiei în primulă plană ală si- 
tuațiunei interibre a Austriei, i-au 
dată ună interesă mai mare și 
cea mai mare însemnătate pentru 
fiă-cine, care se intereseză de des- 
voltarea organismului de stată 
austriacă și în prima liniă suntă 
Slavii Austriei, pe cari îi atinge 
acestă lucra, neluând afară nici 
pe Poloni, deși representanții loră 
actuali parlamentari jbcă ună rolă 
cu totulă a parte. Repețitele și 
desele visite ale inteligent ii patrio
tice polone din Graliția la espo
siția nbstră, sincera și cordiala 
simpatia, ce au dovedit’o ospeții 
noștri poloni la sărbătorirea tri
umfului nostru națională, culturală 
și economică, ne suntă o sigura 
garanță, că acea parte a poporu
lui polonă, care cugetă sănătosă 
în privința națională și politică, 
însoțesce lupta nbstră națională 
cu cele mai căldurbse simpatii și 
simte greu modulă, în care re- 
presentantii națiune! polone din 
Galiția se pbrtă în pariamentulă 
vienesă față cu delegații poporu
lui boemă. In celelalte toți Slavii 
austriac! au esprimatu cu ocasiu- 
nea visitei loră în Praga cea mai 
deplină a loră consimțire ca pro
grama nbstră de dreptă publică 
politică și națională, și au dată 

espresiune admirațiunei loră plină 
de bucuriă asupra programului 
nostru pe terenulă spirituală și 
materială; ba ne-au proclamată 
chiar ca modelă pentru nisu- 
ințele și faptele loră proprii 
în ceea ce privesce asigurarea și 
dobândirea unei esistențe onori
fice și recunoscute pe basa drep
tului. Putemu se susținemu cu 
mândriă, cumcă ca și la începu- 
tulă acestui seculă, așa și acuma, 
la sferșitulă lui, poporală boemă 
a pășită în fruntea reciprocității 
slave și a confraternității spiri
tuale între Slavi. Adevărulă Fau 
recunoscută cu nefățărită bucuriă 
și mulțumire scumpii noștri frați 
din tbte părțile imperiului aus
triacă și acestă recunbscere însu
flețită a conducerii nbstre din par
tea loră, are singurulă scopă, de 
a se alia cu poporală nostru pen
tru scutirea comună a celoră asu
priți, pentru combaterea comună 
a acelora, cari le deneagă dreptu
rile autonome constituționale și de 
limbă. Dovadă pentru acesta este 
înoita manifestare a confraterni
tății politice și naționale din par
tea poporului croată cu ocasiu- 
nea visitei, ce-o făcură conaționalii 
noștri la esposiția din Agramă. 
Cetitorii noștri văzură deja, ce 
primire strălucită și cordială se 
făcu visitatoriloru boemi acolo.

Escursiunea Cehiloră la Agram 
a avută ună duplu scopă: de a în- 
torce visita frațiloru croațl și tot
odată de a cunbsce progresulă și 
desvoltarea nisuințeloră loră. Se 
înțelege de sine, că dovecțile de 
ospitalitate ale Croațiloră au fostă 
cu acestă ocasiune câtă se pote 
de cordiale, fiindă raporturile po
porului boemă cu frații Croațl atâtă 
de sincere. împărtășirile, ce ni-le 
facă toți raportorii noștri dela es
posiția din Agramă, ne dau o 
iconă prea frumbsă de economiă 
și silvicultură forte desvoltată, pre
cum și de numerose ramure ale 

industriei de casă croate. Popo
rală croată se represintă în espo
siția din Agramă în totă puterea 
înfloririi sale pe tote terenele, ce 
suntă de lipsă pentru o vieță de 
sine stătătbre națională. Conațio
nalii noștri s’au convinsă de di
băcia și puterea de lucra a Croa
țiloră. Precum însă nu se putea 
altfelu, ei nu se mărginiră numai 
a privi la munca materială și spi
rituală, ci discutară între ei și ra
porturile reciproce politice și si- 
tuațiunea reciprocă în stată și așa 
eși la ivelă marea asemănare între 
poporală boemă și croată. Boe- 
miloră, ca și Croațiloră, le este 
invederată, că nici unii, nici alții 
nu ocupă în vieța publică și or- 
ganismulă statului acea posițiă 
deamnă și de dreptă, ce li-se cu
vine după istoriă și după valbrea 
loră actuală faptică; li este inve
derată, că încă trebue să lupte și 
unii și alții necontenită pentru 
acele drepturi, pe cari nicl-odată 
nu le-au pierdută, că ambele tre
bue se respingă mereu atacurile 
dușmanului asupra esistenței loră. 
Consciința asupririi comune și a 
periculului comună a dată nascere 
de sine unora manifestări despre 
necesitatea unei solidarități pentru 
apărare în contra dușmanilor aliați. 
Din tbte cuvântările, ce s’au ținută 
din partea croată pentru sărbăto
rirea bspețiloră cehi, resultă con
vingerea, că numai piintr’o proce- 
dere solidară se potă respinge 
atacurile, cari au de scopă a sub
mina vieța națională slavă și im
portanța de dreptă publică a Sla- 
viloră atâtă în Boemia, câtă și în 
Croația.

„Din partea Croațiloră s’a asi
gurată, că unirea în cugete și 
în simțiri trebue să devină și o 
unire prin fapte. Și erăși făcură 
alusiune la poporală cehă, a că
ruia energiă și statorniciă politică 
servesce ca mostră celorlalți Slav! 
ai împărăției. Ast-felă s’a confir-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Preumblări în Bucuresci.
IX.

Iubite Amice!
Etatea de auru, am petrecut’o la 

cumnatulă meu preotulă română, 
dreptă credinciosă, în Muncelală- 
Băii din munții apuseni tran
silvani.

In vremea aceea s’afla în acelă 
sată ună Moții, mare vânătoră și 
vestită meșteră în a face puse! 
lungi câtă tângela și grele încâtă 
patulă și oțelele îți încovoiau 
șelele.

Meșterulă, decă s’ar fi stabilită 
în BucurescI, cu dreptă cuvântă, 
și-ar fi putută aterna sub streșina 
casei o tablă mare și negră cu 
următorea firmă:

Z a li a i- i a D a Ii o 1 e a.
Armurierii.

Fnrnisorulă Moțiloru și alii Mocanilorti.

Atelierulă, seu miheiulă lui Za- 
harie era într’o înfundătură pe 
țărmurile unui pârău, sub Petra 

Caprii, o stâncă, care se înălța 
păn’ la ceriu și de acolo elă stă
pânea, ca și ună domnii feudalii, 
valea Hărmănesii, Hopârtulă, Grru- 
iulă Hapului, Coțana și alte văi 
și plaiuri printre care se preumbla 
cu pușca la umără, ca vodă în 
lobodă, cu atâtă mai multă, că în 
culcușiulă lui nu puteau străbate 
nici gendarz, nici finănție spre a-i 
lua socotela decă are pasă pentru 
pușcă și decă are dreptă seu bre
vet de-a vena în pădurile fiscușului 
(Statului.)

Venea desă la noi, și eu ca 
copilă prinsesem dragoste pentru 
elă și elă pentru mine, er fiă 
iertată soru-mea Anămaria,— două 
nume combinate și pronunțate 
într’unulă, care avea o inimă fbrte 
simțitbre și nu scia decâtă numai 
carte românescă învățata în sată 
la dăscălulă dela care am învă
țată și eu și cu care învățătură 
românescă am rămasă pănă ac|l 
— îlă primea bine, îlă cinstea și 
’lă omenea cum se cuvine.

Zaharie doria să mă deprindă 

încă din mica copilăriă să tragă 
dreptă la țîntă, a ochi și a nimeri 
bine, fiă chiar și în căciula lui, 
pe care o anina în cleombele unui 
fagă, seu gorună, servindă ca 
semnă în care dam și cu câtă 
îi ciuruiam căciula mai tare, cu 
atâtă bucuria lui era mai mare.

In pasări nu mă lăsa se tragă 
punendu-mî în vedere, că cine 
umblă după pasări, nu se face 
decâtă păseraritt și încheiândă în 
modă poruncitoră îmi efleea:

— In dihănii mari să tragi, co
pile, că acelea suntă stricăciose!

Cu pravulă de pușcă trebuia 
să fimu fbrte cruțători, fiind-că 
Zaharie, neavândă ună dreptă câș
tigată de a purta arme, numai cu 
greu și pe sub mână îlă putea 
cumpăra dela băeși (mineri) și chiar 
și acela era mare câtă buriculă 
degetului, încâtă îlă pisam ă și-lă 
cerneamă cu sîta.

Făcendu-mă mai măricelă, so
ru-mea ne punea merinde în straiță 
și plecamă prin munți și prin pă
duri ; dela nimică nu mă opria, 

numai pe Zaharie de ună singură 
lucru îlă ruga: să nu mă învețepip așii. 
Elă avea ună afurisită, ciobii de pipă, 
pe care îlă umplea cu tăbacă udată 
și frământată în pumni,îlă punea 
în spuza focului și-lu cocea pănă 
să înfierbânta și înegrea, ca fun- 
dulă căldării dela ușa cortului, și 
în urmă, când îlă prindea de ciu
tură în dinți și da câte ună fumă, 
toți cei de pe lângă elă strănu
tau și tușiau, așa că soru-mea nici 
în cuină (bucătăriă) nu-lă lăsa se 
pipe', er elă, ca să nu se strice a 
nbstră bună prieteniă, se supunea 
și renunța chiar și la acestă a lui 
plăcere, mulțumindu-se a ține între 
măsele băgau, ună felă de tăbacă 
rămasă sub scrumă umecjită în 
zama de nicotină din fundulăpzpei 
și pe care și Italienii de aseme
nea suntă obiclnuițî ală ține între 
gingii numindu-lă: cică.

Zahariă era din fire așeefată 
și scurtă la vorbă, numai la <|ile 
mari îmi spunea câte o glumă 
seu câte o pățaniă din vieța sa, 
der și acestea erau cu sfată și cu 
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mată și s’a săvârșită în Agramb. 
ceea ce se stabilise în Praga la 
esposiția iubilară: consonanța de
plină politică a națiUnei croate și 
boeme în ce privesce lupta ulte- 
ribră a acestora două ramure ale 
multă lățitei ginte slave. Acestu 
mare folosă pentru politica prac
tică a aceloru două națiuni ni-l’a 
adusă visita conaționaliloru noștri 
în capitala regatului triunită sud- 
slavică. Regelui Boemiei și Rege
lui Croației ’i s’au adusu omagii 
în Agram în modulă celu mai 
strălucită și pronunțată. Solida
ritatea Slaviloru a fostă presen- 
tată acolo ca causă și urmare 
nedelăturabilă a solidarității ger- 
mano-maghiare.

„Inse organisația necesară tu- 
turoră aceloră popăre ale monar- 
chiei, cari trebue să se lupte încă 
mereu pentru vieța loră națională 
și de stată, trece deja peste teri- 
torulă slavică și adecă erășî în 
Praga năstră. Tocmai în cjil®!0 
trecute petrecură aicî pentru a 
visita esposițiunea năstră jubilară 
câți-va distinși patrioțî ai gintei 
române din Monarchiă. N’a fostă 
nici de cum greu de a ne înțelege 
cu representanții acestei națiuni 
despre situațiunea politică, pre
cum și despre scopurile comune 
ale lucrării politice. Naționalitatea 
română se află în Translaitania în 
aceeași stare umilită și chinuită, 
în care ura națională bucurosu ar 
voi se prăvălescă în Cislaitania și 
pe națiunea năstră.

Naționalitatea română, cu to- 
tulă scosă din administrația sta
tului, jăfuită de fructele muncei 
sale materiale și spirituale, asu
prită în nisuința ei culturală, des- 
prețuită în stăruințele cele mai 
drepte și cele mai firesc! ale vi- 
ieții sale naționale, acestă națio
nalitate română se apără în con
tra peirei politice și în contra pie- 
rei limbei sale, jertfindu-și tăte 
puterile. Acestei amenințări și 
strîmtorărl a națiunei sale i-a dată 
espresiune prin cuvinte ospele 
nostru multă onorată Dr. Aurel 
Mureșianu, când a cjlsu. Mercurea 
trecută cătră noi: „Pe noi ne u- 
nesce legătura unei sorț! comu
ne ............ voi ați desfășurată
steagulă solidarității slave, noi 
sperămă, că prin aceasta înțele
geți libertatea și egala îndreptă
țire națională, și pentru libertate 
și egală îndreptățire suntă și Româ
nii car! în privința acesta suntă 
una cu voi, vă întindă mâna și strigă: 

trăescă poporală boemă, trăescă 
nisuințele sale!“

„In acelașă înțelesă a fostă și 
scrisorea, ce a trimis’o deputatulă 
Dr. Trojan pentru cinstirea os- 
pețiloră români: „Scuzați-mă, ro- 
gu-ve, înaintea dspețiloră — cpse 
elă, — pentru-că sunt împedecată 
de a lua parte în persdnă și îm- 
părtășiți-le convingerea mea, ce 
deja am manifestat’o în publică : 
că egoismulă necruțătoră și ni
suința invederată a Germaniloră 
și a Maghiariloră de a stăpâni și 
de a asupri pe tote celelalte na
țiuni în Austro-Ungaria mână și 
silesce pe ceilalți la o apărare co
mună. Este de lipsă, ca să ne în- 
țelegemă înțelepțesce și să ne 
sprijinimă unii pe alții cinstită.

A ne înțelege și a ne sprijini 
între olaltă, acesta se fîă în tim- 
pulă seriosă de față devisa tutu- 
roră națiuniloră asuprite din mo
narchiă, a celoră slave ca și a 
celoră neslave. “

CRONICA POLITICI,
— 5 (17} Octomvre.

— In fiilele trecute s’a întâlnită la 
Monza ministrulti-președinte italiană Ru- 
dini, ou ministrulh de esterne ală Ru
siei d. de Giers. Riarele din străinătate 
aprecieza în fiferite moduri aoâsta în
trevedere. „Fremdenblatt“ din Viena 
crede, că întrevederea d-Ioră de Giers și 
Rudini are o semnificare satisfăcătore, 
ea este privită la Viena și la Berlin oa 
o manifestația paclnică. Interesele triplei 
alianțe oa și acelea ale flăcărui din mem
brii săi suntă destulă de clare, pentru 
ca ori oe omă imparțială să conchidă, 
că apropierea amicală dintre persona- 
giile diregătore ale Rusiei și ale Italiei 
nu p6te fi decâtă plăcută partisaniloră 
păcii pentru menținerea căreia s’a for
mată tripla alianță.

„Novoe Vremia“ din Petersburg 
fiice, că în întrevederea d-lui de Giers 
cu d-lă di Rudini, nu a fostă vorba de 
câtă de relațiunile dintre italia și Ru- 
Rusia, er nici decum despre o apropiere 
între Fraucia și Italia, seu dintre 
Germania și Rusia. Rusia are interesă, 
ca să stabilescâ o înțelegere ou Italia 
cu privire la puntele politice asupra eă- 
rora nu se înțelegă cele 2 state. Ea 
voesce să trăiască în înțelegere cu Ita
lia, să-i expue adevăratulă caracteră ală 
chestiunei Dardaneleloră, care când va 
fi cunoscută, nu va mai i-ifluința asu
pra raporturiloră celoră două țări, Ru
sia ține de asemenea să afle, care ar fi 
atitudinea eventuală a Italiei în cază 
de evenimente, cari se potă întâmpla 
în Bulgaria.

In Joia trecută s’au deschisă came
rele francese, în sesiune estraordinară 
de tămnă. Ministrulă Freycinet- Constans, 
pășesce acum între împrejurări mal fa
vorabile, deoum au fostă acelea, când ou 
închiderea sesiunei în Iulie. Atunci dom
neau mai multe păreri diferite în sînulă 
cabinetului, er partida radicală începu 
din nou să faoă oposițiune guvernului. 
Suocesele dela Kronstadt și Portsmouth, 
precum și declarațiunile din urmă ale 
primarului din Bruxelle, Ruls, în Mar
silia, au întărită posițiunea cabinetului, 
pe când mortea lui Boulanger a clarifi
cată situațiunea internă. Camerele au de 
resolvată mari probleme, anume esami- 
narea și votarea bugetului pe 1892, re- 
solvarea cestiunei privitdre la tratatele 
comerciale, care e forte urgentă, fiindcă 
în 2 Februarie se pune în aplicațiune 
noulă tarifă.

— Partisanii lui Parnell au publicată 
ună manifestă cătră poporulă irlandeză, 
în care se fiice: „Marele conducătoră 
e mortă, der causa trăesce și mai de
parte. BasațI pe credința vdstră pentru 
naționalitatea irlandesă ne-amă pusă de 
gândă să continuămă lupta pănă cândă 
principiile, pentru cari elă a trăită și a 
murită, voră triumfa și pănă cândă uni
tatea națională se va restaura între par
tida parlamentară. Amă hotărîtă să con- 
chemămă o adunare a representanțiloră 
irlandezi, pentru oa în numele națiunei 
să ne sfătuimă asupra mijldoeloră, prin 
cari, vomă pute aduce în împlinire pro- 
gramulă nostrufi

SOIRILE piLEL
— 5 (17) Octomvre. 

înscrierea copiiloră la Kișdedovuri. 
Ministrulă unguresoă de școle Albin 
Csaky, voindă să pună câtă mai curândă 
în aplioare legea pentru maghiarisarea 
copiiloră noștri, a dată o circulară cătră 
tâte autoritățile superidre bisericescl, prin 
care le impune, oa pănă la finea lui No
vembre a. c. să înscrie pe toți copii dela 
3—6 ani obligați la cercetarea Kișdedo- 
vuriloră. Despre resultatulă acestoră în
scrieri, autoritățile superidre bisericescl 
voră ave să-i preBente ministrului ra
portă celă multă pănă la finea lui De- 
cemvre și apoi pe basa acestoră ra- 
porte, ministrulă îșl va face planulă, 
oă unde și câte Kișdedovuri să se în
ființeze. — Așa-deră câtă mai curândă 
se voră începe prin comunele nostre 
înscrierile copiiloră. Pentru orientare le 
aducemă aminte părințiloră români, că 
după lege numai acei copii suntă obli
gați la cercetarea Kișdedovuriloră UDgu- 
rescl, cari în casa părintescă nu au în
grijirea de lipsă. Noi scimă însă, că între 
Români forte rari suntă părinții a- 
ceia, cari să nu fîă în stare a-șl 

îngriji copiii loră după cuviință. De a- 
ceea avemă nădejde, că Românii se voră 
soi feri ca de focă de Kișdedovurile un- 
gurescl și nu-șl voră da copiii loră pe 
mâna Jidovoiceloră și Ungurdiceloră, oi 
’i voră ține la sînulă mamei loră, de- 
clarândă, că copiii loră suntă bine în
grijiți și nu au lipsă de Kișdedovurile 
lui Csaky.

*
Ună dară frumoșii. Din Orăștiă se 

scrie, că proprietarulă de acolo, d-lă 
Ioană Marianii și soția sa Salomia n. 
Stoianu, au dăruită bisericei române gr, 
or. din Orăștiă frumosa sumă de 10,000 
fl., cari s’au și pusă la disposițiunea 
comitetului parochială. La dorința nobi- 
liloră dăruitorl, veuitele sumei de mai 
susă se voră întrebuința după mortea 
loră în modulă următoră : A patra parte 
a venitului se va adauge în fiă-care ană 
la capitală; altă parte se va întrebuința 
pentru provederea copiiloră dela șcdla 
română gr. or. din Orășțiă cu îmbrăcă
mintea de lipsă. Pentru șcdla română 
gr. or. din Vaideiu încă se voră da în 
fiă-oare ană câte 40 fl. pentru a se cum
păra rechisitele și cărțile de lipsă pentru 
școlari. Celelalte părți din venită se 
voră întrebuința pentru alte scopuri 
bisericescl. — Dee Dumnefieu, ca aoestă 
nobilă faptă sâ servescă și altoră Ro
mâni de-ai noștri spre îndemnă și încu- 
ragiare.

* 
* *Focă. Din Sâmbăta inferiără, comit. 

Făgărașului, ni-se scrie, oă acolo a is- 
buonită ună focă mare în fiiua de 14 
Octomvre. Au arsă clădirile economice 
a 9 economi. Paguba trece peste 5000 
fl. Asigurați au fostă numai doi inși. — 
De asemenea ni-se scrie, că în fiiua de 
1 Ootomvre a isbucnită ună focă în oo- 
muna Titra de lângă Blașiu, arfiendă 
clădirile economioe a trei eoonoml îm
preună cu totă ce era în jurulă loră. A 
mai arsă cu astă ocasiune și ună porcă 
și ună vițelă, er pe doi omeni i-au a- 
puoată flaoările în casă; unulă dintre 
ei a scăpată prin ferâstră, der a căpă
tată nisce arsuri mari, pe ală doilea l’au 
soosă alții într’ună târfiiu, însă abia 
viu. — In Obreja din comitatulă Carașă- 
Severinului ni-se sorie, că a arsă în 
noptea de 11 spre 12 Octomvre o casă a 
economului Toma Pasoota, împreună ou 
grajdurile, totă nutrețulă de vite și bu
catele de pe poduri, stupina cu stupi ou 
totă etc. Asigurată n’a fostă. Paguba 
trece peste 1000 fl.

* * *
Sfințirea Capelei române din Parish 

se va face în 1 Decemvre a. o. I. P. S. S. 
Metropolitulă primată ală României se 
va duce în persdnă la Parish, însoțită 
de mai mulțl preoți și de corulă metro
politană din lași, de sub conducerea d-lui 
Musicescu.

socotelă spuse, aveau simbure și 
miecțui în ele, seu cum ar (fiice 
Madamosela Athina din Bucuresci, 
erau pline de spiritu.

Me deprinsesemă binișoră cu 
elă și când rămâneamă în casa 
lui, mâncamă totă cu aceeași 
poftă, ca și elă, mălaiu cu lapte 
dulce, pâne calda cu moșdaiit, ună 
felă de saramura făcută din oțetă 
amestecată cu apă, sare și cu 
aiu pisată și în definitiva, vorba 
Bucuresceniloră, ce învățamă un- 
guresce și nemțesce în (fiece luni 
de tomnă, ernă și primă veră pe 
la școli, uitamă în doue luni de 
veră, în care mă scăldamă în 
Arieșă la Muncelă și umblamă cu 
Zaharie pe la stâne, unde câte o 
frumosă ca și o tfiînă, ne
făcea câte ună balmoșu de care se 
ducea vestea în țeră.

In alegerea locului de pândă 
Zaharie se pricepea fărte bine, 
fiindcă îlă învățase năcazulă în 
vremea când încheiase pace cu 
vulpile și cu lupii spre a se bate, 
cu honghezii lui Korșufiil, care dase

năvală în plaiurile lui, din care 
elă nici înainte, nici după resmeliță 
nu eșia; multă decă mergea pănă 
la Baia după câte o ferdelă de cu- 
curuzu, și departe de totă decă mai 
făcea și câte-o săritură pănă la 
Abrudă ori la Valea-Albă, să-și 
mai petrecă cu cei voinici frați 
de cruce ai săi, buciumam și mo- 
goșeni; der în josă la țeră nici 
măcară pănă la Turda după sare 
n’a fostă.

In anii 1859—1865, în cari Un
gurii erau toți de-ai lui Garibaldi 
și cântau pe tdte ulițile:

— Kerek ez a zsemle
— Nem fâr a zsebembe.
— Kette kâne vâgni
— Eljen Garibaldi!

In acei ani, (fiic, în cari acești 
răsboinici spre a’și arăta vitejia su- 
fulcându-și mânecile celea largi 
îșl îndreptau pumnii spre munții 
lui Zaharie și strigau:

— Draoulă negru a vSfiuth,
— Iepure vera cosind
— Iepurdica fânh stringândh?

— Draoulh negru a mai vhfiută
— Din Mocani și CiubărarI
— Totă căprari și generări!

. . .Penele de vultur aveau mare 
preță. Nu era ună Ungură de ai 
lui Garibaldi, căruia să-i lipsescă 
din căciulă câte o penă de vul- 
tură de ună cotă de lungă și cei 
mai sărăcuți, între cari decă îmi 
mai aducă bine aminte, chiar și 
Moldovan Gherghely, puneau pene 
de cioră, pentru că ale vulturului 
pene fîindă prea ridicate la preță, 
nu erau de nasulă loră. Vestea, câtă 
suntă de căutate aceste pene de 
sfărnarii dela Clușiu, a străbătută 
chiar și pănă în fundătura lui Za- 
haria de sub Petra Caprii. Atâta 
i-a trebuită lui, ca să începă a 
se urca pe verfulă stânciloră, ca 
mâțele pe coperișele caseloră, spre 
a da bună dimineța vulturiloră 
chiar la ei acasă în Colțulă Cio- 
ranului dintre Geamăna și Ne- 
grilesa.... !

Dumne4eu se odihnescă în 
pace pe răposata mea mamă, cu

ne aduceamă aminte de negustoria 
făcută de Zaharie cu penele de 
vultură.

Maica-mea avea la Benic o 
casă deschisă pentru ori-care dru- 
mară și numai acela nu era ocro
tită, care nu trecea pe la noi. 
Mai alesă la culesulă viiloră o 
mulțime de școlari din locuri în
depărtate veniau In Benică și 
maica-mea pe toți îi găzduia câte 
o săptămână întregă. Era o fe- 
meiă plină de vieță și o Română 
pe față, așa că fără „Călindarulă“ 
și fără „Foia pentru minte, inimă și 
literatură^ a lui Barițiu și a Mure- 
șeniloră nu putea trăi; tătă grija, 
ce o avea, era crescerea mea, care 
n’am învățată nici cu stipendiu nici 
cu burse și numai odată m’am a- 
dresată la Blașiu și chiar și a- 
tuncl ună Prea Venerabilă Cano
nică mi-a (fiisă: „decă n’ai mij- 
ldce, mergi la meșteșugă!“ Bună 
povață, pe care acum îmi pare 
rău, că n’am urmat’o, însă vor- 
bindă în limba studențiloră ar- 

care leșinamă de rîsă de câte-orl [ delenl, eu făcusem watfwa și apoi
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Regele Carolii la Berlină, piarulti 

nPost.u aduce ca sigură soirea, că re
gele CarolQ al ti României va visita în 
ourendfl. Berlinulă. Acâstă scire, dine 
numita fâiă, că o primesce din cercuri 
diplomatice bine-informate.

*
♦ *

NumSrulă visitatoriloră esposițiunei 
din Praga, pănă în 2 (14 Octomvre) a 
fostă de 2.311,679.

* * *
Esposiția din Agram s’a închisă în 

14 Octomvre la modulă nopții. Esposiția 
a fostă favorisată de ună timpă frumosă 
și a fostă visitată de 450,000 persâne. 
Venitulă curată e de 30,000 fl.

*
* ii.

Verstă înaintată. Iu Berlada (Ro
mânia) a reposată în (fii®!® aceste locui- 
torulă Dacu Marină, în verstă de 126 
de ani.

** *
Esamenele pentru forestieri se voră 

începe în anulă aoesta în Clușiu, Sibiiu 
și Brașovă, în 7 (19) Ootomvre.

** *
Bocii mare. In 4ă®l® aceste a arsă 

o parte mare a orășelului Herța din 
Moldova. Miseria locuitoriloră e forte 
mare. Consiliulă de miniștri români, a 
dată 5000 lei celoră nenorociți. Apoi 
s’au mai dată încă mai multe sume din 
partea unoră societăți.

** *
Ruptură de nori. Din Zara se tele- 

grafiază, că pe insula Brazza s’au întâm
plată violente rupturi de nori. Doi omeni 
au perită, asemenea o mulțime de vite, 
mai multe case, vii, câmpii, drumuri și 
linii telegrafice au fostă nimioite.

* 
* *

Iubileulă unui regimentă. In 10 și II 
Octomvre s’a serbată în Leutschau, co- 
mitatulă Zips, iubileulă de 50 de ani ală 
regimentului 34, împăratulă Wilhelm. 
La festivitate au luată parte și o depu- 
tațiune de militari prusianl, în urma or
dinului împăratului Wilhelm.

Cununiă. D-lă Andreiu Poruță, teo- 
logă abs., se va cununa la 25 Octomvre 
n. c. cu d-ra Petiția Popii din Juriulti de 
Câmpiă. — Să fiă în câsă cu norocă!

Replica junîmei nostre academice.
Apelă cătră publiculu română, 
întreprinderea nobilă a fra- 

țiloru noștri universitari români 
din BucurescI și Iași este încă în 
memoriă tuturoră.

Impresia puternică, ce a pro
dusă memoriului loră în apusulă 
Europei, precum și nenumăratele 
dovedi de simpatică aprobare, cu 
care pressa și întrega inteligență 

străină a sprijinită causa nâstră, 
a celoră asupriți, nu a putută să nu 
producă o adâncă mâhnire în rân
durile acelora, pe ală căroră stin- 
dardă este scrisă nimicirea nostră 
națională.

Dreptă aceea pentru a se re- 
habilita într’ună procesă, pe care 
ei de altmintrelea de multă l’au 
perdută, și’au luată refugiulă la 
ună răspunsă care geme de ne
adevăruri, sofisme și chiar insulte 
ordinare.

Este de astă-dată, netăgăduită, 
a nostră datorință, a junimei ro
mâne din Transilvania și Ungaria, 
se 4icemu ȘÎ n°i ună cuvântă în 
acestă luptă, în care și noi sun- 
temă între cei dintâi interesați.

Acestă adevără recunoscută, 
am hotărîtă, ca toți universitarii 
români din Transilvania și Un
garia să scriemă și să editămă o 
demnă replică la răspunsulă juni
mei academice maghiare.

In conierențele nostre dela 
Viena, Graz, Budapesta și Clușiu 
cu toții amă ajunsă la o per
fectă înțelegere asupra acestui 
punctă.

De aceea ținemă, că replica 
nâstră nu este decâtă împlinirea 
unei datorințe față de poporulă 
care ne-a născută, față de iubiții 
noștri colegi Bucurescenl și Iașienî, 
față de lumea civilisată și impar
țială, care precum se scie cu ne
răbdare vre să afle adevărulă ne
mistificată.

Suntemă pe deplină conscii de 
greutatea sarcinei, ce ne-amă im
pusă.

Iubirea caldă de neamă însă 
și dreptatea, care pe a nâstră 
parte este, ne va ajuta, suntemă 
siguri, să triumfămu.

Comitetulă executivă ală ju
nimei academice române, după 
esemplulă colegiloră maghiari, cu 
(țiua de acjl a lansată liste de sub
scripții benevole pentru acoperirea 
cheltueliloră de țipară, espedițiă 
etc. a replicei.

Notămu aici, că replica nâstră 
este aprâpe terminată și va apăre 
în patru limbi: românesce, franțu- 
zesce, italienesce, și nemțesce.

Ea va cuprinde la 90 de pa- 
gine în formată 8° mare, și va 
fi răspândită gratuită în totă lumea 
cultă.

Totodată rugămă pe toți acei 
P. T. Domni, cari dingreșelă nu 
ar fi primită liste de subscripții, 
să binevoiescă a se adresa la d-lă 
Aurel C. Popovici în Graz (Park- 

strasse 7.), de unde imediată li-se 
voră trimite listele în numără 
poftită.

Dealtcum ori și cine ar dori 
să contribuescă cu ore-care sumă 
și fără a mai cere liste, este ru
gată a o trimite totă la adresa 
de susă, la care se voră trimite 
și sumele colectate prin liste.

La urmă, tote sumele incurse 
se voră cuita pe calea publicității.

Causa este a întregului neamă 
românescă. E vorba de onârea 
nostră națională, sperămă der, că 
spriginulă publicului românescă 
va corăspunde însuflețirei, care 
ni-a pusă condeiulă în mână.

Viena și Graz, 11 Ootomvre 1891.
Pentru comitetulu esecutivă :

Drd. Victor Roșea m p. 
George Candrea m. p. 
Drd. I. Bodea m. p. 
llarian Rusanu m. p.

0 călătoria interesantă.
Dlă Ionii, Grădișteanu, deputată 

în camera română și tot-odată 
cunoscută apărătoră ală causei 
Româniloră Ardeleni, voindă a se 
convinge în persână despre starea 
Româniloră asupriți de dincâce de 
CarpațI, a întreprinsă în vâra a- 
cesta o călătoriă prin părțile nâs- 
tre și mai alesă prin Ungaria, în 
părțile estreme locuite de Ro
mâni.

Vorbindă despre acestă căleto- 
riă, „Timpul“ laudă acestă faptă 
ală dlui Grădișteanu și recomandă, 
ca și alții se facă asemenea. Apoi 
continuă astfelă:

Pe când unii ne îndreptămCi spre 
Alpi, alții spre Pirenei, sâu spre ț6rmu- 
rile Oceanului, d. Ionii Grădișteanu, ca 
ună adevărată apostolii, cutreeră satele 
din comitatulii Selagiului și ală Sătma- 
rului, trăgea la popa, la învățătorul^, seu 
la primarule satului, întră în oasele ță- 
raniloră, sta la vorbă cu ei și ’șl aduna 
ună materială însemnată de cunoscințd 
asupra aceloră părți, despre cari mulțl 
din noi nici nu soiu, că există.

Din conversația, ce avurămă cu d. 
Ionă Grădișteanu, amă aflată, că d-sa 
și-a propusă a face în fiă-care ană câte 
o călătoriă în provinciile subjugate și 
că înadinsă a voită să începă cu părțile 
exoentrice, unde românismulă e mai a- 
menințată. De aceea anulă acesta și a 
alesă comitatele Selagiului și Sătmarului 
și s’a dusă pănă în celă mai de pe urmă 
sată românescă sub Debrețină. Aoâstă 
călătoriă a durată 25 de 4’1®, în car® d. 
Grădișteanu a visitată o mulțime de sate, 
oprinduse în fiă-care din ele. D-sa s’a 
oprită în deosăbl la Șomcuta-Mare (re

ședință de ceroă), la Baia-Mare, Baia- 
Sprie, ȘișestI — unde a asistată la sfin
țirea bisericei, la Satu-Mare, Careil-MarI 
și la Sanislău, sub Debrețină. D. Grădiș
teanu ne-a declarată, c’a fostă surprinsă 
de a găsi sate românescl pănă așa de 
susă în Nordulă Ungariei și c’a rămasă 
pe deplină satisfăoută când a constatată, 
că Românii din aceste ținuturi depărtate 
și-au păstrată limba, datinile strămoșesol 
și consciința națională. A dată însă și 
peste ună sată, celă mai depărtată de 
oentrulă Românismului, unde looui- 
toril și-au perdută limba strămoșescă. 
Acestă sată se numesoe Domahida. Toți 
locuitorii din Domahida suntă Români 
și cu consciință națională, der nu mai 
vorbescă de câtă unguresce.

In ce privesce conservarea națio
nalității, impresiunea generală a d-lui 
Grădișteanu a fostă bună. A găsită, că 
preoții români din acele părți, toți uniți, 
suntă omeni luminați și Români buni 
și fiind dată ascendentulă celă mare, pe 
care’lă au acești preoți asupra poporului, 
din causa religiosităței acestuia, ei con- 
tribue multă la conservarea naționalită- 
ței sale.

Der impresiunea d-lui Grădișteanu 
n’a fostă totă așa de bună ou privire la 
starea materială și culturală a popora- 
țiuniloră, ce a visitată, fiă ele române 
seu maghiare. D. Grădișteanu ni-a spusă, 
că atâtă Românii, câtă și Ungurii din 
acele ținuturi stau mai rău, din punoculă 
de vedere materială, de câtă țăranii din 
Valachia și ar pute fi puși pe aceeași 
liniă cu țăranii noștri din Moldova.

Casele loră, de pămentă său de nu
iele, t6te acoperite cu șovaru, adeoă 
cu trestia, suntă fârte puțină igienice, 
cu camere mici și scunde, cu ferestre 
minuscule fixe, care nu se potă deschide, 
cu ună cuvântă, locuințele poporațiuni- 
loră române și maghiare din acele părți 
suntă miserabile și traiulă loră e p’așiș- 
derea. Chiar și oasele nouă să constru- 
eset totă după modelulă celoră vechi, 
pe când în România, și decă esistă sate 
cu ast-felă de locuințe, celă puțină cele ce 
se construesoă din nou, suntă alcătuite 
după ună plană mai modernă și mai 
igienică.

D. Ionă Grădișteanu a rămasă în
cântată de ospitalitatea, pe care a în- 
telnit’o pretutindeni, pe unde a călăto
rită și care e tradițională la poporulă 
română de dincolo.

Noi nu putem de câtă să felicităm 
pe d. Ionă Grădișteanu pentru c’a între
prinsă o călătoriă atâtă de instructivă, 
din pune,tulă de vedere națională, să’lă 
încuragiămă a continua și în alțl ani ex- 
plorațiunile sale și să’lă dămă de pildă 
tuturoră Româniloră, cari se interesezi 
de sârtea întregei națiuni române.

decă optă ani m’am chinuită spre 
a face o mătură din scârțele căr- 
țiloră lui Sofocle, Xenophon, Ju- 
gurta și Salust, neapărată că-mi 
era frică se mă mai apucă și de 
meșteșugulă Ciclopiloră lui Vul- 
cană.

Se lăsămu însă la o parte a- 
cestea neajunsuri trecătâre, de 
care cu toții suntemă sătui, și se 
venimă la vorbă, seu ad rem, cum 
ar cjic0 ună juriștii verboczyan tran
silvană.

Culesulă viiloră pe la pâlele 
munțiloră apuseni e o adevărată 
serbătore națională românescă, 
decâtu care mai frumâsă nici că 
am mai vecjută câtă am umblată, 
țliua fetele și nevestele culegă, er 
feciorii calcă năptea strugurii și 
bărbații ducă mustul dela călcători 
cu ciuberele spre a umple în piv- 
niți buțile. Ceterașulii satului um
blă dintr’o curte într’alta să mai 
îndemne lumea la voiă bună și 
călcătorii par’că prindă putere la 
aucjulă ariiloru și mai închinândă 
din când în când câte ună pa- 

hară de vină, jâcă pe sacii cu 
struguri și chiuescă încâtă răsună 
ulițele:

— Grânele vâra se cocă
— ț)is’a badea să nu jooă
— Păn’la storsulă vinului
— Ca să fiu miresa lui!
Așa și pe dincolea; nu vă dațl 

feciori!
La asemenea ocasiunî în cur

tea nâstră, tâtă conducerea cădea 
în sarcina unui vechiu omă ală 
casei moștenită încă dela de multă 
răposatulă meu tată și care și 
îmbătrânise la noi, cu numele Si- 
mionă Mocanulă, a cărui istețime 
era atâtă de ageră, încâtă decă 
ar fi sciută carte, ar fi devenită 
cel mai mare artistă comică, mai 
cu semă în arta de a imita pe 
Nemți și pe Unguri.

In timpulă absolutismului, ve- 
nindă în atingere cu slușbașii stă- 
pânirei austriaco, scia să imiteze 
perfectă pe adevăratulă Bezircker, 
în mimică și în graiu, neapărată 
într’o limbă nemțescă pe care nu
mai elă o înțelegea. Pe lângă 

acestă însușire, mai avea și ună 
glasă puternică, încâtă decă îlă 
rugamă, câte odată, să urle ca 
lupii, pe toți cânii din sată îi 
răscula.

într’o 4i de tâmnă, plăcută și 
senină, din luna lui Octomvre a 
anului 186.... plecasem cu dălijan- 
țulH dela Clușiu și într’o Mercure, 
în care era târgă de săptămână, 
m’am oprită la Tiușiu, chiar când 
era sârele pe ceră dreptă cruce 
la ame4i- Coborându-mă din dă- 
lijanțu, cu paltonulă pe brațe și 
cu geamantanulă în mână, vădă 
înaintea prăvăliei lui Izsak Ar- 
meanulă multă lume grămădită, 
săteni și sătene, care venise din 
împrejurime la târgulă de săptă
mână. Unii rîdeau cu hohotă, 
alții aruncaă vorbe înțăpătore și 
mușcătâre unuia pe care îlă în- 
cunjurase. 4ic®udă:

— Mă, dar tu de când te-ai 
făcută de-ai lui Garibaldi?

— Draculă a mai vă4ută moții 
să țină cu Ungurii.

Mă apropiu spre a mă înforma, 

ce să petrece. Când colo ce să 
vădu? — era prietinulă meu de 
copilăria Zaharie, cu ună penoiu 
de vultură în căciulă și cu altele 
în straiță, din care atârnau vâr
furile afară câtă gruma4ii cocos- 
târciloră de lungi. La zărirea 
mea trânteșce și căciula și straița 
la pămentă și spre a mă face să 
înțelegă, ce a pățită, îmi spune 
în vorbe scurte și cuprin4§târe:

— Unde-i bine,
— Nu-i de mine.
— Unde-i r6u,
— Hopii și eu/

— Brume draculă în acei ai 
lui Gărebaldi, care mă făcură și pe 
mine negustoră de pene de vul
tură, ca să umblu nebună p’aicî.

— Cine se ia după sfatulă 
muierii în negustoriă, rămâne pe 
drumuri.

Mângăindu-lă, i-am spusă, că 
la Clușiu trebuia să mergă cu 
marfa lui. că acolo suntă sfăr nării, 
er nu la Tiușă, unde suntă nu 
mai Români și dându-i geaman-
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Unu trădătorii alu limbei române.
Sătmarii, Octomvre 1891.

Vă cerii sousele, d-le Redactorii, că 
fa^ă de soirea mângăitore primită dela 
Sătmarii, vinii a Vă împărtăși ună faptă 
durerosă, sevârșită de curândă de preo- 
țimea Sătmarului.

La 16 (4) Octomvre a. c. s’a sevîr- 
șită sânțirea bisericei renoite din Por- 
cealma prin protopopulă loanu Darabantă, 
pe lângă asistința preoțimei tractuale. 
Și după ce protopopulă Sătmarului este 
ună șovinistă pronunțată, totă solemni
tatea a decursu în limba maghiară, încâtă 
de nu vedeai crucea pe turnul bisericei cuge
tai, că te afli la adunarea societății Sze- 
chenyiană, eră nu la sânțirea unei biserici 
românesol.

Afară de două sourte eotenii româ- 
nescl, protopopulă tote funcțiunile reser- 
vate pentru asemenea ooasiunl pe sama 
delegatului episcopesoă, le-a sevîrșită nu 
in limba liturgică, ci în limbă străină și 
din nisoe compilații, oarl n’au fostă nici 
când aprobate din partea legitimului său 
archipăstoră, în ală cărui nume a func
ționată ca delegată.

Păcătosulă de pe calea sa nu se 
abate pănă în capătă. Așa și protopo
pulă Sătmarului.

Aoela, care de două-deol și cinci de 
ani vănâză după demnități și întru ajun
gerea scopului său a servită totă inte
rese străine, niol pănă astăcjl nu-șl pote 
uita trecutulă. De șăse-c}ecl de ani oe- 
tesoe blăstămurile lui Vasiliu celă mare 
preste nebuni și bolnavi, încă și peste 
calvini făoendă oâte-o slujbă ungurescă.

Multe nărocfii a făcută D-sa ca pro- 
topopă, aducendă într’o afacere câte 
2—3 hotărîrl contracjicătore. Numai de 
curăndă a aplicată în Petea ună cantoră 
eliminată, prin care faptă a dată nas- 
cere la ună procesă scaudalosă între 
preotă, cantoră și poporă, încâtă acesta 
de necază s’a uroată în cele din urmă 
pe scolă, ca se o derîme pănă în funda
mentă, er ordinariatulă l’a adusă în așa 
încurcătură, câtă minte să aibă ca să 
potă eși din ele. Și pe acest omă totuși 
îlă rabdă Ordinariatulă în fruntea trac- 
tului Sătmarului.

In alte dieoese din răsputeri se luptă 
preoțimea ca să estîrpeze conoubinatulă, 
protopopulă Darabantă însă nu numai 
că le-a suferită, ci le-a oultivată cu pre- 
dilecțiune; viu esemplu a fostă canto- 
rulă său din Vetișu, care a trăită în 
ooncubinată, pănă oe sîmțulă mai bună 
ală pratopopului l’a silită a face capătă 
scandalului din casa cantorală

Acestă omă bătrână a mai făoută 
ultima încercară de a-’șl ajunge soopulă 
său la 4 Octomvre, adecă fiindă de față 
la sânțirea bisericei și substitutulă su
perintendents; Darabantă — oa să-și asi
gure patrociniulă la canonicată — eră 

Sobotha, care nu scie nici ună cuvântă 
românesce — la protopopiată, — nu nu
mai că a împlinită tote ceremoniile 
în iimba ungurescă, ci a interzisă 
și cantoriloril 'să nu cuteze a cânta 
românesce.

Asamenea batjocură limba nâstră 
bisericescă n’a mai suferită pe teritorulă 
diecesei Oradei-mare.

Oh ! preoții mei, ce v’am făcută vouă, 
cu ce v’au supărată pe voi! ? Eu v’am 
hrănită cu mană, (prescură românescă) 
patru-cjecl de ani, (pe protopopulă Dara
bantă șese-cjecl de ani) în pustiă, eră 
voi mă pălmuițl și mă batjocoriți pe 
mine! ... . Sătmărenulu.

0 bună carte pentru șcdlele 
române poporale.

Era o vreme, când opurile didac
tice se făceau la mandată mai înaltă, 
adecă superioritatea cutăroră și cutăroră 
șcâle însărcina pe ună individă âre-care 
din subalternii săi să facă opulă cutare 
și cutare, și respeotivulă se plecă man
datului mai înaltă, făoea ceea ce i-s’a 
fostă demaudată, îșl căpăta remunerația 
pentru muncă și de aci în colo era au- 
toră, er opulă lui era introdusă în șcâle, 
era cumpărată de elevi ori învățători și 
era rumegată fie chiar și de-a rostulă, 
deoă n’ar fi mersă altcum.

Atunci așa mergeau trebile. Superio
ritatea respectivă era posesora opului, 
îlă tipări a în câte esemplare și ediții 
voia, corpulă didactică trebuia să o folo- 
sesoă bună rea, cum era, și vai de ne- 
socotitulă, care ar fi cutezată a cjice, 
că opulă nu e bună și totuși superiorii 
îi silesoă ală folosi. Ună atare individă 
nesocotită nu s’ar fi spălată niol cu totă 
apa, ce esă din Ardeală afară; măcar- 
că multă apă esă din Ardeală sub nume 
de Someșă, Oltă, Târnave etc...!

Der ce să-i faci? Era monopolă de 
cărți didactice! Apoi că câtă de didac
tice erau acele cărți, făcute la comandă, 
pote vede ori ce omă cu vederi peda
gogice, ce și-ar lua osteneala a le 
studia.

Aoura însă prindă a se sohimba 
vremile. Prindă a cjice și dascălii noștri, 
de ce se folosescă ore chiar cartea im
pusă de N. N., când potă aduce altă 
mai bună, și care oprită nu e? Doră 
numai căci cea impusă e mal scumpă și 
mai confusă? dâră numai căci e lucrarea 
lui N., ori de ce să fiu silită a primi 
uneltele, ce mi-le îmbiă alții, pe cândă 
și agronomului și ori cărui profesio
nistă îi este iertată a-șl alege elă însuși 
uneltele ?

Ei credă, că astfeliu de âmenl și 
acjl mai suntă botezați cu numele de 
„sfătoșl", „nedisciplinați", „primejdioșl" 
etc., der în schimbă celă puțină suntă 
recunoscuțl ca buni învățători, cari mai 
și cugetă câte ceva, nu facă ca baba 

ceea, carea cjicea., că târoe forte bine, 
când „pwne pe fusu cum vine de susă“.

Pănă mai ieri, alaltăerl, mai era o 
ideiă greșită între o mare parte a așa 
numitei inteligențe, care e chiămata a 
supraveghia învățămentulă poporală : ori 
ce oarte nouă le cădea adeoă în mână, 
era bună, „căci doră" — cfloeau — 
numai atâtă de ară învăța băiații câtă 
stă în cartea asta, atunci ar fi hătă 
bine!" Deoă (jiceai: Ei bine, Domnule, 
der nu-i metodioă, nu-i compusă după 
nescarl reguli sănătâse, nu corăspunde 
scopului..., atunci numai te trecjesol cu 
argumente plusquam pedagogice: — „Da 
ce vrei, domnule? — îți răspundea — 
Dumnia-ta să ne înveți metodă? Ce? 
Asta carte nu-i bună ? Soii d-ta, că în 
tipografia, unde vedl că-i tipărită asta 
oarte, s’a tipărită și Psaltirea și Cias- 
lovulă, și Octoiculă și Mineiulă, ba chiar 
și Biblia, și Domnia-ta cutezi a cjice, că 
cartea asta nu corăspunde scopului ? 
Pote ești ună franomazonă, ună ere
tică"....

Aci trebuia să încete ori ce dispută, 
căci din veci și până’n veci: „Contra 
ăstei felă de sciințe luptă și (J^ii !n‘ 
zădară"!

Mi-s’a întâmplată ună casă, der îlă 
retacă, căci esemplele suntă odiâse.

Astăcjl însă trebue să se schimbe și 
afacerile învățământului șooleloră popo
rale; nici învățătorii acestoră șcâle nu-i 
ertată să mai fie sclavi osândiți a se fo
losi totă de cărți impuse, bune, rele, 
cum ar fi. De ce ei să are totă cu plugă 
de lemnă, pe când alții, de altă nemă, 
au introdusă plugă de fieră ?

Una dintre disciplinele cele mai 
principale ale șcâlei poporale este fără 
îndoelă Aritmetica (computulă) pe oare 
o vedemă figurândă și în vechiulă triviu 
(Religiă-cetire-oompută) de ârece — pre
cum toți bărbații de șcâlă recunosoă 
— prin ea se țîntesce la formarea ra- 
țiunei și la desvoltarea spiritului școlariloră. 
Și totuși, minune, așa de puține ma
nuale bune avemă din acestă obieotă de 
învățământă, atâtă de importantă! Causa 
nu o caută, nu mă oprescă nici a face 
recensiunea tuturora; nu am vreme, niol 
gustă, în 20 de ani de când dăscălescă 
m’am săturată de manuale didactice, ne- 
didactice.

Acum mă mărginescă a arătă scum- 
piloră colegi o carte nouă nouță și bună, 
înadevără bună, numită: „Cursă practică 
de Aritmetică pentru șcâlele poporale ro
mâne,a întoomită de prof. Arseniu Vlaicu 
(partea I. și II. pentru an. I. II. III. și 
IV. de șcâlă.) Editura librăriei N. I. Ciurou 
Brașovă.

Multă nici despre acestă carte n’oiu 
vorbi, oi m’oiu mărgini a (Jice în publică 
aceea ce am disă în mine după-ce am stu
diat’o/ „E cea mai bună carte de arit
metică pentru școlele poporale române din 

câte cunoscă.,u Și oa să se oovingă o- 
norații colegi, oă adevărulă grăesoă 
și că e demnă de introdusă în șoole, 
n’au decâtă să șl-o procure, oăol 
partea I. e numai 11 cr., er a II 25 or. 
Ou aceste 2 au destulă cea mai mare 
parte a învățătoriloră noștri dela sate, 
de âre-ce în aceste două manuale este 
cuprinsă atâtă materială de compută, 
câtă în cele mai multe șcâle de ale 
nâstre nu se nropune mai multă, er de 
s’ar propune bine, ne-am pute mândri, 
că soiindă odată atâta câtă cuprinde ceste 
2 cărticele, seu aprâpe totă ce-i trebue 
în vieța lui de economă ori măestru.

Ca spre orientare pentru bunii colegi, 
lasă să urmeze cuprinsulă loră:

Partea I, pag. 1—4, pagina titulară și 
prefața; pag. 5 n-rii dela 1 —10 represen- 
tațl prin: verigi, cifre arabice cursive 
și linii verticale, apoi prin cuburi și cifre 
arabice tipărite; pag. 6 nr. 1 representată 
prin o bilă, ună punctă, ună unu ou 
cifră tipărită, o verigă și o cană, va să 
cjică, anulă e representată prin 5 semne 
(desemnurî), apoi semnele: 0 -|- — = ? 
și adiția și subtragerea nrului 1.

Totă la pag. 6 avemă lecț. 2 re
presentată prin 2 porci, 2 puncte, ună 2 
arabă tipărită, 2 verigi și 2 păpucl, teme 
de adaugere și subtragere cu nrulă 1 și
2, atâtă cu semne câtă și cu cifre.

De asemenea avemă la pag. 6 lect.
3, numărulă 3 representată prin trei 
vaci, trei puncte, cifra arabică 3, trei 
verigi și ună trifoiu. Apoi adaugerea 
prin semne și cifre, substragerea totă 
așa.

La pag. 7 avemă astfelă represen- 
tațl numerii 4 și 5 prin semne și oifre. 
La pag. 8 nrii 6 și 7, la pag. 9 nrii 8 
și 9, la pag. 10 nrulă 10, apoi repetițiune 
care trece pănă la pagina 11. La finea pag. 
11 traotarea multiplicărei cu nrii 1—10 
oare trece pănă la pag. 13, er la jumătatea 
pag. 13 începe tractarea divisiei cu nrii 
dela 1—10 și trece pănă la pag. 14. 
Acolo tracteză metrulă și florinulă.

La pag. 15 tracteză nrii dela 1—20 
și face deosebirea între uniml și 4ec* > 
la paginea 16—19 teme ou nrii 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și apoi 
repețirea păn’ la pag. 22, unde ne face 
cunoscută cu florinulă și cu săptămâna, 
luna, anulă, litrulă, părechia, duzina și 
decagramulă.

Pag. 23: Eserciții praotice pănă in
el. pag. 25. La pag. 26 se începe gra- 
dulă ală doilea (anulă ală doilea de 
șcâlă), nrii dela 1 — 30, apoi totă dela 
1-40, i_50,1-60, 1—70, 1—80,1—90. 
1—100 și finesce la pag. 59 cu tabela 
multiplicațiunei, er la pag. 60 recapi
tulări și chiar în fine cifrele romane 
pănă la C (suta.)

Aoesta e cuprinsulă partei I pentru 
anulă 1 și 2 de șcâlă (pentru bieniulă 
primă) și mărturisescă sinceră, oă din

tanulu și paltonulu, l’am poftită 
cu mine la Benicu, în depărtare 
numai de o oră pe joșii.

Pe cale mâ făcea se-i arătu, ce 
suntu și ce vreu aceia ai lui Gă- 
rebaldi? La esplicațiunile mele, clă
tina din capu și reflecta:

— Să-i împingă draculu se 
mai dee odată față cu ai noștri 
colo pe laTarcău în Valea Poenii, 
că am să le rătezescu penele de 
unu stătu de omă.

Ajungendu în dealu la cruce, 
am luata din traistă una penoiu 
cu cotorulu ca degetula de grosd 
și ’i l’am pus cu de a sîla în că
ciulă, mal îmbrăcându-la și cu 
paltonuia meu încâtu părea că-i 
o matahala de a lui Korșuțiu cu 
care ela avuse onăre a face cu- 
noscință.

Eramu jztnișanu pe atunci, în 
versta, în care credeama, că totu 
ce sboră se mănâncă, seu cum ar 
flice una politica oportunista, unu 
tînăru, care dă cu barda în lună.

Intrându în sată, cânii ne lă- 

trau și copii fugeau de pe uliță 
și se ascundeau după porțl, de 
unde numai pe furișa priveau.

Maica-mea din întâmplare ședea 
pe laviță la portă și când ne-a 
văzuta mai întâi, s’a speriata și 
apoi se topea de rîsu, întrebâu- 
du-me, decă și pe Zaharie îla a- 
ducu dela Clușiu și decă și elu a 
întratu între oștașii lui Garibaldi, 
ostași a cărora vitejiă se mani
festa în cârciumele Aiudului etc., 
etc. ?

Simionu Mocanulu, care toc
mai așe4a și spăla buțile în curte, 
la acelu rîsu sgomotosu alergă și 
elu la părtă și prefăcendu-se că 
nu mă cunăsce, se răstesce laZa- 
harie, și da cu piciorulu în pă
mântii, vociferându și lărmuinda 
în nemțesca lui, întocmai ca Bezir- 
kerii când veneau în satu.

Zaharie, uitându-se la mine și 
vă4endu, că nu potu 4i°e nimica 
de rîsu, strigă apăsata și îndesată 
moțesce cătră Simionu;

— Mai tacă-ți gura, nu totu 

lătra ca o potaie, că de oiu pune 
hasta mână pe tine, te aruncă pănă 
în Gărebaldi, pe care eu îla cu- 
noscu acuma!

In totu timpulu acela, câtu 
am stătu la Benicu nu ne mai 
săturamu de rîsu, acelă timpu 
însă a trecut u repede și după 10 
4ile m’am despărțită pentru tot- 
deuna de ai mei, precum și de 
prietinulu Zaharie, care a plecată 
la munte în susu, er eu la vale 
în josu.

La revedere.
Teofil Frâncu.

Fluerulu de osii.
Legendă română, de Iulia B. P. Hașdău.

A foștii odată o fetiță de 4ece 
ani, cu părulă lungă pănă la căl
câie, strălucindii ca spioulă de grâu 
și cu ochi albaștri ca seninulă. Buzele 
sale erau roșii oa nisoe cireșe oâpte și 
dinții mai albi decâtti ghioceii din pă
dure. Fetița acâsta era orfană și păscea 
o turmă de oi pe o colină, în munții 
CarpațI. Numele ei era Păuna.

Păuna n’a cunoscută nicl-odată pe 
tată-său, nici pe mamă-sa și pismuia sâr- 
tea copiiloră, pe cari îi vedea cum îșl 
sărută părinții loră, dându-le nume dulci, 
dulci, precum ea nu pronunțase nici
odată. Iu schimbi! însâ, ea iubea tare 
oânele său, Negru, oile și mielușeii ei, 
și oând era pe vîrfulă colinei în colibă, 
nu se simția de locă nefericită.

Ceea ce îi causa însă mare amără- 
oiune era, că n’avea ună flueră, ună. 
flueră frumosă de trestiă, precum vedea 
la ciobanii din vecinătate. I-ar fi plăoută 
să c|ică din flueră cânteoe, pe oarl le 
aucjise dela alții și de acelea, de oarl 
făcea ea însa-șl fără să soie, șuerândă 
doine monotone pentru a șl adormi turma 
sa. Ea se înoeroâ de mai multe-orl să-și 
facă ună cimpoiu seu ună buciumă, der 
nu soia cum să le facă și astfelă nici nu 
ajunse la niol ună căpătâiu. Și biata 
Păună rămase tristă și în sările cele 
lungi din Iunie ea continuă a cânta din 
gură cu vocea-i ourată și simplă ariile 
cele alese, înoepândă totdâuna aceleași 
tonuri melanoolioe.
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câte cărți avemă de aoestă soiu, acesta mă 
mai mulțămesce, căci e lucrată nu numai 
cu destulă cunoscință, der și cu o rară 
paciință și oonformă etății și gradului 
de dsevoltare ală eleviloră. Din aceste 
motive și credă și recomandă, că iubiții 
colegi se o introducă în școlă, căci li-a 
face mare ușurință la predarea acestui 
obiectă de învățământă atâtă de pon- 
derosă pentru formarea rațiunei și des- 
voltarea spiritului școlariloră, și atâtă 
de importantă pentru viâța praotică; căci 
bine să ne îusemnămă, computulă este 
de care are omulă mai mare lipsă și 
mai mare folosă în vieță, cunâscerea și 
manuarea computului sue ori oobdră pe 
ună individă materialicesce, cifrele nu 
mințescă în veci, der luorarea cu ele 
pretinde cea mai mare acurăteță, cunos
cință și treziă.

Partea Il-a a acestei cărți, luorată 
cu aceeași diligință și ounoscință, ca și 
.cea de întâiu, menită pentru bienulă ală II 
(anulă III și IV-lea de școlă), cuprinde de
prinderi practice cu numerii dela 1—1000 
și în cercă nemărginită. Acestă parte nu 
ar fi necesară a-o mai analisa, de-o parte 
căci ar ocupa prea multă locă, de altă 
parte pentru-că nu toți oetitorii „Ga
zetei “ sântă învățători, der totuși ne 
vomă permite a spune despre ea urmă- 
torele:

1) E compusă tdtă — ca și partea 
I — pe basa intuițiunei, totă dela mică 
la mai mare, dela cunoscută la necu
noscută.

Prin ilustrațiunl fârte bine esecu- 
tate ne faoe intuitivă adițiunea duoendă 
cu o căruoioră cu 2 rote trasă de ună cală 
butoiu după butoiu la ună locă; sub- 
tracțiunea prin ilustrarea unui parcă unde 
poți bine număra arborii din cari ună 
omă a doborîtă 5, prin popiol, din oari 5 
suntă căduțl nimeriți de bilă, er 6 stau 
susă, prin o soară pe care sue ună omă; 
multiplicarea e intuită prin o ilustrațiă 
care represintă o casarmă și înaintea 
ei patru rânduri de soldați și în fiă-care 
rândă fiindă 10 soldați; divisia e intuită 
prin ilustrarea internului unei școle cu 8 
bănci și în fiă-care bancă câte 5 școlari; 
pentru intuirea fracțiuniloră, avemă ilus- 
trațiunea, ce represintă o damă tăindă 
o prăjitură în părți egale în fața unui 
băiată și unei băiete.

Ună mică estrasă din cuprinsulă a- 
cestei părți va face pe cetitori să se 
convingă despre raționala împărțire a 
materialului: a) Intuițiunea nriloră dela 
1—1000; b) Cetirea și scrierea numeri- 
loră; o) Măsurile cele mai întrebuințate, 
Măsuri de lungime, Măsuri de capaci
tate seu de volumă, Măsuri de greutate 
său pondurl, Măsuri de suprafață, Bani, 
Măsuri de timpă ; d) Cele patru opera
țiuni, verbală și în scrisă (cu ilustra
țiunl), apoi Socotirea intereseloră, Re- 

solvirea și reducerea, Fracțiunile (cu 
ilustrație) comune și decimale etc.

Anulă ală IV-lea de școlă: Numerii 
în cercă nemărginită. Aci într’o tabelă 
ne arată împărțirea în olase a numeri- 
loră dela uniml pân’ la mii de miliâne; 
o tablă acăsta atâtă de necesară elevi- 
loră, cari fără ea lesne vină în confusie, 
de le-ar esplica învățătorulă pe tablă 
câtă de bine. Apoi: Cele patru opera
țiuni; Fracțiunile decimale forte intui
tivă tractate; Frângerile vulgare (12 pre
gătiri intuitive ilustrate); Prefacerea frac
țiuniloră comune în fracțiuni (jecimale și 
a celoră decimale în comune ; Calcululă 
timpului; Numerii romani; Teme de re- 
pețițiune generală.

Din bogatulă cuprinsă și împăr
țirea lui metodică ori ce omă de școlă 
se pote lesne convinge despre valârea 
acestei cărți. Deci prea credă, că frații 
învățători s’oră grăbi a o comanda în 
numără câtă de mare pentru elevii loră 
fiind-că potă cp0® — este unica pentru 
elevi și învățători totă odată.

In fine d-lui autoră numai gratula 
îi potă pentru buna carte cu care a îm
bogățită literatura nâstră didactică.

Rodna vechia, Octomvre 1891.

Ionii Popii Reteganulii,
învățătorii.

Literatură.
A apărută :

Geografia și istoria în șoola popo
rală. Manuală, compusă conformă pla
nului de lecțiunl ală d-lui Vasile Petri, 
pentru clasa IV, V, VI, de Teodora, V. 
Petrișiora, învățătoră. Tipografia „ Aurora “ 
A. Todorană Gherla 1891. Formată 8° 
cu 106 pagini. Prețulă 40 cr. espedată 
franco și în raportă se voră da și rabate. 
Se află de vâncfare la autorulă în AU- 
bunaru, comitatulă Torontală.

„Romănisclie Revue" revistă politică 
literară. Direcțiunea: Wien, VIII., Feld- 
gasse 15. Anulă VII. Cuprinsulă fasci- 
clului IX: Die „neue“ Naționalităten- 
Politik in Ungarn. — Die romănische 
Emigration. — Die historischen Publica- 
tionen der romănischen Litteratur in 
den Iahren 1882 — 1889 von Nic. Densu- 
șianu. — Constantin Morariu-Andrieviol 
cu portretă). Von C. Morariu. — Rund- 
schau: Vom Hermannstădter Central- 
Comite der romănischen Nationalpartei. 
Wirthschaftliche Resultate bei den Ro- 
mănen in Ungarn und Siebenburgen. — 
„Romănische Revue“ apare la 15 a fiă- 
cărei luni. Abonamentulă pe ună ană 
întregă e 10 fl. După fiă-care abona- 
mentă plătită, unulă se trimite grătuită 
în străinătate.

Crescerea copiiioru.
Toți medicii, cari se ocupă cu 

bdlele de copii, suntîi pețrunșî de 
acestu adeveru, că pe când în ță
rile apusului aprope întrega po- 
pulațiune cundsce regulele ce tre- 
buescu păstrate în crescerea co- 
piilorQ, la noi în țeră suntă multe 
credințe pe câtu de absurde, pe 
atâtu de primejdibse miceloru 
ființe.

Voiu începe cu îngrijirile de 
cari are trebuință copilulu micu.

Se întâmplă, că unii copii vinu 
în lume cu capulu, fața, seu o 
parte a trupului acoperite de una 
din pojghițele cari învelescă co
pilulu în pântecile mamei și care 
pbrtă numele de căiță. Rudele, 
amicii, moșa nu lipsescG. a pre- 
4ice o mare fericire copilului și 
respectă acea căiță. Credința a- 
cesta este absurdă și copilulă tre- 
bue curățită de densa, er gura și 
nările destupate ca se pbtă res
pira bine.

In unele cașuri copilulu se 
nasce cu capulu țuguiată, er mo- 
șele nu lipsescă a-lă turti spre 
a-lă îndrepta. Acestă manoperă 
este periculbsă și nefolositâre.

îndată după nascere se legă 
buriculă cu ață cam la 7 centi
metri de pântecele copilului în 
doue locuri apropiate, și se se 
taiă buriculă între legături. Este 
înse o credință, că dacă nu se 
legă buriculă, ci se stdrce numai 
și se lasă se se usuce sub o cârpă 
uscată, copilulă e ferită de multe 
bble ca: gălbinarea, spurcăciunea, 
(eozema) spasmuri, etc.; și acestă 
credință este periculdsă, căci s’au 
vecțută copii murindă prin scur
gerea sângelui din corpă prin bu
riculă nelegată.

Mbșele trebue se lege buriculă. 
Odată buriculă legată se va îm
băia, copilulă, și i-se va freca totă 
corpulă cu untă-de-lemnă seu găl- 
benușă de ou. Baia se aibă tem
peratura de 30—35 grade de căl
dură ; în baiă se pbte pune puțină 
oțetă sau vină; se ține copilulă 
în baie doue minute, i-se șterge 
corpulă cu o cârpă uscată și caldă, 
se presară o pulbere bre-care (de 
licopodu, de orezu) cu osebire pe 
la șezută, vintre și subțibră.

Unii medici povețuescă scro- 
bela (amidon), ceea ce e reu, căci 
scrobela înghite udulă copilului, 
face o pastă care iermenteză, pro
ducând ă corpuri acre (acide) ce 
irită pielea copilului.

Din esperiența făcută cu copii 
mei, sfătuescă pulberea de lico- 
pod, care are marele bună de a 
fi eftină și de a nu înghiți udulă. 
Ochii trebuesc apelați cu apă caldă 
sau boricâtă (4 grame acid boric 
pentru 100 grame apă destilată) 
pentru a înlătura bbla de ochi 
numită oftalmiă purulentă (puroi 
la ochi) ce provine din atingerea 
ochiloră cu unele zemuri, cu cari 
fața a fostă udată în timpulă fa
cerii.

Buriculă tăiată se se îngriiescă 
în chipulă următoră: Se se pue 
o bucată de cârpă curată mare 
de 8—10 centimetri pătrațl, gău
rită la mijlocă pe unde întră res- 
tulă de burică, și marginele ei se 
răsfrângă peste burică, er pe dea
supra a se pune încă o cârpă cu
rată, și totulă se fie ținută prin- 
tr’o bandă de flanelă. Acestă în
grijire ușoră trebue făcută în fie
care Ți pană la căderea buricului, 
care se face la a 4-a seu 5-a Ți 
după nascere; pe rana rămasă în 
loculă buricului se va pune puțină 
vasilină și ună bandagiu ușoru 
strînsă ca să împedece eșirea ma- 
țeloră prin rană (herniă ombili
cală). O asemenea legătură se 
face în chipulă următoră : Se pune 
o bucată de cartonă de mărimea 
unei piese de 5 lei, învelită cu 
vată și se menține printr’o cârpă 
îndoită în mai multe și o fașă.

Imbrăcatulu copilulului. — Suntă 
două feluri de înfășăturl: Infășa- 
tulă cu bandă (fașă) și celă en- 
glesă, cu ună felă de pantaloni. 
In țeră nbstră obicinuită copii să 
îmbracă cu o cămășuță în madi- 
polonă seu olandă (după mijlâce) 
și în o altă de pichetă, er ambele 
se prindă cu șiretă la spate; se 
pune copilulu într’o cârpă mare 
și se înfașă, er pe de-asupra se 
mai pune și altă cârpă de pichetă 
și pe urmă începe a-lă strânge 
sau mai bine Țisu sugruma, cu o 
fașă lungă de mai mulți metri, 
ca și cum ar voi prin acestă soiu 
de legătură să se dea o bună di
recțiune corpului. Acestă soiu de 
înfășată este barbară. J. J. Rous
seau în marea-i supărare scrie: 
„Abia copilulă ese din pântecele 
mamei, abia se bucură și elă de 
libertatea de a mișca și întinde 
membrele lui și i-se dau din nou 
legături. Uu înfașă ca să aibă 
capulă înțepenită, piciârele lungite 
și brațele în lungulă corpului; îlă 
înfășâră cu totă felulă de cârpe 
și feșe, cari nu-i permit de a se 
mișca; dar totă este bine când 
copilulă p6te respira! In acestă

într’o seră, pe când cânta ea ast- 
felă, șe(jândă pe pragulă colibei sale și 
privindă la stele, er oânele stândă lun
gită la piciorele ei, vă(Ju de-odată o fe- 
meiă frumosă, albă ca zăpada, cu ună 
vălă mare cusută cu aură și cu salbe de 
aură la gâtă. Acea femeiă se apropia de 
mica păstoriță și se așetjâ lângă ea pe 
ierbă.

La începută Păuna se înspăimântă; 
der femeia cea frumosă avea o înfăți
șare atâtă de blândă și privirea îi era 
mai duloe decâtă lumina lunei, care în- 
vălia colina. Ea ținea în mâna dreptă 
ună flueră de osă.

— Eu sunt (fina ta, îi dise femeia; 
eu suntă Consînzeana, (fina munțiloră. 
Toți ciobanii mi-se rogă mie în rugă
ciunile loră. De ce n’ai făcută și tu 
ca ei ?

Vocea dînei i-se păru Păunei mai 
melodiosă, decâtă murmurulă tainică ală 
rîulețului, care curgea șerpuindă la pi
lele oolinei, mai armoniosă decâtă cân- 
teoulă din răvărsatulă zoriloră, care ese 
dintre trestia mătăsosă înclinată pe tu
fișurile din jurulă rîului. Părulă și su

flarea ei răspândeau în aeră parfumurl 
suave ca roșele cele albe, ca viorele pri
nți ăverei.

Păuna îl (fise :
— Cum ași fi putută să te chiămă, 

decă nu te cunosceam?
— Ei bine, toomai pentru aceea am 

venită la tine. Am aucfită cânteculă tău, 
care mi-a vorbită la inimă. Iată-mă! 
Mi-se pare, că nu ești fericită. Ce-țl lip- 
sesce? Vorbesce.

Păuna nu se mai temea de Consîn
zeana. Ea îi dise:

— Mi-ar lipsi multe lucruri. Mai 
întâiu n’am mamă! Și câtă de multă ași 
dori să am mamă. Apoi n’am nici frate 
seu soră, cari să-mi (fică sora loră și pe 
cari să-i potă iubi. De tote aoestea m’așl 
mângăia însă, decă ași pută ave numai 
ună fluierașă simplu de osă, ca cela ce’lă 
ai în mână, oa să potă cânta pe elă 
cânteoile ce-mi placă mie și cari îmi 
umple inima.

Atunol (fina se pleca spre mioa păs
toriță și buzele ei divine atinseră frun
tea curată și părulă de aură ală Păunei.

— Ține fluieruîă meu, îmi (fise (fina, 

țilă dau ție. Și decă cândva ai lipsă de 
ceva, adu-țl aminte de mine.

Și ficândă aceste vorbe din urmă, 
(fina îșl acoperi fața cu vălulă și se făcu 
nevăzută ca o nălucire cerescă.

* * *
Păstorița rămase singură. Pănă a- 

tunol nimeni nu sărutase pe Păuna; să
rutarea (finei deștepta în ea o poftă 
adâncă, ferbinte, fără sfârșită......... Ea
apuca fluieruîă de osă apropo fără să 
soie ce face și-lă duse la gură.

Numai decâtă eșiră nisce sunete 
atâtă de dulol, atâtă de drăgălașe, pline 
de atâta farmecă cerescă, încâtă și ste
lele de pe ceră pare oă se apropiau de 
pământă să le asculte; greuerușii din 
ârbă și priveghitdrele de pe marginea 
cuiburiloră amuțiră, uimiți și rușinați 
ascultândă la sunetulă fluerului; florice
lele de myosotis, mărgăritărele, bre
beneii și sasohiulă se înălțară pe câstele 
loră, în ârbă, ca să o audă mai bine; 
bătrânulă câne, Negru, îndreptă asupra 
stăpânei sale nisoe priviri ațînțite și făr- 
mecate, oile și mielușeii, deșteptați din 
primulă loră, somnă se aședară împreju- 

rulă stăpânei loră asoultândă în tăcere. 
Și Păuna cânta, cânta mereu, âră ce- 
rulă și pământulă stau și asoultau. Ea 
uita minutele și drele și fluerulă ei sco
ția cântece necunoscute, doine, cari tre
buiau să fiă plânsetele ângeriloră com
pătimitori la nenorocirile dmeniloră.

îndată ciobanii și păstorițele din 
cătunelevecine, deșteptați de aceste cânte
ce magice, alergară lângă Păuna. Altă-dată 
îșl bătuseră jocă de biata orfană; ei o 
desprețuiseră. Acum însă nimeni nu se 
gândea să rîdă, fiăoare era oa fărmecată 
la aucjulă aoestoră cântări ca din raiu. 
Copiii din săticelele vecine veniră cu 
grămada la ea, apoi toți țăraniil și ță
rancele și totă lumea o asoulta cu tă
cere, cu degetulă la gură.

Păuna nu vedea nimica, nu aufia 
nimică din cele ce se petreoeau împre- 
jurulă ei. Ci ea cânta, cânta mereu.

Aurora dimineții înroși în fine ce- 
rulă spre răsărită. Cânteculă unui cocoșii 
răgușită se au(fi strigendă și oopleși su
netulă fluierului de osă, care căfii la mo
menta din mâna Păunei și ajungândăla 
pământn se sparse în bucățele.
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strînsdre îlu mai culcă pe o lă
ture, așa că balele copilului sS 
potă cădea de sineTȘÎ, de dre-ce 
alt-felu le-ar înghiți.4

Cine nu vede câtă e de reu 
acestă obiceiu?! Părinții, mâșele, 
toți cțicu: „a9a ne-au crescută pă
rinții noștri și a fostă bine! — 
Der eu îi întrebă: sciu dânșii câte 
bble au avută din acestă causă, și 
câți au perită.

Prin așa înfășare se stâlcesce, 
iar nu se îndreptă corpulă copi
lului, care alt-felă de fire e dreptă 
afară de cașuri rari, când copii 
vin pociți din nascere.

Mamele să se pătrundă bine 
de ăstă adeveră: Buna ținută a 
corpului seu viitorului fisică ca și 
celă sufletescă, atârna de modulă 
cum copilulă a fostă îngrijită în 
primele cțile; elă este opera ma
mei. Nu prin fașe lungă de 5 me
tri și încolăcită împrejurulă fra- 
getului copilă, acesta capetă o 
bună alcătuire, ci prin îngrijirile 
mamei: lăptarea la sînă, curățenie, 
ună aeră curată, o îmbrăcăminte 
potrivită, cu scopulă numai de 
a-lă feri de răceli er nu de a-i în
drepta corpulă, care n’are tre
buință de acesta.

(„ApirătorulH, Sănitătii'1}

Dr. Mirinescu.
Șefă de clinică la spitalul!! de copii 

în Bucurescl.

Semenăturile de tomna.
II.

După ce în agrii destinați cul- 
turei grâului ori secărei, s’au fă
cută arăturile pregătitore; după- 
ce cei mai sterpi s’au îmbunătățită 
cu bălegariulă trebuinciosă, nu 
mal remâne pentru agricultoră, 
decâtă sămănatulă și grăpatulă a- 
grului.

Intr’ună agru de ună jugeră 
(1600 orgii □) se semăna cam doue 
hectolitre de grâu. Cu câtă agrulă 
este mai sterpă, cu atâta se se
măna sămânță mai multă, fiind-că 
mai și pere, și cu câtă agrulă este 
mai productivă, cu atâta se se
măna semență mai puțină. Să
mânța e bine a se semăna de
asupra, după ce s’a arată a- 
grulă.

Atâtă grâulă, câtă și secara 
de semență trebue se fie câtă se 
pote de frumdsă și bine alesă, căci 
„ce semeni, aceea resare“.

In privința acesta, agricultorii 
noștri din vechime au fostă cu

Păuna nu scdse nici ună țipetă și 
punându-șl mânile pe peptă începu a 
plânge.

Ea plânse, plânse înoâtă la toți li
se făcu milă de ea, și toți se înfuriară 
în contra oocoșului, care singură, din 
tdte animalele, nu fusese uimită de cân- 
teoulă fluerului și cutezase să întrerupă 
musica cerdscă, ddr dra de lucru sosise; 
fie-care se reîntorse la lucrulă său, a- 
dresândă micuței păstorițe câteva ou- 
vinte mângăiătore.

In tăcere, cu capută pleoată, Pă
una plângea, plângea mereu.

Atunci Consinzeana se arătă erășl, 
apucă pe păstorița de mână și uitându- 
su la ea plină de oompătimire, îi (fise:

— Ți-am dată fluerulă meu de osă, o 
Păuno ; tu însă trebuia să-lă ținl numai 
pentru tine și pentru ceră. Când au ve
nită omenii, trebuia să încetezi cu cân
tarea. Omenii și cei ce se apropie de ei 
prin egoismulă loră nu suntă vrednici 
să audă o astfelă de musică. Cocoșulă 
te-a întreruptă, pentru-că elă nu scie să 
iubescă și să admire deoâtă numai pe 
sine însuși. Vino acum cu mine ți a so
sită ceasulă.

cea mai mare atențiune fia prin 
aceea, că holdele de semență le- 
au lăsatu se se c6că mai bine, fiă 
că au alesu de semență grâulu 
seu secara cea mai bobonată.

In presăra semănatului, grâulă 
se lace cu varu, adecă se udă cu 
lapte de varu, pentru ca ciuper
cile, ce s’ar pute desvolta pe bonu 
și l’ar face să producă tăciune, se 
fie distruse și pentru-ca să nu-lă 
atace paserile și șdrecii așa lesne, 
ca nefăcutu cu varu.

După-ce agricultorulu ’șî-a se
mănată și grăpatu agrii săi, acti
vitatea lui înceteză și întră la 
mijlocii activitatea agențiloră (îm- 
bolditoriloră) vegetațiunei. Aceștia 
suntă: aerulă, lumina, căldura și 
plăia.

Aerulă este celă mai de lipsă 
elementu la nutrirea și vegeta- 
țiunea planteloră; fără elă plan
tele mai întâiu se îngălbinescă, 
apoi peră cu totulă. Acesta o pu
tem u vede mai bine la vărsări 
de ape, unde apa fiindu mai grea, 
silesce aerulă să iase afară del a 
rădăcinile sămănăturiloră, după 
care apoi se veștejescu și pieră. 
Totu pentru ca să între aerulă la 
rădăcinile planteloră, se face și să- 
patulu cucuruzului, cartofiloră etc.

Lumina încă este de mare tre
buință sămănăturiloră, mai cu 
semă pentru ca să le dee colărea 
cea verde. Fără lumină, plantele 
ar ave o față mai multă alburiă. 
Acesta se pote vede prea bine la 
florile crescute în case, cari suntă 
alburii și palide ca și ămenii ți
nuți în temniță.

Căldura este nu numai isvo- 
rulă vieții animaleloră, ci și ală 
tuturoră planteloră de pepămentă. 
Fără căldură, atâtă animalele, câtă 
și plantele ar îngheța de frigă și 
ară peri. Isvorulă celă nesecată de 
căldură este sdrele; elă dă căl
dură și vieță animaleloră și plan
teloră de pe pămentu.

Plâia versată peste sămenăturl 
la timpu, este totu așa de lipsă, 
ca și aerulă, lumina și căldura, de 
ârece fără apă, fără umetjălă se
mințele nu ar pute resări, ci s’ar 
usca de căldură.

Bobulă sămănăturiloră este com
pusă din doue părți principale: 
din me4& seu partea făinbsă și din 
embrionă.

In embrionă destingemu trei 
părți, cari se desvbltă succesive 
în pământii: radi cula, carecresce 
în josu și formeză rădăcina, plu
ni ul a, care cresce în susă și for
meză trunchiulăși cotiledbnele,

Și (jina luâ cu sine pe Păuna și o 
duse într’ună locă cu lumină orbiMre, 
unde îngerii svântară lacrimile oohiloră 
ei albaștri ou sărutări și o încununară 
cu flori neounoscute pe pămentă. In a- 
oelă locă Păuna avea stelele sub picidre 
și vârfurile pline cu zăpadă ale munți- 
loră erau cu multă mai josă, deoâtă ea. 
Și herovimii îi deteră ună flueră de 
cristală. din care începu a cânta. ț)iua 
și ndptea Păuna cânta din fluerulă de 
cristală oânteoe. cari faoă pe îngeri să 
verse laoriml sfințite.

Și când păstorii veniră să vadă pe 
Păuna în cfiua următdre, ei nu mai a- 
flară decâtă turma de oi și pe Negru. 
In looulă, unde oăcjuseră bucățile flue
rului se înălțară doi plopi ou ramurele 
loră cele verc|I împleteoite.

Și în sările de Iunie, când vântulă 
face să tremure frunzele oeloră doi ar
bori, pare că semai audă încă ca ună 
oftată ca ună eoou îndepărtată, sunete 
oeresol din fluerulă de osă.

A. V—u. 

cari crescu pe de lături și acopere 
embrionulu ca doue aripi.

Pană când embrionulu se în- 
tăresce, se nutresce din mecțuld 
bobului, ca și puiulu din albușulu 
și gălbinușulu oului. După-ce se 
mui desvbltă, suge din pămentu 
cu rădăcinile sale tote acele su
curi nutritbre, care se află împre- 
jurulti lui și cari îl dau putere se 
crescă și se se întărescă.

Decă embrionuld a subtu me- 
4ulu bobului, fără ca se pdtă da 
după aceea de aeră, lumină și căl
dură, fiindii prea afundu în pă
mântii, atunci seputrecjesce acolo 
și nu mai pote resări.

Eată pentru-ce am că la
sămănatu arăturile adânci nu nu
mai că nu ne aducă nici unu fo
losii, der potu fi chiar păgubitbre 
prin aceea, că îngrbpă semență 
afundu în pămentu.

Acestea suntu condițiunile prin
cipale, sub cari semenăturile de 
tâmnă, ca și celealalte se potu 
desvolta normală.

Decă agricultorulă a împlinită 
tote aceste condițiuni după tre
buință; decă agenții vegetațiunei 
încă îșl urmecfă mersulă loră re
gulată, atunci ne putemă înte
meia speranțele cele mai frumose 
într’o viitâre recoltă abundantă 
de grâu și secară, debrece nu ne 
înșelămă.

Ioană Georgescu.

Femeiloru Române.*)

*) Din opul! „Tratatul! bolelor! acute 
infectătdre“, de S. Stoica.

In oalea ta cea de lumină, 
Asociare, blâudă mergeai, 
Și peste fiii Românimei 
Lumină dulce revârsai;
Când de-odat’o ’naltă dină
In fața ta se arăta.
— Palada fu a ta patronă — 
Și acestă cuvântă îți adresa:

„Sublimă e a ta chiămare, 
Și lucru binecuvântată,
Der pân’ acum c’o mână numai 
Iubită fiică, ai lucrată ;
Grrăbesoe ddr, d’aci ’nainte 
Cu amândouă a munci!“ — 
Și-atuncI ceresca arătare 
Ună noră de aură o ’nveli.
Și eată, ’nțelegândă solia, 
Tu pe femee ai ohiămată, 
Cu mână blândă și măiestră 
Să spriginescă pe bărbată;
Și ea, urmândă cu bucuriă, 
Chiămarea sântă-’șl începu,
Și din frumosa emulare 
Ună sore nou îți apăru.
Elu luptă luptele vieței 
In câmpă, în foră, catedr’, amvonă, 
Ea țîne sacrulă focă ală Vestei, 
Lucrândă domolă și fără svonă ; 
Măreță casă elu zidesce 
Poporului de adăpostă, 
Ea o nutresce și-o ’ncălcjesce, 
Făcândă la tote râudă și rostă.

Salute sântă însoțire! 
Cresoândă să cresoă oasa ta, 
Măreță, ’naltă, luminosă, 
Plinindă în veci menirea sa!
Lumina și virtutea fiă 
Devisa ta, credeulă tău;
Și — atunol — o nemuri înțelegeți — 
Cu tine este Dumne4eu!

Z. Boiu.

POVEȚE.

Cum se nimicescu stelnițele din 
căsi? Ie 5—6 pumni plosconiță 
de cânepă, 2 pumni de sare sdro- 
bită și o mână de paprică, mes- 
tecă-le laolaltă, așacfe-le într’unu 
vasă (61ă) de ferii, pune pe ele jarîî

*) Cetită ca toastă la banchetul! adu- 
nărei generale a Asociațiunei transilvane la 
Hațegă 4/16 Augustă 1891, în ondrea Reuniu- 
nei femeilor! române din comitatulă Hunedorei, 

cari ar 11 £ t: i 1 : ] <> țrr fa.

de focii. Ușile și ferestrile ține-ls 
închise 24 6re. După-aceea ferbe 

de chilo rădăcină de spânzu 
(heleborus niger), în 3—4 litre de 
apă și mestecă prin varii cu care 
apoi vei vărui odaia pe din lăun- 
tru și pe din afară.*)

MULTE SI DE TOATE.
3

Unu lucru minunății.
In St. G-allen (Elveția) se afla es- 

pusă ună ceasornică uriașă, făcută de 
ună tînără măestru de 27 de ani: Oea- 
sorniculă se numesoe „Ceasornicul! 
lumesoă astronomici.

Ceasorniculă constă dintr’o cutiă 
mare de lemnă de nuoîi lată de trei 
metri, înaltă de 3.4 metrii. In cutia 
aodsta mare se află în mijlocă ceasorni- 
oulă lucrată din alamă poleită și din oțelă. 
In partea dreptă se află construită ună 
calendară, care represintă totdeodată și 
ună cronometru și în stânga acestuia s& 
află aparatulă musicală, care cântă 8 
cântece, între cari și ună valsă. Ceasor
niculă acesta arată secundele, minutele, 
pătrarele de dre, drele, cjilele și săptă
mânile și anii, cu cea mai mare acura
teța a aniloră bisecțl și a singuraticilor! 
sărbători pănă la finea anului 9999. La 
diferite (file și ani apară mai multe fi
guri automatice. In mijlocul! cutiei dea
supra arată cadramulă (tabla de cifre) 
timpulă normală ală locului, unde se află 
ceasorniculă. Pe 16 cadramurl jură îm
prejurulă cadramului celui mare se află 
timpulă orașeloră mai mari.

Secundele le arată o brâncă pe ună 
cadramă deosebită. Minutele le arată 
o figură de ângeră prin lovituri line pe 
ună clopotă. Totă asemenea ună ângeră 
bate pătrarele de ore pe două clopote. 
Ora o arată mortea, care e înfățișată ca 
ună scheletă cu cosa. Când sună pătra- 
rulă întâiu, la stânga se arată ună co
pilă ce se rdgă, la ală doilea pătrar! 
vine ună tînără călătoră și la ală treilea 
pătrară vine ună bărbată. Când sună 
dra, se arată ună bătrână gârbovă, oă- 
ruia îi sună dra, nemilosa mdrte. Chris- 
tosă, când sună dra, îșl ridică mânile bi- 
necuvântândă pe cei 12 apostoli, cari se 
plâcă înaintea mântuitorului. Numai celă 
din urmă, Iuda, trece nepăsătoră pe di
naintea Domnului, fără ca să se plece, 
și deaceeanicl nu este binecuvântată de 
de acesta. Când dimineța seu săra la 6 
ore se apropiă dra de rugăciune, atunci 
se deschidă două uși. Călugări ce se 
rdgă vină din mănăstirea loră pe o ușă 
și esă pe cealaltă, întrândă într’o bise- 
rioă iluminată. Clopotulă sună, er mu- 
sioa cântă ună chorală.

De trei ori trecă călugării. Când 
vine ndptea apare pazniculă de nopte. 
Intre 10—2 dre suflă acesta din buciumă 
numărul dreloră. La 3 dre ună cocoșă 
dă din aripi și strigă „Kikirigi!“ Totă 
asemenea strigă și când răsare sdrele — 
așa cetimă în „Wiener Tagblatt“.

In noptea de Crăciună la 12 bre se 
arată unu chipu de Crăciună: Păstorii oe 
se rdgă înaintea Mântuitorului Christosă, 
er musica cântă cântece duiose. La 31 
Deoemvre dispare chipulă acesta de 
Crăciună, și ună trâmbițașă îșl ridică 
trâmbița, în care suflă o fanfară de anulă 
nou. Și cocoșulă oântă de anulă nou. 
Când să începe primăvara, la 31 Martie,, 
apare o figură ce represintă primăvara 
în modă simbolioă, o feoioră cu flori și 
cordne, dr cuculă cântă de trei ori pe 
di în decursă de trei luni. In 21 Iunie, 
se arată ca simbolă ală verei, o fecidră 
cu ună copilă cu secerea și grebla, în 
21 Septemvre, apare icona tdmnei, în 
forma unei feciore cu pdme și în 21 De- 
cemvre, apare erășl o fecidră ca simbolă 
ală ernei, cu furca de torsă. — Cursulă 
sdrelui e arătată cu măestriă. Dimineța 
răsare, er săra apune. Ceasorniculă a- 
oesta umblă pănă la anulă 9999, ună
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timpii, care pentru noi omenii muritori, 
apare oa o veciniciâ. Ceasorniculti se 
trage numai odată pe ană, și represintă 
o valdre de 50,000 mărci germane 
(30,000 fi.) Măestrului îi s’a oferită 
80,000 mărci germane, der n’a voită 
să-lu dea, neputendu-se despărți de mă- 
estria sa.

SOIRI COMERCIALE.
B.-Pesta 13 Octomvre. Tendența în 

tergulă nostru de cereale este fermă și 
afară de porumbă, tdte soiurile de ce
reale s’au urcată în preță. Grâu au cum
părată morile forte multă. După coniec- 
turile de astăzi nu se prevede vr’ună 
esportă bogată de cereale din Ungaria. 
Causa la acesta este mai alesă, că noi 
în genere n’am dispusă pănă acum de 
ouantitățl mari disponibile. Ceea oe nu 
p6te oonsuma Ungaria din cerealele sale, 
le consumă Austria.

Ce privesce piețele esterne, în New- 
York a mai slăbită ceva, provisiunile au 
oresoută, Anglia îșl pdte completa pro
visiunile cu prisosă și se folosesce de 
ocasiune, ținendu-șl tendența fermă. In 
tergulă de ieri din Londra grâulă s’a 
urcată cu 1 — l1^ șilinge. Francia a es- 
pedată multă din marfa, care-i inundase 
piâța, în Anglia. Belgia încă se bucură 
de o tendință fermă.

Victualie. 10 Ootomvre. Ouăle au 
avută în săptămâna trecută tendența 
fermă. 41—42 la 1 fi. la 34—35, florini, 
1440 bucăți. — Galițele s’au plătită și 
căutată cu prețuri urcate. Gâsce 2.50, 

■2.75 fl., grase 5—5.75 fl., găini 1 — 1.40 
fl., pui 80 cr.—1.10 fl., rațe grase 2.20, 
2.60 fl., curci 2.80—3.50 fl. tăte cu pă- 
rechia. — Vânată. Iepuri lipsesoă, bu
cata s’a plătită cu 1 60 pănă la 1.80 
florini.

Păstiiiose. Pentru esportă căutare 
slabă. Notâză: fasolea mare 6.50, 7 fl., 
mazărea 8.50. 9 fl., lintea 8—9 fl., hi- 
rișca 5.75—6 fl. maculă 29 fl.

Pe?, negoță puțină, de 6iă intră 
forte puține, de mielă suntă puține în 
tergă.

Pei uscate, negoță de asemenea 
slabă. Noteză: boi grei 80—85 fl., mij 
locii 75—80 fl., vaci 76—80 fl., pitlingl 
90—95 fl., kneip 115—125 fl. suta de 
kilorgr. — Peile lucrate au avută ună 
tergă mai bună.
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Trageri la sorți.

Losuri destatii din 1854, 1 Octomvre 
ser. 23. 38. 90. 144. 264. 431. 549. 607. 
«54. 664. 698. 822. 906. 964. 1014. 1218.
1219. 1233. 1251. 1385. 1412. 1498
1543. 1584. 1665. 1676. 1854. 1897.
1905. 1982. 1985. 2096. 2164. 2173.
2195. 2207. 2328 2354 2403. 2422.
2507. 2669. 2751. 2780. 2845. 2905.
2947. 3036. 3167. 3224. 3421. 3643.
3818. 3836. 3876. 3935. Tragerea urmă-

Bursa flemîLrflirltlliiBiilapesta dela 14 Oct., n. 1891

Sămințe

05

| M

5 2.

Prețultî per 
100 chilogr.

dela pănă

Grâu Bănâtenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordă

80
80
80
80
80
80

10 85
10.85
10.80
10.85
10.85

11.05
11.05 
LI.—
11.05
11.05

SSmințe vechi 
ori nouă

soiulă

<2 e 
ti ® i m
05 m 
o B.

Prețulă per
100 ohilgr.

dela pană

Sâcară
Orză 
Orză 
Orză 
Ovâsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcâ

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70—72
60-62
62.—
64.—
39.41

75
73

9.70
5.90
6.50
7.30
5.90
6.10
6.05

5'.75

9.85
630
7.—
8.75
6.20
6.15
6.10

6—

Producte div. S o i u 1 u1

Oursulă

dela pănă

| 
Pr

eț
ul

 ti p
e 1

00
 ch

ilo
gr

am
e.

Sem. de trif.

11 
Oleude rap. 
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

Său
Prune

H
Lictară

>> 
Nuci 
Gogoși

Miere

Ceară 
Spirtă

JJ

Luțernă ungur, 
francos ă

roșiă 
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

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

37—
5.65 

54-50

45.—
52.-
37.

137-
195O2v50

38.—
5.75

54.75

46^—
54.—
38.-

138.
19.50
21.75

tore la 2 Ianuarie 1892.
Comunale la Viena, 1 Octomvre ser. 

129. 398. 629. 826.984. 988.1383. 1503. 
2071. 2190. 2666. 2737. 2774. Tragerea 
vrmătore la 2 Ian. 1892.

Rudolf#, 1 Oct. S. 224. 236. 419.
511. 615. 721. 750. 828. 867. 962. 1098.
1103. 1128. 1243. 1282. 1553. 1625.
1641. 1678. 1779. 1835. 1850. 1862.
1865. 1891. 2009. 2013. 2113. 2256.
2312. 2538. 2620. 2711. 2758. 3101.
3243. 3264. 3285. 3286. 3330. 3362.
3365. 3413. 3429. 3525. 3577. 3631.
3856. 3915. Tragerea următore 1 Apri-
lie 1892.

Losuri de Tisa fin 1880, 1 Oot. ser.
6. 205. 316. 342. 465. 569. 645. 665.
707. 1121. 1186. 1252. 1260. 2578.
2595. 2730. 2808. 2937. 3239. 3422.
3752. 3792. 3828. 3862. 3997.

SW" De ani încolo se va trimite 
ijiarulu numai celoru cari și-au re- 
înoitu abonamentul!

Admintstrațiunea.

Bursa din Bucuresci din 14 Octombre,

"V alori % se tump

Rentă română perpetuă 1875 100.—
Renta română amortisabilă . . 57o 97.1/,

dtto................................... ‘ 4:?:° 83.>/2
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 102.—
Oblig, de stată O. F. Române 6°/o __ t_

idem idem . . . . 4% _  __
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/e —.—
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 57o —,_

idem idem din 1884 5°/o 94.—
idem idem din 1890 5% 95.*/ 2

Lmpr. or. B. cu prime Loz.fr. 20
Credit fonciaru rurală . . . . 7°/o _ t__

idem idem . . . . 57o 99.80
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 7°/o 103.1/,

idem idem . . . . 6°/o 103--
idem idem . . . . 5°/o 94. >/4

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

V.N.
277.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 —— ___
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 _
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 — #—
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 _ e__
Soc. de Reas. uit. div. 151. aur 200 __ __ _
Societ. de Constr. uit. div. . . — _ t__
Societ. de Hârtie uit. div. . . -4-‘ L— _
Agio în Bursă.............................. — —. _—
Rubla de hârtie......................... —

Banca Națion. a României . —
Scompt............................................... 5°/o
Avansuri pe efecte.................... G7o
vansurl pe Lingouri.................... 6°/o

Târguld de rîmători din Steinbruch. La 11
Oct. n. starea rîmătoriloră a fostă de 133,019 
capete, la 12 Oct. au Intrată;;2040 capete și

au eșită 1115 rămânendă la 13 Oșt. ună nu
mără de 133904 capete. — Se notâză: marfa wn- 
gurdscă veche, grea dela — pănă la — — cr.. 
marfă wnguriseă tineră grea dela46*/,  cr. pănă la 
47— cr., de mijlocii, dela 48 cr. pănă la 48'/2 cr 
— uș6ră dela 50— cr. pănă la 50‘/2 cr. — Marfă 
(Srăn&că 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 ușâră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepâsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbtscă grea dela 46’/2—47 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46*/ 2—47 cr. transito 
ușâră dela 47—48 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană. dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzi dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 4*/ 2.

Prețurile cerealelor din piața Brașov!
din 9 Octomvre 1891.

Mfisura sâu

greutatea

1 H. -L.
n

îj
M

H.

JJ

n

n

j)

»

H

>1

H

H

H

H

1 kilă
n

H

100 kile

Calitatea.

cel mai frumos 
mijlociu . .
mai slabii . .

Grâu mestecată . .
f frumosă . Sâcară țmijlooia .

Grâu

J frumosă
*■ mijlooiu 

v ! frumosă
Ovgs* (mijlociu . 
Cucuruză . . . . 
Mălaiu...................
Mazâre...................
Linte . . . . . 
Fasole...................
Sămânță de ină . 
Sămânță de cânepă 
Cartofi....................
Măzăriohe . . . .
Carnea de vită . .
Carnea de porcă 
Carnea de berbece
Său de vită

Orz fi

Valuta aus- 

trlaoă.

fl. cr.

8 20
7 60
7 —
5 —
6 20
6 —
4 60
4’’ 30
2 50
2 30
4 80
4 50
9 —

12 —
5 —
9 —
5 —
1 95

— —
— 52
— 48
— 28
24
36 —

Cursulu losurilorO private din 14 Oct.
cump. vmde

Basilica 6.80 7.—
Credită .... 185. 185.50
Clary 40 fl. m. c. . 52.25 53.25
Navig. pe Dunăre . 121. - 123—
Insbruck .... 23.- 24—
Krakau .... 22. 22.50
Laibach .... 22.— 23—
Buda .... 54.- 55.-
Palfiy .... 53.— 53.50
Crucea roșie austr.. 16.75 17.25

dto ung. . —.— —.—
dto ital. 11— 11.50

Rudolf . . > 19.50 20.60
Salm 59— 60—
Salzburg .... 24.50 25.75
St. Genois 61— 63—
Stanislau .... 27.50 29.50
Trieitine 472% m- c- 133— 135—

dto 4% 50 —.— 64—
Waldstein 35— 37—
Windischgrătz . 48.75 49.76
Serbescl 3% 38.30 38.60

dto de 10 franci —.— —.—
Banca h. ung. 4°/o • 113.50 111.90

Cursulu la bursa din Viena.
din 16 Octomvre a. c. 1891

Renta de aură 4% ...... 104 15
Renta de hârtiă 5%............................. 100 95
tmprumutulă căiloră ferate ungare -

aură...........................  H5.60
dto argintă ..... 97.30

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 111,25

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisunei] - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) ■ - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 8'3.35
Bonuri croato-slavone ..... 104.60 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —,—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141,— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 130.40
Renta de hârtiă austriacă’ .... 91.40
Renta de argintă austriacă .... 91.15
Renta de aură austriacă ..... 10y — 
LosurI din 1860 .................................. 136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 101.76
Acțiunile băncei de credită ungar. - 328.75
Acțiunile băncei de credită austr , 283.50
Galbeni împărătesei- - - ... 5.56
Napoleon-d'orl........................................ 9.30’/2
Mărci luO împ. germane - ... 57.671/,
Londra 10 Livres sterlings ... 117.35

arsului pieței SBrașovu.

Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

din 17 Octomvre st. n. 1891.

Bancnote românescl Cump . 9.27 Vând. 9.30
Argintă romănescă ■ „ 9 20 » 9.25
Kapoleon-d’orl - - „ 9.27 n 9,30
Lire turcesc! - • „ 10.48 1 m 10.13
Imperiali .... „ 9.48 n 9.53
Galbinl .... n 5.40 H 5.45
Scris, fonc. ,,Albina“ 6°/0 —— n

n n r> ^°/o n —.— n —.—
Ruble rusescl - - » „ 121— n 122—
Mărci germane ■ - „ 57— n 57.60

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor^ responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

• Nr, 1803—1891 676,3-1

PUELICAȚIUNE
Din partea sedriei, orfanale orășe- 

nescl din Brașovă, ca oficiu pentru ră
masuri, se aduce prin acesta la cunos- 
cința generală, că efectele de rămasăapar- 
ținătore moștenirei Susana Tiet răposată 
în 2 Octomvre 1891, constătătdre din 
prețiâse, albituri pentru restaurațiune, 
vestminte, mobile, mese de grădină și 
scaune, apoi ună Faetonă (trăsură) și ună 
Landauer, o calescă, ună omnibus, o 
saniă și hamuri pentru cai, se voră 
vinde pe calea licitațiunei, Vineri în 30 
Octomvre, eventuală în 31 Octomvre a. c. 
înainte de prâncjă dela 9 —12 6re și 
după prândă dela 2—5 ore în curtea 
domnei Kaertsch, Brașovechiu, Strada 
lungă No. 137, pentru bani gata.

BrașovH, 13 Octomvre 1891.
Sedria orfanală orăsenescă.i

ooooooooooooooo 
De închiriat!

Măcelăria din Prundu, proprie
tatea vecinătăților!! și bisericilor^ 
din Scheiu, este de dattt în arendă 
pe trei ani, încependu dela 1 la~ 
nuarie 1892 st. v. pe calea licita
țiunei, ce se va ține Duminecă 
în 3 (15) Noemvre a. c., în casa 
d-nului loanu Stinghe, strada To
cile, Nr. 32 la 3 <5re după amec|î.

Doritorii de a licita suntu pof
tiți a se presenta în iflua susnu- 
mită la loculu destinată, avendu 
de a depune unu vadiu de 10°/0.

Brașovu, 3 Octomvre 1891.

loanu Stinghe,
2—1. Tatălă de vecinăooooooooooooooo

Cine voesce se câscige losuri și totdeodată se se bucure 
de șanse estraordinare de câștigi acela se ia parte la socie
tatea ocasională de losuri Grupa G. înființată pe lângă reu
niunea de bancă din Budapesta A. G.. la 216 losuri de stată și 
private provecțute cu timbre austro-ungare numai cu 25 de 
părtași. — Câștigă peste 12 milibne — combinațiunl fbrte 
favorabile. Șanse escelente de câștigă și numai 5 fl. plată 
lunară. Agenți se primescii cu condițiuni favorabile.

Ofertele se se adreseze la „Budapester Bankverein Act. 
Geselschaft“ Elisabethplaz 19.

II
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Schwarze, weisse und far- 
bige Seidenstoffe von 60 kr. 
bis fl. (5.65 p. XTIeter—glatt unb 
gemuftert (ca. 2^0 rerfcfy. (Dual. u. 
2000 oerfcfy. ^arben, Deffins ic.) 
uerfenbet roben= unt fîiidtoeife porto= unb jodfrei 
bas (țabrif=X)ep6t Gr. Henneberg (K. unb 
K. fjoflicf.), Ziîricli. îfiufter umgefjenb. 
Sriefe foften țO fr. porto.

De închiriata J

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 

în tutungeria I. Gross.

suntu în Maerulu din Blumăna 
Nr. 199

1. Magazinele pentru deposi- 
toriu de lână și o odae pentru 
cancelaria, dela 1-ma Ianuarie 
1892 încolo pe unuia sau mai 
mulțl anî;

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

Informatiune mai de aprdpe se 
dă în cancelaria subsemnatei Eforii, 
edificiulG gimnasialu Brașovu, su- 
burbiulu Scheiiu, Grdveri.

Eforia școlelorti centrale române 
ort. răsăritene.

1

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulti mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu (țiarultî nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuriți și să arate și posta ultimă.

Totodată facemti cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemfi din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Admimstraț. „Gaz. Trans.“
*

* 
K.

0 specialitate necomparabilă 
între tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
supa, zcctiTxereila, de

REPÂT“F :i 1

55
oare în urma composițiunei pre fericite a părțilorQ sale minerale și a 
conținutului estraordinarfl în acid-carbonic se bucură de o valora medi
cinală forte mare și de unii renume universalii neîntrecute.

Apa minerală de „Repăt44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbărilorâ de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătbre, în contra 
maladieloru rinichilor^ și a beșicei etc., are unu efectti admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este reounoscuta oa remediu solvatoru neprețuibilu.

Celu mai curatu și binefăcătorii producții naturalii.
Ca liorvizu adecă beutii cu vinii.

nu se pote compara acâstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală 
continentului.

W Șampagnulă apeloră minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministere de interne No. 5891/VIII 

din anulă 1890, apa minerală de Repât44 este supraveghiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legilord sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulfi sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repăti“. Deci să rbgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

a

Apa minerală de „Repat44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă in depositulQ subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Ou totă stima
Administrațiunea isvorului

Josef Gyorgy,
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-22

XdZersuLl’d. trexx-cLrilorvi
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—JFredealu Predealtt—Rudap esta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Ara du- HB.- Pesta Copșa-mică—Sibiiu

Trenu 
do 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de ___  _

persân. ratu

Trenu 
accele-

Trenu 
accele

rații

Trenu
de _____

persân. ratu persân.

Trenă 
accele-

Trenă 
de

Trcnu. 
accele-

Trenu 
de

Trenu 
de 

persân. rată persân.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea-mare j

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

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus
Aiudă
Teiușu

Crăci uneltt
Blașiu 
Micăsasa

I
1

I iCopșa mică
Mediașfl 
Elisa batopole 
Sighișora 
Hașfalău
HomorodQ
Augustin ă 
Apața
Feldidra
Brașovu

Tirnișă
Predealâ
BuourescI

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
1037 
10.56 
11.04 
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5?26
6.10
6.41
7.17
8.-

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persâne

112.20
1.41
2.26
8.50

6.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51

"6Â2
6.25
6.39.
6.56
820
8 45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25 BucurescI
Predealu 
Timișă 
Brașovu j 

Feldidra 
Apața 
Augustinîi 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediaș ii
Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăoiunelft

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

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

Teiușu

AiudQ 
Vințul de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișii 
Apahida
Clușiu
Nădășelfi 
Ghîrbău 
Aghireșîi
Stana
B. Huiedin

. Ciucia
Bucia
Bratoa

, Rev
’ Mezd-Telegd
' |
»Oradeamare(
• I

sus

1

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta

1 Viena9.30

Mureșu-Ludoșu—Bistrița

MurășG-Ludoști . . . .
Țagu-Budatelicîi . . . .
Bistrița

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
1.40

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

Viena
Budapesta 
Szolnok

4.53
5.30
5.47

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

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
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

I 6.05

Aradu
Glogovață 
Gyorok 
Pauliști 
RadnaLipova 
Conop 
Berzava 
Soborșinâ 
Zamil 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piskî) 
Or ăștia 
Și boții
Vinț. de josfi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

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

10.16
10.36
11.-
11.26 
|11.53

3.25
9.50
1.05
5.24
546
5.57

6.3C
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
9 53 

1019 
10.50
11.16
11.44
12.06
12.38

r 
iTeiușft

il Alba-Iulia
, Vinț. de josfl
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piskî) 
Deva
Branicica 
llia
Gurasada
Zamă
Soborșină
Berzava
Conopă
RadnaLipova 
Paulișîi 
Gyorok 
Glogovață

Aradu !

Szolnok 
Budapesta

Viena

Trenii 
de 

persân.

1
3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

Bistrița—®Iureșii-JLudoșu

4.-
6.48 Țagu-Budctelică . .
9.59 Murășă-Ludoșiî . .

Bistrița

Treniî 
acoele-

ratu persan-

Trenu 
de Copșa mică

Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.-
3.31
4.15
4.46
5.10

10.47
11.27
12.08
12.38

1 —

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

SiBiiiu— Copșa-niică

Sibiiu
Ocna 
Loamneș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35
8.02
8.30
905
9.34

4.34
4.58
5 25
5.55
6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

5.14
6.01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Si im cri a (Piskî) I*ctroșeiii||I*etroșeni-SiiMeria  (Piskî)
Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
Strei u 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
Hațegă 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
Pui 8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegfi 8.36 1.54
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
Petroșeni 9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

1.16
4.15
7.21

Nota: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnăză drele de nopte.

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
« , ( 5.20 11.17 5.14Oșorheiu ■ 5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15
Regh.-săs. Oșorh.- Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
9.35 9.53Oșorheiu , 5.21 5.54 10.20

Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7 47 8.25 12.50
Simeria (Piskî)—Hunedora

6.20
6.54
7.20
7.51
8.25
9.01
9.35

Simeria (Piskî) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora—SimeriațPiski)

Brașov
Zernesci

Aradu—Timișora ,| Timișora—Aradu

Aradu
Vinga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Ara dă

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Ghirișu—Turda II Turda—Ghirișu
_____________ \ ”_______________________ A

Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.20 Turda
” ' 8.08 10.55 4.— 10.44 Ghirișu 5.10| 9.50 2.50 9.10Turda

4.50 9.30 2.30 8.50

Sighișora—Odoriieiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . • 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8.15
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . ' 10.52

Careii-marI—ffielău II Eelău—Careii-mark

3.15
6.10

Careii-marI .
Zelău. . .

5.50| Zelău . .
1.— Careii-marI

Tipografia A. MU.REȘIANU, BrașovC

4.46
5.11
5.28

2.32
3 -
3.20

7.22
7.50
8.10

Hunedora
Cerna
Simeria

Brașov—® ern esei
5.45
7.26

2.58
4.39

Zernesci—Brașov
Zernesci
Brașov

8.-
9.24

5.20
6.44

Brașov— S*-flyeorgiu
Brașovu
Uzonă
S -Georgiu

8.30
9 43

10.23

3.10
5.23
5.03

S.~<georgiu—Brasov

1.56
6.48

S.-Georgiu 
Uzonă 

Brașovu

6.32
7.00
8.08

5.17
5.45
6 53

%

i


