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Brașovu, 12 Maiu st v.
„Cu părere de rău și cu mâna 

tremurândă mă apucu să scriu, 
der pote că auc|indu cei rătăciți 
și stricați se voru îndrepta și 
acesta îmi va fi spre bucuriă. 
Am înțelesu dela unu preotu, că 
consistoriulu a provocată pe toți 
parochii a’i arăta, din ce causă 
se necinstescă Duminecile și săr
bătorile și ce măsuri ar fi de 
luată, ca să înceteze aceste ne
cinstiri. Nu sciu ce voră fi împăr
tășită preoții, der trebue cu orl-ce 
chipă să se 
rădăcină.
vorulă răului este în rendulă ân
tâiu lucsulu și demoralisar'ea. Suntemă 
cea mai mare parte lucrători în 
ocnele din Staerdorf și Anina, 
cale de 8 ore de Sasca-montană, 
venimă la două-trei săptămâni 

Așa ne scrie ună bună creș
tină din Sasca-montană, care în- 
grijată adâncă fîindă de starea 
morală și materială a poporului, 
în mijloculă căruia trăesce, șî-a 
călcată pe inimă cu nobilulă cu
getă de a vede odată îndreptân- 
du-se acestă tristă stare de lu
cruri, care e una din cele mai 
mari nenorociri pentru ună poporă.

Îngrijirea, de care e cuprinsă 
bunulă nostru creștină, a dată 
de gândită și consistorieloră nbstre 
bisericesc!. Sinodulă eparhiei Ara
dului a și adusă o hotărîre, ca 
consistoriulă aradană și celă ora- 
dană să adune prin organele loră 
subalterne date amărimțite din 
fiă-care comună despre suferințele, 
slăbiciunile, datinele rele și pati
mile, de care sufere poporulă, și 

î pe temeiulă acestoră date consis- 
acasă, unde ședemă câte 2—3! toriele, celă din Aradă, Oradea- 
(jile, apoi luămă erăși straița la | mare, Caransebeșă și Sibiiu, să iaperderea frumosului său portă, 
șoldă și ne ducemă la lucru. Cele ‘ măsuri potrivite pentru stîrpirea | datineloră și obiceiuriloră sale, 
două-trei câtă ședemă acasă, j releloră. ■ apucăturile și deprinderile rele
ne îmbrăcămă în haine scumpe,! E adevărată, că vitregimea tim- j luate dela streini, lucsulă și _1J" 
cu căpută și pantaloni, punemă1 puriloră, năcazurile c|ilnice și su- 
ceasă la buzunară, așa că ar crede i ferințele ce le îndură poporulă au 
cineva, 
femeile 
mătase, unele chiar și cu pălăriă. ' 
Portulă românescă numai pe câte ' 
ună moșă ori o babă îlă mai vec|i.1 
Luesă pe noi, luesă și în casă: ' 
la ferestri vei vede perdele de 
stofă scumpă dela fabrică, pe pa
turi și pe mese cerșafuri și 
verte scumpe, er în perini și’n 
strejacuri (saltele) frun4ă de fagă, 
dulapuri cu oglindi, la unii și sobe 
scumpe zugrăvite. Apoi demorali- 
sarea a pătrunsă adâncă între noi. 
Petrecerile publice prin birturi 
țină noptea întregă și nenorocirea ■ capulă să’lă ferescă de apucături, 
e, că la ele se aducă și copii dela '■ datine și deprinderi rele de-ale stre- 
4 ani în susă. Unde mai pui apoi 
înjurăturile și alte vorbe urîte și , la perderea portului 
batjocoritore. Er la tote acestea '
pună apoi vârfă concubinatele. j nerată apoi 
Etă rele, care aducă după ele ne-! nate, și lipsa de religiositate, pre- 
cinstirea Duminecei și a sărbăto- ferindă a petrece Duminecile și 
riloră și sărăcirea nostră!“

stîrpescă reulă dinș
După părerea mea is- î
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că suntemu spahii; er, 
se îmbracă în haine de I

cu-

adusă multe din aceste rele pe 
capulă lui, și mai cu semă ama- 
rulă, de care’i este plină sufletulă 
din causa nedreptățiloră ce le în
dură din partea vitregei stăpâniri, 
l’au împinsă în brațele multoră 
patimi, avendă nenorocita credință, 
că în vârtejulă loră va afla ali
nare, decă va uita câteva cesurî de 
năcazurile și suferințele ce’lă 

i bântue.
Ună altă păcată mare mai e,

i că prin multe părți poporulu nu
i s’a
; nu

sciutu feri, și nici fruntașii lui 
’și-au pre bătutu până acum

iniloru, cum e și lucsulu, care duce 
națională, 

(vieța destrăbălată, care a dege- 
!_____ „r_i până la concubi- 

sărbătorile în cârciumă și ’n alte

ni- 
ale 
da- 
na-

petreceri, în timpă ce ar trebui să 
petrecă în sfânta biserică.

Nu așa au trăită moșii ș i stră
moșii noștri, cari prin vieța loră 
morală, cumpătată și religiosă 
au păstrată cele mai scumpe 
nostre averi: religia, portulă, 
tinele și obiceiurile, limba și 
ționalitatea.

Decă și ei în năcazurile și su
ferințele loră, care au fostă înmiită 
de multe și mai amare, și-ară fi 
căutată alinare în cârciume, în 
vieța și petreceri destrăbălate, în 
luesă și ’n alte patimi, astăcjl amă 

1 fi ună neamă perdută și uitată pe 
fața pământului, și nu s’ar mai 
vorbi de noi decâtă cu hulă și cu 

; batjocură.
Ar trebui să’și deschicjă ochii 

; poporulă nostru și să vacj.ă, că 
' vieța nemorală, destrăbălată și 
‘ necumpătată, lipsa de religiositate, 

'L a

alte 
făcu: patimi, care’lă necinstescă, 

bucuriă dușmaniloră lui.
Din contră să caute, cu

1

tote 
năcazurile și suferințele lui, să se 
ridice mai pe susă de cei cari îi 
voescă peirea, să caute să fiă 
esemplu de hărniciă și vredniciă, 
să se arate vrednici de numele de 
Română, să păstreze cu scumpă- 
tate, chiar cu jertfa vieții, como
rile cele prețibse ce ni-li-au lăsată 
moștenire bravii noștri moși și 
strămbși: religia, portulă, datinile 
și obiceiurile, vieța morală și cum
pătată, limba și naționalitatea, co
mori cari ne-au dată puterea să 
ne strecurămă printre tâte vije
liile timpuriloră vitrege de sute 
de ani.

Au mare răspundere preoții 
și învățătorii noștri, cari nu’și 
împlinescă chemarea loră sfântă 
față cu poporulă, care li-s’a încre
dințată să’lă păstorescă și să’i dea 
învățătură. Și totă așa de mare 
e și răspunderea celorlalți cărtu

rari ai noștri, cari învârtindu-se în 
mijloculă poporului nu’lă îndru- 
meză pe calea cea bună și ade
vărată, pe calea binelui și amân- 
tuirei.

Patimile suntă lanțurile cele 
mai grele, care țină pe ună po
poră în cea mai cumplită sclăviă. 
Ele ’lă facă robulă altora înjosin- 
du’lă la trepta de vită.

Ajungă-ne câtă amă suferită 
și amă fostă robi. Să ne croimu 
traiulă după puterile nostre, să ne 
ferimă ca de focă și apă de pa
timi, de apucături și de deprin
deri rele, de vieță destrăbălată și 
imorală, care ne duce la sapă de 
lemnă, să ne iubimă și cinstimă 
biserica, portulă, datinile, limba 
și naționalitatea nostră, și făcândă 
tbte acestea, putemă privi cu li
niște la cfilele viitdre, care ne 
voră aduce mântuire.

Astfelă vomă face să fimă res
pectați de dușmanii noștri și vomă 
pune stavilă nedreptățiriloră din 
partea loră, iîe vomă croi unu 
„viitoră de aură“, căci vomă ave 
puterea de a înfrânge orl-ce vije- 
liă, vie ea din ori-și-ce parte.

politica.
Dinăuntru. In afacerea gimnasiului din 

JBeiușu, preoțimea română gr. cat. din 
archidiaconatulă Sătmarului a ținută o 
conferință în cjiua de 20 Maiun., în care 
s’a desbătută și causa șcâlelorfo române gr. 
cat. din Nir-Aciadu Nir-Adonu și St.- Ge- 
orgiu-AbranU. Toți cei de față cu cea mai 
mare’nsuflețire și în unanimitate au pri
mită ună proiectă de memoranda, în 
care causa e tractată cu deamăruntulă. 
In acestă memoranda preoțimea adu
nată s’a declarată cu totă stăruința și 
energia pentru a se convoca în celă mai 
scurtă timpă sinodă; memorandulă se va 
așterne ordinariatului diecesană oradană. 
Decă acesta nu va face nimică, se va 
face apelă la forulă metropolitană și 
chiar la scaunulă papală din Roma pen
tru vindecarea releloră și apărarea sco- 
leloră române gr. cat. La conferință au

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

ZDraoia-liA păcălitia.
— Poveste —

Odinidră era vecină împărăția Per- 
șiloră cu a Parțiloră.

Popdrele acestea se răsboiau între 
sine fără întrerupere. Erau sleite și os
tenite de totă din pricina veclniceloră 
neînțelegeri, așa că amândouă poporele 
doriau pacea, cum doresce orbulă lumina. 
Craiulă Perșiloră, ună omă sălbatică și 
fără de astâmpără, cu numele Zobor, 
nici că vrea să audă de pace, ba c’o 
sîrguință diavolescă jidăria mereu pe 
Părți, cari lăsându-se cu elă în lupte, 
erau biruițl pretutindeni, er casele și 
ogorele loră pustiite prin fieră și focă 
de ostașii neîmpăcațl ai craiului Zobor.

Vădendă acestea Artaban, craiulă 
Perșiloră, a dată poruncă să se adune 
toți preoții și filosofii țărei sale într’o 
mare adunare, ca să se sfătuescă în ce 
chipă ară pute pune odată capătă acestoră 
vărsări de sânge.

In sala de sfătuire era de față o 
mare mulțime de poporă, învățațl și ne- 

învățațl, și de dimineța pănă sera nu s’a 
vorbită nimică decâtă despre răsboiu, 
când deodată se lăți ca ună fulgeră 
vestea, că Perșii au trecută în hotarele 
loră și că s’apropiă cu iuțelă de cetatea 
lui Artaban, avândă de gândă să-lă prindă 
pe elă și pe toți sfetnicii săi.

Ce era de făcută ? Toți se gătiră 
de fugă.

„Ar mai fi ună modă, prin care 
ne-amă putâ mântui de primejdii, iubiții 
mei,“ dise craiulă trimețendă pe toți 
sfetnicii săi acasă și poruncindă numai 
celoră mai credincioși să rămână cu elă.

,,Care-ar fi acela, Maiestate? Ce 
vomă face noi acum?“ întrebă unulă 
dintre aceștia.

„Haideți cu mine în pimnița cetății. 
Acolo veți vedâ voi,“ clise Artaban cu 
mâhnire.

Ei merseră. Când ajunseră sub uriașa 
boltitură, le porunci craiulă numai de
câtă să facă două șiruri, să-și aprindă 
faclele și să le ridice în susă, ca să se 
vedă bine; elă apoi lovi de trei-orl cu 
sabia sa o mare și negră petră plină de 
mucegaiu, (ficendă : „arată-te! arată-te!”

Cum cjise elă vorbele acestea, se 
iviră numai decâtă nisce flăcări vinete 
de sub pietră și se formară într’ună 
stelpă de fumă grozavă, așa că de spaimă 
toți credincioșii lui Artaban fugiră, afară 
de patru.

Din mijloculă fumului se desfăcu în 
fața vederii loră o figură fără de formă 
deslușită, părea că-i maimuță și nu-i 
maimuță. ’Țl-era groză să te uiți la ea. 
In mâna ei ținea o furcă cu două cdrne 
și, ca să nu mai lungimii vorba, — era 
draculă.

„Așa-i, că pe mine m’ai chiămată, 
craiule Artaban? Ei, poruncesce-ml ce 
vrei!“ dise draculă c’o voce grosă și ca 
eșită din pământă.

„Cine ești tu?“ întrebă craiulă fă
cândă ună pasă îndărătă. „Ba dău eu 
nu te-am chiămată pe tine.“

„Eu sunt Asmodeus“, răspunse figura, 
„și decă am venită aici din depărtări de 
mii de poștl, spune-mi ce vrei, căci alt- 
felă te sfertică.“

„Ei, der, domnulă meu Amadeus!” 
răspunse Artaban, „bine did, că noi amă 
ave să-ți grăimă câte-va vorbe. Mai 

ântâiu și mai ântâiu noi vremă să ne 
dai o ploscă, din care nicl-odată să nu 
se gate vinulă. Amă ave lipsă și de-ună 
astfelă de scaună, pe care dâcă se va 
pune cineva să șâdă, să nu se mai potă 
scula, fără de voia mea. In fine amă 
dori s’avemă o sabiă, care în răsboiele 
nostre totdâuna să ne facă biruitori.”

„Ințeleptă omă ești tu, Artaban”, 
dise Asmodeus răsucindu’șl grozavele lui 
mustăți, „der scii tu, că pentru tine aș
teptă eu de 4ece ani aici. Scaunulă, 
plosca și sabia le vei ave, decă vei sta 
la tocmelă, audî?”

„Se înțelege, că stau,” răspunse Ar
taban, âr părulă din capetele celorlalți 
se făcu vulvoiu.

„Asta-ibine,” dise draculă aruncândă 
în jurulă său o privire viclenă. „Așader 
cu aculă care-lă porțl tu pe pieptă, să 
faci să picure pe piâtra acesta negră 
câțl-va picuri de sânge din degetulă celă 
mică din mâna stângă.

Artaban făcu așa.
„Destulă ne este,” s’audi de sub 

petra cea negră, când craiulă împlini 
dorința dracului.



foștii de față Rdss. d-nă Vioariu, patru 
d-ni protopopi și toți preoții venerați 
din tote districtele protopopescl de pe 
teritoriulă Sătmarului. Brava preoțime 
a diecesei oradane să mârgă’nainte cu 
curagiulă și bărbăția strămoșilorti noștri, 
căci apără o oausă sfântă și dreptă. Cu 
ea este întregii poporală română din 
Ardeală, Bănată și Țâra ungurâscă. Trebue 
să se pună odată stavilă uneltiriloră gu
vernului în contra bisericei, scolei și 
limbei românescl. Unde se apără o causă 
sfântă și drâptă, e și Dumnecjeu alăturea 
cu ajutorulă său celă puternică.

In ședința dela 22 Maiu n. a oamerei 
Ttnagnațiloră s’a discutată proieciuMt de 
lege pentru studiulă limbei grecești. După 
ee președintele Vay Miklos deschise șe
dința luâ cuventulă Gyulai Pal, care a 
cjisQ, că nu primesce proiectulă, fiind-că 
prin elă se nască confusiuni în învăță- 
mântulă publică. Vorbi apoi Hunfalvy 
Pal. pișe, că proiectulă va avă înrîuriri 
păgubitore asupra culturei maghiare. Pro
iectulă acesta, dise Hunfalvy, va înstrăina 
•copiii classeloră domnitore dela limba 
grecâscă, lucru care va avă rele urmări; 
deci nu primesce proiectulă. Kun Geza 
asemenea susținu, că cei ce voră absolva 
gimnasiulă fără de a fi studiată limba 
grecă nu se voră pute aplica la acade
miile din străinătate în rendulă studen- 
țiloră ordinari, căci le voră lipsi calcu- 
oululă pentru limba grecâscă din testi- 
moniulă de maturitate. Cu tote astea 
proiectulă se primi în generală, deși I. 
P. S. Sa Metropolitulă Vancea a cerută 
modificări în interesulă șcăleloră sus
ținute pe spesele singuraticiloră confe
siuni. La desbaterea specială br. Hud- 
nyănszlcy Iozsef a făcută câteva obser
vări privitore la § 2 din proiectă pro- 
punendă, că din considerațiunl didactice 
traducerea în șcâlă a clasiciloră greci 
să se facă în legătură cu propunerea li- 
teraturei maghiare. Metropolitulă Vancea 
a propusăl a § 2 următârea modicare : Ce
tirea classiciloră greci să se facă in 
limba aceea, care este limba de propunere 
a respectivului institutu. Ministrulă Csahy 
însă nu primi acâstă modificare fiind-că, 
Zise Csâky, eu consideră ocupația tra- 
ducerei classiciloră grecescl în limba 
maghiară ca o parte întregitore a stu
diului literaturei maghiare și asta cu 
atât mai vârtos, că suntă institute cu limba 
de propunere, c<rl n’au traduceri din 
classicii prescrișl în planul de învățământ. 
In urma acâsta modificarea propusă de 
metropolitulă Vancea a cădută. La § 3 
I. P. S. Sa a propusă să se modifice 
prima proposițiă astfelă : „Gimnasiele, 
cari nu stau la disposiția seu sub con
ducerea ministrului de culte și instruc
țiune publică, precum și cele două gim- 
nașii cu caracteru bisericesc^, gr. cat. atârnă 
dela libera voință a susținătoriloră loră.“ 
Ministrulă Csaky însă șl-a reînoită ru-

garea, ca să se păstreze paragrafulă așa 
cum e, fără de nici o modificare; în urma 
acâsta și a doua propunere de modifi
care a Escelenței Sale a căcfută. Ast
felă și camera magnațiloră, ca și camera 
deputațiloră, a săvârșită atentatulă, chiar 
în contra legii șcâleloră medii din 1883, 
asupra autonomiei bisericiloră nostre care 
dispună de șcălele, ce din averea loră 
le susține. Despotismulă șl-a ajunsă 
culmea!

Era cu neputință, ca ou prilegiulă 
desbateriloră asupra proiectului Izossuthiș- 
tiloru d’a se revisui legea incolatului să nu 
se provoce în camera deputațiloră din 
Pesta scandală. Kossuth, care nu vre 
să recunoscă pe Monarchulă nostru de 
capă ală statului și nici legătura ce esistă 
între amândouă jumătățile monarchiei, 
nu mai e oetățână ungară. Kossuthiștii 
au vrută să’lă reîncetățenâscă printr’o 
nouă lege, care să schimbe legea inco
latului, în puterea căreia dușmanulă 
dinastiei și ală națiuniloră nemaghiare 
șl-a perdută dreptulă de cetățenă un
gară. Ună kossuthist a Z^ă, că a res
pinge proiectulă însemnâză a „huli pe 
Dumnedeu.“ Audi năsdrăvăniă ungu- 
gurescă ! Kossuth pusă alăturea cu Dum- 
nedeu ! Asta a fostă în adevără o hulire 
a atotputernicului și pre bunului Dum
nezeu, de aceea președintele dietei a și 
găsită cu cale, de sigură, că mai multă 
de rușinea lumei creștine, a da peste 
nașă kossuthistului. In cursulă desbate
riloră Kossuthiștii s’au năpustită asu
pra celoră, cari au vorbită pentru res
pingerea proiectului. Unuia din aceștia 
i-au strigată kossuthiștii: „miserabile! 
cară-te de aicl!“ și alte vorbe de aces
tea. In larma și sgomotulă ce era nu 
se mai aucjiau vorbitorii. Vomă vede ce 
va urma după ce se va respinge proiec
tulă, care nu e altceva decâtă o demon
strația în contra dinastiei și a națiuniloră 
nemaghiare, pentru-că se cere prin elă 
reîncetățenirea celui mai neîmpăcată duș
mană ală loră.

Dinafară. Deputatulă francos Dreyfus 
a tipărită de curândă o broșură politică, 
în oare națiunea francesă e provocată 
să ia arma în mână și să declare răs- 
boiu Germaniloră. Dreyfus îșl motiveză 
cutezată sa ideă cu aceea, că chiar în 
parlamentulă germană s’au audită de
clarații de natură a încuragia pe Eranța 
la ună răsboiu, fiindcă Germania nu este 
pregătită și deci acum ar fi momentulă 
celă mai potrivită pentru ună răsboiu 
ofensivă. Telegrama din Parisă, care 
împărtășesce lumii acestă veste sensa- 
țională mai spune, că Dreyfus vorbesce 
în broșura sa și despre aceea, că ora is
torică a sosită, er Francesii să se folo- 
sescă de favorabilele împrejurări.

In parlamentulu germană mereu se 
continuă desbaterile asupra proiectului

militară. Ministrulă de răsboiu a făcută 
importante împărtășiri despre reformele, 
ce suntă a se face. Scopulă acestora este 
ca să se concentreze tote forțele militare 
ale Germaniei, și încă în activitate chiar 
și pe timpă de pace. Marea schimbare 
va sta în aceea, că armata germană se 
va înmulți c’ună efectivă de 700,000 
omeni. Declarațiile acestea ale minis
trului germană de râsboiu au produsă 
mare sensațiune. In urma aoâsta mulțl 
au cerută reducerea timpului de serviciu 
la 2 ani, dâr guvernulă a declarată, că 
nu se pote. In urmă comisiunea
dietei a amânată desbaterile pănă la 6 
Iuniu n.

Pregătiri de resboiu.
Foia oficioaă „Pester Corespon

dent ne surprinde de vr’o câteva 
Zile cu articuli, cari trebue se in
sufle îngrijiri în ce privesce durata 
păcii.

Intr’o corespondență din Cra
covia, vorbindu-se despre ferberea 
ce se observă în foile militare ru
sesc! din pricina întări turiloră 
austriace dela Lemberg, Cracovia 
și Przemysl, care nu potă fi pe 
placulu Itușiloru, ni-se spune că 
armatele rusesc!, așeZate la gra
nițele Poloniei rusescî cătră Aus
tria și Germania și în Basarabia, 
suntă provSZutQ cu tote cele de 
lipsă pentru unii răsboiu îndelun
gată și serioșii. Din causa acesta 
ministeriulu de resboiu austro-un- 
garu a luată t6te disposițiile ne
cesare pentru a se grămădi trupe 
austro - ungare la punctele mai 
espuse periculului. Inspectorulii 
generală ală artileriei a visitatii 
tbte depositele, care se ținu de 
armata de nordu, și în arsenal ulii 
din Viena se lucreză cu îndoită 
iuțelă.

Unu altu articulu, care pro
duce neliniște în ce privesce du
rata păcii, l’a primită foia oficibsă 
din Sibiiu și în elQ. se vorbesce 
despre întărirea trecetdreloru Ar
deiului astfelă:

In genere Z^ă n’amii ave causă de 
a trage la îndoială bunăvoința aliațiloră 
noștri; der aparițiunile cele mai nouă, 
cari se vădă mai alesă la armatele ru- 
sescl, ne silescă să declarămă negligiarea 
și lipsa întărituriloră strîmtoriloră dela 
granițele ardelene ca o seriosă greșâlă.

Ardâlulă, fiindă principala pârtă a 
monarchiei austro-ungare, inimiculă a- 
junsă odată acolo forte ușoră pâte să 
puuă mâna pe Petruvarodină, Aradă, 
Timișora și c’ună cuvântă pe cea mai 
mare parte a țării de josă.

Comanda supremă rusescă îșl aședă 
în modă demonstrativă armatele la gra-

nița de nordă a țărei, ca să ne facă să 
credemă, oă la timpulă său tocmai 
așa ar fi de cu putință ună ataoă 
din acele părți, ca cu ocasia incerve- 
nirei în 1849.

înainte de tâte trebue să declarămă, 
oă strîmtorile Ardealului nu potă să ra
siste unui ataoă de bombardare după 
tâte recerințele technicei moderne.

Pierdută odată Ardelulă, situațiunea 
ar sămăna cu cea din 1866, când lipsa 
întărirei trecătoreloră boeme a făcută 
oa răsboiulă să reușâscă în contra nâstră.

Legislațiunea maghiară nu s’ar opune 
nici c’o vorbă votărei cheltueliloră, care 
suntă de lipsă urgentă pentru apărarea 
Ardâlului. Astfelă der se ivesce în
trebarea, că ce-a împedeoată pănă aoum 
esecutarea aceloră întăriturl ?

Nu sufere îndoială, că comandele 
supreme din Ardâlă, fără deosebire, au 
însciințată pe locurile competente despre 
trista stare de apărare a trecătdreloră 
ardelene și că în privința acesta s’au 
așternută proiecte de legi. Suntemă in
formați din isvoră sigură, că cestiunea 
e desbătută deja, der începerea lucră- 
riloră a rămasă pănă acum în sus- 
pensă.

In anumite cercuri conducătâre se 
crede, că esecutarea lucrăriloră nu va 
atinge câtuși de puțină susceptibilitatea 
și vanitatea ierarchiei militare rusescî

Nici cei mai mari inimici ai noștri 
nu ne potă acusa, că ne ocupămă cu 
planuri îndreptate contra Rusiei, deși 
Rusia ne silesce, ca de câțiva ani săjert- 
fimă milione peste |milione pentru ar
mată, pe când vecinii noștri încă nu țină 
de acomodată timpulă începerei răsbo
iului.

Abia credemă, că simțibilitatea Ru
siei să fiă vătămată prin aceea, că ne în- 
tărimă hotarele...

Să ne fiă iertată a spera, că diplo
mația nostră militară va face ca în celă 
mai scurtă timpă să înceteze piedecile, 
cari au stată pănă acuma în calea forti- 
ficărei Ardeiului pentru apărarea mo
narchiei.

De altă parte o telegramă din 
Sofia anunță, că mulți oficerîaus- 
triacl se află în timpulă de față 
în Bulgaria și iau planuri topo
grafice de ale părțiloru de terenă 
celoră mai importante din punctă 
de vedere strategică. Er minis
trulă de răsboiu germană a împăr
tășită comisiunei bugetare a par
lamentului, între alte comunicări 
confidențiale, că efectivulă armatei 
rusesc! s’a mărită în anulă acesta 
cu 100,000 6men! și că ministrulă 
rusă de resboiu are la disposi
ția sa ban! în sumă de trei mi
liarde.

Peste ună minută grozava figură 
dispăru, er cei ce țineau faclele în mână 
îșl mai veniră puțină în ori.

„înălțate domne, ân uită-te", Zis® 
unulă din ei, „aici e sabia, scaunulă și 
plosca; vecli-le cum stau aruncate lângă 
pietra cea nâgră. Câteșl trei suntă mi
nunate.11

„S’a isprăvită!" suspina unulă din 
ei. „înălțate stăpâne, tu țl-ai vândută 
sufletulă. Pe tine te voră duce dracii. 
Te-ai jertfită pentru patria ta."

„Nu vă temeți," îi mângăiâ craiulă, 
„sciu eu ce să facă cu domnulă As- 
modeus! Haideți de-aicl în paiață. Che
furi și veselii voră urma una după alta. 
Celelalte vi-le voiu spune, decă vomă 
sosi acolo."

Craiulă luâ acum plosca, scaunulă 
și sabia, dâr cei ce le duceau mereu stri
gau, că nu le mai potă duce, așa suntă 
de ferbințl.

După câteva Z^® sortea răsboiului 
se schimba. Răsboinicii oraiului persică, 
Zobor, se împrăștiară care încătrău de 
pe câmpulă de bătaiă și nu se mai putea 
auc}i nimică decâtă, că atâtea și atâtea

mii de Perși au cădută. Artaban se re- 
pecji și elă în luptă c’o sabiă fulgerătâre, 
er dinaintea lui inimiculă ori că pica 
mortă, ori că fugea.

„Nu-i bine așa“, îșl gândi Zobor. 
„Ne vomă mai încerca noroculă încă la 
ună orașă și decă și de acolo vomă fi 
alungați, atunci dâu că vomă pute să 
mergemă în lumea largă.

Der la ori și câte cetăți și orașe îșl 
cerca craiulă Perșiloră noroculă, era totă 
înzadară. Dinaintea săbiei lui Artaban 
cădeau ca snopii șirurile dușmane și 
după două ore de luptă oștea lui Zobor 
îșl căută mântuirea prin fugă rușinâsă.

Artaban într’acestea încăleca ună 
cală tînără și goni pe inimică. înaintea 
lui fugea ună călăreță, pe care ajun- 
gându’lă îi dobori fără de veste căciula 
din capă și ce să’i vecjă ochii? Călă- 
rețulă era o fată de o frumseță rară, îm
brăcată în cuirasă (oțelă) cu pâră stră- 
lucitoră ca raeja sorelui.

„Iertare! “ strigă c’o voce tristă 
amazona

„Cine ești tu?“ întrebă Artaban ou 
mirare.

„Numele meu e Delinca și sunt fata 
craiului Zobor. “

Artaban porunci, ca Delinca să fiă 
dusă în cetate și oștea lui să înceteze 
de-a mai goni pe inimică. Elă însuși pă
răsi numai decâtă sângerosulă câmpă de 
luptă.

CâțI-va dintre credincioșii săi sciau, 
că cu sabia acesta nu păte să dea ier
tare nimănui, der craiulă îi liniști și nu 
înzadară, căci Zobor se grăbi a încheia 
preteniă cu elă, er frumosa Delinca și 
craiulă Artaban se socotiau de miri.

Veseliă și fericire era în întrega 
țâră.

Așa trecură Z®c® ani. S’apropia Ziua, 
în care tocmela cu Asmodeus se’mplinia. 
Credincioșii craiului întru atâta se te
meau de acestă Zi, încâtă nici nu voiau 
să’i aducă aminte de ea lui Artaban, care 
trăia fericită cu Delinca. In fine ună 
preotă bătrână îi Zis®, câ ar fi bine, 
decă s’ar despărți de familia lui, fiind
că Asmodeus de bună sâmă îlă va cer
ceta.

„Nu fiți așa deîngrijațl! “ răspundea 
craiulă, „ci rămâneți totă lângă mine,

să vedemă în ce chipă îșl va face As
modeus mendrele. Cine scie, pote să’lă 
înfundămă și pe elă !“

Familia craiului, domnii cei mari și 
domnele ședeau la masă și ciocniau pa
hare cu înălțatulă craiu, când âtă că 
întră pe ușe ună domnă cu înfățișare 
posomorită și îmbrăcată în vestminte 
negre, care pășindă dreptă spre craiulă, 
îi dise:

„Domnulă meu, eu sunt Asmodeus, 
noi ne cunoscemă forte bine. Timpulă 
se’mplinesce, vino der cu mine degrabă 
în pimniță la petra cea nâgră, pentru-că nu
mai acolo, unde s’a făcută învoiala, pu- 
temă isprăvi și celelalte, er decă cu fru- 
mosulă n’ai vre să vii...11

Ospeții craiului cu frică și cu cu
tremură se uitau la ospele necunoscută.

„Ah, tu ești acela, iubitulă nostru 
prietină ?!u strigă Artaban. „In fine ai 
venită. Da, căci îmi uitasemă, că tu ești 
ună sdravănă și punctuosă bărbată, celă 
puțină așa te arăți a fi. Să mergemă de 
aici în odaia de alături; acolo vomă 
pute vorbi puțină și nu vomă turbura 
pe âspețl și pe familia mea. “
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SCIKLLE VILEI.
0 frumosă surprindere. Cetimă în 

„Kronstădter Zeitung44 din 21 Maiu a. 
c.: „Fostulă redactori ală foiei locale 
„jBrassoa, d-lă losvfu Sterinyi, cunoscută 
aci nu pre avantagiosă pentru elfi, care 
peste totă abia decă a absolvată câteva 
clase medii; a fostă denumită comisarii 
alu guvernului la esamenulă de maturi
tate ală academiei comerciale din locă, 
după cum raporteză „Brassd44 într’unulă 
din numerii săi cei mai noi. Ușoră îșl 
pote închipui cineva, în ce situațiă pe
nibilă se află profesorii respectivi, ca 
specialiști bine pregătiți, față de ună 
astfelă de parvenită. Ce va cugeta tine
rimea, care cundsce fdrte bine trecutulă 
acestui domnă ? Da, trebue să te bo
tezi și să’țl alegi bărbați influentl de 
nași, și atunci mergă tote. . . în Unga
ria. Intru adevără frumosă surprisă!44

In adevără, asemenea bazaconii nu
mai sub stăpânirea adoratoriloră Jidovi- 
loră se potă întâmpla. A fostă destulă 
ca ună Stern (botezată Szterenyi) cu 
câteva classe medii să mânjască câtva 
timpă o codiță bugetară în Brașovă, agi
tând în contra naționalităților nemaghiare, 
pentru ca prin protecția s’ajungă inspector 
industrială în Ardelă, să represinte gu- 
vernulă în afară la conferința pentru lu
crători în Berlină și a^I să’lă represinte 
înăuntru la esamenele unei academii co
merciale, — elă să supravegheze, să ra
porteze și să-și dea părerea, adecă să 
facă cătră ministeră critica esameneloră 
la o academiă cu profesori diplomațl ! 
Suferi-voră profesorii o asemenea umi
lire ? * * *

** *
Notele de stată cele vechi de 1 fi, 

dela 1 Ianuarie 1882, se mai primescă

Serbare militară. In 10 (22) Maiu, 
aniversarea victoriosei lupte dela Aspern 
1809 în contra lui Napoleonă, în care 
s’a distinsă bravulă regi mentă 31 de in
fanteria, reorutată din părțile Sibiiului, 
a fostă în Sibiiu serbare militară, la care 
au luată parte generali, oficerl de stată 
majoră și superioră, întregă corpulă ofi- 
țerescă și numărosă publică. După ser- 
viciulă divină, trupele au defilată cu 
musica în frunte. In curtea casarmei, 
maiorulă Malicky le esplicâ soldațiloră 
în limba loră maternă (română) însem
nătatea acelei cjile. Dup’amecjl a fostă 
prânt^ă festivă între oficerl, în care 
timpă musica a cântată. Portalulă ca
sarmei a fostă împobobită cu stegurl și 
cu frundă verde.

* * *
Statute aprobate. Ministrulă de culte 

și instrucțiune a aprobată cu Nr. 12.135 
a. c. statutele reuniunei învățătoriloră 
poporali greco-cat. din ținutulă Hațe-

la plăți de cătră casele statului numai 
pănă la 18 (30) Iunie 1890. Deci cei 
cari au hârtii de 1 fl. de cele veohl se 
îngrijesoă să și-le schimbe cu de cele 
nouă.

♦* *
Lăcustele au dată năvală în hotarul 

Seghedinului și în comitatulă Ciongradu- 
lui asupra mai multoră mii de jugăre. 
Fără o lucrare grabnică și energică pen
tru stîrpirea lăcusteloră, paguba s’ar pute 
urca la milione florini. Ministrulă de 
agricultură a trimisă la Seghedină ună 
comisară ală guvernului, a dată ordina- ■ 
țiunl și instrucțiuni pentru stîrpirea oui- 
buriloră de ouă depuse în pămentă și a 
publicată și premii pentru nimicirea loră. ' 
Autoritățile administrative însă s’au do- I 
vedită incapabile a esecuta măsurile de i 
stîrpire, ba mai mulțl solgăbirăi n’aveu ; 
nici măcar cunoscință despre ordinațiu- 
nile date. Ministrulă de altă parte e ho- 
tărîtă a porni o acțiune energică, coste 
ea orl-ce jertfe de bani, pentru înlătu- j 
rarea nenorocirei.

** *
Grindină mare. In săptămâna trecută 

a bătută petra întregă hotarulă Se- 
| ghedinului și pănă cătră Jimbolea (Hatz- 
i feld) așa de cumplită, încâtă a nimicită 
! de totă hotarele. Dauna numai în Se- ' 
ghedină se prețuesce peste 250 de mii 
florini.

* * *
Hârtiile adresate camereloriî comer

ciale și industriale, amăsurată unei cir
culare adresate de ministrulă de finanțe 
direcțiuniloră financiare, numai atunci se 
provădă cu timbru, când ele pretindă o 
resolvare de caracteră autoritară, de 
pildă cererile de înregistrare a mărciloră 
de fabrică, mostreloră și modeleloră, 
pentru resoluțiunl ori răspunsuri asupra 
usuriloră comerciale, pentru a da ates
tate. Nu se timbreză hârtiile, care se re
feră la interese generale de comerță și 

i industriă, precum și scrisorile prin cari 
se răspunde la o provocare a ca- 
mereloră. Peste totă cereri de infor- 
mațiunl dela cameră nu se timbreză, 
precum cereri de lămuriri asupra dispo-. 
sițiuniloră legiloră și ordinațiuniloră, 
asupra interpretării și aplecării, întrebări 
despre firme, stabilimente industriale 
etc. despre afaceri de furnisare, esposi- 
țiunl etc.

** *
Mersulă trenurilor^ pe liniile căiloră 

ferate ale statului se va schimba dela 1 
i Iunie.

* 
# *

Indigenată. D-lui George Rusu, tele- 
grafistă în BucurescI, i-a recunoscută se- 
natulă în diua de 7 Maiu calitatea de 
cetățenă română.

* * *
Tergulă de țeră din Șiria, care pănă 

acum se ținea în cjiua de S.-Gleorgiu,

de aci înainte, după cum ne spune pri
măria comunală de acolo, se va ține în 
Sâmbăta și Dumineca, oe urmeză după 
1 Iunie s. n. Astfelă în anulă acesta 
tergulă se va ține în 7 și 8 Iunie st. n.

* * *
Trebue să’țl scii ajuta. Să scie, că 

deunăcjile ministrulă de agricultură a 
dată o nenorocită ordinațiune, ca pașa- 
pdrtele de vite să fiă făcute în limba 
ungurescă. Vecjl bine, că multe or
gane însărcinate cu darea pașapdrteloră 
au mare chină să le scrie unguresce. 
Ună funcționară dintr’o oomună în co
mitatulă Albei inferiăre, nesciindă cum 
se cjice unguresce purcelă, după câte-va 
bătăi de capă scrise în pașaportulă 
unuia, care avea ună puroelă: Diszno- 
borju, adecă „vițelă de porcă44. Lucrulă 
e destulă de lămurită.

* * *
Intimpinare. Cu privire la scirea 

din Nr. 96 ală foiei ndstre despre 
esamenulă dela scolă română gr. cat. 
din Springă, ni-se trimite o întîmpinare, 
din care aflămă, că neajunsurile esame- 
nului din acestă ană provină din îm
prejurarea, că la numita scolă postulă 
de învățătoră a fostă ocupată în anulă 
acesta în modă provisoră de ună tinără, 
care n’are chiămarea și nici nu este des
tinată a fi învățătoră, der care cu tote 
acestea s’a silită și câtă a putută a fă
cută. Decă însă bietulă poporă română 
din Springă n’ar fi fostă condusă la 
pasulă nechibzuită de a ridica în aceeași 
comună două scoli românescl, pentru două 
confesiuni și cu doi învățători, Springulă 
ar pută să aibă astăcjl o scdlă românescă 
pentru amândouă confesiunile, fost’ar fi 
fostă ea a orl-cărei confesiuni, cu ună 
învățătoră dintre cei mai de frunte, ori 
în casă de lipsă cu doi învățători. Atunci 
apoi — fără leacă de frică unii de alții 
— ară fi putută să se presente la esa- 
menă conducătorii ambeloră confesiuni, 
căci s’ar fi despărțită dela scolă mul
țumiți.

Când nu voră mai face Românii lu
cruri nechibzuite?

* * *
împușcată. In Suoiu de susă, comit. 

Solnocă-Dobâca, țăranulă Pascu fu îm
pușcată prin ferestră, căcjândă la mo
menta mortă. Făptuitorulă încă nu e 
cunoscută. * * *

Călcată de trenă. Lucrătorula dela 
calea ferată Iosifă Parită a fostă călcată 
de trenă lângă Deșiu. Nenorooitulă muri 
în acea clipă pe șinl.

* * *
Trenulă omnibusă între Sibiiu și Ocna 

va circula dela 13 (25) Maiu astfelă: 
Trenulă omnibusă Nr. 1813 plecă din 
Sibiiu la 2 ore 30 m. după amedl, so- 

sesce în Ocna lângă oantonulă Nr. 19 la 
3 dre 4 min. d. a. din Ocna pldcă trenulă 
omnibusă Nr. 1814 dela oantonulă Nr. 
19 la 8 dre săra, sosesce în Sibiiu la 8 
dre 35 m. săra.

* * *
Trenurile mixte dintre Hașfalău și 

Oderheiu Nr. 5012 și 5013 dela 8 (20) 
Maiu se opresoă condiționată lângă can- 
tonulă Nr. 11 în Bicafalău, între Bogoz 
și Odârheiu pentru suirea și scoborîrea 
călătoriloră. Trenulă mixtă Nr. 5012 
plecă din Odorheiu la 8 dre S3 m. îna
inte de amecjl. Trenulă mixtă Nr. 5013 
plecă din Sighișdra la 2 dre 8 m. după 
amecjl.

* *
Marea menageriă a Iui Montenegro, 

care s’a deschisă aici aprope de două 
săptămâni, se bucură de o numărdsă 
cercetare a publicului ouriosă și dori- 
toră de a vede frumdsele animale ce le 
posede menageria. Dintre cei 11 lei afri
cani, 3 se pdte Zice, că suntă vrednice 
esemplare de privită; asemenea doi din
tre tigrii numiți bengalicl. In fiă-care 
cji la drele 4 d. a. și 8 sera se facă pro- 
ducțiunl cu leii, tigrii, urșii de ghiață, 
cu elefantulă, cu ună orocodilă și c’ună 
șerpe indiană, boa. Cu ocasia acâstase 
producă toți îmblânzitorii de animale, 
bărbați și femei, arătândă admirabilele 
resultate ale dresărei. După fiă-care pro- 
ducțiune animalele se hrănescă, lucru 
care merită să’lă vacjă omulă, fiindăună 
ce caracteristică în feliulă său.

* * *
Concertă. Duminecă în 13 (25) Maiu 

se va da în sala casinului din Slatina 
ună concertă pentru mărirea fondului 
museului dela gimnasiulă reală din Sla
tina, cu concursulă d-lui Traianu Mure
șianu, baritonistă, ală D-nei S. Davidescu, 
D-rei A. Lapommeraye, D-rei C. Stăncu- 
lescu și ală mai multoră domni din Sla
tina. Programa : 1. I. Mureșianu : „Trecui 
valeau, cântată de corulă mixtă ală stu- 
dențiloră. 2. G. Verdi: „Aria și Caba- 
letta“ din opera Ernani, cântată de T. 
Mureșianu. 3. Th. Georgescu: „Ești de
parte14, cântată de D-ra C. Stănculescu.
4. F. Liszt: „Rossignol44, esecutată la 
piano de D-ra A. Lapommeraye. 5. L. 
Denza: „Ochii albaștri14, (Romanță) cân
tată de D-lă T. Mureșianu. 6. Eminescu: 
„Satira a IlI-a44, declamată de ***.  7. 
L. Gozlan: „Le Reve44 (Visulă) cântată 
de D-ra A. Lapommeraye. 8. G. Doni
zetti : „L’addio44 (Deut) cântată de 
D-na S. Davidescu și D. T. Mureșianu. 
9. Grieg: „Cortegiulă14 nupțială Nor
vegiană, esecntată la piano de D-na S. 
Davidescu, 10.1. Mrepianu : „Oimpoiulă14 
(Caprițiu) esecutată la piano de D-na
5. Davidescu 11. I. Mureșianu : „Reîn- 
tdrcerea în țâră44, cântată de T. Mure
șianu.

„Ei, der iute numai, domnulă meu!44 
răspunse dspele cu fața negră, „fiind
că eu nu potă să facă mulțl pureci aici.44

Artaban conduse pe Asmodeus în 
odaia de alături și’lă ruga să șeZă pu
țină, căci mari lucruri are să-i spună.

„Ce p6te să fiă acesta?44 întrebă 
draculă aruncându-se pe ună scaună. 
„Mai este o jumătate de oră. Vorbesce!44

,,Ce felă de jumătate de oră?44 strigă 
turburată craiulă. ,,Eu nu vreu să în- 
târdiu nimică! Mergă numai decâtă, așa- 
der urmeză-ml.44

Ca o scînteiă de focă voia să se 
scdle Asmodeus de pe scaună, der nu
mai atunci băgă de semă, că este lipită 
de scaună, er scaunulă era pironită în 
podinl așa, că nu putea să-lă mișce de 
locă. Draculă, vădândă acestea, înmăr
muri. Elă era celă dintâiu, care șeZu 
pe scaunulă ce elă însuși i-l’a dată cra
iului.

De mâhnită ce era, Asmodeus îșl 
smulgea părulă și înjura grozavă.

„Intr’adevără, înzadară turbezi, în- 
zadară te svârcolescl ca o vulpe prinsă 
în cușcă44, Z’se rîZendă Artaban. „Vei 

șede aici pănă când îmi vei făgădui, că 
nu vei veni la mine mai curândă de
câtă la 40 de ani44.

„Vai, omule afurisită44, răspunse dra
culă scuturândă din capă.

„Ei, făgăduesce’ml numai frumosă, 
căci altfelă aici vei ședâ o miiă de 
ani44, îlă înfricâ Artaban.

In urma urmeloră, ce să facă bie
tulă Asmodeus? îi jura, că 40 de ani 
nu va veni la casa lui, er Artaban făcu 
semnă, că pote merge unde’i place.

îndată ce Asmodeus se putu des- 
lipi de scaună, sări pe ferestră ca ună 
tigru și urlândă dispăru în văzduhă.

„0 miiă de ani să’i fi cerută, domne,44 
Zise unulă care fusese de față la în
tâmplarea acdsta.

„Acum e târdiu44, răspunse craiulă. 
„Der nu-i nimică. In timpă de 40 de 
ani putemă să murimă și de-o sută 
de ori44.

întâmplarea însă aduse cu sine, că 
Artaban și peste 40 de ani era întregă 
și sănătosă. Avea plete albe, copiii îi 
erau mari și viteji, țera lui în flore, îșl 
uitase de totă, că odinioră va avă ceva 

de vorbită cu Asmodeus, când etă că 
și intră la elă o femeiă bătrână, care 
ți-se părea că nu-i mai tînără de 300 
de ani.

„Domnulă meu, eu sunt Asmodeus!44 
Zise bătrâna închinându-se înaintea cra
iului. „Gată-te iute44.

Craiulă se uita la ea tremurândă.
„Ei, bătrâno44, Z^6 apoi elă, „n’ai 

avea voiă să vii puțină în odaia de 
alături ?u

„îți mulțumescă, prietine, n’am nici 
o plăcere44, răspunse draculă schimbată 
în femeiă.

„Așaddr nici nu vrâu să mă 
mai împotrivescă44, Zise craiulă, „der 
celă puțină, fii bună și petrece cu mine 
ună cesă, pănă să sfîrșimă o ploscă de 
vină. Nu’ml refusa ultima rugare44.

„Ei bine, voiu aștepta der pănă 
atunci44, răspunse bătrâna.

Craiulă, omenii lui mai de frunte 
și Asmodeus se așeZară în jurulă unei 
mese și purtau plosca din mână în mână, 
der vinulă din ploscă nu se mai găta.

„Ei, der așa stă treba?44 strigă în 
fine Asmodeus. „Asta-i plosca mea; în- 

zadar vomă aștepta să se sfîrșâscă din 
ea vinulă și deci gătesce-te să plecămă44.

„Ei, că multă mai ești neastâmpă
rată, iubitulă nostru ospe44, Zise craiulă 
voiosă. „Der dău, cum ți-a plesnită în 
minte să te schimbi astfelă ?“

„Hei, eu mă potă schimba după 
cum îmi place !“ răspunse draculă.

„Se pdte asta ?u întrebă craiulă și 
cu elă toți domnii cei mari. „Tu ai o 
putere uriașă44, continuă apoi Artaban, 
„ba eu gândescă, că te-ai putâ face și 
purece și ai pute sări în ploscă!“

„Fără’ndoială44, răspunse mândru 
Asmodeus.

„Minunea acesta Z^u c’amă vre 
s’o vedemă, decă ești așa de bună să 
ni-o arăți44, Ziseră cu toții.

Bătrâna femeiă se făcu nevăZută 
și câtă ce-ai bate în pălml sări ună pu
rece în ploscă.

Craiulă puse numai decâtă dopulă 
în gura ploscei și închise frumușelă pu
recele în ea.

„Atârnați-o undeva în bucătăriă44, 
Zise craiulă prăpădindu-se de rîsă, dr 
ceilalți luară cu hohote plosca, ba ună 
pașă rîse pănă ce căZu ca mortă.
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FurW. Servitorea Mihaly Rosa dela 
zugravulă Lorincz Ferencz din Scheiu 
a furată din locuința lui Augustină Eliu, 
totă în aceâșl casă, ună inelă de aură 
cu petri albastre, ună ștergară, batiste, 
săpună și alte lucruri. Furtulă fiindă 
descoperită, făptuitorea a fostă dată pe 
mâna justiției.

* i* *

Draculă într’aceea începu să strige: 
,,Vai, omule afurisită. M’ai înșelată 

și a doua oră, dâr a treia oră nu mă 
vei mai înșela11.

„Nu 4ău, căci nu-țl voiu da dru- 
mulă nicl-odată din ploscă!"

„Dâr decă amă sta ârășl la tocmâlă", 
cjise draculă cu voce blândă.

„Nu-mi pasă, dâr pe lângă două 
condițiunl. Cea dintâiu e, că în loculă 
meu să te îndestulescl cu altă suflettf".

,,’Țl jură și’țl făgăduesoă:t, s’aucji 
vocea lui Asmodeus din ploscă. „Și din 
clipa ce țl-am disă eu acâsta, ferâscă 
Dumnecjeu să mă mai atingă de tine11.

Craiulă, la acestea, destupă plosca 
și Asmodeus sări din ea în ohipă de vi
teză negru.

„Ei, vecțl11, îi 4’80 oraiulă, „aoum 
arăți mai cum se cade, ca mai înainte, 
într’adevără că vinulă folosesce chiar 
și dracului".

„Oare este a doua condiția?" în
trebă Asmodeus cu neastâmpără.

„Peste valea din apropiere să zi- 
desci ună podă mare și frumosă, căol 
va prinde bine biețiloră călători."

„Bine, adecă bine-i la naiba!" 4iae 
draculă dândă din mâni și din pioiâre

Convocări. Adunarea generală a 
„Reuniunei învățătorilora români gr. c. 
din giurulă Grherlei“ se va ține în 
Deșă a 3-a și a 4-a 4*  de Rosalii.
— Adunarea generală a Reuniunei în- 
vățătoriloră români gr. cat. din Mara- 
mureșă este convocată pe <j’ua de 29 
Maiu st. n. în comuna Săliscea de susu.
— Adunarea generală a Despărțămân
tului XVII ală „Associațiunei Transil
vane" este convocată pe cjiua de 2 
Iunie stilu nou în comuna Cuieșdiu.
— Adunarea generală a despărțămân
tului VII (Abrudă' ală „ Asociațiunei 
■transilvane e convocată pe 3 luniu, n. (a rintâsca îngrijire arătată față de intere

sele vitale ale poporului nostru.
Nu scimă însă, decă putemă spera 

și la întregirea aparatului de cualifica- 
țiune în lucrulă de mână prin înființa
rea cursuriloră de veră pentru învăță
tori și în specială pentru deschiderea 
unui cursă în vâra anului acestuia. Sun
tem însă nutriți de plăcuta speranță, că 
precum amă fostă surprinși cu cele ce 
s’au făcută pănă acuma, totă așa vomă 
fi surprinși și prin aducerea unei dispo- 
sițiunl de a se norma întregirea cuali- 
fioațiunei nostru, a învățătoriloră, deja 
aplicați în activitate.

Asceptămă cu multă ardâre în- 
sciințărl pentru acestă cursă și ne ru- 
gămă cu celă mai profundă respectă a 
se dispune acesta întru câtă se pote mai 
curândă, ca să ne întocmimă afacerile 
nostre de timpuriu spre a pute lua parte 
la numitulă cursă.

In acestă speranță rămânemă în aș
teptare.

Mai mu iți membrii al reuniune! învețătorescî.

3 cți de Rusalii) în comuna Roșia mon
tană, cu care ocasiune se va da unu pre
miu de 10 fl. acelui învățător a româna 
din acesta despărțământa, care va dovedi, 
că a făcuta mai mare progresa în ra- 
mula pomăritului. — Adunarea generală 
a „Reuniunei învățătorilora români să- 
lăgianl, se va ține la 3 Iuniu st. n. (a 
treia cj' de Rosalii) în comuna Hotoanu.

ILuVicruLlnă. ele mână.
Apropiindu-se timpulu feriiloru 

de veră, care este celu mai po
trivită pentru învățătorii noștri spre 
a pute lua parte la cursuri spe
ciale pentru învățarea lucrului de 
mână, seu a industriei de casă, ve- 
demu cu plăcere, că între învăță
torii noștri, s’a și pornită o miș
care în direcțiunea acesta, precum 
dovedescă următorele renduri, ce 
ni-sej trimită spre publicare și a- 
supra cărora atragemă atențiunea 
celoră competențl:

Reuniunea învățătoriloră români din 
districtulă ală X-lea, Brașovă, conscie 
de chiămarea ei și a învățătorimei po
porale, a arătat cel mai viu interes precum 
față cu tote cestiunile educațiunei și în
vățământului publica, așa și față cu por
nirile binefăoătore în ceea ce privesce 
noula obiecta de învățământă și de edu- 
cațiune, adecă lucrulă de mână, aducând 
în privința aoâsta anumite hotărîrl. 
Anume în adunarea generală din 3 (16) 
Febr. a. tr. se hotărîse a se înainta la 
Prea Veu. Gonsistoriu o rugare, pentru 
ca acesta să dispună a se înființa cur
suri de veră pentru instruirea ndstră, a 
învățătorilora, în lucrula de mână, și 
pentru a Introduce acesta obiecta în 
rândulă celorlalte obiecte de învățământ 

I

Acestă hotărîre s’a și dusă în deplinire 
din partea comitetului, după cum ne-am 
convinsă din raportulă acestuia.

In adunarea generală a aceleiași re
uniuni din Septemvre a. tr. învățătorii 
s’au îndatorata a se interesa mai de-a- 
prâpe de lucrulă de mână, și în înțele- 
sulă acesta soimă, că s'au luată hotă- 
rîrl și din partea altoră reuniuni învăță- 
torescl.

Pe când se facă acestea în diferite 
părți între învățători, pe atunci suntem 
surprinși forte plăcută prin hotărîrile 
consistoriului și sinodului nostru archi- 
diecesană din Sibiiu, în urma cărora lu
crulă de mână este introdusă în semi- 
nariu încă din tomna anului trecută și 
chiar în 4il0le acestea se constată din 
partea acelorași organe, cumcă cele ce 
s’au făcută, bine și cu bune resultate 
s’au făcută, așa că în asta privință tre- 
bue să fimă cu recunoscință față cu fo
rurile nâstre supreme școlare pentru pă-

I

Esamene la sate.
Mare laudă ne sosesce despre învă- 

țătorulă Emanoilu Moceanu din Almașulu- 
mare (comitatulfi Clușiuluij despre care 
ni-se scrie, că în tote privințele e ună 
brava învățătoră, cu multă tragere de 
inimă față cu poporulă nostru și cu mare 
râvnă pentru deșteptarea și luminarea 
lui, ceea ce a dovedit’o în toți anii cu 
ocasiunea esameneloră, cari esamene au 
arătata una sporiu peste așteptare îmbu- 
curătora, âr câta pentru esamenula din 
anula aoesta âtă ce ni-se scrie:

Esamenula la șcâla rom. gr.-cat. din 
Almașula-mare s’a ținută Duminecă în 18 
Maiu n. c„ sub presidiulă d-lui protopopă 
B. Poruță, fiinda de față d-lă Floriană 

Petrană și ună publică numărosă, întf-e 
care unii și de prin comunele vecine.

La intrarea d-lui președinte în șcâlă, 
elevii numai decâtă au cântată „Dom- 
nulă directoră aicea vine“, apoi „împă
rate cerescă11 și rugăciunea Domnului. 
Urma apoi esaminarea din obiectele pres
crise după programă, anume mai întâiu 
„religiunea și morola“, apoi celelalte 
studii, cântându-se după fiă-care obiectă 
de învățământă câte-o poesiă bine aco
modată.

Atâtă întrebările, câtă și răspunsu
rile erau tare precise și școlarii răspun
deau cu claritate și vioiciune de totă 
mare, așa că poporulă de față era forte 
mișcată și atrasă, ba la declamarea, cu 
deosebire a poesiei „Trei copile de’m- 
părată“, pe fețele femeiloră se vedeau 
lacreml de bucuriă.

Esamenula s’a terminată cu cântarea 
unoră poesii bine alese și rostirea unei 
vorbiri acomodate din partea d-lui coo- 
peratoră din locă, prin care îndemnă 
atâtă pe poporă, câtă și pe școlari la 
învățătură. Er d-lui învățătură Emanoilă 
Moceanu îi mulțumi pentru zelulă și pro- 
gresulă arătată. Dealtmintrelea acestă 
învățătoră, fiindă și bună cântăreță, a 
introdusă în biserica de aici încă înainte 
de asta cu vre-o 16 ani ună corii de cân
tări Bisericești, care pote servi de modelă 
pe valea Almașului.— Să trăâscă!

Unu asistenta.

Despre esamenula cu elevii dela 
școla română gr. c. din Casonulu mare, 
protopopiatulă Trei-scaune, ni-se scrie, 
că s’a ținută în 14. Maiu n. c. sub pre
sidiulă d-lui protopopă Ioană Șiolnai. 
La esamenă a fostă de față întregulă 
senată școlastică dimpreună cu mai mulțl 
ascultători. Resultatulă esamenului a fostă 
îmbucurătoră, și-i servesce spre onâre 
vrednicului nostru învățătoră Ioană Mar- 
cușiu.

La finea esamenului atâtă d-lă pro
topopă, câtă și d-lă Ștefană Șiandoră, 
președintele scaunului școlastică și pa- 
rochă locală, au ținută câte-o vorbire 
fârte acomodată și instructivă, după cari 
urma împărțirea premiiloră în cărți de 
rugăciuni, cari s’au dată școlariloră celoră 
mai buni și mai sîrguincioșl.

Istoricule
Bisericei române gr. or. din orașulu Aradu, 
cu hramul"} S.-lui Ioană Botezătorulă, și 
genealogia JEpiscopiloru și administratori- 

loru eparchiali din diecesa Aradului.
Cea dintâi biserică română din Aradă, 

consânțită S-lui Ioană Botezătorulă, s’a 
zidită, după cum spune tradițiunea, încă 
pe timpulă regelui Ungariei Matia Cor- 
vinulă, pe loculă, unde stă astădl „Li- 

ceulă“, care locă se ținea de cetatea 
Aradului. Biserica acesta era mică, în 
forma unei mănăstiri. Biserica oea mare, 
ce s’a dărîmată la an. 1861, fu edificată 
peste cea mică, așa că în biserica cea 
mică se făcea servițiulă divină, în timpă 
ce pe dinafară se lucra la biserica cea 
mare, care numai după ce fu terminată, 
se dărîmâ biserica cea mică din lăun- 
trulă ei, scoțându-se din ea icânele și 
alte părți trebuinciose, ca d. es. Tâmpla 
(iconostasulă,) care se află astăcjl în bi
serica română gr. or. din Comlăușă și care 
fu cumpărată în an. 1865 dela Episco- 
pulă Ivaclcoviciu. Acestă Tâmplă re- 
presentă o sculptură bătrână de pe tim
pulă lui Matia Corvinulă, e lucrată în stilă 
bizantină și-și ține și astăcjl colărea cea 
fină.

După-ce, cam pe la an. 1687, Turcii 
fură scoși din părțile Ungariei, în care 
se încuibaseră timpă de peste 160 de 
ani, și după, ce s’a regulată Eparchia 
gr. or. ort. în regatulă Ungariei, biserica 
S.-lui Ioană Botezătorulă din Aradă a 
devenită în decursulă timpului și biserică 
episcopâscă.

Celă dintâi Episcopă ală Aradului 
a fostă:

Isaia Biacoviti, bărbată vrednică și 
învățată, carele a fostă înfrumsețată de 
poporă cu numirea de: „înțeleptulă“. 
Acesta a întreprinsă multe călătorii pe 
la Viena la curtea împărătâseă pentru 
întărirea drepturiloră bisericei ortodoxe 
în regatulă Ungariei.

Acestă Episcopă ală Aradului, după 
mortea patriarchului sârbescă Arseniu ală 
IlI-lea CsernovicI, întâmplată la an. 1706, 
fu alesă de Archiepiscopă și Metropolită 
și astfelă a trecută de aicea în părțile 
Syrmiului, în mănăstirea Crusedol, unde 
era pe timpulă acela residența Metropo- 
litului ortodoxă ală Ungariei.

Ală 2-lea Episcopă ală Aradului a 
fostă Ivanichie Martinoviti. Elă a venită 
la Aradă în an. 1710 și a trăită pănă 
la 1719. După dânsulă a urmată:

Ală 3-lea Episcopă ală Aradului, So- 
froniu Rovaniceanu, care a răposată la an. 
1727 și împreună cu:

Ală 4-lea Episcopă ală Aradului, 
Vichentie loanoviti, a fostă înmormântată 
în biserica cea mică, âr după ce s’a ri- 
dită biserica cea mare, osemintele loră 
s’au strămutată din loculă, în care s’au 
odihnită pănă atunci, îmormântându-se 
înaintea ușiloră împărătesc! ale bisericei 
celei nouă, după cum se vede acesta 
din inscripția scobită în petra de mar
moră, ce și astăcjl stă răcjimată de pă- 
retele de cătră mâcjă-cji ală bisericei sâr- 
bescl din Aradă. — La an. 1731 Epis- 
copulă Vichentie IoanovicI fu alesă 
Archiepiscopă și Metropolită, mutându- 
se la Belgradulă Serbiei, căci acolo era

ca o brăscă. „încă totă eu să ajută al
tora?! Șl-apoi ce să dau eu muncitori- 
loră mei de mâncare peste nopte?!

Artaban cam strîmbâ din nașă, dâr 
4ise numai decâtă rî4endă:

„Mâncați pietri și beți nori!"
„Vai, omule afurisită", murmură As

modeus cătrănită, „dâr nu scii tu, că 
nouă ne trebue cărbuni aprinși și uleu 
fierbinte ?“

„Acolo suntă cărbunarii în pădure. 
Ei potă să dea destui cărbuni pentru 
argații tăi, âr uleiu fierbinte veți putâ 
bea, dâcă veți merge acasă. Bine o fi 
așa?!"

„Dâcă nu pâte fi altfelă..!" murmură 
draculă.

„Dâr pe mâne diminâță podulă să 
fiă gata. Ai au4ită ? Tu apoi să te pui 
în capătulă celalaltă ală podului, âr noi 
din capătulă de dinedee vomă da vântă 
sufletului oe ți-l’amă făgăduită; tu să’lă 
prin4l și să’lă duci unde vei vrâ", 4^80 
Artaban.

„Și într’adevără așa va fi?" întrebă 
o’o privire bănuitâre draculă, „căci de 
n'o fi așa cum ai 4i8°, dâcă mă vei în
șela, să scii, că așa o să svântură podulă 
ăla, ca și cum ar fi făcută din pene."

Țl-o spună pe cuventulă meu de 
craiu", răspunse Artaban, „că mâne di
minâță vei avâ sufletulă, pe care ți-l’am 
făgăduită."

❖ *

Colo ’ndepărtata vale totă noptea 
s’au4i ună vuetă, ună sgomotă, ca și când 
ună viforă grozavă ar culca la pământă 
stejarii de vâcuri, ca și când o grindină 
dâsă și mare ar snopi sămănăturile, tâtă 
nâptea se audiră cobirî și țipete de corbi 
croncănitorl; urlete de căpăi sălbatici se 
înălțau în văzduhă ca valuri rotitore de 
furtuni și de-alungulă stradeloră ora
șului craiului Artaban umblau ca tur
bate dihănii de multe feliurî. Intregă 
orașulă se ruga, preoții purtau cu ei 
apă sfințită și veghiau ca nu cumva să 
se întâmple vre-o primejdia.

Cărbunarii din păduri fugiseră în 
orașă și cu tote acestea mii de flăcări 
se înălțau spre bolta tăriei dintre arborii 
de vâcuri din valea, unde Asmodeus îșl 
începuse munca.

In 4iua următore o mulțime de po
poră ducea ună sufletă sfințită închisă 
într’ună saoă să’lă dea lui Asmodeus, 
care aștepta de cealaltă parte a podului. 
Când erau aprâpe de podă, draculă 

începu a sforăi și a vărsa din gură pară, 
âr din ochi schintei, ce se împrăștiau 
pe deasupra poporului.

Și cum sta așteptându-șl prada, câțiva 
ostași desfăcură saculă și âtă că din elă 
sări ună zăvodă albă și mare, care ur- 
cându-se pe podă fugi spre Asmodeus.

Draculă îșl lovi fața cu palma când 
văfiu că ârășl a rămasă păcălită. Sări 
numai decâtă de pe marginea podului și 
rupândă o stâncă uriașă, grăbi cu ea 
3pre podă să’lă facă fărîme.

Artaban însă se îngriji de tâte, 
Dinaintea podului așe4â o mulțime de 
preoți cu prapori bisericescl ca să sfin- 
țâscă podulă.

Draculă nu putea să se uite la ce
remonia acâsta, ci se repe4i pe vârfulă 
unui munte și de aici privi încă-odată 
îndărătă. Răpi însă o vacă ce păscea 
acolo și prin4ându-se de coda ei se aruncă 
dimpreună cu ea într’o prăpastia.

De atunci nimănui nu i-s’amai arătată 
Asmodeus în nici ună chipă, căci po
veste este totulă și de poveste a rămasă 
și podulă, care pănă'n 4iua de acU 80 
numesce: „podulă dracului păcălită." 

(Din nemțesce.) II. 
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pe timpulă acela reședința Metropolitană, 
fiindă partea Serbiei pănă la rîulă Mo
rava sub stăpânirea împărăției nostre. 
După Vichentie IoanovicI urmă:

Ala 5-lea Episcopă ala Aradului, 
Isaia Antonov ici, oare în urma morții pa- 
triarchului Arsenic ala IV-lea de Schaha- 
bert, în anulă 1749 lu alesă la Car- 
lovetz de archiepiscopă și metropolită și 
în acâstă calitate călători la Viena Bpre 
a aduce datornica sa mulțămire împără
tesei Maria Theresia pentru întărirea lui 
pe scaunulă metropolitană. Răposândă 
însă acolo, osămintele lui s’au adusă pănă 
la Buda și s’au îmormentată în biserica 
sârbâscă, care era în partea orașului, 
ce se numesce „Tabanu. La an. 1751, în 
(Jiua de 1 Septemvre, când se începe 
anulă nou bisericescă (indictulă) și se 
face pomenirea S-lui Simeonă Stâlpni- 
culă, fu hirotonită de Arohiereu din par
tea metropolitului Pavelă NenadovicI:

Ală 6-lea Episcopă ală Aradului, 
Sinesie IoanovicI, care fu unulă dintre cei 
mai eminențî erarchl între episcopii Ara
dului. Elă a apărată cu multă zelă și 
ou multă bărbățiă, ca ună adevărată 
ostașă ală lui Christosă, biserica sa cea 
atacată de străini. Elă a dusă o vieță 
aspră, ținendu-se strînsă de regulele că- 
lugărescl; a compusă unele cărți biseri- 
cescl în limba slovenă și le-a tipărită în 
tipografia din Rîmnică; a zidită reșe
dința și biserica în suburbiulă „Gaiu“ 
pe care întru amintirea cailei, în care a 
fostă hirotonită de archiereu, a consân- 
țit’o S-lui Simionă Stâlpniculă. Lăsând 
după sine pomenire plină de binecuvântări, 
precum din partea preoțiloră, așa și a 
tuturoră credincioșiloră din eparchia 
Aradului, a răposată în Domnulă la 
anulă 1768, și a fostă îmormentată în 
biserica din „Gaiu“ cjidită de dânsulă.

Ală 7-lea Episcopă ală Aradului 
urmă Pahomie Chegevicl la anulă 1770. 
Deia densulă se mai păstreză la Epis
copia „Trichinau și „Dichina“ de ar
gintă, care se întrebuințâză când celebreză 
Arohiereulă servițiulă divină. Murindă 
Pahomie la aD*.  1783 și îngropându-se și 
elă în biserica din „Gaiu“, urmă în lo
cuia lui:

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 102 
aid „Gaz. Trans.“ din anulă curentă.

Ală 8-lea Episcopă ală Aradului, 
Petru Petrovicl, care însă curândă s’a 
mutată de ăicl la Episcopatulă Timișd- 
rei. Astfeliu veni la an. 1786:

Ală 9-lea Episcodă ală Aradului, 
Pavela Avacomuvici. Elă a păstorită epar
chia pănă la an. 1815. In cailele lui s’a 
cjidită biserica cea mare, care s’a dărî- 
mată la an. 1861.

După mortea Episcopului Pavelă 
AvacomuvicI, care încă a fostă înmor
mântată în biserica din „Gaiuu, urma ca 
administratoră Moise Manuilovici, archi- 
mandritulă mănăstirei Hodoș (Bodrog) 
la an. 1816. Totă în anulă acesta a ur
mată ca administratoră Procopiu Bolicl, 
archimandritulă Racovațiului, âr la an. 
1819 & venită ca Administratoră ală Epar- 
chiei Aradului losifu Putnicu, sub care 
s’a deschisă cursulu teologică la an. 1822. 
Pănă la an. 1829 n’au fostă în Aradă 
EpiscopI, ci numai administratori, er la 
an. 1829 s’a denumită celă dintâi de na
țiunea ndstră:

Ală 10-lea Episcopă ală Aradului, 
Nestorii IoanovicI, archimandritulă Bez- 
dinului, de nascere din Brașovă. Acesta 
însă după ună ană a răposată. Dela 1830 
erășl a devenită administratoră losifu 
Putnică. Din 1831 pănă în 1835, 25 Mar
tie, a administrată Eparchia Aradului 
Maxim Manuilovici, Episcopulă Verșe- 
țului; sub dânsulă s’a escată Unirea în 
comitatulă Aradului din motivă, precum 
se vorbea pe atunci, că Eparchia pe 
timpulă acela nu avea Episcopă.

Ală 11-lea Episcopă ală Aradului 
urmă la 1835, Martie 25, în persona lui 
Gerasimu Bațiă, născută în comitatulă 
Bihorului și fostă profesoră de teologiă 
în Aradă. Gerasimă Rațiă a condusă 
trebile Eparchiei pănă la 1850. Sub Epis
copia lui au devenită biserica S-lui Ioană 
Botezătorulă la au. 1847 în Dumineca 
Samarinencei, ce oade după Paști — cu

rată româuescă, căci pănă atunci în 
strana dreptă se cânta sârbesce, er în 
strana stângă românesce. Precum bine 
îmi aducă aminte, Ioană Popoviciu 
a purtată prccesulă cu Sârbii și dobân- 
dindă Românii biserica, Ioană Popoviciu, 
fiind-că a î.ivâțată și Teologia în Aradă, 
elă a câ) bată mai întâiu în strana drâptă 
române? e. — Atâtă Nestoră Ivanoviciu, 
câtă și Gerasimă Rațiă au fostă îmor- 
mântațl în biserica cea dârîmată la an. 
1861, er cu ocasiunea dârîmărei s’au 
mutată osămintele loră în biserica din 
Gaiu.

După mârtea Episcopului Rațiă, a 
urmată ca administratoră în Eparchia 
Aradului Patriciu Popescu, născută în 
Bata din Banată. Sub elă s’a cumpă
rată reședința episcopescă, ce servesce 
astădl de lăcașă episcopescă și care s’a 
cumpărată dela ună teslariu cu 10,000 fi. 
Patriciu Popescu a fostă strămutată ca 
Archimandrită la Mănăstirea Gergedeg 
în Syrmiu. La an. 1853 a urmată:

Ală 12-lea Episcopă ală Aradului, 
Procopiu Ivacicovid, fostă Arohimandrită 
în Mănăstirea Crusedol. Pe timpulă 
Episcopiei lui, la an. 1863, s’a cjidită 
biserica catedrală de astăcjl, cea română 
gr. or. ortodoxă, cu două turnuri. Elă a 
fostă ună Archiereu bună. Fiindă însă 
alesă la an. 1873 ca Archiepiscopă și 
Metropolită ală Româniloră gr. or. din 
Ardeală și Ungaria, s’a mutată la Sibiiu, 
âr la 2 ani după aceea fu alesă Patriarchă 
și Metropolită sârbescă în Carlovetz. 
După elă fu. alesă :

Ală 13-lea Episcopă ală Aradului, 
Mironu Romanulu, părintele Archiepis
copă și Metropolită de astăcjl, care însă 
după 9 luni, fiindă alesă la an. 1875 ca 
Metropolită, părăsi tronulă episcopescă 
ală Aradului, urmândă în locuia său:

Ală 14-lea Episcopă ală Aradului. 
Anume în an. 1875, Sinodulă eparchială 
Aradană, convocată pe 2 Februariu, a 
alesă de Episcopă în ședința sa din 3 
Februariu pe protopresbiterulă din Zer- 
nescl Ioanu Mețianu, pe care Maiestatea 
sa Franciscă Iosifă l’a întărită în 23 
Martie. Sub dânsulă s’a cjidith edifioiulă 
șcdlei de Teologiă și Pedagogiă, sub 
dânsulă s’a înființată Alumneulă, în care 
se provădă pedagogii săraci cu viptă și 
cortelă. Dânsulă a înființată Tipografia 
diecesană; dânsulă a renovată și mărită 
reședința episcopescă ; la an. 1884 a ridi
cată Seminariulă celă pomposă, la care 
au contribuită bisericile gr. or. și popo
rală din Eparchia Aradană oare cu 
câtă s’a îndurată. La anulă 1886 totă 
sub Episcopulă actuală, pe lângă bise
rica Catedrală, în partea stângă a bise- 
ricei s’a mai ridicată o casă între 
trei ulițl, cu ună etagiu, totă pentru fo- 
losulă Eparchiei. Sub elă s’a înființată 
fondulă de pensiune ală preoțiloră și 
s’au făcută și alte multe lucruri frumose 
pentru binele și înaintarea poporului 
nostru și se voră mai face încă decă 
bunulă Dumnezeu ’i va dărui vieță lungă 
și sănătate.

Unu preoții veterană gr. or. din die- 
cesa Aradului.

TELEBGAMELE .GAZ. TRANS."
(Serviciuliî de coreap. biuroului din Pesta.)

Berlinu, 24 Maiu. Ambasado- 
rulă rusii Șuvaloff visiteză încu- 
rându pe prințulă Bismarck. — 
In partida liberală se înăspresc!! 
contrastele.

Pojuntf, 24 Maiu. Ac|i plecă în 
Bulgaria transportulă de ună mi- 
lionu de cartușe (patrăne) făcute 
la însărcinarea guvernului bulgară 
în fabrica de cartușe de aci.

ZST ecrolog'ia...
Jalnica soțiă Otilia, fiicele Elvira și 

Stelina mamă, socru, frați, soră, cumnațl, 
unchi și nepoți, cu profundă durere 
anunță perderea prea iubitului loră soță, 
tată, fiiu, ginere, cumnată, nepotă și 
unchiu Nicolae N. Bidu, comerciantă, 
încetată diu viâță Vineri la drele 8 sâra în 

etate de 46 ani. Rămășițele pământesc! ale 
repausatului se voră ridica Duminecă 13 
(25) Maiu la drele 4 d. a. din casa pro- 
priă, Strada nouă de susă, și se voră 
depune spre odihnă eternă în cimiteriulă 
Bisericei române din Groveră.

Brașovu, 12 (24) Maiu 1890.
Fiă-i țărîna ușdră și memoria bine

cuvântată !

Caracterului)
Formarea caracterului.

I. Influință familiei.

Posjțiunea femeii, care la Greci 
nu era mai multă decâtă o sclavă, 
s’a schimbată ac|I. In vechime 
femeia era legată de casă și ac
tivitatea ei era restrînsă numai 
la lucrurile casii. Bărbatulă mun- 
cia și agonisia, femeia avea se 
pbrte economia casii, mai alesă 
decă avea copii. E admirabilă 
observația lui Cicero : Bărbatulă 
trebue se supărte frigă și căldură, 
călătorii și osteneli în pace și’n 
răsboiu, femeia nefiindă destoinică 
pentru astfelă de greutăți, trebue 
să’ngrijescă dc trebile casii... Ni- 
suințele, d’a face pe femeiă egală 
cu bărbatulă, nu potă fi mai as
pru condamnate decâtă prin aceste 
vorbe. Femeia e a casii și e unulă 
din cele mai rele semne ale tim
pului nostru, că ea se înstreineză 
atâtă de multă de adevărata ei 
chemare. ’ Nu arare-ori fetele nu 
cruță nimică, ci chelțuescă totă 
pentru gătela loră. Er decă se 
mărită, nu sciu nici să ferbă, nici 
să căse, nici nu suntă obicinuite 
cu ordinea și curățenia, — și vai 
apoi de casă, când bărbatulă, în
suși necoptă încă la minte și fără 
cumpătă, fuge de casă și se aruncă 
în brațele beției și altoră păcate, 
nimicindu-i-se prin acesta în cele 
din urmă casa.

Tata fiindă nevoită să lipsescă 
desă de acasă, mama are influință 
hotărîtore asupra copiiloră și nu
mai îngrijindă de ei și de casă 
își împlinesce adevărata ei che
mare. Numai ea dă crescere umană 
prin iubirea ei nemărginită și prin 
cunăscerea sufletului copilului. 
Numai ea păte să pătruncfă sim
țirile cele mai adânci și mai se
crete ale copiiloră, cu ună cuvântă 
numai ea pote influință cu inima 
asupra inimei, cum nu păte nici 
celă mai bună învățătoră; câte ună 
învățător influințeză nu-i vorbă asu
pra capului. Dernu capulu, adecă age
rimea minții face pe omu, ci inima 
ori ființa morală, caracterulu.

Iubirea mamei e sărbătorită 
de poeți ca cea mai frumăsă tră
sură a inimei omenesc!... Se păte 
numi iubirea mamei: provedința 
vicțibilă a genului nostru, atâtă 
de neîntreruptă și a-totă-stăpâni- 
tăre e influință ei, și profetulă 
asemănă iubirea mamei cu iubirea 
lui Dumne4eu. Iubirea mamei în
cepe cu multă înainte de nasce- 
rea copilului și dureză tătă vieța. 
Chiar și când copil s’au dusă în 
lumea largă să’șl va4ă de traiulă 
lor, în timpuri derăstriște se întorcă 
cătră mamă, decă nu ca să’i ceră 
sfată, der celă puțină ca să’i mân- 
găe. Cugetele curate și învățătu
rile bune, ce s’au sădită în inima 
copiiloră, aducă rode încă multă 
timpă după mortea ei, și decă 
după mărtea ei n’a rămasă decâtă 
numai amintirea ei, copiii i-se ri
dică ca s’o binecuvinte.

Se pâte 4ice> că fericirea ori 
nefericirea, lumina ori întunere- 
culă, progresulă ori regresulă lumii 
atârnă în mare parte de lucrarea 
casnică a femeii. Emerson 4ice> 
că influință femeiloră cu inima 

nobilă e destulă măsură pentru 
starea culturală a unui poporă. 
In copilă are mama așa 4ic®ndă 
posteritatea în păla sa, și ceea 
ce va ajunge copilulă, atârnă mai 
multă de ea, care dă cea dintâiu 
crescere. De aceea d-na Campau, 
fiindă întrebată de Napoleonu, că 
ce le lipsesce Francesiloră, a răs
punsă cu dreptă cuvântă: „mame“ 
le lipsescă, și poetulă Gretry des
crie pe o bună mamă ca pe o 
„lucrare măestră a naturei.“

EDUCAȚIUHE.
Reproducemă cuprinsulă următâreloră lu

crări, ce ni-s’au trimisă spre pubEcare:

Pedepsirea școlariloru. Bine 
ar fi, decă părinții ară sci cresce 
pe copiii loră așa, ca învățătorulă 
nici-odată să nu fiă silită a-i pe
depsi ; bine ar fi, decă părinții prin 
cuvinte și prin fapte ară sci în
drepta pe copiii loră pe calea cea 
sfântă și dreptă a vieței așa, ca 
aceștia, eșindă din casa părintescă, 
să nu se mai poticnescă, ci mereu- 
mereu să mergă înainte pe calea 
arătată de călăuzii loră, cari suntă 
învățătorii!

— Ei, der nu este așa. Copiii 
noștri prea adeseori chiar din ca
sele țărănesc! ale părințiloră loră 
esă poticnindu-se, pentru-că pă
rinții nu i-au sciută îndrepta pe 
calea dreptă a vieței, ori chiar 
decă i-au și îndreptată, nu trebue 
însă să uitămă, că acestă fericită 
cale este încunj urată cu mii și mii 
de trandafiri spinoși, ale cărora 
frumăse rose îi ademenescă pe 
micii copilași și-i facă a se abate 
din calea loră.

Invățătorulă, căruia i-s’a în
credințată crescerea și îngrijirea 
copiiloră după eșirea loră din casa 
părintescă, trebue în acestă casă 
să pășescă la mijlocă și să spună 
copiiloră: „băeți, ține-ți-vă calea 
și nu vă întindeți la trandafiri, 
căci vă înghimpă!^ Decă însă pă
rinții nu l’au învățată pe copilă 
de mică, ca să asculte de spusa 
mai mariloră săi, învățătorulă bună 
va căuta mijlăcele de lipsă pentru 
a-lă face pe copilă ca să asculte, 
și decă alte mijlăce mai blânde 
nu ajută, va recurge la pedepsă. 
Tătă fapta rea este o greșelă, er 
învățătorulă trebue să facă pe co
pilă ca să scie și să simtă, că 
greșela făcută aduce după sine 
pedepsă.

Cu privire la pedepsirea co
piiloră , înțeleptulă Solomonă a 
4isă: „Nu înceta a certa prunculă, 
că pentru-că îlă vei bate cu nu
iaua nu va muri; că tu-lă vei bate 
pe elă cu nuiaua și sufletulu lui 
dela morte îlă vei mântui. “

Așa s’a esprimată Solomonă, 
celă mai înțeleptă rege de odi- 
niără, și din cuvintele lui reese, 
că pentru copii de multe-ori este 
de lipsă pedepsă, căci ei nu suntă 
stăpâniți de judecată, ci de sen- 
sualitate.

Pentru ca însă învățătorulă să 
potă aplica pedepsă amăsurată 
scopului pedagogică, trebue să 
cunăscă bine natura copiiloră, căci 
de multe-ori o dojană blândă, o 
singură privire aspră influințeză 
asupra unora mai multă, decum 
influințeză o pedepsă aspră asupra 
altora.

La tătă întâmplarea, înainte 
de a proba cu pedepse mai aspre, 
învățătorulă trebue să încerce a 

j îndrepta pe copilă prin pedepse 
mai blânde și morale. Astfeliu 
d. e. școlarului puțină atentă i-se 
dă ună astfeliu de locă, ca pu
rurea să se afle în ochii învăță
torului ; pe școlarulă neastâmpă
rată îlă punemă lângă unulă blând,
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dela celă leneșă așteptămă tot- 
deuna se răspundă totă lecțiunea 
și’i critisămă scrisârea; pe cleve
titori îi desprețuimă, desaprobân- 
du-le clevetele prin o privire se- 
riosă; mincinosului nu-i dămă cre- 
4ementă decâtu cu martori buni. 
A pune pe copilulă vinovată în- 
tr’ună scaună separată, numită 
scaună de pedepsă, încă este bine, 
căci prin asta se rușineză, etc. etc.

Acest soiu de pedepse se aplică 
mai alesă la școlari de aceia, cari 
dela natură suntă simțitori, buni 
și ascultători; numai după-ce a- 
cestea nu ajută, se pâte recurge 
și la pedepse mai aspre, corporale.

Pentru-ca pedepsirea școlarului 
să aibă urmări bune, învețătorulă 
trebue sS observe strînsu mai a- 
lesă următdrele regule:

1) Ori-ce pedepsă trebue să 
fiă acomodată greșelei și naturei 
copilului, adecă se fiă dreptă și 
imparțială. învețătorulă are să 
fiă judecătoră, se se informeze 
bine despre starea adevărată a lu
crului, se cerceteze și se se con- j 
vingă prin martori și numai după 
aceea să aplice pedepsa.

2) învețătorulă în timpulă pe
depsire! se fiă liniștită și cumpă
tată ; să nu arate măniă, invidiă1 
și nici ună feliu de patimă, căci 
în acestă casă școlarulă ar con
sidera pedepsa ca resbunare și 
prin asta scopulă e perdută.

3) Pedepsa dictată să O ducă Germania, la anumite locuri și dile, li- 
turgii solemne împreunate cu indulgințe 
(absolvărl, daslegărl de păcate) mai mari 
seu mai mici. La asemenea serviții divine,

*) După jargonulă poporului bănățianu cu- 
ventulă „nedee" se esprima „năgeie".

Țig amdu advncalUl!
N& veți cruci, vă veți mira, când 

voi spune, că și Țiganulă a ajunsă să 
fiă advocată. Ecă așa, nu-i glumă. Să 
v’o spună cum:

Jupânulă Hănț s’a dusă la târgă în
orașulă lui Pagubă. Drumulă pănă la 
orașă era lungă, forte lungă. Pe drumă 
i-s’a gătată mâncarea și-lă apucă peju
pânulă Honț o fâme îndrăcită. Ce să se 
facă? Intra într’o cârciumă din marginea 
drumului de țeră și-i ceru cârciumarului 
să’i dea ceva de mâncare, der pe cre
dință. Omă bună la sufletă, cârciuma- 
rulă i-a și dată câteva ouă fierte și o 
bucată de pâne.

După ce mânca ouăle, jupânulă H6nț 
dă să plătescă, Ei, der părăluțe ca ’n 
palmă.

„Nu’i nimică44, (fise cârciumarulă, „c 
să’ml plătescl d-ta, jupâne, când vei sosi 
îndărătă dela târgă.44

— „Ghine, vecine, dau io omenesce- 
la d-ta bani14, și se cam mai duse jupâ
nulă Honț.

Der săra să trecă totă pe acelă 
drumă? Dămne păzesce! Elă ocoli 
cârciuma și trecură câțiva ani fără de-a se 
mai gândi, că cârciumarulă i-a dată ouă 
pe credință.

într’o efi se pomeni jupânulă Honț 
cu esecutorulă după capă. Ce-i încoce, ce’i 
încolo, Sasulă trebuia să plătescă o bună 
sumuliță de bani,’ căci cârciumarulă dicea 
că ou ouăle lui, de oâțlva ani ar fi câști
gată o avere întregă.

Honț nu vrea să plătescă, cârciu
marulă nu vrea să intre la învoială, hai 
der la pâră.

Ei, der ați mai văzută d-vâstră pâră 
fără advocată?

Țiua pertractărei sosia și Honț încă 
nu’șl căpătase advocată. A rugată Sa
sulă o sumedeniă de omenlsă’lăa aper& 
der nimeni nu i-s’a îmbiată, afară deCio- 
roiolă Minciună.

Cesulă de pertractare sosi și Ți-

j venia poporă de tdte laturile și din mare 
1 depărtare, oale de multe dile și săptă-

în deplinire cu tâtă punctualitatea 
și se nu se lase a fi muiatu prin 
nici o i’ugare, prin nici o între- 
venire ori alte împrejurări. Aici 
trebue să se întâmple ca și la 
bble: decă medicina este de lipsă, mâni, cu lithiă seu procesiune, pentru 
o folosimă la ori ce casu, chiar, îndulgințele pețiose. 
și iară voia celui ce sufere.

Ținuta învățătorului după pe
depsirea școlarului e de fdrte mare 
însemnătate. Precum mediculu 
bunu nu părăsesce pe bolnavu 
după ce i-a prescrisă medicina, ci 
așteptă se vedă ce efectu are me
dicina, tocmai așa nici învețăto- 
rulu nu trebue se 
dere pe ce-lu ce Pa pedepsită, 
trebue se 
nea ce a făcută pedepsa asupra 
școlarului 
ca aceea

percjă din ve
ci 

observe bine impresiu- 

și așa se se întocmescâ, 
se aibă ca urmare în-

dreptarea copilului.
Mai departe ținuta învățăto

rului după pedepsă are să fiă li
niștită și seriăsă, care pe încetulă 
trebue să se prefacă erășl în 
amicabilă, der nici decum astfelă, 
ca și cum învățătorului i-ar păre 
rău, că l’a pedepsită pe copilă.

De bătăi dure, cum ar fi păl- 
mile peste față, tragerea de pără 
și de urechi etc. trebue să ne fe- 
rimă ca de focă; asemenea trebue 
să ne ferimă de espresiunl necu- 
viincibse, ca: tempitule, măgarule, 
ticălosule etc., căci din gura în
vățătorului numai cuvinte bune 
trebue seseaucță: „Dinguraomu- 
lui bună vorbă de rău nu ese“.

Hidigîi.
Nicolau Popă.

Nedeele.
In Nr. 34 dela 5 (17) Maiu ală 

„Luminătorului14, d-lu Dr. Georgiu 
Popa publică sub titlulă de mai 
susă următorulă articulă:

La bătrâna Romă, patricii și agri- 
oultorii trăiau pe câmpia din jurii, nu 
în cetate. Der totă a noua di, „nona dies11, 
veniau în cetate, ca să asculte edictele 
dela pretori și dela edili, și alte publi- 
cațiunl seu vești politice, militare, econo
mice scl. spre instruirea propriă și spre 
orientare în afacerile obveniențl. Emi
teau, mai alesă edilii, multe edicte, nu 
numai la începutulă oficiului loră, fără 
și sub durata acestuia, întru a regula 

adunările publice, comerciulă, relațiunile 
sanitare scl.

Se aduna multă poporă, se făceau 
vinderi și cumpărări, ună târgă după tâte 
formele. Atunci, pentru a esprima târgă 
în limba latină, s’a luată „nona dies“, și 
de aici s’a formată „nundinae11, cu plu- 
rală; singulară nu are, și este logică 
așa, de ore-ce însemnă ună ciclu de mai 
multe cple, adecă de nouă. Acum, din 
târgă, seu „nundinae14, pe regule cunos
cute de prefacere și elisiune, s’au născută 

încă n’au sin- 
însemnă adu- 

aici vorbimă

I

I

ale nostre „nedee44,*  *) cari 
gulară, numai plurală, și 
nare multă de poporă.

Se spunemă însă, că
de date istorioe și de fapte positive, der
nu de acele nedee, ce se cunoscă din 
mitologia poporului, apoi că decă Slavii 
au luată dela noi instituțiunea și cuvân
tulă nedee, ca multe altele, nu trebue să 
ne lăpădămă de ale nostre, când le ve- 
demă răspândindu-se la străini; amă fostă 
mai vechiu poporă de cultură, și deci, 
de unde aveau se ia, decă nu dela noi!

Dâr de unde nedeele, au devenită 
sinonimă cu „ruga?44 Aici avemă date în 
abundanță și clare, din <?Yulă mediu, la 
istoria comerciului, a cambieloră, și mai 

I vîrtosă la desvoltarea instituțiuniloră ca
nonice. Vomă spune în scurtă.

La începută, era puțină siguritate 
' pe drumuri, ba mai nici drumuri, și 
târgurile încetaseră seu se reduseseră 

• fdrte. Atunci biserica, care primise 
asupra sa, a continua cultura, de unde 
8’a întreruptă, a introdusă, mai alesă în

I

I

------o—r„_ ----- Prin poporă, se 
luară comercianții, cu negoțele loră, 
sperândă securitate mai mutlă sub scu- 
tulă unei procesiuni religiâse. Așa se 
introduseră târgurile de țeră, în jurulă 
bisericei, ce-șl serba sântulă patronă seu 
hramă. Pănă astăcjl Germanii numescă 
târgulă de țeră (Jahrmarkt) adese-orl 
„Messe11, ceea ce însemnă, între altele, 
și liturgiă și rugă, așa dică d. e. Leip- 
ziger Messe, Nurmberger Messe scl., ter- 
gulă de țeră dela Lipsea, Norimberga 
scl. eră la Unguri, cuvântulă ,,bucs“ și 
„bfiosu,11 însemnă lithiă, îndulgința, târgă, 
hramă.

Ce au fostă, pentru cultură, acele 
ârgurl seu conveniri de popore, scie 

fiă-cine.?
Dâcă acele reforme sociale sub nu

mirea de rugă, dela apusă și din Germa
nia, au venită pănă la Unguri, ușoră au 
putută se între la noi, unde-’și aveau 
terenulă pregătită, care pregătire este 
dovedită cu acelă faptă, că s’a con
servată cuvântulă nedee prin urmare 
esista și conceputulă, seu lucrulă care 
să corăspundă acestui cuvântă, seu 
termină.

Pe aceste rațiuni, ne încumetămă 
încă a presupune, că nedeele s’au susți
nută la noi în conținu, cu sâu fără rugă, 
și verosimilă că Goții, cari au primită 
oreștinismulă aici dela noi, au vădută 
aceste nedee, și mai apoi aședându-se 
dânșii — respective o parte dintr’enșii 
— în Germania, le-au desvoltată pănă 
la târguri de țeră. Acestă presupunere 
nu absorbe celea ce le-am disă despre 
influința posteridră ce ni-a venită dela 
Germani, și care nu voimă s’o tragemă 
la îndoielă, pentru că a fostă puternică, 
de a trecută și peste noi, mai departe, 
că aflamă chiară la Moldoveni cuvântulă 
„iarmaroc41, va să dică târgă de țeră, 
ce s’a născută din vorba germană 
„Iahrmarkt11.

Se facă la noi nedee, și fără de hramă, 
că nu în t<5te locurile se sărbeză hramu
rile cu festivități estraordinare, și acestea 
suntă rugile proprii, cunoscute mai pre- 

' tutindenî. Doră pentru-că suntă mai 
cunoscute, de aceea s’a preferită a li-se 
efice nedeeloră „rugă14, nu liturgiă, ca în 
Germania, și nu hramă, că este greu de 
pronunciată. Acete rugi proprii se ser- 
beză din casă în casă, când se sânțesce 
și se înalță atare cruce, pe câmpă, la 
întrare în comună, între hotare scl. 
Aceste cruci se numescă de comună 
rugi. La sânțire se adună multă poporă, 
și se ospeteză la mesele întinse, pare că 
suntă acele ospețe comune seu agape 
din biserica vechiă, a căroră origine vor 
unii s’o cerce pănă la Evrei și la Ro
mani ’nainte de încreștinare. — Resu- 
mămă, că au concursă mai multe cause, 
întru a ne aduce la ființă instituțiunea 
de care ne ocupamă.

Când s’a întărită potestatea civilă, 
ca să potă da garanțiă suficientă pentru 
securitate și dreptă, atunci biserica, bu- 
curâsă că a pusă târgurile în lucrare, a 
renunciată la tutoratulă asupra loră, și 
l’a cedată potestății civile. A primită 
biserica numai constrînsă aoelă tutorată, 
ca să aibă ocasiune a servi culturei și 
religiunei, der i-a fostă molestă, și nu-i 
convenia când ’șl aducea aminte de esem- 
plulă lui Christosă, carele i-a alungată 
dela biserică cu bioiulă pe târguitorl. 
AstăclI, numai de suvenire vedemă, în 
capitale mai mari, când se serbeză sântulă 
patronă, că pună înaintea bisericei o 
mâsă seu două, cu turte și colaci de 
vândută pentru prunci.

Decă în butulă acestei origini, totuși 
din nedee seu rugă nu s’au desvoltată la 
noi târguri formali de țeră, căușele suntă 
mai multe, dintre cari ni-se pară mai 
de considerată următorele: a) doctrina 
despre îndulgințe, în biserica orientală 
n’a formată gradurl atâtă de multe și 
varii, ca în biserica apusână. La noi, 
fie-care creștină e convinsă, că preotulă 
său pote da indulgențe plenare și pote 
deslega încă și de sub anatema archie- 
reului. Deci indulgențele n’au fostă așa 
cercate, pretiose, poftite, încâtă să-i con- 
stringă pe ai noștri la călătoria de mai 
multe dile; b) biserica orientală a ținută 
și ține, mai multă decâtă cea apusenă, 
cu rigore la acea disposițiune canonică, 
cumcă lithiă nu pote fi mai lungă de o 
di, fără permisiune specială dela Episco- 
pulă concerninte, și îu acea una (fi se 
oompută și mersulă și întorsulă. Așa nu 
s’au putută presenta neguțătorii din 
depărtare, ca în Germania unde processi- 
unea era lungă și rugile țineu săptămâni 
întregjț; c) n’am fostă poporă de indus
tria și de comerciu, prin urmare negu
țătorii cei mari nu aveau ce să cerce la 
noi, eră pentru ună târgă de după lip
sei© agricultoriloră, cu carăle și cu vitele 
loră, se recere ună teritoriu mai mare, 
de cum se pote găsi în comunile rurale, 
prin cari locuimă cu preferință; d) Dum
nezeu să nu ne înpute că ne lăudămă, 
cândă afirmămă cumcă oreștinismulă 
nostru a fostă totă-deuna mai pură, și 
și Românulă s’ar fi scandalisată, decă 
vedea că ceremoniile sânte, se amestecă 
printre afacerile unui târgă de țeră; e) 
dâcă era târgă, ar fi venită, cu doba 
cu publicațiunile, magistrații, cei mai 
toți streini, însă Românulă doria natu- 
ralminte ca în acea ocasiune, când ’șl 
ospeteză consângenii și cunoscuții, să 
fiă cum cjiceau bătrânii „noi creștinii 
între noi44.

Ni-a remasă totuși și nouă ceva din ale 
târgului, pentru-că la nedeele nostre încă 
se presentă neguțătorii din locă și. de 
prin comunele vecine, cu mese și corturi 
modeste, de vândă turte și păpuși, prime, 
și clopoței, și alte lucruri pe sema pru- 
ciloră.

Din acestea, așa se vede, că nedeele, 
noi le avemă dela Roma, acum direse 
și reformate de influința creștină. Bise
rica le-a găsită la poporă, și recunos- 
cându-le că suntă bune, le-a condusă pe 
cărarea religiunei, că pentru cele bune 
și frumose, pentru tote se pote găsi locă 
și modru de viețuită în religiune.

Ca la nedee în Roma, când mergeau 
în orașă, chiar și fără altă trebă, numai 

spre a se informa de stările și ordinați- 
unile publice, așa astăzi încă Românulă 
se duce la târguri adese-orl numai pen
tru a scirici despre oonsângenii și cunos- 
cuții săi din alte sate, a prinde scirl și 
vești din afacerile politice și economice 
scl. Cu atâta mai vertosă se duce la 
nedee, când are ună titlu mai onorabilă, 
sânta rugă seu hramă, și ocasiune mai 
bună a se instrui în oele necesare și do
rite. Sub inpresiunea și auspiciele cere- 
moniiloră bisericescl, aceste nedee suntă: 
o manifestațiune a cerinței parochiale, 
sărbători familiare, conveniri de amici, 
în fine suntă totă atâtea meetingurl po
porale, ce le arangeză poporulă sieși, 
când lipsită de inteligență seu pentru-că 
inteligența fîindă educată de streini nu’lă 
mai înțelegea în lipsele sale, s’a văzută 
silită a se îngriji însuși pentru diserta- 
țiunl publice, dialoguri solene, orientare 
în afacerile naționale sol. Chiar când 
preoții au fostă Greci și Sârbi, neador- 
mitulă sâmță națională nu l’au putută 
alunga din aceste nedee, în cari poporulă 
suleva și desbătea, în propriu orisontulă 
său intelectuală, causa restaurării ierar- 
chiei naționale, Astfelă nedeele suntă o 
instituțiune și ună factoră de cultură.

Ne plângemă adese-orl, și cu dreptă 
cuvântă, că poporulă nostru se intere- 
seză prea puțină de afacerile publice, și 
recunoscemă cumcă este datorința nostră 
a deștepta într’ânsulă mai multă întere- 
sare. Fiind așa, caută să nisuimă la în
mulțirea adunăriloră publice, der nu a 
le înpuțina încă și acelea, cari introduse 
și active le-am moștenită, suntă înrădă
cinate, plăcute și salutare.

Ni se va (fice că la nedee se facă 
multe escese. Răspundemă, că nu esistă 
nici o instituțiune, ori câtă de sântă, din 
care să nu fi făcută pănă acum ună 
abusă, ticălosulă de omă. Insă, în ase
menea cașuri escepționale, la ce suntă 
buni, învățătorii și preoții poporului, decă 
nu pentru a lumina și a îndrepta?.

Din traista cu minciunile.
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ganulO nu se mai ivi pănă în cele din 
urmă.

„Cum de vii așa târziu prietine?u 
întreba președintele pe cioroiulG Min
ciună.

— «Hei, oinstițilorfi, en s6 vedeți 
d-vostrâ, eu nu trăescft numai din pro
cese. Mai ânteiu ml-a fostO zorii sâ fierb 
mazărea și s’o dau nevestei să o se- 
mene.“

„Bâc I6ne, s’aștepțl pân’ s’o alege 
și din aia mazerew, c|ise județulă umflân- 
du-se de rîsti.

Der Țiganulă îngâmfată colea răs
punse chiar advocățesce:

— „Va răsări tocmai așa mazărea 
mea, cum au răsărită și puii din ouăle 
cârciumarului Pricină, care i-le-a dată 
pârîșului meu fierte și moi molcuțe.“

„ Bravo“, grăiră într’ună sunetătoțl 
cei ce erau de față. „Bună advocată.“

— „Va să dicăam câștigată ?!“ cjise 
Țiganulă scuturândă odată cu mândriă 
din capă, că a câștigată pe cârciu- 
mară.

Caprele Țiganului.
Pe vremile când bieții omenii dă

deau dijmă, ună Țigană avea măi multă 
de cinci capre avea, rogu-vă șese capre.

Domnulă său îlă prinse într’o di ou 
caprele și-i (Ț86 :

„Măi Țigane, tu ai șese capre una 
să ml-o dai mie.“

— „Țl-așăda, rabde-te sfinții oocdne, 
der numai trei capre am : șuta cu cor
nuta una; barza cu varoșa două; țapu cu 
mă-sa trei.

300 fl. pe ană. Ună rege persianăga 
cheltuită cu ocasia primirei unoră ospețl 
720,000 fl. Tiberius și Caligula dăruiră 
fiă-oărui locuitoră din Roma câte 250 fl. 
Alesandru Marele și-a cumpărată calulă 
său, Bucefală, o’ună preță fabulosă de 
32,200 fl. și-ună patriciană din Roma a 
dată pentru ună pesce450fl. Esemple de 
aceste suntă încă cu miile.

*

MULTE SI DE TOATE.
Capră ucigași.

Contele Gottfried Leibnitz, unulă 
dintre cei mai învățațl bărbați ai Ger
maniei întră contimporanii săi, poves- 
tesce, că ună măestru din Halberstadt 
avea o capră frumosă pe care o iubia 
peste măsură. Omulă fiindă de ună tem
peraments fdrte viu, de multe-orl se juca 
cu capra, ricjendă de ea, mai alesă 
atunci, cândă îi succedea s’o mânie tare. 
Petrecerea sa caracteristică cu capra însă 
și-o afla într’aoeea, că tăia fălii mici de 
pâne și le întindea caprei pe verfulă cu
țitului. Capra se întindea cu bucuriă 
după bucata, ce i-se oferia, când stăpânulă 
ei întorcea latulă cuțitului și lovia cu elă 
botulă caprei. Animalulă suferi acestă 
ouriosă plăcere a măestrului, der după 
oe văcju, că istoria acesta se repețesce 
adeseori, îșl puse de gândă să n’o mai 
sufere. La proxima ocasiă, când omulă 
supără ârășl pe capră în modulă amin
tită, sări asupra lui o’o furiă și c’o 
ură înflăcărată, cum rară se pâte vede 
la ună animală, și se aruncă asupra omului. 
In momentulă când capra se arunca asu
pra lui, cuțitulă îlă ținea îndreptată cu 
verfulă spre inimă. Capra se bufni odată 
grozavă cu capulă în plăselele cuțitului, 
care se înfipse numai decâtă în inima 
măestrului, așa că acesta după câteva 
minute îșl dete sufletulă.

Feriți-vă der a supăra animalele!
*

Lucsulă la cei vechi.
Ca să ne putemă face o mică ideă 

despre luosulă la cei vechi, dămă aici 
câteva esemple dintr’o statistică de 
felulă acesta. O patriciană romană cu 
numele Paula Lolia, cândă se gătia 
frumosă cheltuia câte 400 de ses
terți, seu 300 milidne florini de ai noștri, 
pentru hainele ce le îmbrăca. Cerceii 
pe cari îi purta Cleopatra și cari topiți 
fiindă, fluidulă l’a beută Antoniu ca să 
se vindece de-o anumită bdlă, prețuiau 
100 de sesterții seu 750,000 florini. Iuliu 
Caesar a cumpărată patricianei Servilia 
ună margaritară în preță de 450,000 
florini. Alesandru Marele a dată fetei 
filosofului Perillus 50 de talanțl seu 
£0,000 fi. pentru o haină de nuntă. Re
gele Nioodes din Cipru a dată lui Iso- 
orate 36,000 de talanțl dreptă preță pen
tru o vorbire. Lui Isocrate i-se plătia 
pentru instruarea .fiă-cărui copilă câte i

Domnișori iuelantă.
Cetimă în Wiener Tagblatt:u In 

Viena o tînără fată a provocată la duelă 
pe ună medică, care a insultată pe o 
prietină a ei. Duelulă s’a întâmplată și 
mediculă a fostă rănită. Amănuntele în- 
templărei suntă forte interesante. Fata 
duelantă se chiamă M. Slava de 19 ani. 
Ea s’a născută în Croația, der încă de 
copilă mică ajunse la casa unei rudenii 
din America, unde a și crescută. Ea e 
forte dibace în duelă și împușcă minu
nată. In cjilale trecute aucjindă, că Dr. 
K. a insultată pe o prietină a ei, a ru
gată pe doi tineri să provoce în numele 
ei la duelă pe mediculă. Secundanții ei 
erau ună medicinistă și ună oficeră în 
reservă. Dr. K. la începută n’a luată 
lucrulă în seriosă și a refusată a da sa
tisfacția domnișorei, fîind-că ținea de 
ună lucru pre din cale afară hazliu, ca 
cu sabia în mână să’șl apere dreptulă 
față de-o domnișoră. După ce secundanții 
d-ș6rei Slava îi spuseră răspunsulă Dr-lui 
K., ea scose dintr’o lădiță o biciușcă și 
dise celoră doi tineri: „Vedeți acestă 
mică avere, domnii mei? Decă în timpă 
de 24 ore Dr. K. nu’ml va da satisfacția 
va ave de lucru cu acesta.“ Ca să se 
evite ună scandală, în fine Dr. K. a pri
mită duelulă. Eșiră la loculă hotărîtă. 
Dr. K. se desbrăcâ de cămașe, D-șora 
Slava încă se făcu comodă, ca să nu se 
aducă nici ună pretecstă în contra due
lului. La semnulă dată D-ș6ra Slava 
atăcâ, fiind-că Dr. K. n’a voită să atace 
elă, ci s’a mărginită pe lângă apărare. 
Loviturile ei urmau repede una după 
alta, er Dr. K. se tredi deodată 1 c’o grea 
rană la brață, așa că n’a mai putută să 
mai continue lupta. A făcută deci decla
rația, că se dă învinsă.

11
Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină

Scirî comerciale.
B.-Pesta, 17 Maiu. Negoțulă de pro

ducte staționară, abia în dilele din urmă 
s’au căutată unii articull. In manufacturi, 
cu măruntulă ceva mai mulțumitoră. Nu- 
mărară abundantă, procentele pentru po
lițe prima 3 72 la sută.

Timpulă a fostă domolă tdtă săptă
mâna. Ploi au căzută în mai multe părți. 
Rapdrtele despre starea sămănăturiloră, 
peste totă bune; ghiața însă, căcjută în 
săptămâna asta în mai multe părți, a 
causată pagube mari în sămănăturl 
și vii.

Bucatele. In America, pe piețele din 
New-York și Chicago, prețulă grâului a 
scăfjută forte tare. Sămănăturile din 
America promită o recoltă numai de 
mijlocă. Prețurile americane au influin-

țată mai simțitoră în Germania, fiindcă 
aici recolta promite a fi mai favorabilă. 
In Berlină au scăcjută grâulă cu 4, să- 
cara cu 4 mărci, față de săptămâna pre
cedentă. In B.-Pesta negoță slabă, miș- 
oarea de săptămână în grâu 70,000 măjl 
metrice. Săcară s’a vândută 2000 măjl 
metrice, ovăsă cam 4000.

Coloniale. Negoță slabă. Prețurile 
cam totă acelea.

In victualie negoțulă de asemenea 
restrînsă. Ouăle 5372 la 1 fl.

Păstăiose. Noteză fasolea albă 6.25, 
7 fl., lintea 9 fl., hrișcă 5.25, 5 fl., mază
rea 8.50, 9,50 fl., sSmCnța de macă ofe
rită cu 6 fl.

Unsorea de porcii. Prețulă a dată în- 
dărăptă, s’a negociată de orașă, cu bu- 
toiu cu 54 fl., fără butoiu cu 52 fl.

Pei. Negoță puțină, prețurile nes
chimbate.

Pei uscate. In pieță s’au înfățișată 
câțl-va cumpărători din Bănată, cari au 
oumpărată câteva sute pei, talpă. Noteză 
prima boi ungurescl 60, 64 fl., pitlingl 
65—75 fl. Kneip 100, 110 fl. suta de 
kilograme.

Peile lucrate. Negoță slabă.

Tergulfl de rîmători din Steinbruch. La 19 
Maiu n. starea rîmătoriloră a fostă de 16L484 
capete, la 20 Maiu au intrată 2724 capete și 
au eșită 1588 rămânendă la 20 Maiu ună nu
mără de 166.620 capete. — Se noteză: marfa un
gurescă veche, grea dela 42 cr. pănă la 44 cr. 
marfă ungurdscă tineră grea dela 46 cr. pănă la 
47 cr., de mijlocit dela 46 cr. pănă la 47 cr. 
— ușoră dela 47 cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
^Srăncscd grea dela 45 pănă la 46 cr. — de 
mylocu dela 46 cr. pănă la 47 cr. ușâră dela 
46 cr. pănă la 47 cr. — Marfă de România 
de Rakony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 45—47’/2 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46—47 cr. transito- 
șu6ră dela 46—47 cr. Porci îngrășațl de unii 
anti dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4'/2.

Bursa de mărfuri fiii Budapesta dela 21 Maiu 1890.

Semințe

Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordii

a «5a 5W 
-a n a ® 
O

80

Prețulă per
100 chilogr.

dela pănă

8.40
8 35
8.40

8.45
8.40
8.45

dela pănă

Prețulă per
100 chilgr.Semințe vechi 

ori noue

o3 A 
® O

W Q 
o P.

soiulu

Săcară
Orză Nutreță

70-72
60 62

7.05
6.50

7B0
6.80

Orză de vinars 62.64 7.— 7.60
Orză de bere 64.66 8.25
Ovăsă 39.41 7.60 8.10
Cucuruză bănăț. 75 5.— 5.05
Cucuruză altă soiu 73 4.95 5.—
Cucuruză ,— «—
Hirișcă n 5.50 5 75

Cursulă
Producte div. S o i u 1 i

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

50.— 52.—

8 Seu 
Prune

£

<w

Lictară

Nuci
Gogoși

Miere

Ceară
Spirtă

roșiă
rafinați! duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

28.—
44.50

6.—
53.—

32.—
45.-

6 10
53.50

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

42.50
50.—
35.—

43.50
50.—
36.—

124.
12.25
15.25

125.
12.75
15.75

Vursulu pieței
din 24 Maiu «t. n. 189Q.

>>

Bancnote romiînescl Oump. 9 32 Vând. 9.34
Argintă roinâneBcă - r 9.26 h 929
Napoleon-d’orI - - - n 9.32 „ 9.35
Lire turcescl - - • r 10.59 „ 10.63
Imperiali .... 9 57 „ 9.62
Gal bin! r» 5.45 „ 5.50
Boris.fonc. „Albinau6u/0 n —.— n —•

„ e n 5'’/. n — n •* “
Ruble rusesc! - n 132. ,. 133.
Mărci germane - - - .— fl •

Discontulă 6—-S'/o pe ană.

Bursa din BucurescT din 21 Maiu
"V alorî °/o secump

Rentă română perpetuă 1875 57o 101.‘/2
Renta română amortisabilă . . &7o 98.—

dtto................................ 4% 85.—
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 101.‘/4
Oblig, de stată C. F. Române 6°/n

idem idem . . . . 57o —t—
Imprumutulă Openheim 1866 . 87o —.—
jmprumutulă Oraș. BucurescI . 57o 92.>/2

idem idem din 1884 57c
Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . . . . 77o 104’/,

idem idem . . . . 57o 98-
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 77o 104. */ 2

idem idem . . . . 67o 102. */ 2
idem idem . . . . 57o 94.-

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

8O.‘/2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 260.-

Banca Națion. uit. div. 82.15
V. N.
500 1205.—

Dacia-Komânia uit. div. 30 lei 200 —.—
Naționala de asig. uit. div. 20 lei 200 —,—
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 —
Soc. Bazalt. Artif. ult.div. lei div. 250 —#—
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —e—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. . . - —,—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ —.—
Agio în Bursă........................... — 0.10
Rubla de hârtie...................... , —

Banca Națion. a României
Scompt.......................................... 6- —.—
Avansuri pe efecte . , 77o —.—
Avansuri pe Lingouri . . . . î7o —.—

Cursulu losurîlord private din 21 Maiu.
cump. vinde

Basilica 7.30 8.—
Credită .... 184.— 185.—
Clary 40 fl. m. c. . 58.— 58.75
Navig. pe Dunăre . 126.— 129.—
Insbruck .... 24.50 25.50
Keglevich .... 29.— 32.—
Krakau .... 23.50 24.-
Laibach .... 22.50 23.—
Buda —t_ 62.--
Palfîy .... 57.— 58.—
Crucea roșie austr.. 19.— 19.50

dto ung. . 12.10 12.40
dto ital. 14.50 15.—

Rudolf 20 — 20.50
Salm 62.— 62.50
Salzburg . 26.— 27.-
St. Genois 62.- 62.50
Stanislau .... 27.- 29.—
Trieitine 4'/2% 100 m. c. 145.— 149.-

dto 4% 50 67.50 68.50
Waldstein 39.50 40-50
Windischgrătz . 52.50 53.50
Serbescl 3% 36.90 37.25

dto de 10 franc! —,_ _ ■_
Banca h. ung. 4°/o . 111.50 112.25

CursnJă la bursa de Viena
din 23 Maiu st. n. 1890.

Renta de aură 4"/0   103.70
Renta de hârtiă5°/0.................... 99.70
Împrumutul!! căiloră ferate ungare - 

aură........................................117,—
dto argintă....................96.20

Amortisarea datoriei căilorii ferate de
ostii ungare (3-a emisiune) - - 113.40

Bonuri rurale ungare ..... 89.10
Bonuri croato-slavone...............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .............................. —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.70 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului - - 127.—
Renta de hârtiă austriacă .... 89,—
Renta de argintă austriacă .... 89.75
Renta de aură austriacă....................... 110.15
LosurI din 1860 .............................. 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare • • 966.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 343.26 
Acțiunile băncei de credită austr. - 302.25
Galbeni împărătesc!.....................................5.55
Napoleon-d’orI......................................... 9.34
Mărci 100 îinp. germane .... 57.67‘/j
Loadra 10 Livres sterling® .... 117.30

EditorQ și redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Subsorișii avemu onorea a 
face cunoscută, cumcă primim 
compunerea de proiecte pentru 
clădiri și deslegarea probleme- 
loru technice de ori-ce natură; 
apoi esecutarea de clădiri, lu
crări de beton, apaducte, pu
nerea în stare uscată a zidu- 
riloru umede etc., pe lângă 
prețurile cele mai moderate și 
prestarea garanției recerute. 
Aceia cari voiescu a se folosi 
de serviciile nbstre, binevo- 
iască a se adresa la biroulă 
subscrișiloru din tergulu grâului 
No. 558.

Totu aici se pote procura 
Portland și Romancement prima 
qualitate în saci cu prețuri mo
derate. 310,8—6

GĂRTNER & MAZUCHL

Loz.fr


■wrjaLZns’i ar a aarnsiix, vtsjn ul a. Nr. 107—1890.

Atelierii românii de picturâ bisericesc^.
Ganz seid. bedruckte Foulards fl. 1.20

450 Derfcfy. Deffins) — oetf. roben= unb ffiicftocife porto= unb joltfrei in’s fjaus bas Scibcn= 
fabriLDepot G. Henneberg (K. it. K. Ejoffief.) Zîirich. îîîufter umgefycnb. 23ricfe foffctt (0 
îr. porto.

8 «AOT1TT. ș. X
| DENTISTUL D- GUST 8

miii.i ai uiiviau.

ține consultațiunl dela 9—12 și dela 2—5 ore

TERGULtT P0MEL0RG No. 93
Scoterea dințiioru cu și fără de narcosă. 

Plombarea dințiioru cu Cementu, argintă și aurii.
Dinți artificiali 248

320,3—2

>S
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§© Societate de asigurare je acții Uugară-Fraucesa I

(FRANCO-HONGROISE). 323>3_3 J 
Capitalii de acțium și celelalte obiecte de garanția ale I 

O societății făcu : I
8,247,989 florini 46 cr. v. a. ’

Pagube plătite pănă la finea anului 1888 fl. 39,504,187.85 , 
Societatea asigureză cu premiile cele mai eftine și pe lângă < 

condițvunile cele mai culante : I
1) Contra incendiului, fulgerului și contra pagubeloru causate | 

prin esplosiunea de aburii și găsii, I
2) contra urmăriloru la accidente corporale, |
3) contra grindinei,
4) pe vieța omului, pe capitaluri cu și fără plata anticipativă | 

a suinei asigurate pe rente, pensiune și sestruri.
u^k.g'exitu.ra, generală în. Olviși-m.: |

Agentulu generalii : Secretari:
Siegmund Gainan. Inlius Csermak. Ludwig Murai. ,

Agentura principală pentru Brașovil si împrejurime la:
Domnulti HEINRICH ARONSOHN (Strada Vămi No. 10). î

O 
©

I<

<s

>

«i
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Turnatoria de ferii și fa- 
brica de mașini a hi

SOCIETATE PE ACȚI1 IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIROULU: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULt:

VI., Kiilso văczi-ut*169B/99,  VI., Podmaniczky-utcza 14,

Garniit&SFB de
Locomobile și treie
raturi cu aburușiper- 
vasuri (rame)de feru, 

mai departe
Garnituri de treierată 
cuVertej (Gopel),niori 
pentru curățitulu ce- 

realeloru
(Sistemă Baker și Vidats) Trieure. Mai departe se află gata . Apa
rate originale americane pentru legatulu snopiloru, mașini onginalu 

americane de cosită.
Pluguri patent ale lui SCHUCK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri-Iloyal pat., Pluguri-Royal, cari se conducă de sine, Pluguri 
originale ale lui ScliBick. și Vidat» cu 1 brazda, unelte pentru 

lucrarea pământului, spărgători de bulgarr, grape.

Mașini ie semânaffi iu râutol „HALADAS", patentate ale Iui SehH. 
Mașini de semânată în lată, mașini pen
tru preparată nutreță, mașini pentru sfă
râmată porumbă (cucuruză), mori de 
uri uită, mori de măcinată și instalațiunr 
pentru fabricarea de uleia (piuâ de uleiu). 
Prețurile cele mai eftine. — Modalități

de plată favorabile.
Prețurl-curente la cerere gratis și franco.

281,18—8

In atelierulu română de pictură bisericescă ală lui 
jmw mot

preoții românii gr. o. în Sajo-Solymos (posta uit: Nagy-Sajo, în Transilvania.)
ÎNFIINȚATU ÎN ANUL1J 1880.

se lucreză stichare, feliurite vestminte bisericesc!, prapori 
șt icone bisericesc!, flamuri școlare, candelabre, sfeșnice de 
lemnti poleite cu aurii, tablouri istorice, portrete colorate 
pe pânză, tabernacle, cruci și iconostase, precum și ori-ce 
lucruri ținetore de arta pictur’ei bisericescl, aurită și sculptură.

W*  Ou cele mai moderate prețuri.
Dintre multele scrisori de recunoscință, prin cari se atestă esactitatea și efti- 

nătatea lucruriloră efectuite în acestă ateLieru, din lipsa de spațiu reproducă numai 
pe cele următor e:

M. On. D-nă loanu Baciu, preotă 
românU în ȘoimușU.

Reînoirea a doue cruci dela biserica 
nostră, cum și mai târdiu Restignirea, 
lucrate de M. O. D-Vdstră ne-au satis
făcută pe deplină. Aceste lucrări dove- 
descă, că sunteți pe deplină 
peste arta picturei și auriturei 
Ve succese totă mai strălucite, 
cu deosebită stimă:

Ragla, 1 Septemvre 1888.
Eliă Posmusand, Ionii Mărginenii,

preotă. curatoră.

loanu Bnciu, preoții

ft
*<

O

stăpânii 
Poftindu. 
suntemă

Recunoscință.
Subscrisa representanță bisericescă 

a Ardanului îșl esprimă cea mai mare 
mulțămire și îndestulire pentru facerea 
unui iconostasă acordată cu Domnulă 
preotu Ioană Baciu, din Șioimușu, care 
iconostasă a fostă esecutatu cu totă arta 
și esactitatea pe lângă ună preță de totă 
moderată.

Ardana, 16 Noemvre 1888.
Andreiu Palimethi, Filipu Ursa,
preotă gr. cat. prim-curatoră.

!'•

M. On. D-nH
gr. cat. în ȘioimusO,.

Tabernaclulti
Domniei Tale spre 
rință, nu numci că e corgspundătoră, der 
a surprinsă pe toți locuitorii din comună. 
Arta escelentă, ce o poședi în pictură și 
auritură, mă îndemnă ca în numele co
munei se-țl esprimă mulțămită, oftându-țl 
mai departe succese câtă se pote de 
strălucite.

Eudaai-românu, 7 Maiu 1889.
loanu Dumbravă, 

preotu gr. cat.

concredută M. On. 
a-lă orna după ce-

tZeugniss, momit non Scite bes 
«Sefertigten conftatirt miri), bafs bcr Șcrr 
pfarrer 3- 23aciu non 5.— Solyinos inir \2 
Stiicf ICtci^e JInftanblos unb jur §ufric= 
bcnfyeit nergolbet tjat.

Sz.-Rtyen, am 4. November 1890.
Johann Keinzel, 

Spcnglermciftcr.

Atelierii românii de pictorii bisericescâ.

arsa
a lui

MONTENEGRO.
4

In urma mai multoru cereri 
f din partea onor, publică din loc, 

mă vedu îndemnată a prelungi 
rămânerea mea aici pănă Marți 

^în 27 I. C., reducendă totodată 
^prețurile de Intrare pentru 
| I tocii 40 cr.
« n ”
! ni „

In fiecare di se voră da două 
$ representațiuni la 4 ore p. m. 

și la 8 ore sera, la cari se voră 
1 produce toți îmblânzitorii și se 
|va da hrană la tote animalele.

In așteptarea unei numerose 
cercetări me subsemnă cu dis- 

$ tinsă stimă
r 28,3-2 jflnarjB Monteneiro-

20 „
10 „

fi<

ft

ft

ft

ft 
ft,
06 
ft 
S<

Cele mai bune

Materii (stofe) de Brunn 
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri flue

în Brunn.
Pentru unii rendă de haine bărbătesc! 

de ps*iină.veii*ti  seu verii
este de ajunsă unu cuponu în lungime de 

3’10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.
Unii cuponii din 

lână veritabilă costă
w®' fi. 4.80 calitatea obicinuită. 
iaW' fi. 7.75 calitatea fină.

fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
Bo®*  fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntii de căpătată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru haine de sa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de aniplo- 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garântdză.

Mostre gratis .și franco. 
268,40-25

©SST*  Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primitu dhruliî nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscutu tuturoru D-lord abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
„Gazetei*,  precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potâ 
adresa la subsemnata Administrațiune în casii de trebuință.

Tipografia A. MURJEȘIA.NU Brașov,


