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Din causa sf. sărbători, diarulft nu ta 
apără până Marți săra.

Brașovd, 19 Maia st. v.
Cu ce inimă va întâmpina 

Românulu asuprită aurora 4ilei de 
mâne, care-i vestesce măreța săr- 
bătâre a limbiloră ?

De când r6ta sorții a adusu 
la putere pe cei cari stăpânescu 
a^î în ArdelG, Bănatu și Țera 
unguresă, au trecutu multe Rosalii, 
der spiritulu sfântu alu păcii, alu 
concordiei și alu egalei îndreptă
țiri nu s’a mai pogorîtu asupra 
acestoru țeri!

îndată ce, după introducerea 
dualismului, au ajunau la putere 
contrarii noștri naționali, grija 
cea mai mare le-a fostu de-a 
ne nimici tdte drepturile po- 
litice-naționale. Pentru scopulu 
acesta ei s’au grăbitu a decreta 
contopirea Ardealului cu Țera un
gurescă, a acelui Ardealu, a că
ruia autonomiă făcea cu putință 
o desvoltare națională de sine stă- 
tătâre a Româniloru.

P’atuncî, la 1869, celâ mai de 
frunte ministru ungurescu, repo- 
satulu conte Andrassy, desvoltân- 
du-șî programa într’o dare de 
semă cătră alegătorii sei, cțise, că 
într’unu înțelesu orecare, prin le
gile aduse (la 1868) nu s’a resti
tuită 1848, „pentru că în Tran
silvania nu mai poruncesce Iancu, 
ci legea constituțională ungurescă^. 
Și mai adause Andrassy: „1848 
nu e restituită, pentru că cestiunea 
naționalitățiloru, pe care atunci 
începuseră a-o tăia în doue cu 
măciuci și cu cdse, o-a resolvat’o 
legea pe basa echității și a fră
țietății4.

Er când Românii ardeleni îșl 
arătară în fața alegeriloru dietale 
adânca loru nemulțumire cu tote 
câte s’au făcutu fără a-i întreba 
și pe ei, fără a ține semă de drep
turile și de dorințele loru, căpe
tenia partidei dela putere, Deak,

îi mângâia 4icendu: „Patria are 
lipsă de pace, ceea ce mai este 
de făcută se se facă pe cale fră- 
țescă, pe calea înțelegerei cu corn- 
patrioții români4.

Totu atunci foile unguresc! în 
frunte cu organulu maiorității 
„Hazânk“ îndemnau pe Români 
să se împace cu starea schimbată 
a lucruriloru, se nu mai âmble 
după drepturi naționale, ci se le 
lase pe sema jnațiunei maghiare, 
er ei se se îndestulescă cu ceea 
ce li-se concede în legea de na
ționalitate și în legile bisericesc! 
și școlare și se se desvălte pe te- 
remulu culturală, economică și 
socială, câtă numai le va sta în 
putință.

Aceste erau asigurările și pro
misiunile contrariloră limbei și 
ai naționalității năstre înainte cu 
două4eci de ani. Se aflară încă pe 
vremile acelea mulț! în sînulă ne- 
mului nostru, cari credeau unoră 
astfelă de asigurări și promisiuni, 
der partea cea mai mare, pățiți 
cum erau, și cunoscători de firea 
dușmanului, au 4ish ca Toma, că 
nu voră crede pănă ce nu voru 
pipăi faptele cu degetulă. Și din 
nenorocire evenimentele celoră 
doue4eci de an! din urmă le-au 
dată dreptate.

Ianculă — cum a 4isa An
drassy — du mai poruncesce în 
Ardeală și nația sa, pentru care 
a înfruntată elă de atâtea or! 
mortea la 1848, nu se mai bu
cură a4i de drepturi naționale 
în patria ei străvechiă; der 6re 
poruncesce a4l în Ardelă legea 
constituționtlă ungurescă ?

Decă ar fi așa, decă legea ar 
porunci, atunci ea ar trebui în- 
nainte de tote se fiă respectată 
și dusă în deplinire. Ce vedemă 
însă că se întâmplă 4ilni°u? Ve
demă că legea este desprețuită 
și călcată în picidre chiar de aceia 
cari suntă chiămaț! a-o păzi și

a-o apăra, vedemu că cu o trăsă
tură de penă miniștrii unguresc! 
răstârnă totu ce le stă în cale, 
fără a mai întreba decă legea îi 
îndreptățesce ori nu se lucreze 
astfelu.

în realitate a poruncită și po
runcesce în Ardealu dela 1868 în- 
coce volnicia și Jiberulu arbitriu 
alu celorj dela putere, urași des- 
potismulu de rassă.

Nu măciucile și cosele dela 
1848 au tăiatu în doue cestiunea 
naționalitățiloru, ci nesațiulu și 
intoleranța celoru cari voru se-o 
ștergă de pe fața pământului, ca 
se nu mai fiă nici pomenire de ea.

Legea, 4i°ea Andrassy, a re- 
solvatu cestiunea naționalitățiloru 
pe basa echității și a frățietății, 
învățăceii lui nu s’au gândită însă 
niciodată de a aplica legea, ci 
vă4endu-se ei singur! ttăpân! pe 
guvernă și legislațiune și-au 4isa: 
să ne facemă lucrulă mai ușoru, 
să declarămă că nu mai esistă 
cestiune de naționalitate și atunci 
nu mai avemă să ne spargemă 
capulă cu echitatea și frățietatea.

Ințeleptulă Unguriloră, Deak, 
ne promitea, că ceea ce mai este 
de făcută, se va face pe cale fră- 
țescă, în înțelegere cu noi.

S’au făcută multe, prea multe 
încă dela 1869 încăce, der ferescă 
Dumnedeu pe ori-ce poporă de 
frățietatea și înțelegerea, ce-au do- 
vedit’o cei dela putere față cu 
Românii în răstimpulă acesta. Nu 
o dorimă nici chiar dușmaniloră 
noștri!

Ni-s’a 4isa lăsămă drep
turile și politica națională pe sema 
națiunei maghiare și să ne ve
demă de cultura nostră, de scâ- 
lele și bisericile năstre.

Der 6re nu amă întâmpinată 
și întâmpinămă noi tocmai pe 
acestă terâmu, cele mai mari pie- 
dec! și cea mai cumplită prigo-

nire din partea ocârmuitoriloru 
statului ?

Putut’amu noi se resuflămîi 
măcaru o singură clipita liniștiți 
și fără grijă în stăruințele nâstre 
pentru înaintarea culturei româ
nesc! ?

La 1879 s’a făcutu cea din- 
tâiu spărtură în legile dela 1868, 
cari după Andrassy aveau se for
meze basa echității și a frățietății. 
Andrassy trăia pe atunci der nu 
s’a opusu nici măcaru c’unu cu
vânta mesuriloru, cari aveau de 
scopu de a ne face sclavii limbei 
maghiare, în paguba instrucțiune! 
nâstre românesc!.

La 1886 s’au repetată lovirile 
îndreptate asupra trunchiului cul
turei nâstre și cu guvernulu a 
începută se se întrecă și parte 
mare din societatea maghiară în 
propaganda de maghiarisare. Au 
răsărită ca ciupercile din pământă 
Kulturegyleturile, dându nou nu- 
tremântă agitațiuniloră șovinistice.

Șcdlele năstre au fostă și suntă 
împresurate din tăte părțile de 
acestă nenorocită curentă, drep
turile bisericeloră năstre, cari le 
susținu, au fostă și suntă din ce 
în ce mai multă nesocotite și vio
late și pe acestă cale a „echității 
și a frățietății11 unguresc!, ajunse- 
rămă la atentatele în contra gim- 
nasiului din Beiușă șj?, a scoleloră 
poporale române dela Niră, în co- 
mitatulă Sabolciu, ajunserămă di
lele triste ale „Kișdedovuriloru4, 
când ni se spune pe față de cătră 
foile, car! odiniără ne mângăiau, 
că ne vomă pute îngriji în liniște 
de interesele culturii năstre, că 
suntemă străini, făr’ de nume și 
fără de drepturi în acesta țeră, și 
că este o adevărată grațiă, decă 
stăpânii dela cârmă ne lasă se mai 
trăimă aici cu limba ungurescă!

Etă icona ce ni se înfățișeză 
în ajunulă marei sărbători a lumi- 
nei și a progresului popăreloră

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.4 vădă într’o di la pdrta ogr&cjfi mele 
vre-o câțiva dmenl cu femei și copii. 
Steteau și se uitau spre casa mea ; er 
uni! bătrână, cărunții și gârbovă, dintră 
ei, rădimată pe o cârjă, dându’șl vechia 
pălăriă unuia din cei mai tineri să i-o 
țină, intră în ogradă, ținendă în mâna 
stângă o — violină. Mi-se păru, că 
e ună țigană sărăntocă, și ceilalți dela 
portă totă așa. Eșii din casă, pricependă, 
că vină bieții aceștia la cerșită și cu 
cuventulă „poftimă!4 întinseiu mâna 
bătrânului, să-i dau ceva. „Mulțumescă, 
domnule părinte4, răspunse moșnegulă 
,,dea-țl Dumnedeu mărire și sănătate! 
der cu atâta, vai, nu mi-i destulă (aici 
arătă cu mâna spre portă) și mai multă 
nu potă cere și nici n’am cerșită pănă 
acum. Of, der acum a dată Dumnedeu 
vremi grele peste creștini, nu-i câștigă 
nici într’ună feliu: ni-i de a nu ne 
scăpa dilele din astă grea cumpănă . . .“ 
suspină bietulă bătrână greu șl-apoi 
continuă: „Mi-au spusă scripcarii de
aici, că Sânția Ta ai ună bădtă ce 
cântă în vioră; cumpără acesta (ridicândă 
vidra spre mine), cumpără-o, mă rogă, 
că vremile ei s’au trecută — pentru 
mine, — cum s’a (trecută și vremea

mea11........ Ună suspină lungă și adencă
urma acestoră cuvinte ale moșnegului; 
se pleca pe cârjă cu ochii ațintiți spre 
vidră și apoi mai îndreptându-se ceva 
și ridicându’șl ochii pe sub stufosele-i 
sprîncene cărunte spre mine, dise: „Din 
mână cinstită ml-a venită scripca asta, 
în mână cinstită să ajungă: cumpără-o, 
că-i de soiu, e scripcă domnescă4. — 
„ȘedI, moșule, colea pe trepte!“ diseiu, 
îi luaiu vidra în mână, mă uitai la ea, 
peptu-i era spartă, cdrde, urechi și tar- 
nița ’i lipsiau, întrăga violină era, la 
vedere, numai o vechitură nearătosă; 
atâta, că era de o fasonă sprintenă și 
fundulă cu gardinele-i de pe împrejură 
se vedeau atâtă de bine sleite la ună 
locă, încâtă se păreau a fi una. — „Cum, 
moșule4, întrebaiu pe bătrână, cum, că 
did, că scripca asta-i domnescă și că 
ți-a venită din mână cinstită, cum ți-a 
venită?4 — Moșnegulă, care se pusese 
pe trepta de josă a casei, — ce vădendă 
cei dela portă, vr’o șepte-optă la nu
mără, intrară și ei în ogradă și se pu
seră într’o depărtare modestă, josă pe 
pămentă, — (fise : „D’apoi povestea vidrei 
iștia e cam lungă; însă decă ai vrea să 
asculți, ți-oiu spune-o4.

Puse apoi vidra pe genunchii săi, 
se uită la ea, suspină și apoi dise:

„Era pe vremea „bijeniei4, acum trei- 
patru preste patru-cjecl de ani.

„Eram unii băețanii ca de șăse, 
șepte-spre-ejece ani și cântamii nu prea 
rău în scripcă și din gură. Cântamă și 
singurii, ținendu-ml ună frate ala meu 
mai micQ hangulQ; dăr mai multa cân- 
tamfi cu tatălfi meu, de-i țineamfi eu 
hangulQ; erte-lfi Dumnedeu, că tatălă 
meu era ună meșteră vestită. — In Mol
dova nostră era rău; ună Ipsilantă fă
cuse resmireță mare, avea să intre Tur- 
culă în țeră și boerii fugiră cari încătro, 
lăsându-șl casele și moșiile în sema lui 
Dumnedeu și a biețiloră ămenl. Pribe
giră mulțl dintră ei și înedee, în Buco
vina. — Acum nu sciu, au că numai în 
trecătă, ori și pe mai multă vreme, se 
opriră mai mulțl din acei boerl bejinarl 
și la stăpânulă nostru, coconulă Canta, 
colea la HorodnicenI, că eu acolo-să fă
cută. — într’o după amiadă-di ne chemă 
boerulă nostru — Dumnedeu erte-lă, că 
era ună boeră creștină! — ne chema 
prin ună fecioră la curte, să venimă, 
eu și tatălă meu, cu scripcele într’acolo. 
Ne duserămă, și feciorulă, venită după

Istoria noimi Ini Cipriani Poroinbesen, 
fosta profesorii de musică la Brașovă și composi- 

toră românii, decedata la 1883.

Era în Iunie 1866, mă aflamă la 
Stupea ca parochă și era fomete: bieții 
omeni și mai bieții copii umblau leșinați 
de fome, căci îd ambii ani precedențî, din 
causa unei mari secete, nu se făcuse 
pâne mai nimica. Așa era în întregă Bu
covina, însă și mai rău în părțile ei 
sudice despre Moldova, în care parte 
se află și comuna rurală Stupea, căci și 
Moldova era într’acei ani pălită de una 
și aceeași sdrte, ca și Bucovina.

Ondre și bine-cuventare memoriei 
de atunci răposatului proprietară ală 
Stupcei, Alecu de PopovicI, recte Nicu- 
liță, care cu generosa soția sa Elena 
născută Comtesa Logotheti, aflătdre încă 
în vieță, deși ale loră ambare deveni
seră deșerte în urma nefaștiloră doi ani 
posteriori: cumpărară pane, — era co- 
rețulă de păpușoi patru-spre-dece florini 
— și dădură sătenilor!! săraci de trei 
ori pe săptămână, er copiiloră, în tdtă 
cjiua, masă liberă în curtea lori! !

Intr’acelă timpi! de grea nevoe,
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creștine. însăși Dumnezeirea a 
orânduit ca acesta lumină și acestu 
progresă se se respândescă în tote 
limbele, ca adevărulG. și cultura se 
fia propovăduite flăcărui poporu 
în limba lui, căci numai așa potu 
fi înțelese, numai așa pdte se-și 
ajungă omenirea ținta sa.

încercările dușmanilorfi limbei 
și ai naționalității române de a 
ne impune cu sila o limbă străină, 
când avemu limba nbstră dulce și 
frumosă pentru a ne pute cul
tiva prin ea, suntu der nu numai 
în potriva firei omenesc!, ci și în 
potriva orenduelei dumneZeescî.

De aceea lupta nostră pentru 
apărarea limbei românesc! este 
cea mai dreptă și sfântă, ce-o pote 
purta unu poporu setosfi de cul
tură și de progresă. Ea nu va 
rămâne fără succesulă dorită decă 
o vomă purta-o cu bărbăția, care 
a fostă fala strămoșiloră noștri.

De s'ar pogorî spiritulă sfântă 
asupra fiiloră națiunei nostre și 
de i-ar însufleți și îmbărbăta în 
aceste grele momente la o co
mună și frățescă conlucrare pen
tru apărarea limbei și a culturei 
nostre, și pentru recâștigarea drep- 
turiloră năstre naționale!

politică,-
Dinăuntru. Cu tote presiunile făcute 

de d-lă canonicii Lauran asupra preoți- 
mei, ca să nu ție adunări în afacerea 
gimnastului din Beiușă și a scâleloră dela 
Niră, brava preoțime a diecesei oradane 
merge înainte cu curagiulti celui ce apără 
0 causă dreptă și sfântă. In 8 (20) Mai cle- 
rulii archidiaconatului părțilorO. Sătmă
rene, îngremiate diecesei oradane, a ți
nută conferința generală în Sătmarii, în 
care s’a desbătută asupra cestiunei gim- 
nasului din Beiușă și a scâleloră dela 
Niru, asupra ordinațiunei ministrului în 
eestiunea botezurilor^ și asupra cestiu
nei asiluriloră de copii. Conferința a 
fostă presidată de d-lă Ciriacă Barbută, 
vicară foraneu și archidiaconă, avendă 
ca notară pe d-nii parochl Ludovică 
Marcușă și Augustină Egri, și fiindă de 
față d-nii protopopi Samuilă Ssabo, Geor
gia Ardeleană, Gavrilă Lazaru, Ioană Da
rabant canonic 0., d-nii parochl G. Șiuta, 
Vasiliu Leșiană prof, em., Ioană Erdelyi, 
Georgia Kerezsi, Ignatiu Szilagyi, Mihailu 
Darabantă, Andreiu Popă. D-lă protopop 
Gavrilă Bazară a presentată ună proiect 
de memorandă, care a fostă primită de 
conferință. In acesta memoranda, adre
sată guvernului diecesană, se cere s& se 
convoce cât mai curendă sinodu. In cas când 
guvernul diecesan n’ar țină semă de vocea

clerului și a poporului, atunci se se facă 
apelă la metropoliă, eventuală la patriar- 
chulă Romei și pe acestă cale Ia 
Maiestatea Sa, monarchulă. Etă motivele 
aduse în memoranda: Limba năstră na
țională română a inspirat’o Dumnecleu 
în sufletele a peste cjece milione de Ro
mâni așecjațl de 2000 de ani în Orien- 
tulă Europei și în economia sa divină 
Dumnedeu nu sufere amestecă omenescă; 
limba nostră națională română stă pe 
același nivelă culturală cu celelalte limbi 
europene ; limba nostră națională română 
îșl are dreptulă său de esistență garan
tată chiar și prin legile fundamentale 
ale statului, sancționate de Maiestatea 
Sa, decretată flindă de limbă națională 
rituală în biserica nostră, de limbă de 
propunere în școlele nostre, de limbă 
oficidsă în afacerile nostre biserioesol- 
scolare, de limbă consultativă și proto
colară în afacerile justițiare ale statului 
limba nostră națională română trebue să 
o vorbescă perfectă preoții și învățătorii 
ca cultivatori ai poporului, amploiații 
comitatului ca guvernatori nemijlociți 
ai poporului, judecătorii civili ca să în- 
țelegă deplină căușele cetățeniloră an
gajați în procese. Și cu tote astea, 
când atâta trebuință e de a fi bine 
cunoscută limba română, chiar de 
deregătoriile ungurescl, regimulă nu 
numai că nu ridică șcâle cu limba de 
propunere română, cum îi impunp și 
legea, der ne scote limba chiar și din 
școlele ndstre, atâtă din gimnasiulă din 
Beiușă, câtă și din școlele poporale din 
Niradonă, Niraciad și Sângeorgiu-Abrană. 
Astfelă regimulă ne amenință esistență 
nostră națională cu totală estirpare din 
biserică, din școlă, din stată, ba chiar 
și din familiă prin legea asiluriloră de 
copii. Deci a măsurată și făgăduinței I. 
P. S. Sale Părintelui Episcopă, făcute 
când s’a urcată pe scaunulă episcopescă, 
că adecă în tote căușele momentose și 
lucruri de însemnătate se va folosi de 
sfatulă clerului și poporului, și cestiunea 
gimnasiului din Beiușă și a școleloră 
nostre dela Niră fiindă de cea mai mare 
însemnătate, clerulă și poporulă ceră să 
se convoce sinodulă. Ce privesce ordi- 
națiunea ministrului în causa botezuri- 
loră, conferința o respinge, deore-ce nu 
s’a trimisă prin competenta autoritate 
supremă bisericescă română, ci pe cale 
administrativă; er în privința asiluriloră 
de copii, ordinariatulă e îndrumată a 
înrîuri din răsputeri, ca aceste institute 
să nu fiă unelte de maghiarisare, ci în 
adevără institute umanitare, cu caracteră 
confesională cu temeiu religiosă-morală. 
— In urma acestei salutare și energice 
mișcări a clerului din diecesa oradană, 
oe face protopopiatulă oradană ? In locă 
de a fi fostă celă dintâiu, fiindă la

centru, care să’și ridice vocea în contra 
uneltiriloră dușmaniloră bisericei și șcâlei 
românescl, dorme somnulă morții, pentru 
că, precum ne scrie ună vrednică preotă, 
suntă omeni slabi de ângeră și șovăitori 
și în cleră, ca și între civili, de dragulă 
osului de roșă ori de „farmeculă44 vre
unui ciardașă

Vă întrebă, — dise bravulă preotă 
adresându-se cătră cei din protopopia
tulă oradană — ce vi-e mai scumpă 
decâtă religiunea și limba? Ambe aces
tea suntă atacate. Și D-Văstre nu vă 
pasă? Totă diecesa s’a mișcată, er noi 
să fimă cei mai slabi și mai răi ca toți? 
Ori dâră în noi nu curge sânge românescă, 
noi n’amă suptă așa lapte ca frații 
noștri? O, aduceți-Vă aminte de acestea 
și de aceea, ce vomă fi fără biserică și 
școlă, și Vă rogă nu lăsațl să fimă urgi
siți deîntregă națiunea, de întregă clerulă. 
Ori dâră nu cutezați? De cine Vă temeți? 
Nimeni nu ne pote lipsi de beneficiu, 
preotulă în acestă privință e independentă. 
Vă rogă însă, D-le protopopă, ară- 
tațl, că vi-e la inimă causa gimnasiului, 
causa națiunei, și nu lăsațl ca numele 
D-Vostră să fiă esprimată de noi cu indig- 
națiune și nemulțămire. Puneți termină 
când și unde să convenimă. Despre 
domnii confrați credă tare, că nu se voră 
retrage dela o causă așa măreță.

Iuainte cu Dumnedeu, bravă preo
țime ! Numai astfelă ’ți împlinescl sfânta 
ta chemare față cu biserica, cu școla 
și cu poporulă tău.

O mișcare românescă vrednică de 
totă lauda a pornit’o în părțile nostre 
ardelene sinodulă parochială ală bisericei 
Sf. Nicolae din Brașovă în cestiunea asi
luriloră de copii. Recunoscândă bravii 
parochienl pericululă celu mare, ce ame
nință biserica și școla, religia și națio
nalitatea viitoriloră credincioși ai bise- 
cei române, prin nenorocita lege ungu- 
rescă a asiluriloră de copii, au trimisă 
I. P. S. S. Sale Părintelui Archiepiscopă 
și Metropolită Mironă Romanulă o adresă, 
în care ’lă râgă să intervină împreună 
cu P. S. Loră Părinții EpiscopI sufra- 
ganl, ca și la 1879 și la 1883, pentru 
apărarea școleloră poporale și medii, în 
care s’a introdusă cu puterea limba un- 
gurescă ca studiu obligată — pentru-ca 
proiectul ă asiluriloră de copii să nu 
devină lege în forma, în care s’a pre
sentată camerei din Pesta de ministrulă 
ungurescă de culte și instrucțiă. In 
adresă se arată I. P. S. Sale îngrijirile, 
de care suntă cuprinse inimile credin- 
cioșiloră săi din causa proiectului de 
lege amintită, pentru-că elă prin dispo- 
sițiunile sale, sub preteeste umanitare 
nu urmăresce altceva, decâtă continuarea 
operei începute de ună șiră de ani încoce. 
de a înstrăina tinerimea nostră de na-

ționalitatea nostră și prin urmare și de 
biserica nostră; țînta proiectului e, a 
răpi dela sînulă familiei pe fragedele 
odrasle, pentru ca să nu fiă crescute în 
spirită românescă, în credințe și aspira- 
țiunl românescl, ci să li-se infiltreze în 
inimi veninulă înstrăinării de nemulă loră 
ca mai târdiu să potă deveni orl-și-ce, 
numai Români și susțiitorl ai bisericei 
nâstre române nu. Der acestă proiectă, 
care prescrie, ca în asilurile instituite 
pe lângă preparandiile confesionale ne
maghiare limba de conversația să fiă 
celă puțină jumătate din di cea ungu
rescă, calcă și dreptulă confesiuniloră de 
liberă disposițiune în cele interne, calcă 
autonomia bisericei române.

Precum suntemă informați, româ- 
nesca mișcare pornită de vrednicii paro
chienl ai bisericei Sf. Nicolae nu va 
rămâne isolată, ci ea se va întinde în 
întregulă protopopiată I și II ală Bra
șovului, și avemă firma convingere, că 
ea va fi îmbrățișată de tote protopopia
tele și parochiile nu numai din archidie- 
cesa și diecesele române gr. or. din Ar- 
delă, Bănată și Țera-ungurescă, ci și de 
protopopiatele și parochiile din metro- 
polia și diecesele române gr. cat. Lu- 
crândă astfelă cu toții împreună întregă 
poporulă română, dela opincă și pănă la 
vlădică, pentru apărarea bisericei, șcdlei 
și naționalității sale, isbenda lui e sigură, 
căci și Dumnedeu e cu celă ce apără 
o causă dreptă și sfântă.

Desbaterile asupra proiectului înfă
țișată de kossuthistl camerei deputațiloră 
din Peste, pentru revisuirea legii incolatului 
s’au sfârșită cu respingerea proiectului, 
în contra căruia a vorbită și conducă- 
torulă oposiției moderate. Astfelă revo- 
luționarulă Kossuth a rămasă ală ni- 
mărui. Ceea ce amă Zisă și dealtădată 
s’a împlinită: „Domnii14 din Pesta sciu 
de frică decă suntă strînșl în chingi. 
De altmintrelea sârtea gârbovului dela 
Turină îi pâte aștepta pe toți renegații: 
lăpădați de nemulă loră și isgonițl de 
aceia, cărora le servesce ca uneltă în 
contra nemului loră. Cu ocasiunea aces- 
toră desbaterî, în cursulă cărora princi
piile kossuthiste au fostă declarate ca 
principii de detronare a dinastiei, minis
trulă de justițiă Szilagyi a găsită cu 
cale să asemene pe kossuthiștl, oarl 
țîntescă la ruperea legăturiloră statului 
ungară cu Austria, cu „irredentiștii44. 
cari consideră uniunea Ardealului cu 
Ungaria ca „nelegală44. Acestă nerume
gată asămănare din partea unui legistă 
de calibrulă lui Szilagyi, e radiculă. Ce 
vreu Românii din Ardâlă, pe cari mi
nistrulă ungurescă îi numesce „irre- 
deiențiștl? Voescă ore ruperea legătu
riloră Ardeiului cu monarchia și de
tronarea dinastiei, pentru apărarea și

noi, ne arăta unde să mergemă, adecă 
la cerdacu din dosulă curții, spre pomătă 
și grădină, unde, mergendă noi într’acolo, 
văZurămă mai mulțl boerl și cocone că 
ședeau boerii pe lângă o masă, la vină 
și la ciubuce, âr coconele de-o parte la 
sfată. Cum ne dări boerulă nostru, striga: 
.„ai venită, Trifule“ — căTrifu îlă chema 
pe tatălă meu — „ia (fi-ne una, dâr scii 
de cele din călcâiulă inimei, de care scii 
tu, că-mi placă mie, și așa, ca să placă 
și la boerl și la cocâne.44 — Noi ne toc- 
mirămă strunele și tatălă meu cântă una, 
cântă două, una, o chindiă, și una de 
ale codrului, și eu ’i țineamă hangulă. 
Pare-că plăcu boeriloră Zicala ndstră, că 
ne aruncară la iermelicl; deră voe bună 
nu vedeamă nici în fața boeriloră, nici 
în fața coconeloră, ba unulă din boerl, 
și încă tânără, se plimba prin cerdacă 
cu oapulă plecată: mai sta, ne asculta 
și erășl se plimba, se vedea că-i tare 
supărată. Stăpânulă nostru, pote că 
voindă să aducă pe toți mosafirii săi mai 
în voe bună, ori numai pe acelă tânără, 
ce era mai supărată și nu grăia nici ună 
cuvântă, <jise cătră mine:

„Măi Stănică, ân trage tu Hora 
aoeea, scii tu, aceea ce plăcu așa de tare

boerului Cănănău când a fostă la mine. 
Moșă Trifu, ține-i băiatului hangulă! 
Băete, da să mi-o dicl, măi!" sfârși boe
rulă cu glasă tare.

„Cântai acea horă și încă hătă 
binișoră, care, nici fârșindu-o bine, ’ml 
și sburară iermelicl și sorocovețl din cer
dacă cu „bravale44 de mi-se părea că din 
t6te gurile, și ale boeriloră și coconeloră. 
— Atuncia stăpânulă nostru, par-că ve
selă, că a plăcută dicala nâstră mo- 
safiriloră săi, bătu în palme, ună fecioră 
veni, îi porunci să umple paharele. Bo
erii ciocniră și închinară; celă tânără 
și supărată însă veni pe scări la mine, 
'ml luâ scripca din mână și se uită la 
ea, fără a dice ceva, se uită apoi la 
mine, mă netezi pe capă și pe obraZl 
și apoi îmi Zis® ®n glasă mâle, ca jalnică:

„Nu scii tu cânteculă „Sermanei 
turturea14! — „Sciu, cocâne!44 — „Ia, 
Zi-mi-lă din scripcă și din gură!44...

Aveamă glasă bună, după cum Ziceau 
âmenii, apoi, și cum Zisei eu, îmi umbla 
bine și arcușulă.....

Cântai cânteculă turturicei și din 
gură și din scripcă ținându-ml tatălă 
meu hangulă, der așa de ou tacâmă, așa 
de lină și de potrivită, că-lă auZiai par-

că numai colea spre Z°ri de Ziuâ — 
prin somnă. —

Boerii și cocânele, cum luaiu eu 
sema, îșl ținură ochii spre mine, cum eu, 
cu obraZu-ml cam plecată spre vidră, 
cântamă, ce să Zi®â, cântamă din tâtă 
inima.44 Aici suspină moșneagulă și Zis® 
apoi rară și așeZată:

„Ah, tinerețelor, tinerețelor, unde sun
teți! Raiulăv’a făcută, raiulă v’a luată ! — 
Așa..,âră colo în cântecă, la „Of, sărmana 
turturea, cum și-au perdută soția!“ boerulă 
celă tânără și supărată, — ce stătu totă 
vremea, câtă cântai eu, răZâmată de 
stâlpulă portiței cerdacului cu capulă ple
cată și cu ochii cătândă în pământă, — 
îșl ridică capulă, înfipse ochii în mine; 
mă uită, ochii îi erau plini de lacrimi 
și când poftoriu „of, of — of sărmana 
turturea14 și poftoriu aceste cuvinte, pare- 
mi-se, că, nu cu inima în sână, ci în 
gură și în arcușă, acelă boeră tânără 
cu lacrimi în ochi, se repeZi în casă și 
de acolo veni cu o scripcă în mână 
și pe când boerii ceilalți și coconele mă 
lăudară după sfârșitulă cântecului și ’ml 
aruncară bacșișuri, elă, boerulă celă tâ
nără, veni la mine și ștergendu-șl ochii 
cu batista, îmi Zise: „Ține, copile, ți-o

dăruescă: să totă cânți pe ea cânteculă 
turturelei, cum l’ai cântată acum44 și 
dându’ml scripca, sloboZi ochii și fața în 
josă, îșl puse mâna pe ochi și Zise cu o 
jale, ce mă curma și pe mine la inimă: 
„O, căci turturică mi-a fostă și am per- 
dut’o!44

....pișe și se duse repede, nu înapoi 
în cerdacă, ci în grădină și înpomătă.44 
Aci tăcu bătrânulă și după o pausă con
tinua: „Scripca ceea, iată-o acesta-i! — 
Peste trei-ZecI de ani a desfătată ea cu 
glasulă ei celă dulce auZă și inimi, și 
de țărani, și de preoți, și de boerl, ba, 
și multe lacrimi a storsă; — cu dânsa 
m’am hrănită și eu cu baba mea, Dum- 
neZeu ierte-o ! cu dânsa am crescută și 
hrănită și cei doi feciori și cele două 
fete (aici arătă moșneagulă spre cei ce 
ședeau colea pe pământă) și înoă trei co
pii, pe cari mi i-a luată DumneZeu. Da 
de vr’o Z®®® ani încoce, de când mi-au 
înlemnită degetele acestea, a înlemnită și 
inima în mine; nu mi-a mai fostă arcu
șulă pe dânsa, la vieța-ml mută, și ea 
biata îmi ținu hagă mută, — ani
nată în cuiu, și nepoții, jucându-se cu 
dânsa, când nu eram acasă, au Btâlcit’o; 
der suntă meșteri, oră tocmi-o și erășl va
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susținerea căreia au cursă atâta sânge 
românescă ? Ăsta-i celă mai cumplita 
neadevără și cea mai cutezată denunțare 
din partea ministrului ungurescă. Ro
mânii voesoă autonomia Ardeiului pe 
temeiulă drepturilOră acestei țâri, pentru 
asigurarea esistenții lorii naționale, pen
tru dreptate și libertate, în contra des
potismului, nedreptățiriloră și persecu- 
țiuniloră. Și îndreptățirea și lealitatea 
acestui postulată ală Româniloră, in 
interesulă chiar ală desvoltărei puterii 
statului nici ună regimă ungurescti nu 
o va pute contesta. Insemneză autono
mia Croației și a provinciilor^ austriace 
Kossuthismă ori irredentismă ? Tristă 
lucru pentru ună ministru, când n’are 
altă armă de a se apăra. Ministrulă Szi- 
lagyi nu va stirni decâtă compătimirea 
tuturora, cunoscute fiindă apucăturile 
dușmănise ale regimului în contra na- 
țiuniloră nemaghiare.

Dinafară, țliarulă francesă „Petit 
Journal" publioă o convorbire ce-a a avut’o 
ună colaboratoră ală său cu principele 
BismarcTc. Vorbindă despre politica es- 
ternă a Germaniei, fostulă cancelară 
germană a (^isti că văgașele făcute de 
densulă suntă cu multă mai adânci de 
câtă ca rotele carului statului să pită 
eși din ele. Situația faptică din Europa 
este adl eminentă, nu suntă nori, nu 
este ună singură punctă negru, care ar 
amenința-o, și totă ce se pdte vede e 
pacea. Starea acdsta resultă și din lu
crarea mea. Pe națiunile moderne nici 
nu le poți încurca într’ună răsboiu peste 
voia loră. Periculele unui atacă suntă 
așa de mari, încâtă nimenea nu cuteză 
să atace. Germania niciodată nu va ataca 
pe Francia. Dreptă asigurare pentru 
acdsta, potă să spună, că este obliga- 
mentulă militară generală, care face din 
fiă-care cetățenă soldată... Bismarck a 
mai 4isi5> c'& Germania nu vrea uimică 
mai multă, nu’i trebuescă nici 3 milione j 
de OlandesI, nici provinciile baltice seu 
polone. Am aflată însă de bine a câștiga : 
Strassburgulă, Metzul însă l’a cerută mi
liția și nu eu, er astădl suntemă pe de- ( 
plină sătui, și ceea ce avemă nu voimă 
să espunemă periculului. Privitoră la ' 
evenimentele din Balcani Bismarck a 
disă, că ele nu atingă de locă pe Ger
mania, ci numai pe Rusia, Italia, Anglia 
și Austro-Ungaria. Eu totdeuna am stă
ruită, 4>se Bismarck, ca noi să 
din acestă jocă. De altfelă chiar și în 
tractatulă nostru de alianță cu Austro- I 
Ungaria se <bce> că evenimentele din j 
Balcani pe noi nu ne privescă. Despre 
FrancesI a cjisti Bismarck, că scie pre 
bine, că ei de câțl-va ani au progresat 
grozavă, că armată francesă adl e de j 
patru ori mai tare ca la 1870. Bismarck ș 

eșimă se
în

crede, că Francesii suntă râvnitorl de 
paoe și că nu se voră arunca într’ună 
răsboiu, care va fi unulă din cele mai 
mari și mai periculose răsbdie din câte 
ne arată istoria.

SCIRILE PILEI.
Maialulă școleloră. române centrale din 

locă s’a ținută Joi în Stejerișă. Tim- 
pulă a fostă forte frumosă. A luată parte 
multă lume. Musica militară și o musică 
națională au făcută să’șl petrâcă întregă 
publiculă, inteligența ca și poporulă. 
Atât la ducere cât și la întdrcere, studenții 
au cântată admirabilă în coră diferite 
cântece, sub conducerea d-lui profesoră 
Popovicl. ** *

*) D-lă Iraclie Porumbescu, care ne tri
mite acestă tractată, ne promite, că, ne va mai 
împărtăși și unele episode din vieța sa. — Red.

Premiați. Din Clușiu ni-se scrie : In 
29 Maiu st. n. s’a serbată încheierea 
anului scol, la universitatea de aici, îm- 
părțindu-se tot-odată și premiile pentru 
elaboratele incurse la temele fixate pen
tru anulă scol. 1889/90. Intre universi
tarii premiați se află și tinerii români: 
Ambrosiu Chețanu cu 100 fl., Gavrilă 
Precupu cu 60 fl. și Ioan Nicorâ cu 25 fl.

* * £
înaintări in armată. Sublocotenenții 

Ionă Telia și Andreiu Oristiorl dela reg. 
21 de intanteriă au fostă înaintați la 
gradulă de locotenențl; cadeții locții
tori de oficerl în reservă Ioană Mircea 
din reg. 23 de inf. și Iosifă Popi din 
reg. 21 de inf. la gradulă de subloco
tenenți. * * *

Vaccinare in contra turbării. Pe 
lângă facultatea de medicină din Pesta 
s’a înființată ună institută provisorică 
pentru vaocinare în contra turbării. Cei 
mușcațl de câni turbați se întrețină gra
tuită 14—21 dile în acestă institută, ddcă 
prin certificate se dovedesce, că suntă 
lipsiți de mijldce. Copii mușcațl au să 
fiă trimiși cu ună însoțitoră, care de a- 
semenea va fi întreținută în spitală. Că
lătoria pe căile ferate ale statului e totă 
gratuită, er pe celelalte căi și pe vaporă 
cu o reducere de 50°/0.

*
Pentru cei cari au dreptă de apă. 

Protonotariatulă comitatensă din locă în» 
vită pe toți interesații în afacerea re- 
gulărei canalului Timișă dela vărsarea sa 
în vălcdua Tarambocă la deliberările ce 

voră ține privitoră la acâstă afacere 
2 Iuniu n. la orele 8 a. m.

* * *
Fapte nobile. D-lă comerciantă din 

BucurescI I. Colțescu, condusă de sen
timente nobile românescl, a abonată 
două esemplare din numerele cu data 
de Duminecă ale „Gazetei", cu scopă de 
a se trimite în comuna Arpâtacă învăță

torului și comunei bisericescl de acolo, 
pe care d-sa nu de multă a ajutat’o și 
cu-o însemnată sumă de bani la zidirea 
bisericei. — De asemenea d-lă G. Ave- 
salon din Brăila, îndemnată de aceleași 
nobile sentimente, a dăruită ună numără 
din „Gazetau de Duminecă pe sâma co
munei Viștea superidră din comitatulă 
Făgărașului.

In numele amintiteloră comune le 
esprimămă dăruitoriloră cea mai adâncă 
mulțămită! *

* 4c

Indrăsnălâ jidovescă. Ni-se comunică 
din ParoșenI, comit. Huneddrei, că se- 
natulă școlastică de acolo se află într’o 
mare perplesitate. Ună jidană, ou numele 
Lobstein, cu sila voesce a’șl edifica crîșmă 
în imediata apropiere a șoolei de acolo. 
Senatulă șoolastică a făcută deja pașii 
necesari spre a’lă împiedeca. Evreulă 
însă cercă tote căile permise și neper- 
mise, ca să-și pdtă ajunge scopulă. Pro
mite bacșișuri și cpce, că la casă când 
nu’i va succede, atunci va muta școla 
din looulă celă frumosă, de unde este, 
într’o costă întunecdsă, pe spesele sale. 
Atragemă atențiunea autoritățiloră nds- 
tre bisericescl-școlare asupra acestui in- 
oidentă. ** *

Advocată nou. D-lă Dr. George Do- 
brinu, din Lugoșă, a depusă cu bună 
succesă censura de advocată în 1/13 1. c.

* 
4: *

Dară. Din Chelmacă ne scrie ună 
membru ală comitetului parochială, că 
în urma unei vorbiri însuflețitore, pe care 
a ținut’o d-lă preotă de acolo Georgiu 
Rusu într’o ședință a comitetului paro
chială, cu scopulă de-a îndemna pe po- 
poră ca să ajutore s. biserică, care 
e săracă, numai decâtă se deschise o 
listă pentru procurarea iconeloră diferi- 
teloră prasnice de peste ană. Cu totulă 
s’au subscrisă vre-o 25 de credincioși 
pentru a cumpăra care o icdnă, care alta, 
ou totulă vre-o 24 icone. Văd. Simina 
Cuzmană, pe lângă o iconă, s’a anga
jată a procura și ună rândă de odăjdii 
de oatifea negră în preță de 60 fl. Nu
mele aoestoră buni creștini voră rămâne 
neșterse în protocolulă binefăcătoriloră 
bisericei, ca totă atâtea esemple de imi
tată pentru moștenitorii loră. Nu mai 
amintimă lauda, ce o aduce corespon- 
dentulă tînărului preotă de acolo, care 
în tomna anului trecută fu așa de greu 
lovită de sdrte prin ună focă înspăi- 
mântătoră, care-i nimici nu numai totă 
averea, ci ’i răpi și pe iubita sa soțiă, 
cu care abia a trăită 5 luni și jumătate. 
Dumnedeu să-lă mângăiă și să-lă întă- 
rescă ca să p6tă lupta și mai departe 
pentru bunăstarea bisericei și poporului 
seu cu stăruința, cu care ni-se scrie, că 
a luptată și pănă acum.

Convocare. Reuniuna învățătoriloră 
români gr. or. ca despărțămentă trao- 
tuală din protopresbiteratulă Făgărașu
lui îșl va ține a doua adunare generală 
la 21 și 22 Maiu st. v., adecă a doua și 
a treia <ji de Rosalii în Făgărașă, la care 
prin aoâsta suntă invitați toți membri, 
cum și alțl amici ai Reuniunei. Cu oca- 
siunea acâsta Reuniunea va arangia a 
treia de Rosalii și o representațiune 
teatrala urmată de petrecere cu jocă.In- 
ceputulă la 8 6re sera. Intrarea: lo
oulă 1 de personă 70 or., apoi 50, 30, 
âr pe galeriă 20 cr. Suprasolvirile se 
voră chita publice.

♦ 
4c 4c

Omorulă din Bud-St.-Mihaiu, comit. 
Sabolciu, săvîrșită de nisce tâlhari în 
familia Kornis, a dusă gendarmeria pe 
urmele unei întregi bande de tâlhari, ră- 
murite în diferite părți. Gendarmeria a 
dată de firele multoră crime, care ară fi 
rămasă cu totulă tăinuite. Mulțl bani 
furați și trei revolvere s’au găsită la o 
țăranoă avută anume Varga, în nisce 
oooenl de oucuruză. Soția tâlharului 
Molnar, oare e arestată, a vândută pe 
la mai multe prăvălii din Dobrițin haine 
în preță de 100 fl. In sera cjilei, în 
care s’a|săvîrșită, omorulă, și în cj'ua ur- 
mătore a fostă vătjută soția tâlharului 
Sovago, care asemenea e arestată, mer- 
gândă înodoe și încolo cu carulă folo
sită de tâlhari. Aceștia aveu intențiu- 
nea să jefuiască în Dogaly, eventuală 
să omdre pe unulă din baronii Vay. 
Pentru [prinderea tâlhariloră se pusese 
ună premiu de 100 fl.

* * *
Călcată de trenulă de marfă a fostă 

ună individă necunoscută în strîmtdrea 
dela Raooșulă de josă, în dimineța cailei 
de 16 (28) Iunie. Nu se scie, decă 
nenorocitulă cu intențiune s’a aruncată 
pe șinl ori din întâmplare a ajunsă sub 
rdtele trenului.

* * *
Evreii in contra Evreiloră. Ună 

mare numără de tineri evrei din Româ
nia, mai ou semă studențl, au adresată 
ună apelă cătră tinerimea inteligentă 
română, precum și cătră guvernă, ca să 
nu permită a se constitui oomune evreescî 
oficiale.

* 
4« *

Primulu concertă in grădină la „Pomu 
verde" ală musicei orășenescl din Brașov 
se va da Duminecă în 20 Maiu (1 Iunie). 
Se voră eseouta mai multe piese nouă 
pentru întâia oră, între cari „Kaiser 
Walzeru de Ioh. Strauss, mare potpuriu 
din opereta „SermanulH Ionaihanu de 
Millocker-Kral, „Suspinului, vals română 
de IvanovicI ș. a.

fi ce a mai fostă, și coconașulă d-tale, ce 
audă că cântă în scripcă, crede-mă, n’a 
bănui, că i-ai cumpărat’o, va (îndulci și 
elă pe mulțl și pe d-ta".

Cipriană, fiulă meu, carele se afla 
pe atunci în clasele gimnasiale inferiore, 
avea vidră, și încă bună. Deră istoria 
violinei și cuvintele bietului moșnegă, 
apoi și aspectulă celoră ai săi, ce ședeau 
colo pe pămentă, mă făcură de cumpă- 
raiu scripca cu o bagatelă, ce o ceru 
moșnegulă.

Mai dedeiu bătrânului și glotașiloră 
săi ceva de ale mâncării, și ei mulțumin- 
du-ml, se duseră mai departe, în dru- 
mulă loră!

Cunosceamăpe d. cavaler de Goiană, 
de presentă procuroră de Stată la tribu- 
nalulă din Suceva și virtuosă în violină 
Mă adresai deci cătră d-nialui cu rugarea 
să’mi recomande la Viena pe ună mă- 
estru de violine, căruia i-așă trimete una 
stricată spre reparare. D-lui îmi spuse, 
că cunosce și la Viena atari măeștri, 
însă unulă și mai bună ar fi la Lemberg, 
cu numele Martin Richter, care de i-oiu 
trimete, mi-a tocmi violina cum se cade. 
Făcui așa și după câte-va dile căpătaiu 
dela acestă măestru ună răvașă, în care 

elă îmi scria, că violina ce i-am trimis’o, 
decă e ca să fiă reparată după felulă ei, 
acea reparatură va costa 30 florini. Insă 
pdte așă fi aplecată să i-o vândă și atun- 
cea elă îmi dă pe ea o sută de florini.

Astă vorbă mi-se păru cam cu sus
pectă: că adecă jupânulă Martin îmi 
oferesce acelă preță, ca să-i dau eu pe 
reparatură, câtă cere. — Mă adresaiu 
iarăși la d. Goiană și spuindu-i ceea ce’ml 
scrie Martin Richter, îlă întrebaiu, că ce 
să facă. „Dă-i", clise d. Goiană, „câtă cere 
elă nu te înșelă. Richter mi-a lucrată 
și mie, îlă sciu de ună omă fdrte onestă". 
Scriseiu deci lui Richter, să’mi repareze 
violina numai bine, i-oiu da cei 30 fl.

In cinci, ori șese săptămâni îmi veni 
viora reparată și lângă dânsa o scrisdre 
dela Richter, în care îmi spune, că decă 
pdte acum ași fi aplicată să i-o vândă, 
elă îmi dă pe ea 150 fl.

Ce să fie! cugetaiu eu, căutaiu la 
violină și o cercetaiu de-amăruntulă, în 
fine mă uită prin „paragraf!" și vădă pe 
fundulă violinei o țidulică lipită de fundă, 
de vechimea ei, deja galbenă-întunecată, 
ca coldrea fundului, și pe țidulică tipărită, 
der abia legibilă: „Fecit Cremonae Ni
colaus Amati 1626."

Acuma pricepui, de ce-mi oferi mă- 
estrulă de violine, Richter, o sută și 
cincl-cjecl de florini! Insă cum că dărui 
o atare violină „cremonesă" respectivulă 
boeră, „tânără și întristată", junelui scrip- 
cărașă, ce’i cântă „cânteculă turturelei"; 
lasă să alegă cetitorii singuri, cum li-so 
părea mai potrivită.

*
Pe acestă violină cântă fiulă meu 

Cipriană în nefericita-i închisore, când 
ună hoță din cei închiși cu dânsulă 
într’o celulă, auclindu’lă erupse în 
plânsă; pe acestă violină cântă elă, la 
Nervi în Italia, Doina Mării-mediterane, 
ca ea să o ducă, cum dise elă, pe undele 
sale, Oceanului, și acesta să spună lumei, 
care acorduri suntă cele mai dulci și mai 
scumpe Românului; acestă violină, 
în fine, o numi elă bietulă, pănă’n ul
timele dre ale vieții sale, — „miresa 
mea". Astădl însă violina acesta este 
proprietatea d-lui Dr. George Crăiniceanu 
din BucurescI.

Frătăuțuln nou, în Bucovina, ultima Martie 
1890.’

Iraclie Porumbescu,*)  
Exarchu și parochă.

ZE’ecia.rar’ULl-Ci-
— Poveste. —

A fostă odată ca nicl-odată, că de 
n’ar fi, nu s’ar povesti.

Au fostă doi omeni, unu bărbată 
și o muiere. Ei erau cam bătrâni și 
n’aveau nici ună copilă. Avere aveau des
tulă și ll-ară fi trebuită ună copilă, care 
să moștenescă averea și să nu rămână 
pe mâna străinului, căci, vedi, străinulă 
și ce nu-i ală lui îți ia.

Multă s’au sfătuită că ce să facă ? 
Mereu se rugau lui Dumnezeu să le dă
ruiască ună copilă și li-se părea loră, că 
Dumnedeu nu le ascultă rugăciunea.

In urmă bătrânulă se duse la ună 
călugără din apropiere și-lă rugă să’i 
dee ceva muerei de băută sâu’de mân
cată, că pdte voră avea ună copilă. Că- 
lugărulă îi dete o ediă uscată să o ducă 
babii să o mânce. Mergândă bătrânulă 
cu coja, nu se putu răbda să nu îm
buce bareml odată din cojă, să vadă e 
dulce ori amară. Mâncândă din cc ,ă — 
minune — bătrânulă se pomeni însăr
cinată, însă nu în pântece, ci în pulpa 
piciorului. Piciorulă era greu și pulpa 
mare, îi era rușine să mergă așa acasă.
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Societatea sciințifică literară ^Tine
rimea română'1 din BucurescI, fundată în 
anulă 1877, îșl va serba Luni în 21 Maiu, 
6ra 2 p. m. în noul! paiață ală Ateneu
lui, a XIII-a aniversare a sa. Serbarea 
se va deschide de președintele societății 
d-lă Nicolae S. Dumitrescu, printr’o cu
vântare în care se va arăta scopulă și 
mersulă societății, după care d-lă Ște
fană V. Nanu va vorbi despre „rolul! 
memoriei în pedagogiă“, și în urmă se 
va face distribuțiunea premieloră la ele
vii și elevele învățământului primară, 
cari s’au distinsă la concursulă ținută 
de societate în anulă acesta.

** *

rarulă celă nou la elă la curte. Acesta 
se și duse și la porunca împăratului 
spuse gâcitura. Insă nici împăratul! nu 
o putu gâci, ci merse cu păcurarul! la 
baba, care i-a scoborîtă fata. Păcura
rul! spuse gâcitura, er baba au4ind’o, 
îi 4ise împăratului să se facă mânios! 
și să dea păcurarului o cleapsă (palmă) 
peste capă, er pe împărătâsa asemenea 
să o prin4ă puțină și să o tragă de pără. 
împăratul! făou așa, dete păcurariului 
o palmă peste capă de-i sări căciula 
oâtă colo... cu căciula îi sări însă și 
părul! celă negru din capă și nu’i râ
mase decâtă teșiturile părului de aură, 
ăr pe împărătesa de țigancă asemenea 
o sgudui de-i râmase părulă de aură în 
mână.

Vă4endă acâsta împăratul!, cunosc! 
îndată înșelătoria țigăncei, care batjocuri 
pe tînăra împărăteBă. Se mânia foc! îm
păratul! și porunci de legă pe țiganca 
de nouă epe sure, care încunj urară nouă 
hotară de tot! praf! se făcu țiganca.

Așa va pedepsi și Dumne4eu pe 
batjoouritorii lumei acesteia.

Nicolau Mlhăescu, 
învăț.

Conoertu in grădina Nr, 5 a d-lui Ha
bermann va da musica militară Dumi
necă în 1 Iunie n. Inceputulă la 4 ore 
după ametjl. Prețuia de întrare e 16 cr. 
Programa concertului va fi variată și 
interesantă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Yalea Jiului, Maiu 1890.

Onorate Domnule Redactor!! Iu 
corespondența de pe Valea Jiului publi
cată în Nr. 75 a. c. în prețuitulă diară 
ce redigețl, am făoută în câtă-va cunos
cută On. Publică relațiunile și starea 
poporului nostru de pe Jiu. Fiindcă 
atunci numai în parte am relatată și 
fiind-că totă atunci mi-am luată angaja- 
mentulă, ca cu altă ocasiune să comple- 
teză lucrulă începută, astădl voesc! a’ml 
împlini acestă promisiune.

Cu ce să începă și ce sâ aducă în 
loculă primă? Acesta e o întrebare, la 
care însu mi nu potă da râspunsulă. As- 
tăcfl atâtă de multe suntă vitregitățile 
acestui poporă și atâtă de mari suntă 
calamitățile de cari e amenințată, încâtă 
acâstă stare a lucruriloră trebue să in
sufle îngrijire în orl-ce omă cu simță
minte față de viitorulă lui.

Valea Jiului este ună tesaură ne
prețuită și uniculă în felulă său. Acestă 
vale în lungulă ei e încărcată în abun- 
danță cu cărbuni de pietră. Păduri fru- 
mdse de fagă și bradă îi împodobescă 
cursulă dela începută pănă în capătă 
pe teritorulă ce’lă percurge în patria 
nâstră. Pe lângă acestea dispune și de 
o imensă cantitate de pietră de vară.

Cine nu vede din acestea impor
tanța cea mare, ce o are acestă ținută 
din punctă de vedere comercială ? Cine 
nu vede, că Jiulă acuși o să devină ună 
centru de esploatare pentru materială 
de focă? Cine nu vede, că străinii acuși 
oră să se îndese cu grămada pe Jiu, și 
Românul!, care astăcji este exclusivă 
domnă preste acestă regiune romantică, 
decă nu va fi pregătită pentru o astfelă 
de eventualitate, va fi silită să-și pără- 

seseă propria locuință și să ia lumea în 
capă! ?

Și ore ce face Jiuanulă în fața aces- 
toră eventualități de interesă vitală pen
tru elă? Nu esagereză când 4ică, că stă 
cu mânile în sînă și privesce nepăsătoră. 
Trenulă numai câtă nu’lă aude fluerândă 
pe dinaintea casei sale dela Petroșani 
cătră LupenI și elă nu se îngrijesce, ca 
stăpână peste acestă ținută, pentru mo
mentul! când voră veni străinii, ca să’i 
potă pe aceștia atrage cătră sine provă- 
4ându-se cu biserici și cu școle corăs- 
pun4ăt6re. Te cuprindă fiori când că
lătoresc! pe Jiu și ve4l bisericele cele 
scunde și diforme de lemnă fără nici 
ună gustă estetică și provă4ute numai 
cu câte ună clopotă mică. Totă în ast
felă de stare suntă și școlele. Despre 
aranjamentulă internă nu mai facă amin
tire. De asemenea te cuprindă fiori când 
călătorescl pe Jiu și ve4l pe unii preoți, 
cari altmintrelea materialicesce stan forte 
bine, umblândă în opinci și abia putân- 
du’i cunosce, că suntă preoți, de pe 
barbă. In contrastă cu tote acestea, crîșme 
în fiă-care sată suntă câte 2—3, pompose și 
atrăgătore, er Evreulă îmbrăcată și 
înavuțită ca ună baronă din sudârea 
bietului poporă.

Intre astfelă de împregiurărl e su
perfluu a mai arăta, că de ce nu se tre- 
zesce nicidecum și de ce nu se îngri
jesce de viitorulă său atâtă de scumpă 
poporulă nostru Jiuanii. Evreulă îlă ține 
anume în întunerecă și orbecare, căci 
atunci elă pote mai cu succes! a’șl ajunge 
scopulă, er preotulă său, fiind! încă de 
prin secululă trecută, nu’șl pricepe che
marea, ba de multe-orl, precum se vede, 
pățită fiindă, chiar și pe preotă îlă în- 
cungiură.

Etă der pentru ce stau bisericile 
gole în Dumineci și sărbători și popo
rulă alergă la crîșme. Preotulă nu-lă 
atrage cătră biserică prin învățături 
bune și folositore, er elă, ca să’șl uite 
de năcasurl, merge mai bucurosă la ju- 
pânulă Itzig.

Despre importanța cea mare ce o 
are biserica și școla pentru vieța unui 
poporă, nici când nu aude Jiuanulă vor- 
bindu-se; de aci în modă firescă ur- 
meză, că elă desconsideră aceste institu- 
țiunl salutare și nu pune nici uu! pondă 
pe ele. Nu e mirare dâră pentru 
ce întunereculă e așa de mare pe Jiu în 
poporă.

Făcândă cunoscută starea de lucruri 
de pe aci, nu am avută nici de cum in- 
tențiune de a înegri înaintea publicului 
pe luminătorii poporului de pe Jiu, — 
căci suntă și onorabile escepțiunl — ci 
am espusă numai starea faptică a lu- 
orului, retăcândă multe abusurl și incon- 
soiențiositățl. Speră însă, că aceste șire 

ale mele, venindă la cunoscința celoră 
chemați, aceia voră vede răulă și se vor 
îngriji de sanarea lui pănă încă potă.

De asemenea nu am voită a de- 
trage nimică din meritulă acelora, cari 
ostenescă 4i ȘÎ ndpte pentru binele și 
înaintarea poporului nostru. Ast-felă 
suntă d-lă protopopă din PetroșenI Ște
fană Rădică, despre ală cărui zelă și ac
tivitate s’a vorbită de multe-orl în colo
nele acestui prețuită 4'a.ră. Durere însă, 
că d-sa e singură și nu are cu cine con
lucra întru ajungerea scopuriloră sa
lutare spre care țîntesce.

De asemenea merită totă lauda și 
stima bravulu adjunctă notarială din 
Vulcană, Michailă Bociată, care fiindă 
în atingere 4hnică cu poporulă, nu în- 
trelasă a-lă lumina și deștepta, a’lăface 
de cu timpă a’șl plăti impositele, ară- 
tându-i răulă ce urmâză pentru elă, decă 
amână pănă în timpulă din urmă, când 
vine rândulă la licitare. Ba ce e mai 
multă, acestă vrednică Domnă arată și 
față de școle ună mare interesă, cerce- 
tându-le adese-orl, întrebândă pe copii 
și îndemnându’i la frecuentarea regulată 
a școlei, er despre pedepsele incurse pen
tru negligențe școlare, îngrijesce cu punc- 
tuositate ca acele să se întrebuințeze 
pentru procurarea de manuale școlare și 
pentru reparaturile ce eventuală sevădă 
necesare la edificiulă școlară. îi 4i°h 
deci, ca să pășâscă numai înainte pe 
acestă cale și fiă sigură, că ostenelele 
nu’i voră rămâne nerecunoscute.

Prin acestea’ml termineză corespon
dența presentă, sperândă, că cele aci 
scrise și descrise voră produce la loculă 
său efectulă dorită, ca astfelă, când Vă 
voiu mai relata câte ceva de pe Jiu, să 
Vă potă aduce la cunoscință soiri îmbu- 
curătore și mai mângăiătore despre sta
rea acestui poporă năpăstuită.

Bălaurulă.

Esamene la sate.
La școla română gr. cat. din Urisoru 

(comit. Solnocă-Dobâca) s’a ținută esa- 
menulă în 24 Maiu, fiindă de față po
por! atâtă de numeros!, încâtă mulțl 
ne mai putându încăpea în șcâlă, trebuiră 
să stea pe afară. Despre decursulă esa- 
menului ni-se scrie:

S’au esaminată cu totulă 32 copii, 
anume 17 fetițe și 15 băeți. Esamenulă 
s’a începută cu catechismulă mică, apoi 
istoria biblică, limba română, matema
tică, geografiă, constituțiune, istoria pa
triei etc. Răspunsurile copiiloră au fostă 
spre cea mai deplină mulțumire a publi
cului, care s’a putută convinge, că d-lă 
învățătoră Augustină Popă îșl înțelege 
forte bine chiămarea sa de învățătoră 
română. Tote mi-au plăcută, der mai cu 
sâmă declamărila să le fi totă ascultată.

D-lă protopopă Ioană Velle, ca pre
ședinte, lăudă atâtă pe învățătorulă Aug. 
Popă, câtă și pe primăria comunală, care 
încă s’a silită a face pe copii să cerce
teze școla regulată, er. d-lă Dr. Gabrielă 
Triponă, candidată de advocată, de ase
menea mulțumi atâtă primăriei comunale, 
câtă și părințiloră, cari se interesez ă 
de școlă și de sdrtea fiiloră loră.

In Urisoră dela 1880 totă învățători 
tineri și zeloși au fostă, der din causa 
salarului celui mic șiscosă cu repartițiune, 
nu au funcționată mai multă de ună ană. 
Acuma și salarulă s’a ridicată și școla 
s’a reparată, căci fusese într’o stare mi- 
serabilă. Omenii la îndemnul! protopo
pului au făcută destulă datorinței loră.

Uriulă, o comună mică de lângă 
Deșă, înainte de acesta cu câțiva ani 
așa a fostă de prăpădită, încâtă âmenii 
nu credeau decâtă în beutură și erau 
săraci ca vai de ei. Nu le trebuia loră 
nici biserică, nici școlă. Acum însă nu 
mai este așa. De când M. O. D. Pro
topopă Ioană Velle administrez! acestă 
comună, starea materială și spirituală 
s’a îmbunătățită. M. O. D. Protopopă s’a 
îngrijită ca totă-deuna să aibă învăță
tori harnici.

In Uriu și judele, va se dică primă
ria comunală, încă pote face forte multă 
numai să voescă. Judele comunală e 
omă studiată și absolută de preparandiă, 
cu numele Ioană Rednică, care în înțe
legere cu Artene Ilea, omă forte onestă, 
cu Lică Cosma, fătă (crâsnică) la biserică, 
și cu alțl poporenl zeloși încă a contri
buită multă la înbunătățirea atâtă a 
sorții poporului, premergând! cu esem- 
plu, câtă și la înaintarea culturei și în- 
vățăturei. Copiii acestora, după-ce au 
cercetată școla din sată, au fostă trimiși 
la Deșă la șcălă spre a studia mai de
parte. Acuma oerceteză școla normală 
din Deșă 4, șcdla civilă 2, șcâla cato
lică unulă, er dintre fetițe două cerce
tezi șcdla catolică de fetițe. Ar fi de 
dorită însă, ca părinții acestoră copii să-i 
trimită la șcâle românescl, ca să învețe 
mai întâi limba loră maternă. Acâsta o 
potă face, fiindă toți omenii cu stare. 
Nu trebue să cruțe a cheltui ceva mai 
multă, căci voră ave și folosă mai mare.

In Chimitelniculă de Câmpia s’a ți
nută esamenulă în 23 Maiu. Etă ce ni-se 
scrie:

Esamenulă s’a ținută sub presidiulă 
P. O. D. Protopopă din Ludoșă Nicolau 
Solomon!, care s’a depărtată după esa- 
menă forte îndestulită. Esaminarea co
piiloră a ținută 5 ore întregi. Resulta- 
tulă a fostă forte bună și cu atâtă mai 
înbucurătoră, cu câtă fostulă învățător! 
Vasiliu Căpâlneanu, acum destituită, 
timpă de 6 ani, câtă a suptă din sudo-

Se puse și’și spintecă pulpa și scose o 
fetiță cu părulă de aură, pe care o lăsă 
sub ună copaciu înaltă, și elă merse apoi 
acasă. Nisce corbi dândă de fetiță o 
luară și o suiră în copaciu, acolo o nu
triră pănă ce fetița se făcu mare.

Intr’o 4i feciorulă împăratului tre
când! pe acolo la vânată, dădu cu ochii 
de fetiță în copaciu, și’i plăcu, căci era 
frumosă și cu părulă de aură. Ce să 
facă feciorulă ca să o potă scoborî josă 
de acolo, căci ea nu voia să vie josă. 
Se duse prin pădure pănă ce dete de-o 
căsuță, în care erau doi omeni bătrâni, 
— era vîjulă cela cu baba.

Se rugâ feciorulă împăratului de 
babă să mârgă să’i scobore fata. Baba 
îi făgădui, că o va scoborî, dâr să mergă 
a doua cț1 după ea.

Se duse baba cu o oovată și cu o 
sîtă sub copaciu și începu a cerne la 
făină, dâr ou oovata și cu sîta cu gura 
în josă.

Vă4endă fata, că nu-i bine, strigă 
din copaciu:

,,Nu așa, mătușă! nu-i bine!“
Baba se făcu că nu o aude. Mai 

strigă odată fata, atunci baba 4i80 ■

„Vino, draga mătușii, și’ml arată, 
că eu nu sciu.“

Fata se scoborî josă, baba o aduse 
acasă și o îmbrăca cu haine de ale ei. 
A doua 4*  veni feciorulă împăratului 
după fată, pe care o duse acasă, o îm
brăcă frumosă și nu preste multă vreme 
făcu o nuntă mare câtă într’ună fundă 
de cotarcă.

Impăratulă însă avea de bucătăresă 
o țigancă. Acesta era mânidsă focă pe 
împărătesa cea tînără și se totă cugeta, 
cum ar face ceva rău împărătesei, ca să 
rămâe ea, țiganca, împărătdsă.

Odată i-se dete prilejă. Țiganca, 
care de altmintrelea pe dinafară se vedea 
a iubi și a trăi bine cu împărătâsa, 4ise 
că’i va căuta în capă. împărătesa cea tî
nără se învoi, se puse cu capul! în pola 
țiganei.

împărătâsa ațîpi și adurmi cu capul! 
în pâla țigăncei. Atunci țiganca îi tăia 
părulă celă de aură împărătesei, tăia și 
pe ală ei celă negru țigănesc!, făcu cir! 
de făină de grâu și schimba părul! li
pind! pe al! împărătesei pe capul! ei, 
er ală ei pe capul! împărătesei. Impă- 
rătesa se soulâ într’ună târ4iu. Vă4®n“ 
du-se așa de batjoourită, și-a lăpădată 

hainele de împărătesă, s’a îmbrăcată în 
haine păcurărescl și s’a făcută păcurar! 
la oile împăratului.

Intr’o sără păcurarii toți în colibă 
începură a spune la minciuni, povești, 
și alte vorbe, ve4l, ca să nu adârmă cu- 
rândă, pentru paza oilor!. Păcurarul! 
celă nou 4ise.'

„Să vă spună eu o gâcitură, care 
nici ați au4it’o pănă acum, nici veți mai 
au4i-o.“

,,Să au4imă!“ răspunseră păcurarii.
Păcurarul! 4^se :
„Câjă uscată, de călugăr! dată, de 

vejă mâncată, de vejă țipată (aruncată), 
sub copaciu lăsată, de oorbl luată, în 
copaci suită, de corbi hrănită, mare cres
cută, de babă celuită (înșelată), jos! 
coborîtă, pe capă tunsă, cu ciră unsă, 
la oi dusă.u

Păcurarii se minunară și nu putură 
gâci.

A doua 4i ună păcurar! merse la 
împăratulă și’i spuse, că a venită ună 
păcurar! nou, care li-a spus! o gâcitură, 
de se minunară cu toții, și nu o potă 
deslega.

împăratul! porunci să mârgă păou- 
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rea poporului nostru ealarulă anuală de 
200 fl. nu a făcută chiar nici unii sporii, ci 
pururea s’a escusată la esamene cu aceea, 
că pruncii din Chimitelnică n’au capă de 
a putâ învăța. (Găsitu-s’au âmenl, cari 
să credă asemenea neghiobii? — Red.)

Acuma însă s’a convinsă și popo- 
rulă nostru, că ce pote face ună preotă 
cu tragere de inimă și ună învățătoră 
harnică. Ondre noului nostru preotă 
Teodoră Hărșianu și vrednicului învâță- 
toră Nicolau Pătruța!

Ți-se sfâșie inima când îți aduci 
aminte, că acestă frumosă și avută 
comună, curată românescă, înainte de 
acestă ou 6—7 ani era îndestulată 
cu de tote, er astăzi, în urma coma- 
sărei cerute acum 5 ani de răposatulă 
vice-protopopă de aici, mai bine de 
jumătate din locuitori se află în cea mai 
deplorabilă stare materială și în totă 
momentulă gata de a lua calea cătră 
România. Avemă însă credință tare, că 
sub noii conducători starea lucruriloră 
va lua o față mai înbucurătore.

Veritas.

In Seplacu de lângă Gherla s’a ți
nută esamenulă cu copiii dela școla ro
mână de acolo în 18 Maiu. Despre de- 
cursulă esamenului ne scrie d-lă Ioană 
Gelneră, inspectorele școlară de acolo, 
întră altele următărele:

Esamenulă s’a ținută sub presidiulă 
d-lui loan Georgiu, profesoră la institutulă 
teologică din Gherla, fîindă de față d-lă 
I. Sonea, ca directoră școlară, apoi d-lă 
I. Boeră, învățătoră normală în Gherla, 
er Prea Știm. D-na Makray fu represen- 
tată prin D-lă Silvestru. De față era și 
întregă senatulă școlară, curatorimea bise- 
ricescă, primăria comunală și maiorita- 
tea locuitoriloră din locă.

Esaminulă s’a începută la 2 și a 
durată pănă cătră 6 6re d. a. Sala îm
podobită frumosă. Pe masă clasificări, 
scrisori de probă, programa esaminului 
etc. Acestă programă era întocmită așa, 
că după fiă-care studiu urma o declamare și 
o cântare potrivită. Astfelă după religiune 
s’a cântată. „Cântarea Cheruvimiloră“ ; 
după istoriă „Ună râsunetă**,  er la urmă 
„Ruga dela Chiseteu,u comediă poporală 
într’ună actă cu cântece și jocă, de Iosifă 
Vulcană, cu câteva modificări, care s’a 
jucată de pruncii școlari cu succesă.

*) După Smiles-Rudow. A se vedâ Nr. 102
ală „Gaz. Trans.1* din anulă curentă.

Șcâla are numai ună învățătoră, 
care pe dreptulă se bucură nu numai de 
iubirea copiiloră, ci și a părințiloră, — 
der școla are trei despărțeminte, în cari 
s’au propusă tote studiele prescrise pen
tru șcâlele poporale elementare, din cari 
esaminându-se pruncii presențl, s’a con
statată, că zelosulă învățătoră d-lă Maxi- 
milianil Silași și de astădată și-a făcută 
în totă privința destulă grelei sale chiă- 
mărl, arătândă o înaintare cu pruncii 
școlari preste așteptare îmbucurătore. 
Copiii din școla d-lui Silași iubescă forte 
.multă cântările naționale și bisericescl, 
avendă învățătorulă deosebită destoini- 
ciă de a conduce corulă cu copiii.

Cu ună cuvântă, de resultatulă esa
menului cu toții amă rămasă încântați. 
D-lă președinte încă îșl arătă deplina sa 
mulțumire printr’o vorbire fdrte însufle- 
țitore, la care poporulă mișcată răspunse 
cu „se trăescă!u și așa se fini esame
nulă cu „Cuvine-se cu adevăratău, âr 
cei presențl se depărtară ducândă fle
carele în inima s’a o suvenire plăcută, 
care va rămâne acolo neștersă pentru 
acela, care a făcută din pâtră necioplită 
vasă poleită.!

In Bogata maghiară, comitatulă S. 
Dobâca, s’a ținută esamenulă în 18 Maiu, 
.deodată cu adunarea Reuniunei învăță- 
toriloră din tractulă Vadului. Deși șcdla 
nu dispune de tdte rechisitele trebuin- 
cidse, suoce8ulă esamenului însă, după 
cum ni-se serie, a fostă mulțămitoră, 
oeea-ee s’a constatată și din partea 
jnembriloră Reuniunei cu ocasiunea on
ticei.

Coriștii ploi fliu Șonicnta-niare.
Numai astă iârnă, în luna lui De- 

cemvre, se constitui corulă plugariloră 
români din Șomcuta-mare și mulțămită 
strădalnicului și neobositului d-nă învă
țătoră Eliă Popă, sub a căruia condu
cere s’a înființată acestă coră, despre 
sporulă făcută de bravii coriști ne și 
sosesce deja veste de totă îmbucurătore.

D-lă învățătoră din Șimleulă Silva- 
niei, Petru Longină, în vacanța Paști- 
loră mergendă la Șomcuta mare, și luândă 
parte în vre-o două seri la esercițiile 
de probă ale coriștiloră, ne scrie că a 
rămasă peste măsură surprinsă și încân
tată de sporulă făcută de coriști. D-sa 
nu se putea aștepta la nu sciu ce lu
cruri mari, pentru-că scia, că pentru a 
forma ună coră bună se cere cunosce- 
rea noteloră, er pe coriștii din Șomcuta 
îi cunoscea, scia că suntă nisce țărani 
de ai noștri, cu palmele grose de cor
nele plugului, despre cari nici pe de
parte nu-i venia să credă, că într’ună 
timpă așa de scurtă aru fi în stare să 
facă ună sporă atâtă de mare. Când colo 
ce să vecfi însă ? Ei cântară cu o regu
laritate și într’o armoniă admirabilă: 
,,Cherovicu“, composițiă de Vorobchie- 
vicl, „Christosă a înviată1', ,,0, ce este 
minunată" și „Uite mamă", de Dima, 
„Cântecă venătorescă", de Flondoră și 
altele. Cântările se esecutară în 4 voci.

In Dumineca Tomii corulă se pro
duse în biserica diu comuna vecină 
Cioltă, unde se adunară preoții români 
din protopopiatul Șomcutei-marI la coDfe- 
rența Ioră de primăveră. Se înțelege, po
porulă nostru din Cioltă a rămasă fer- i 
mecată la andulă frumâseloră cântări. 
T-s’a spusă d-lui P. Longină, că în lu
nile de vâră coriștii aceștia voră aranja 
și ună concertă împreunată cu pe
trecere cu jocă.

Conducătorulă acestui coră, d-lă în
vățătoră Eliă Popă, care în timpă așa 
scurtă a sciută face progrese atâtă de 
mari, ar pută servi de modelă în- 
vățătoriloră noștri cu atâtă mai vertosă, 
căci, după cum ni-se scrie, d-sa a făcută 
mari progrese cu tinerimea din acestă 
comună în tote direcțiunile.

Aniversarea proclamărei rega
tului României.

Cetimă în „Monitorulă Ofi
cialii11 :

Joi, 10 Maiu, 21 tunuri, trase în 
revărsatulă cloriloră, au vestită Capitalei 

J a IX-a aniversare a acestei memorabile 
dile .

La orele ÎO1/^, 101 tunuri anunța 
pornirea M. M. L. L. Regelui și Regi
nei și a A. S. R. Principelui Moșteni- 
toră presumtivă ală Coronei din Pa- 
latulă din Capitală la Sânta Metropoliă.

Majestățile Loră și Alteța Sa Re
gală, în trăsură de gală â la Daumont, 
escortate de adjutanții regescl și de di- 
visionulă de gendarml, străbată stradele 
ce conducă la Catedrală, d’alungulă că
rora erau așecjate trupele din garnisonă 
sub comanda d-lui generală de divisie, 
Cernată, comandantă ală corpului II de 
armată; âr pe ambele laturi ale bule
vardului Elisaveta elevii șcâleloră supe- 
ridre, seoundare și primare din Capitală. 
Atâtă pe strade câtă și la ferestri și 
pe balodne, împodobite cu steaguri, co- 
vdre și ghirlande de flori, o numerdsă mul
țime saluta cu respectă și iubire pe Su
verani și Principe în trecerea Loră.

La orele 10’/2, Majestățile Loră și 
Alteța Sa Regală ajungă la Metropoliă 
și suntă întâmpinate la intrarea în bi
serică cu Evangelia și Crucea de cătră 
I. P. S. S. Mitropolitulă Primată în
conjurată de înaltulă cleră, de d. pre
ședinte ală consiliului, împreună cu toți 
d-nii miniștri, de d-nii generali și de 
d-nii atașați militari ai puteriloră stră
ine ; după care apoi ascultă serviciulă 
religiosă ce s’a slujită de înaltă Prea 
Sânția Sa asistată de ună numărosă 
oleră.

La acâstă ceremonia au fostă față 

I. P. S. S. Metropolitulă Moldovei, îm
preună cu PP. SS. LL. Episcopii, mem
brii ai Sântului Sinodă, d-nii miniștri, 
d-nii președinți cu biurourile corpuriloră 
legiutore, mai mulți d-nl senatori și de- 
putațl, înaltele curți de casațiune și de 
compturl, corpulă profesorală, curțile 
și tribunalele, d. primară cu consiliulă 
comunală ală capitalei, camera de co- 
merță, înalțl funcționari ai statului, și 
d-nii oficerl din armata permanentă, 
teritorială și din reservă, cari nu erau 
sub arme, precum și ună numărosă pu
blică.

După săvîrșirea Te Deumului, Ma
jestățile Loră și Alteța Sa Regală mer- 
seră în apartamentele I. P. S. S. Metro
politulă Primată, carele în numele Sân
tului Sinodă, a presintată Suveraniloră 
și Principelui felicitări pentru acestă (fi 
scumpă tuturoră Româniloră. Asemenea 
și d-nii miniștri cu domnele, aflațl aci, 
au adusă urări Suveraniloră și Princi
pelui.

Suveranii și Principele bine-voiră a 
convorbi apoi cât-va timpă cu Inalții 
demnitari ai bisericei, mulțumindu-le pen
tru urările ce le au adresată, cu atâtă 
mai scumpe inimei loră, venindă din 
partea Sântului Sinodă, care neîncetată 
înalță rugi pentru prosperitatea și feri
cirea poporului română.

După acâsta, Regele și Principele 
încălecară, și însoțiți de toți d-nii ge
nerali, de d-nii locot.-colonelă Baronă 
de Taube, maioră Youssouf Kenan Bey, 
maioră Douglas Dewson, căpitană Muel
ler, căpitană Comte de Villeneuve-Bar- 
gemon și de căpitanulă Comte Marensi, 
atașați militari ai Rusiei, Turciei, An
gliei, Germaniei, Franciei și Austro- 
Ungariei, de adjutanții regescl și de o 
numărosă suită, pornescă spre bulevar- 
dulă Universității, precedați de trăsura 
în care se afla M. S. Regina.

In momentulă când Regele se apro
pia de trupele înșirate pe stradă, d. ge
nerală de divisie Cernată, care se afla 
în capulă loră, întâmpina pe Suverană 
și’i înmâna raportulă trupeloră, ce erau 
sub arme.

M. S. Regina, ajungândă la bule- 
vardă, se coborî din trăsură și lua locă 
în frumosulă pavilionă într’adinsă cons
truită, unde se aflau toți miniștri ou dom- 
nele, d-nii președinți ai corpuriloră le- 
giuitâre, d-nii membri ai corpului diplo
matică ou ddmnele, precum și multe 
domne, soții ale înalțiloră demnitari ai 
statului, civili și militari.

Curând ă după acesta sosesce și Re
gele, împreună cu Principele, încunjurați 
de o numârosă suită, și așecjându-se îna
intea statueilui Mihaiu Viteazulă, Majes- 
tatea Sa primesce defilarea trupeloră în 
ordinea următore:

Scolele publice; Musicele; Oficerii 
fără trupă; Scdla specială de artileriă 
și geniu; Soola de oficerl (secția infan
teriei); Scola de poduri și șosele; Tră- 
gâtogiipe arme; Batalionulă 4 vânători; 
Regimentulă 4 linie; Regimentulă 8 
linie; Compania dorobanților^ de regi
mentulă 33 Dobrogea (cu fesuri); Regi
mentulă 6 dorobanți; Regimentulă 21 
dorobanți; Regimentulă 1 geniu; Bata
lionulă de asediu; Regimentulă 2 arti
lerie ; Regimentulă 6 artilerie; Scâla de 
cavaleriă; Scdla de oficerl (secția ca
valeriei) ; Regimentulă 3 Roșiori; Regi
mentulă 3 călărași și Divisiouulă gen
darml.

Defilarea și ținuta trupeloră fiindă 
din cele mai impunătdre, M. S. Ragele 
bine-voi a exprima înalta Sa satisfac- 
țiune d-lui Generală Cernată, coman- 
dantulă corpului II de armată.

După terminarea defilărei, corte- 
giulă regală se întorse la Paiață în a- 
ceeașl ordine, ca la plecarea dela Metro
poliă; BtrigărI pline de entusiasmă în
tâmpinau în tote părțile cortegiulă regală 
pe totă drumulă său, și din balcdne și 
ferestre nenumârate buchete și cununi 
de flori se aruncară în trăsura regală.

Majestățile Loră și Alteța Sa Re

gală mulțumiră la aceste manifestațiunl 
de iubire în chipulă celă mai voiosă.

Sâra, la drele S’/j, avu locă o fru- 
mbsă retragere militară cu facle, com
pusă din tote musicele garnisdnei, la 
care ună numârosă publică cu torțe se 
asociase pentru a aduce o ovațiune Au- 
guștiloră Suverani și a dovedi ast-felă 
dragostea și devotamentulă ce are po
porulă pentru dinastia română.

D. Brătescu, consilieră comunală, 
în numele oomerciului și ală industriei 
Capitalei, a adresată Suveraniloră și 
Principelui o cuvântare de felicitare, 
care a fostă acoperită de repetate urale 
ale numerosei mulțimi, ce se înțesa pe 
piața Palatului.

Majestățile Loră și Alteța Sa Re
gală se arătară în mai multe rânduri 
pe balconă și au fostă aclamate cu stri
gări de: Trăiască Regele! Trăiască Re
gina 1 Trăiască Principele Ferdinandă 
Moștenitorulă Coronei!

Piața palatului și stradele princi
pale erau înțesate de ună publică atâtă 
de numârosă, încâtă abia se puteau 
străbate.

La orele 9*/ 2 M. S. Regele și A. 
S. R. Principele Ferdinandă au făcută 
o preumblare, în trăsură â la Daumont, 
pe principalele strade, mândru iluminate, 
și apoi s’au îndreptată spre grădina Ciș- 
megiu (iluminată electrică) unde avură 
locă bogate focuri de artificii.

Majestatea Sa și Alteța Sa Regală, 
în timpulă câtă au străbătută stradele și 
grădina Cișmegiu, valuri de lume se 
grămădeau necontenită împrejurulă loră, 
aclamându’i cu celă mai căldurosă en
tusiasmă, și aceste simțăminte aveau cu 
atâtă mai multă temeiu, cu câtă erau 
împărtășite de întregă țâra recunoscâ- 
târe acestei Domnii, ce i-a dată glorie, 
propășire și liniște roditore.

TELERGAMELE „GAZ. TRANS.*
(Serviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Pesta, 30 Maiu. Camera de- 
putațiloră a respinsă cu 219 con
tra 80 voturi proiectulă lui Iranyi 
pentru revisuirea legii incolatului.

Sofia, 30 Maiu. Tribunalulu 
militară, după o sfătuire de 16 
bre, a pronunțată la 2 6re dimi- 
neța următbrea sentință: 1. Panița, 
pentru complotă în contra vieții 
principelui și a miniștriloră, și pen- 
ntru complotu de a răsturna re- 
gimulă actuală cu ajutoră streină, 
îndată ce ar fi pășită la esecu- 
tarea loviturei, e condamnată la 
morte prin împușcare, der e reco
mandată a fi grațiată de pedepsa 
cu mbrte; Kalubkoff e condam
nată la 9 ani temniță, subloco
tenentul Rizoff la 6 ani, Arnar- 
ndoff la 6 ani, oficerii Tateff, 
Ciavdaroff, Moloff și Kesimoff la 
câte 3 ani, Stefanoff la 5 luni 
temniță. Ceilalți acusați au fostă 
achitați.

Cununiă. D-lă Nicolau V. Popii, în
vățătoră grănițerescă, și d-șâra Elena 
Ternoveanu se voră cununa în 8 Iunie 
st. n. în biserica gr. cat. din Tohanulă 
vechiu.

POȘTA REDACȚIUNEI,
D-lui G. T. înv. in Ouvescl. V6 puteți pro

cura dela librăria N. Ciurcu, din BrașavU 
colecția de „Doine și strigături din Ardeală“ 
de Jarnilc-Bârseanil, care costă 2 fl. 50 cr.; acâsta 
e cea mai bogată colecția. Alte colecțiunl mai 
mici are: „Cântece și doine“ de Zographos, 
1 fl. 35 cr.; „Doina lăcrimi6ră“ de Rădulescu, 
75 cr.; „Doina**  de Popescu, 75 cr. Avendă 
nevoiă și de alte cărți, e bine să cereți catalo- 
gulii librăriei amintite:

CaracteruliL*}
Formarea caracterului.

I. Influința familiei.
Omenirea se regenereză, renasce 

necurmată prin mame bune. Și 
cea mai săracă familiă, în care 
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este o mamă virtuosă, activă, ve
selă și curățică, pbte se devină 
lăcașulu virtuții și ală fericirii, 
unde se potu desvolta și florile 
mai nobile ale vieții casnice; 
acestO lăcaști p6te să fiă scumpu 
unui bărbații prin multe vesele 
amintiri, elu pbte se fiă unâ altarii 
sfântă pentru inimă, unu refugiu 
în potriva furtuneloru vieții, unu 
dulce locu de odihnă după muncă 
grea, o mângâiere când omulu 
e nefericită, o mândriă când este 
fericită și în tbte împrejurările elă 
pbte fi ună isvoră ală celoră mai 
curate bucurii.

Familia bună este astfelă, nu 
numai pentru timpulă juneței, ci 
și pentru acela ală etății înaintate, 
cea mai bună școlă spre a învăța 
voioșiă, pațiență, stăpânire de 
sine și semță de datoriă.

Familia este cu deosebire ade
vărata școlă a omeniei. Goethe, 
marele poetă germană, cți ce• Decă 
voiescl să afli ceea ce se cuvine, 
întrebă numai pe lemeile nobile! 
Omenii cei mai înțelepți și cei 
mai buni nu s’au rușinată nici 
odată de a mărturisi, că în cer- 
culă familiei au petrecută 6rele 
cele mai fericite ale vieței loră.

Cumcă mama face mai multă 
pentru crescere decâtă tata, se 
vede lămurită la familiile, unde 
mama lipsesce. Și firesce lipsa 
mamei o simtă mai multă fetele 
decât băieții; ba se pbte c|ice, că pen
tru fete mama este neapărată și 
nimeni nu o pbte înlocui. Avemă 
destule esemple, că chiar fiice din 
case fbrte bune, cari și-au perdută 
mama de timpuriu, crescă de 
multe-orl fără disciplină și rușine 
și în urma acesta se ticăloșescă. 
Pe câtă timpă trăiesce mama și’șl 
face datoria, acesta abia pbte fi 
cu putință, și erășl de altă parte 
s’a văcjută, că mortea seu vieța 
destrăbălată a tatălui n’are o in- 
fluință însemnată asupra crescerei 
copiiloră, când o conduce o mamă 
bună. De aceea s’a asămănată 
cu dreptă cuvântă o familiă fără 
tată cu o casă fără coperișă, er 
o familiă fără mamă cu-o casă 
fără de vatră și fără de centru.

Multe mame au crescută sin
gure și au așezată cum au pu
tută pe copiii loră, adese-orl cu 
multă nâcază și trăgendu’și dela 
gură, der tocmai din familii de 
acestea au eșită nu puțini bărbați 
însemnați.

Astfelă a fostă Cromwell, des
pre ală căruia tată se scie puțină. 
Mamă-sa înse avea o minunată 
însușire, de a’șl ajuta șie-și, decă 
nu-i ajutau alții; spiritulă și ener
gia ei erau totă așa de mari, ca 
blândeța și pațiența ei; cu pro- 
priele ei mâni a sciută să agoni- 
sescă (țestre pentru cinci fiice 
ale sale, care li-a făcută posibilă 
a’șl căpăta bărbați din familii 
multă mai bogate; singura ei 
mândriă a fostă onestitatea, pa
siunea ei a fostă a iubi. Ea, și după 
ce fiulă ei a ajunsă stăpână peste 
totă Englitera, se purta în pala- 
tulă regală totă așa față cu elă, 
cum se purta în vechia berăriă 
dela Huntingdon.

Washington șl-a perdută pe 
tatălă său când era de unspre- 
4ece am. Mamă-sa a fostă o mi
nunată găzdbiă de-o estraordinară 
energiă. Ea avea să-și crescă co
pii, să conducă o casă mare și 
să administreze moșii estinse și 
ea făcu tote aceste cu celă mai 
bună succesă. Mintea ei, diligența 
ei întotdeuna viuă, iubirea ei îi 
ajutară de-a delătura orl-ce pie- 
decă și ca cea mai frumosă răsplată 
a osteneleloră sale ea avu feri
cirea a vede nu numai pe copiii 

ei mai tineri în posiții onorifice, 
ba a vede chiar pe celă dinteiu 
născută ală ei între întemeiătorii 
republicei nord-americane.

Aprbpe toți bărbații mari au 
avută se mulțumescă succesele loră 
în cea mai mare parte mameloră 
loră, ceea ce scimu chiar din gura 
multora dintră ei. Napoleon obici- 
nuia să c^ică, că conducerea unui 
bărbată, bună, ori rea, atârnă cu 
totulă dela mama sa, și elă în
suși susținea, că strălucita sa ca
rieră o atribue voinței tari și stă- 
pânirei de sine, ce are a-o mul- 
țămi mamei sale.

Și mama marelui contrară ală 
lui Napoleonă, Wellington, a fostă 
o femeiă de o extra-ordinară tă- 
riă de caracteră. Totă acesta se 
pbte cjice despre mama unui altă 
contrară ală lui Napoleon, despre 
regina Luisa, care era adorată 
nu numai de Prusia, ci de întrega 
Germaniă, ca ună „ângeră bună 
pentru causa bună".

Nu mai puțină este sciută, 
câtă de multă au să mulțumescă 
poeții și artiștii mameloră loru. 
Schiller, câtă timpă a fostă acasă, 
a fostă crescută în cei patru ani 
d’intâi esclusivă numai de cătră 
mamă-sa, blândă și evlavibsă, er 
mai târcjiu cu deosebire de ea. 
Ea a dată copilului libertatea, de 
care a avută lipsă, spre a se pute 
desvolta în însușirile sale proprii, 
spre a pute compune pe tâlharii 
(Die Răuber), pe Don Carlos, 
Tell ș. a.

Mama lui Goethe e cunoscută 
ca o femeiă însemnată, plină de 
hum oră și cu deosebire aptă de 
a înflăcăra spiritele tinere, făcân- 
du-le împărtășiri din bogatele es- 
periențe ale vieței sale. După 
ună discursă mai îndelungată cu 
ea, ună căletoră însuflețită es- 
clamă: „Acum sciu, cum a de
venită Goethe bărbatulă, ce este 
ac|l!“ Goethe însuși 4i°ea despre 
mamă-sa, că era vrednică de vieță 
și mărturisia, că dela dânsa a îm
prumutată veselia sa și plăcerea 
de a scrie fabule. Așader a moș
tenită aceea, ce-lă caracteriseză, 
ca poetă. Elă își cinstea așa de 
multă pe mamă-sa, încâtă, când 
venia la Frankfurt, visita pe toți 
aceia, cari fuseseră amicabili față 
cu mamă-sa, îi visita cu scopă 
de a-le mulțămi.

Intră artiști a stată mai alesă 
Ary Scheffer*)  în celă mai fru
mosă raportă cu mamă sa. Ea, 
ale căreia trăsuri frumbse le-a în
fățișată elă în Beatrice, Monica 
și în alte opere ale sale, l’a în- 
curagiatu de a se dedica artei și 
i-a procurată cu cea mai mare 
abnegare mijlocele trebuinciose. 
Scrisorile, ce i-le adresa, erau tot- 
deuna pline de sfaturi părintesc! 
și de căldurbsă simpatiă femeiască 
pentru stăruințele sale. „Decă 
m’ai pute vede“, scrise ea odată, 
„cum sărută portretulă teu, nu- 
mindu-te cu lacrimi în ochi fiiulă 
meu iubită, ai înțelege, câtă mă 
costă de a purta față cu tine câte 
odată ună limbagiu seriosă și de 
ațî causa durere..... Fi diligentă,

*) Ary Scheffer, pictorii francesă, năs
cuta la 1795 în Dortrecht. Unulă din corifeii 
școlei de pictură romantice.

fi înainte de tote modestă și umi
lită și decă simți că ești superioră 
altora, asemănă lucrările tale cu 
natura și cu idealulă tău și ast
felă prin depărtarea ce-o vei afla-o 
întră tine și întră natură și idea
lulă tău vei fi scutită de trufiă și 
îngâmfare “.

încă mulți ani după mortea 
mamei sale îșl aducea aminte 
Scheffer de sfaturile ei și le înti- 
păria fiiloră și nepoțiloră săi.

Michelet, istoriculă francesu, 
rădică mamei sale celă mai fru
mosă monumentă în introducerea 
operei despre „preoți, femei și fa
milii". Elă cțice acolo: „Pe când 
scriiam aceste, mă gândiam la o 
femeă, care cu mintea ei severă 
și seribsă m’ar fi sprijinită de si
gură în aceste lupte. Eram încă 
ună copilă, când o perdui înainte 
cu treizeci de ani, cu tăte astea 
amintirea ei me însoțesce pretu
tindeni și în totdeuna. Ea a su
ferită împreună cu mine, pe câtă 
timpă am fostă săracă, și n’a mai 
trăită când mi-a mersă mai bine. 
In tinerețe am superat’o și acum 
nu-o potă mângâia. Nu sciu nici 
unde se află mormântulă ei, căci 
atunci eram prea săracă de a-i 
cumpăra unulă! Sâmțescă adâncă că 
sunt fiiulă femeii. Necurmată 
regăsescă în gândirile și vorbele 
mele — ne mai vorbindă de tră
surile mele și de atitudinea mea — 
pe mama mea. Sângelui mamei 
mele am să mulțămescă simpatia 
ce-o sâmtă pentru veacurile tre
cute și amintirea cu recunoscință 
de toți morții. Cum a’șl fi'putută, 
eu însumi îmbătrânindă, să-i răs- 
plătescă totă ce a făcută pentru 
mine! Numai ună lucru puteam 
să facă, pentru care mi-ar fi mul- 
țămitu: acesta scriere în favb- 
rea femeiloră și a mameloră".

(Va urma).

Anecdote școlastice.
Profesorulă: „Nu tăgădui, George, 

că tu ai spartă gemulă dela clasă; fața 
te tradeză singură, că ești palidă .“

Școlarulă : „Ah, domnule profesoră, 
colorea albă este colorea inocenței.“

*
Mama: „VedI, Mitică, în săptămâna 

trecută ai făcută mamei tale multă bu- 
curiă, cândă te-a pusă d. profesoră în 
loculă celă dinteiu în clasă; și astă-dl, 
după oum ’ml-a spusă Toma, eră te-a 
dată înapoi !u

Fiulă: „Apoi, dragă mamă, și alte 
mame dorescă să aibă câte-odată bu
curia !“

*
Ună studentă, oare era fdrte desă 

visitată de creditorii săi, scrise pe ușa 
locuinței sale: „Vărsată negru."

Din acea oră nici ună pantofară, 
nici ună croitoră seu birtașă nu mai 
cuteza să intre în camera lui.

*
Profesorulă : „Omulă are două mâni; 

spune-mi, Nicolae, pentru-ce ?"
Școlarulă: Pentru ca cu una să dea 

cu alta să ia.
*

Profesorulă: Spune-mT, Vasile, cum 
se chiamă acestă literă ?

Școlarulă: „După vedere o cunoscă 
de multă, der numele ’i l’am uitată !" 

*
„Câtă de frigă trebue să fiă la po- 

lulă nordică ?“ întreba ună profesoră pe 
ună școlară, pe cândă avea lecțiune de 
geografiă.

„Așa de frigă", răspunse școlarulă, 
„încâtă numai cândă gândescă la acăsta, 
îmi înghiață răspunsulă pe limbă!"

*
Ună profesoră. de religiune spuse 

odată școlariloră săi : „Cine este bravă 
și face bine, acela merge în raiu." — 
„Spune-mi tu, George, ce se va întâmpla 
cu acela, care va face rău?"

Școlarulă, fiu de advocată, răspunse: 
„Pe acela ’lă va apăra tata!"

(După „Școla Română11.)

MULTE SI DE TOATE.
Istoriculă calescei.

Când îșl dă semă omulă de perfec
țiunea cea mare și avantagiulă în co- 
municațiunea ușdră și comodă, ce ni-lă 
oferescă astădi calescile cu arcuri (hin- 
teurl), ar cugeta, că suntă o invențiune 

cine soie câtă de vechiă. Dâoă însă 
aflămă, că ele îșl au începutulă abia de 
prin seclulă ală XV-lea și încă într’o 
formă de totă primitivă și simplă, atunci 
nu putemă decâtă să admirămă progre- 
sulă ce l’a făcută omenimea cu dânsele.

Istoria ne servesce cu unele date 
în acestă privință și ne arată fasele, prin 
cari au trecută calescile pănă când au 
ajunsă la starea loră de astăcjl. Așa 
despre prima calescă se face amintire, 
că ar fi folosit’o regina Spaniei Isabela 
când a întrată în Parisă la a. 1405. Mai 
târcfiu cu câțiva ani, adecă la a. 1457 
Ladislau V regele Ungariei trimise ca 
dară reginei Franciei de asemenea o ca- 
lâscă grandidsă, de care densa s’a mi
rată forte tare. Articlulă acesta de luxă 
însă nu fu imitată de nimeni dintre no
bili, ba încă fu luată în batjocură.

Pe timpulă lui Franciscă I în Parisă 
erau numai două calescl, dintre acestea 
una era a regelui, er cealaltă a unei 
amice a lui. Mai târcjiu Rene de Laval 
pentru grăsimea lui estraordinară a ob
ținută permisiunea de a se folosi de ca
lescă, de asemenea fură împărtășite de 
acestă favoră și câteva dame de curte.

Carolă ală IX-lea însă voindă să 
oprăscă luxulă, interdise folosirea cales- 
ciloră și chiar sub Henric ală IlI-lea nu 
era permisă magnațiloră să apară în 
curtea regală altfelă, decâtă călări și 
acesta se referia chiar și la femei.

Henric IV n’a avută decâtă o sin
gură calescă atâtă pentru sine, câtă și 
pentru soția sa, așa încâtă cu o ocasiune 
scrise amicului său Sully, că în cutare 
di nu-lă pote cerceta fiindu-i calesca 
ocupată prin soția sa. Calâsca, pe care 
acestă rege fu ucisă, n’a fostă altceva, 
decâtă o cerime susținută de 4 rude de 
lemnă aședate pe cele două osii.

Mai târdm începu a se spori numă- 
rulă loră, căci Bub guvernarea Măriei 
de Medicis se îngădui principiloră și 
funcționariloră mai înalțl a întră în ca
lescă în curtea, Louvrei așa încâtă în 
anulă 1658 numărulă loră ajunse deja 
la*  300.

In Anglia s’a vădută cea dintâiu 
calescă la a. 1564, pe care o folosia 
"Wilhelm Boonen, ună servitoră al reginei. 
Asemenea fu iertată și câtorva dame 
dela curte ca să se folosescă de acestă 
calescă, ceea ce pricinui mare sensațiune. 
După 30 de ani într’atâta se mări nu
mărulă calesciloră în Anglia, încâtă o 
ordinațiune mai înaltă află cu cale a 
micșora numărulă acelora, însă acestă 
disposițiune ținu puțină timpă.

Ce privesce desvoltarea și perfec
ționarea loră treptată este de observată, 
că numai mai târcțiu fu aplicată coșulă 
calescei pe lanțuri (pârghii) și în fine pe 
arcuri elastice din ce în ce mai perfecte. 
Partea superiără fu lăsată descoperită seu 
celă multă i-s’a lăsată desupra cerimea, 
er pe de laturi fu provăcjută cu perdele. 
Cu încetulă însă a ajunsă în susă aco- 
perișulă de astădi, care se p6te ridica 
și slobodi după trebuință pănă când mai 
în urmă s’au introdusă calesce de totă 
închise. Ușile, ce-i dreptă, la începută 
erau deschise, der mai târdiu și acestea 
s’au provădutu la începută cu perdele 
er mai târcjiu cu ferestri de sticlă. Acestă 
metodă se vede a se fi strecurată în 
Francia din Italia, UDde pentru prima 
oră a folosită o atare calescă Basom- 
pierre, pe timpulă lui Ludovică ală 
XlII-lea.

Cu tote acestea avantagii, în pri
vința comodității, calescile acestea erau 
cu multă îndărătulă celoră moderne. 
Erau solidă construite, der și extraordi
nară de scumpe, mai alesă pentru auri- 
turile cele multe, picturile și sculpturile 
cu cari erau împodobite. Pe lângă acesta 
omulă călătorindă cu ele mai cu semă 
pe drumuri rele și gronțurose era fdrte 
adeseori espusă neplăcerei de a căpăta 
omulă junghiuri și dureri.

Ecă der pe scurtă istoriculă și 
desvoltarea treptată a calesciloră ndstre 
de adl.

(După Cesar Cantu.) S. Z.
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împărații Americei.

Dela ColumbG, descoperitorul!! Ame
ricei, numai șepte împârațl a avută Ame
rica, cari ou toții au domnită în veculă 
nostru, der până la unulă toți au avută 
sdrte tragică. Trei dintre ei au fostă 
Negri. Celă dintâiu s’a chiămată Dessa- 
lines, care a fostă adusă în America 
din Africa ca sclavă ; la an. 1804 a fostă 
încoronată ca împărată sub numele de 
lacob I der la 1806 în 17 Octomvre 
a fostă ucisă în urma unei revolte. A 
urmată Christof sub numele de Henrică 
1, care a domnită 9 ani, der la an. 1820 
de desperare s’a sinucisă prin glonță, 
ca sâ nu ajungă în mânile inimiciloră 
săi, și în fine Souloque, care la an. 1849 
s’a făcută împărată sub numele de Faus- 
tin I și a domnită 10 ani, der pen
tru crudimile lui a fostă gonită din Ame
rica în Jamaica. Pe tronulă din Mexico 
au ședută doi împărați: Augustină I-iu 
și nefericitulă Maximilian, fratele Maies
tății Sale împăratului Franciscă Iosifă 
I. Amândoi au fostă esecutațl pe eșafodă. 
Ală 6-lea împărată Dom Pedro I, care 
a domnită în Brasilia, în urma unei re
voluții a abcjisă la tronă și s’a retrasă 
în Portugalia. Ală 7-lea împărată, Dom 
Pedro If, scimă că erășl în urma unei 
revoluții în Brasilia a abdisă la tronă.

Aerulâ respirată.
Ună profesoră parisiană, Brown- 

Se’guard, spune, că aerulă respirată odată, 
este ună adevărată venină, care are o 
influință nespusă de stricăciosă mai alesă 
asupra organeloră respirațiunei. De aici 
vine, că în odăile neaerisate este așa de 
rău a șede multă timpă. Esența veninu
lui aerului respirată provine din părțile 
interne ale omului și totă cu acesta stă 
în legătură și turberculosa (oftica). Țe- 
ranii noștri români, (căci vera suntă totă 
la câmpă) stau îutrega iârnă cu feres- 
trile și ușile închise, pe cari nu le-ar des
chide pentru o întvegă lume. De-aicI pro
vine, că ierna mai alesă fețele țăraniloră 
noștri suntă palide și sfîrșite. De dorită 
ar fi, ca să se obiclnuescă odată și ță- 
ranulă nostru a-șl aerisa casa peste ernă 
în folosulă sănătății lui și a copiiloră săi.

*
Sicriu scumpii.

Dr. Hiller, ună medică milionară din 
America, a căruia femeiă încă profesa 
arta medicală, a luată măsuri, ca după 
morte corpulă să nu-i fiă espusă strică- 
ciunei. Și-a pregătită ună felă de sicriu 
din lemnă spaniolă numită Mahago, căp
tușită cu aramă, cu capace din lemnă 
de viță de viă. Ună sicriu a costată 
700,000 fi. *

Vieță lungă.
A murită de curendă în America o 

femeiă numită Elisabeta Potter, în verstă 
de 136 de ani. Urmașii ei suntă în nu
mără de 4439 de persone și ultimulă ei 
copilă a murită anulă trecută în verstă 
de 95 de ani.

ScirT comerciale.
B.-Pesta, 24 Maiu. Negoțulă de pro

ducte a fostă ceva mai viu în săptămâna 
trecută, de asemenea negoțulă în manu
facturi. Numărarulă ceva mai restrînsă, 
procentele pentru efecte prima cuali- 
tate 35/8.

Timpulă a fostă mai multă senină 
și uscată. Temperatura a fostă caldă. 
Sămănăturiloră le merge bine.

Bucatele. In piețele esterne a fostă 
săptămâna trecută tendință fermă; în 
New-York și Chicago, în urma rapor- 
teloră nefavorabile asupra sămănăturiloră 
au încheiată mai susă ca săptămâna tre
cută. In Anglia și Franța prețurile s’au 
menținută. In Germania scăcluse să- 
cara cu U/2 mărci, pe urmă s’a ridi
cată eră.

Păstăiose. Cereri puține, mai alesă 
pentru trebuințe interne, tendință liniș
tită. Noteză fasolea albă 6.25, 7 fi., 
lintea 9 fi., mazerea 8.50, 9.50 fi. fără 
căutare, lirișca 5.50, 5.75 fi., macă 22, 
24 florini.

Coloniale. Preste săptămână nego
țulă neînsemnată. Zaharulu a avută tre
cere slabă. Noteză rafinată 32.75, 33.25 
fi., tăiată 34.50, 34.25 fl., o sută kilogr. 
— In cafea tergă bună. Ceylon 205, 
193 fl., Portorico 190, 184fl., Mocca 194, 
186 fl.

Victuals. Oue;. Mișcare îndestulităre. 
Deși au intrată cantitate mai mare, pre
țurile n’au suferită, încheiâud cu 531/2—54 
la 1 fl. — Galițele: Presentându-se multe 
prețurile au scădută. Noteză gâsce grase 
3.20, 4.20, slabe 2.20, 2.60, rațe grase 
1.60, 1.80, slabe 1.10, 1.20, pui 60, 90 
cr. — părechea. Until 80, 85 fl. Cartofi 
galbinl 2.20, 2.30, cepă 12 fl., usturoiu 
24—25 fl. m. metr.

Unsorea de porcă de orașă a înche
iată 52'50, 53 fl. cu butoiu, fără 51.50, 
52 fl.

Slănina de masă 46, 46.25 fl., afumată
51- 52 fl.

Lâna nouă a începută se intre, can
titățile mari însă voru intra în Iunie. 
Pănă acum nu s’a făcută nici o înche- 
iare.

Pei. Fără cumpărători noteză:—vaci
52— 60 fl., boi 60—65 fl., pitlingl 70—80 
fl., Kneip 95 — 110 fl. suta de kilogr. 
Pei de cală s’au vândută 5—6000 bu
căți, după calitate 8—10.50 părechea; 
pentru străinătate s’au vândută 8—10 
vagone pei de vițelă cu 160—170 fl.

Pei lucrate nu s’au căutată din causa 
sărbătoriloră.

In jurulă Albei-Iulie se simte mare lipsă 
de ploi, din a cărora lipsă sămenăturile, 
mai alesă însă cucurudulă.

Tergulă de rîmători din Stelnbruch. La 2G 
Maiu n. starea rîmătoriloră a fostă de 168.237 
capete, la 27 Maiu au intrată 828 capete și 
au eșită 833 remânendă la 27 Maiu ună nu
mără de 168.232 capete. — Se notăză: marfa un
gureștii veche, grea dela 41 cr. până la 43 cr. 
marfă ungureștii tineră grea dela44‘/2cr. pănăla 
45 cr., de mijlocu dela 45‘/2 cr. pănă la 46 cr. 
— ușâră dela 46 cr. pănă la 47 cr. — Marfă 
(erănâscă grea dela 44.’/2 pănă la 45'/2 cr. — de 
mijlocii dela 46 cr. pănă la 47 cr. ușâră dela 
45 cr. pănă la 46 cr. — Marfă de România 
de Balcony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușâră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbâscă grea dela 44—45 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46—47 cr. transito- 
șudră dela 43—45 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.

Bursa Se mărfuri din Budapesta dela 21 Maiu 1890.

Semințe

Grâu Bănățenescă
Grâu dela Tisa 

de Pesta 
de Alba-regala 
de Bâcska 
ung. de nordă

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

1 «

a w<3 H3 T o P<

80
80
80

Prețulă per
100 chilogT.

dela pănă

8.65
8.60
8.65

8.70
8.65
8.70

soiulu

Prețulu per
100 ohilgr.

cC <D O
5 tuSâmințe vechi

Ca
l 

pa
r

dela pănă
Sâcară 70-72 7.- 7.35
Orză Nutreță 60 62 6.50 6.80
Orză de vinars 62.64 7.— 7.60
Orză de bere 64.66 8.25 _
Ovăsă 39.41 7.90 8.45
Cucuruză bănăț. 75 5.10 5.15
Cucuruză altă soiu 73 5.— 5.05
Cucuruză _
Hirișcă — 5.50 5 75

Cursulu
Producte div. Soiulu

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

50.— 52,

flci 
bDO

o o
o 
P.

<D
CM

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Său ”
Prune

Lictară

Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară
Spirtă

»

roșiă
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

23 —
44.50
5.25

52.—

32.—
45.—
5 50

52.50

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

43.—
50.—
35.—

43.50
50.—
36.—

Starea sămănăturiloră din străinătate. 
Raporte pe luna Maiu: In Anglia sămâ- 
năturile de tomnă au eșită fârte bine, 
de cu primăveră s’au desvoltată bine, 
și în parte mare suntă escelente. Au 
colăre bună, verde și promită o recoltă 
de mijlocă bună. — In Danemarca se 
desvoltă forte bine atâtă sămenăturile 
de tâmnă, câtă și cele de primăveră. — 
In Ost-India grâulă promite recoltă mai 
slabă. — In Germania mai alesă în 
Prusia cu puține escepțiunl stare bună.
— In Italia starea sămănăturiloră îndes- 
tulitore. — In Turcia au suferită din 
lipsa de ploi. Iu Asia mică au fostă 
ploi, cu tâte astea sămânăturile nu suntă 
mulțumitâre. — In România, cu forte 
puține escepțiunl, starea sămănăturiloră 
este escelentă. — In Rusia prospectele 
de recoltă suntă mai bine ca’n anulă 
trecută, der mai mici ca la 1888 și 1887.
— In Statele unite grâulă este cu 15°/0 
mai nefavorabilă, decâtă în anulă tre
cută. Celelalte cereale suntă mai bine 
desvoltate.

In Ungaria, în genere, starea sămâ- 
năturiloră mulțumitâre, în Transilvania, 
cu deosebire, starea loră este escelentă, 
pe unele locuri, prea desvoltată. 
Pome puține. Mere, cireșe, vișine, caise, 
prune și pere se mai vădă prin unele 
ținuturi, der nuci fârte puține. — Pe la 
Teiușă ghiața a nimicită tote sămănătu- 
rile de câmpă. De asemenea a stricată 
ghiața, și comitatulă Bistrița-Năsăudă.

124.
12.25
14.75

L25,
12.75
15.25

Bursa din Bucuresci din 28 Maiu
alorî

Rentă română perpetuă 1875
Renta română amortisabilă . .

dtto................................
Renta rom. (rurale convertite) 
Oblig, de stată C. F. Române 

idem idem . . . .
Imprumutulă Openheim 1866 . 
jmprumutulă Oraș. BucurescI . 

idem idem din 1884 
Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 
Credit fonciară rurală . . . .

idem . . . .
Urb. din BucurescI 

idem . . . .
idem . . . .

Credit Fonc. Urban din Iași. . 
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

idem 
Credit Eonc.

idem
idem

Banca Națion. uit. div. 82.15 
Dacia-România uit. div. 30 lei 
Naționala de asig. uit. div. 20 lei 
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 
Soc. Bazalt.Artif.ult.div. lei div. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 
Societ. de Constr. uit. div. . . 
Societ. de Hârtie uit. div. . . 
Agio în Bursă...........................
Rubla de hârtie.......................

Banca Națion. a României
Scompt..........................................
Avansuri pe efecte..................
Avansuri pe Lingouri . . . .

°/o secnmp
57o 102.—
5% 98.—
4°/o 85?/4
6°/o 101.«/2
6°/o
5°/o —.—
8°/o —
5°/o 92.—
5% —

7% 1043/,
5% 98 */i
7% 104.—
6% 102.7,

94.’/;5%
5u/o
10 fr

SO.’/,
265.-

V. N.
500 —,—
200 383.—
200 —.—
500 —.—
250 —.—
250 —.—
100 —,—
200

—.—

— 0.15

6—
7°/o —.—
7°/o —e—

sooietate de asigu
rare pe vieță și rente în Viena. Socie
tăți de asigurare de prima ordine, cari 
străbată în străinătate, suntă dovedile de 
încredere ale unui stată și măsura gra- 
delorO ale puterei de atracțiune. Astfelă 
este „Ankeru oglinda desvoltării de stat în 
Austro-Ungaria, care acum se bucură de 
simpatiile din tâte părțile, ce acestă în
credere se resfrânge asupra coloră mai 
demni representanțl ai ei, O societate 
de asigurare este cea mai potrivită so
lie dela unîî poporăja altulă și modulă 
de primire ală acesfeia arată celă mai 
bine relațiunile interne cu străinătatea, 
pentru aceea Austro-Ungaria se pote cu 
deosebire bucura din înălțimea târgului 
despre biruințele victoriosului ei emisar. 
Și în străinătate ori unde apare „Ankeru 
este prim tă cu brațe deschise, ea ig- 
noreză sgomotosele reclame, ’șl încheiă 
pe tăcute marile afaceri și nu împedecă 
cercurile concurenței, cari din partea loră 
întâmpină cu deosebită stimă societatea 
vieneză de primulă rangă. „Anker“ se 
pote lăuda nu numai cu nimerita alegere 
a organeloră sale der și în generală, de 
orece pănă acum orl-ce mișcare finan
ciară i-a fostă spre folosu, astfelă că di
recțiunea de față întrece tote așteptă
rile și obține dela afacerile, ce crescă 
puternică, cele mai mari ascendente, și 
cu deosebire a putută înmări reser- 
vele de câștigă în măsură atâtă de mare. 
Noroculă, ce s’a așteptată dela o des
toinică conduoere de afaceri s’a arătată 
în anulă din urmă în modulă celă mai mar
cantă ; crescerea afaceriloră a fostă mai în
semnată ca ori și oând. împărțirea averei 
de asociațiune a produsă o rentabilitate 
a depuneriloră de 6 pănă 7 procente 
dobândă și dobândă dela dobândă; la 
asigurările pe vieță cu resultatulă mini
mală garantată, s’a obținută la partici
parea câștigului o dividendă de 255 
procente dela suma asigurată, astfelă oă 
se vină pentru 1000 fl. capitală asigurată, 
1255 fl., de vreme ce asupra asigură- 
riloră pentru casă de morte cu parti
cipare la câștigă dividendă a fostă de 
25 procente la premia anuală. Cu deo
sebire merită a fi accentuată, după cum 
sorie „Union“, cjiaruiă austriacă pentru 
asigurări, că dintre numârosele societăți 
de asigurare din năuntru și din afară, 
nu a avută nici pe aprope astfelă de 
resultate favorabile, ca „ Anker“, așa la 
asigurările pe vieță și casă de morte, 
precum cu deosebire la asigurările pe 
Zestrea copiiloră. De âre-ce resultatele 
mereu favorabile promoveză lățirea asi- 
gurărei pe vieță cu deosebire pe <}est’rea 
copiiloră, de aceea este de recomandată 
în modulă cela mai căldurosă atâtă din 
punctă de vedere ală preîngrijirei, câtă 
și ală avantagiului pecuniară. Informa- 
țiunl referitore și primiri de oferte la 
subsemnatulă cu ocasiunea călătorie, 
sale, precum și la agentura principală1 
ce se află la d-nii Thomas, Scheeser <&, 
Galz în locă. — Karl Ludivig inspectoră.

Pentru stomachă stricată, indiges- 
tiune și pentru tote acele nenumărate 
bole, cari provină din causa conturbării 
organeloră de nutrire, se probeză ca 
ună medicamentă escelentă „B a 1 s a - 
mula de Vieță ală lui Dr. Rosa“ 
din farmacia lui B. F r a g n er în P r a ga; 
acesta este de căpătată aprâpe în tâte 
frrmaciele mai mari.

Editoră și redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

'Uursulfi pielei Brațevtt
din 31 Maiu st. n. 1880.

Bancnote roiniJnescI Oump, 9.25 Vând. 9.<
Argintă românescfi - n 9.20 n 9 24
Napoleon-d’orI - - . n 9.30 .. 9.33
Lire turcea cl - - . n 10.57 „ 10.62
Imperiali .... 9.55 n 9.60
Galbinl r 5.45 ,, 5.50

4»

Mostre gratis și franco.
268,40-27

\ Cele mai bune
$ Materii (stofe) de Briinn
/ lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri fine

) SiegeMmhof
f in Brunn
( Pentru unii rendfi de haine bărbătesc! 
t de primăveră seu veră
£ este de ajunsă ună cuponu în lungime de 
j 3T0 mtr., cari facă 4 coțl de Viena. C Ună cuponă din

C lână veritabilă costă
C E’F' fl. 4.80 calitatea obicinuită.
/ fl. 7.75 calitatea fină.
j W®' fl. 10.50 calitatea cea mai fină. 
C s”*'  fl. 12.40 calitatea suprafină.
£ Mai departe suntă de căpătată în cea 
J mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
S firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
r pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
J peruvienă și toscingă pentru haine desa- 
\ lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- 
f iați, stofe de spălată din ață pentru băr- 
J bați și copii, stofe veritabile de nichetă

. —    — y — MC11X.-
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletcl, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garantâză.
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LUSTRULU CELU MAI MARE!

e| Premiat la tote espositiunile cu medalii de argint. |^|
Atelieru românii de pictură. Isisericescâ.

Sz. 12,444—1*-89.

£

stăpânii 
Poftindn 
suntemii

*!

Schwarze Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.65 
p. ZÎTeter — glatt unb gemuftert (ca. (80 cerfcfy. Ouai), verfenbet roben= 
îtitb ffiieftueife porfo= uitb jollfrei bas ^abrif=Dcpot <x. llenneberg (K. unb K. fjoflicf.), 
ZiiricI». lîîuffer umgefjenb. ÎJrtefc foften j(O fr. porto.

Premiat Ia tote esposițiosnifie cu medalii de argint. ||

ore

>□ 
£ 
e»

NEGRU CELU MAI INCHISU!
S6 produce întrebuintândă veritabilă și cu renume cunoscutul^

INDIGO-OEHLLACK WICHSE
care garantdză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui

IOHAO PARGEK
"Viezia I, SaiiVLlerstrasse 2>Tr. 7.

Mai departe se află acolo escelentulii:

LONDONER STIEFELLACR
(TuslctA pexitxvi cisxxxe) 

care nu strică pelea și se pote spăla joșii cu apă caldă, în sticluțe 
de cinci mărimi. Cea mai bună

ALIFIĂ PENTRU CONSERVATE PELEA 
(Xjeâ.ex-Coxisex-vixm.xxg-s-Sal'be) 

în cutidre de lemnă și de tinichea. Celă mai bunu Iacii pentru pele 
și hamuri, Iacii pentru auritu, pentru apretarea de pele, Iacii pentru 
podinl de cualitatea cea mai bună. 331,12—2

OOTTtJ*
In atelierulu românu de pictară bisericescă alti lui 

SMI® WK 
preotfi română gr. c. în Sajo-Solymos (posta uit: Nagy-Sajo, în Transilvania.) 

ÎNFIINȚAT# ÎN ANUL# 1880.
se lucreză stichare, feliurite vestminte ‘bisericesc!, prapori 
și icons "bisericesc!, flamuri școlare, candelabre, sfeșnice de 
lemntL poleite cu auru, tablouri istorice, portrete colorate 
pe pânză, tabernacle, cruci și iconostase, precum și ori-ce 
lucruri ținetdre de arta picturei bisericesc!, aurită și sculptură.

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

nătatea lucruriloră efectuite în acestă atelieră, din lipsa de spațiu reproducă numai 
pe cele următdre:

M. On. D-nă Ioană Baciu, preotă 
română în Șoimușă.

Reînoirea a doue cruci dela biserica 
nostră, cum și mai târejiu Restigniroa, 
lucrate de M. O. D-Vostră ne-au satis
făcută pe deplină. Aceste lucrări dove- 
descă, că sunteți pe deplină 
peste arta picturei și auriturei 
V6 succese totă mai strălucite, 
cu deosebită stimă:

Bagla, 1 Septemvre 1888.
Eliă Posmusanu, Ionu Mărginenii,

preotă. curatoră.

320,3—3

Itecunoscință.
Subscrisa representanță bisericescă 

Ardanului îșl esprimă cea mai marea
mulțămire și îndestulire pentru facerea 
unui iconostasă acordați! cu Domnnlă 
preoții Ioană Baciu, din Șioimușii, care 
iconostasu a fostă esecutatu cu totă arta 
și esactitatea pe lângă ună preță de totă 
moderată.

Ar dană, 16 Noemvre 1888.
Andreiu Palimethi, Fitipu Ursa,
preotă gr. cat. prim-curatoră.

M. On. D-nă Ioană Baciu, preotă 
gr. cat. în Șioimușu.

Tabernaclulă concredută M, On. 
Domniei Tale spre a-lă orna după ce
rință, nu numci că e corespundetoră, der 
a surprinsă pe toți locuitorii din comună. 
Arta escelentă, ce o poședi în pictură și 
auritură, ine îndemnă ca în numele co
munei se-țl esprimă mulțămită, oftându-ți 
mai departe succese câtă se pote de 
strălucite.

Budacu-română, 1 Maiu 1889.
Ioană Dumbravă, 

preotă gr. cat.

Zeugniss, tuoinit con Seite bcs 
<Scfertigtcn conftatirt iutei), bafs ber fjerr 
pfarrcr 3- ^aciu con S.— Solpmos mir [2 
Stuc? Kreuje 2lnftani)los unt) jur §ufrie= 
beitlțeif cerțjolbet țat.

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

Spenglermeifter.

Atelierft românii de pictură Bsisericescă
Nru. 5987—1890. 334,1—1

PUBLICAȚIUNE
Ivindu-se furturi la plantați uuile cul

tivate, sSverșite de omeni, cari și-au fă
cută o profesiune din acesta, magistratul^ 
orășenescă se vede nevoită a atrage a- 
tențiunea publicului, ca sa nu cumpere 
astfelă de plante fără a li-se presents o 
legitimațiune din. partea oficiului fores
tieră. In casă contrară se va aplica legea 
cu totă stricteța și în. contra cumpărăto
rului.

Brașovii, 10 Maiu 1890.
UIT • 1 l T ** «

A Tomos csatornân levo vizmiivek 
âltal erdekelt felek ertesitetnek, hogy 
abbdl a Ternpatakba valo kiomlesnel a 
târgyalâs junius ho 2-ăn reggel 8 oraltor 
kezdetik meg.

Brasso. 1890 majus 30-ăn.
Tompa Sandor,

 fojegyzd.

gSȘ" Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cuin- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Ajutoru grabnicii și sigurii
pentru

SUFERINȚE DE STOMAGHU ȘI URMĂRILE ACESTORA'.!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloru precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutulă

„Dr. Kosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă‘ 

măduitâre să dovedesce ca forte folositoră în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, liaemorhoideloru etc. etc- 
In urma aficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicaments! de cast» poporală.

Sticla, mare costă 1 fir, mică SO cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

FIȚI ATENȚII!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiecare sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelită în hârtiă grdsă albastră, care pdrtă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din farmacia .,zum schwarzen Adler", B. Fragner, Prag, 205—3“ în 
limba germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provădute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
Veritabilă se pote procura numai în 

ZOepositvLlvL pxixxcipal-ix alvt pxoâ.VLcetorvtlvLi 

EL FB’agweB’j
Farmacia „Zum schwarzen Adleru

Prag 205—3.
li» S5ft»dajsc04a: la farmacia I. von Torbk.
Tote farmaciile din ISirtsșovrt, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

narchia Austro-uugară au deposite din acestă balsamă de viâță.

Totă de acolo se pote avea:
Alifia de casă universală de Praga

(JPrag-er truivexsal-HaTissalloe) 
unfl medicamentă sigurii și prin mii de scrisor! de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniioru, rănilorii și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la absccse, ulcero, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
rituri, umflături, tumărea glandulelorti limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulu celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In outiore a 25 si C35 cr. 
FIȚÎ ATENȚÎ!

De drcce alifia de casă universală de Praga se imitâză 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Aeâsta este numai 
atunci veritabilă, decă cutidrele din metală galbină, în cari 

se pune, suntă înfășurate în liârtiă roșia pe care s’află tipărită în 9 lîmbl esplicați- 
unea cum se se întrebuințeze. împachetate și în cartone vinete — cari suntă prove- 
dute cu marca fabricei de mai susă.

Balsamu pentru audu.
(Geh.5i-Balsam)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 111. 

324,26-2

SALON STEREOSCOPIC
Piață, Târgulu îlosului No. 25. 

a seriă a esposițiunei dela 
Parisu din anulă 1889

dureză dela 31 Maiu pănă la 2 iunie st n.
Este deschisa în fiecare c|i dela 5 ore d.

sera.—Prețulti de intrare 20
Cu distinsă stimă

F. HERB.

a. pănă la 10 
cr.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primita ^iarulti nostru până acuma.

Totodată facemii cunoscutu tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei*,  precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potil 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“
Tipografia A. MURWANU Brașov.


