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„GAZETA TRASSILVANIEI“.
Cu 1 Sulie 189® stila vechia 

se deschide nou sbonamentA, la care în- 
vitămu pe toțî amicii și sprijinitorii foiei nostre.

IPr'e|M!lu abonamentului:
Pentru Austro-Ungarla: pe trei luni 3 fi. 

pe ș6se luni 6 fi., pe ună ană 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Anstro-TJngaria: pe ană 2 fl., pe 
ș6se luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voril abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Aflnrinlstrațuiflea „Gazetei Trassilvanlei".
BrașovQ, 30 Iunie st. v.

Din Transilvania ne sosescu 
cjilnică scirl despre marile strică
ciuni, ce le-a causată grindina în 
hotarele forte multoră comune în 
dilele trecute.

Pe câtă de frumdse erau spe
ranțele economiiorG noștri dela 
sate în vera acesta, că recolta va 
fi una din cele mai bune și mai 
mândse, pe atâtă de mare este 
acum întristarea, ce a produs’o 
nenorocirea elementară în amin
titele comune.

In multe locuri bieții bmeni 
nu mai sciu ce se începă, ca se-și 
procure pânea de lipsă pentru 
traiulu vieții, după ce grindina a 
nimicită rodele din câinpu, cari 
le promiteau așa de multă. In 
unele locuri țăranii se vedu siliți 
acum se-și vendă vitele, pentru 
ca cu prețulu dobândită se’și pbtă 
cumpăra grânele de lipsă.

Mai de pretutindeni, pe unde 
a bătută grindina, primimu infor- 
mațiunea, că țăranii noștri nu au 
fostă asigurați în contra ei, nici 
într’ună chipă, nici la vr’o socie

tate de asigurare, nici pe calea 
de ajutoră mutuală, păstrându-șl 
cu toții la ună locă atâtea ce
reale, ca să nu fiă siliți să alerge 
la mijlbcele cele mai desperate 
într’ună casă de nenorocire ele
mentară.

iDtr’o corespondență din țera 
Hațegului, ce-o publicămă mai 
josă, se face ună căldurosă apelă 
la fruntașii preoți și mireni din 
comunele locuite de Români, ca 
să îndemne pe țărani de a’șl asi
gura rodulă muncei loră la socie
tățile de asigurare premergendu-le 
înșiși cu esemplulă, ca să-i pbtă 
cu atâtă mai ușoră convinge des
pre folbsele asigurării, care foresee 
pe economă de miseriă în timpuri 
de nenorocire, er în timpuri bune 
îi dă liniștea, că în nici ună casă 
lipsa nu'lă va ajunge și că esis- 
tența sa și a familiei sale este 
asigurată.

Nu putemă decâtă să susținemă 
și să aprobămă ceea ce recomandă 
corespondența memorată, cu atâtă 
mai vertosu, cu câtă foia nostră 
la tbte ocasiunile a arătată folo- 
sulă asigurăriloră pentru poporulă 
nostru.

Asigurarea nu este, decâtă ună 
feliu de păstrare, ba suntă cașuri 
de nenorocire, în cari asigurarea 
este mai multă decâtă păstrarea.

Der cu totă folosulu asigură
riloră în contra nenorociriloră 
elementare, precum grindină, focă, 
inundări ș. a. trebue să recunbs- 
cemă, că nu este ușoră de a face ' 
să pătrundă în masse convingerea 
despre însemnătatea loră și că 
numai încetulă cu încetulă țăra- 
nulă nostru va pute fi, mai ver- 
tosă prin esemple, îndemnată să 
se folosescă de acestu mijlocă pen
tru asigurarea bunăstării lui.

Der se nu așteptămă pană ce 
cu încetulă va pătrunde și în sî- 
nulă sătenilor noștri cunoscerea 
folosului asigurăriloră, ci să ne 
folosimă de tbte mijlbcele spre 
a-lă feri de acea miseriă, ce trebue 

să o. îndure ac|i multe comune în 
urma grindinei.

Unulă din aceste mijlbce, care 
s’a probată și pănă acuma ici colo, 
este fără îndoielă asociațiunea să- 
teniloră pentru a se ajutora îm
prumutată, prin înființarea de așa 
numite grânare în comună. In a- 
ceste grânare se adună și se păs- 
treză o anumită cantitate de ce
reale, ce-o contribue fie-cace locui- 
toră din sată în anii când câmpulă 
i-a adusă rbde. Din aceste grâ
nare, cari se administreză de cătra 
autoritatea bisericescă, se ajutoră 
apoi locuitorii în cașuri de neno
rocire, fiindă îndatorați de a înapoia 
mai târefiu, când voră pute, cere
alele împrumutate, pe lângă ună 
anumită adausă în chipă de in
terese.

Avemă dovecjl, că asemeni grâ
nare, unde s’au înființată, au adusă 
celă mai mare folosă țeraniloră, 
așa încâtă se pbte epee, că în unele 
privințe satisfacă mai multă tre- 
buințeloră loră urgente decâtă ori 
ce alte asigurări.

In totă casulă sistemulă de 
păstrare comună, ce se practică 
ici colo prin înființarea de grâ
nare, oferă țăranului ună ajutoră 
mai grabnică și nemijlocită, și 
fiindă atâtă înființarea câtă și 
manipularea acestoră grânare de 
totă simplă și ușoră, nu putemă 
îndestulă recomanda fruntașiloră 
poporului nostru, ca se imiteze 
fără pregetă bunulă esemplu, ce 
l’a dată în privința acesta pănă 
acuma o părticică a comuneloră bi
sericesc! române cu aceste grânare.

Ba mai multă, cei ce au în
ființată și pănă acuma grânare se 
stăruie din răsputeri pentru a le 
mări și desvolta, și să nu se mul- 
țumesca numai a ajuta pe unii 
seu alții din locuitorii nenorociți 
ori lipsiți, ci să le pună în stare 
ca în casă de nenorocire, cum 
este și grindina, de care vorbimu, 
să pbtă oferi ajutoră în propor- 
țiuni mai mari întregei comune 

celă puțină pentru lunile mai 
grele ale anului.

Mai aducă aceste grânare și 
alte folose, pentru seblă și bise
rică ; este așaderă o adevărată bi
nefacere pentru poporă înființarea 
loră.

Una se facemă și alta se nu-o 
lăsămu. Se ne facemă grânare 
pretutindeni și se luminămă to
todată poporulă despre însemnă
tatea, ce o au asigurările în ca
șuri de nenorociri pentru elă și 
bunăstarea lui economică.

ZESe^ista politică-
Dinăuntru. Cetitorii noștri îșl aducă 

aminte de atitudinea energică, și de mul
tele proteste din partea clerului rom. 
cat. în contra unei ordinațiunl a minis
trului de culte Csaky, privitore la ma- 
triculele prunciloră ai cărorii părinți se 
țină de diferite confesiuni. Afacerea 
acesta a luată proporțiunl forte estinse. 
S’au ținută adunări, s’au luată hotărîrl 
energice, er din Strigonă ministrulă 
Csaky a fostă amenințată și i-s’au pusă 
în vedere luptele și neînțelegerile reli- 
gionare, cari au turburată odiniâră Un
garia. Mai multă, clerulă rom. cat. s’a 
adresată cu plângerile lui chiar și la 
scaunulă din Roma. Foia clericală un- 
gurescă „Magyar Allamu de atunci me
reu a continuată lupta, și ună plebană, 
care a fostă pedepsită, pentru-că n’a 
voită să se acomodeze ordinațiunei d-lui 
Csaky, a fostă glorificată și lăudată de 
clericali. In timpulă din urmă afacerea 
a intrată într’ună nou stadiu. „Magy. 
All.“ adecă susține, că Vaticanulă ar fi 
aprobată atitudinea clerului rom. cat. și 
că primatele Ungariei va primi în dilele 
viitore răspunsulă sântului scaună din 
Roma în formă de „declarațiune hotărîtă 
în afacerea matriculeloră“.

E interesantă acum a se sci, cine 
va învinge, după-ce însăși Curia romană 
a intrată în luptă cu guvernulă ungu- 
rescă. Foile ungurescl suntă supărate 
focă pentru atitudinea energică a cle
rului rom. cat. și declară susă și tare, 
că deăre-ce guvernulă are în mâna sa 
„Jus placeti“, pâte prin o singură trăsă-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.“

Resbunarea lui Saint-Pierre
de Ales. Dumas.

Istoria nostră s’a întâmplată pe 
timpulă lui Ludovică XII, regele Franciei. 
Inceputulă și’lă are pe la sfîrșitulă fio
rosului răsboiu italiană. Armata francesă 
a tăbărîtă la Turină și în giură.

Era în corpulă oficeriloră ună loco
tenentă cutezătoru, pasionată, cu inimă 
nobilă, și din familia nobilă, cu numele 
Saint-Pierre, care pe timpulă acestei es- 
pedițiunl s’a înamorată în o tînără damă 
italiană.

Căja — astfelă se chema frumosa 
văduvă de 20 ani. Ea ședea în Turină. 
Ea era de 18 ani când s’a măritată. 
Bărbatulă și-l’a iubită cu tâtă abnega- 
țiunea și frăgedimea. Acesta însă a fostă 
unulă dintre acei individl, înaintea că
rora nimica nu este sântă în lume. Nu 
numai că se purta aspru față cu soția 
sa, dâr nu s’a sfiită a’i trăda (descoperi) 
și secretele, ba ce e mai multă, a’i face 
chiar și amorulă de vendare.

Când Căja descoperi planulă com
plicată și neonestă ală bărbatului său, 
s’a cutremurată în totă ființa sa. Nu a 
plânsă, nu s’a văetată, după datina 
sexului ei, ci șl-a ascunsă durerea în 
sînă. Der acestă durere tăcută și as
cunsă din ce în ce cocea ună cugetă 
negru.

A voită să se sinucidă ! Mărtea băr
batului ei însă, care muri de rana-i pri
mită, dete o direcțiune mai sănătosă 
gânduriloră sale. Pe încetulă a începută 
să crescă muschiulă verde a liniștirei pe 
ruinele fericirei pierdute.

In bărbatulă său a învățată a cu- 
nosce numai necredința și caracterulă 
moleșită ală sexului bărbătescă. Și sciința 
câștigată pe basa acestei esperiențe, deși 
fără temeiu, der a aplicat’o la întregă 
sexulă bărbătescă.

Totuși, frumosulă, tînărulă Saint- 
Pierre, maniera-i prevenitore și cute
zanța lui, nici din inima ei nu au dis
părută fără urme. Der ea asculta măr
turisirile pasionate în liniște și cu ună 
surîsă, ce nu tinde nici cea mai mică 
speranță ; declarările de amoră le primia 

c’ună singură semnă făcută cu capulă, 
prin ce se părea a’șl arăta îndoâla, — 
și în urmă, când Saint-Pierre, cădută la 
piciârele ei, se ruga, ca să-i rumpă fi- 
rulu suferințeloră grele, promițendu-i 
inima și mâna, Gaj a îi dise surîdendă:

„Ar fi mai bine pentru D-ta, decă 
te-ai arunca înaintea chipului Precestei.u

Eroulă nostru vădendă răcela ado
ratei sale, la începută a desperată, mai 
apoi era posomorită și închisă. Lupta 
internă i-se întipări pe față. Vieța pen
tru elă acum era o grea povară ; îșl 
cerca mortea în lupte, der glonțele pe- 
rirei îlă încunjurau, sabia dușmanului 
luneca de pe inima, pe care numai o 
singură privire a Căjei a străbătut’o așa 
de tare.

După o jumătate de ană tînărulă 
locotenentă erășl îngenunchiâ la piciârele 
ei, pe pieptă cu decorații, în inimă cu 
amoră.

Inima Căjei numai la aparință era 
rece; să nu ne mirămă deră, decă după 
atâta jertfire de sine și ea fu mișcată. 
Intr’o după amedă, când Saint-Pierre 
îngenunchiată înaintea ei — oa mai de 

multe ori — îșl mărturisi iubirea, a ro
șită, a venită în confusiune și puțină 
lipsia pănă să fluture vălulă ce aco- 
peria amorulă ei; dâr reînfățișându-i-se 
în memoriă tractarea nevrednică a băr
batului ei mortă încurendă se liniști un- 
dulațiunea sgomotâsă a inimei, și simță- 
mentulă, ce acuși era să-lă tradezei și’lă 
acoperi cu vălulă manierei reci.

Tînărulă locotenentă însă, ca și os- 
tașulă celă bună, nu s’a retrasă, și când 
îșl repeți mărturisirea, acesta afla echou 
și în inima Căjei, și în locă de obicl- 
nuitulă răspunsă batjocoritoră, elă fu 
surprinsă cu acâstă întrebare:

— „D-ta promițl multă, fârte multă, 
der vei fi în stare să probezi prin fapte 
aceste promisiuni ?u

„Poruncesce și eu mă supunău, 
răspunse Saint-Pierre mișcată, „da, îți 
jură pe cinstea mea cavalerescă, că voiu 
împlini totă, ori și ce doresc!.41

— „Credă, seu mai bine disă, vo- 
iescă să credă“, continua Căja după o 
scurtă pausă, — „bine deră! Din mi- 
nutulă acesta se începe timpulă de probă, 
și ascultă declarațiunea mea: mâna cu



tură de condeiu să dică ună „nu“ h°" 
tărîtă; căci o mare nedreptate ar fi 
când printr’ună simplu actă matrioulară 
s’ar pută trece ună copilă protestantă 
drepte catolică.

Partida Cehilor^ tineri, după cum 
spună foile din Austria, a raportată în 
cjilele trecute în Praga o frumăsă învin
gere. Nu de multă amă înregistrată 
soirea, că 2000 de Cehi tineri țărani au 
ținută la 29 Iunie n. o adunare, în care 
au declarată unanimă, că deore-ce pao- 
tulă germano-cehă nu este primită de- 
câtă numai de-o fracțiune cehă, respingă 
și ei punctațiunile aceluia. Nemulțămirea 
ce au manifestat’o Cehii tineri încă 
dela începută față cu pactulă s’a dată și 
și mai multă pe față, la alegerile pentru 
consiliulă școlară ală țărei. Avea să fiă 
alesă ună membru cehă și altulă ger
mană. înainte de alegere s’a întâmplată 
o mare și vehementă dispută între ale
gători cu care ocasiune senatorulă oră- 
șenescă Scholl, din partida Cehiloră bă
trâni, a ținută o aspră vorbire în contra 
pactului despre care & disă, că e peri- 
culosă pentru Bohemia, âr Podlipuigg, 
din partida Cehiloră tineri, a cjisîi, că 
ună astfelă de pactă nicl-odată nu li-se 
va pute impune Cehiloră, seu mai 
bine nu le trebue nici o împăciuire. 
După acestea au vorbită mulțl alțl ora
tori, der toți în contra pactului. In fine 
s’a procedată la alegere, reeșindă depu- 
tatulu Iosifă Heinrich, care deși de ori
gine germană, totuși elă totdeuna a ți
nută partea Cehiloră tineri. Din 60 de 
voturi Heinrich a primită 56. Din causă 
că Heinrich a trecută și de astă-dată în 
tabăra străină, între Germanii din Praga 
s’a născută mare agitațiune.

Credința generală e, că alegerea lui 
Heinrich aprope cu unanimitate, este o 
hotărîtă demonstrațiă în contra pactului 
și remarcabilă e, că nu numai foile ce
hiloră tineri, ci și cele ale Cehiloră bă
trâni aprobă alegerea făcută cu multă 
îndestulire. In Praga se vorbesce, că a- 
cestă succesă ală Cehiloră tineri este 
ună semnă rău, decă nu chiar unu pe- 
riculă față cu pactulă germano-cehă.

Dinafară. Privitoră la nota bulgară 
îndreptată Porții, o telegramă din Con- 
stantinopolă împărtășesce, că consiliulă ’ 
ministerială otomană s’a ocupată în di- | 
lele din urmă cu ea și a recunoscută în 
principiu îndreptățirea multoră plângeri 
ale guvernului bulgară, der n’a adusă , 
nici o hotărîre. Representantnlă bulgară 
în Constantinopolă, VulcovicI, a declarată 
guvernului otomană, în numele lui Stam- 
bulovă, că nota bulgară nu e o amenin
țare, ci e simplu espresiunea stăriloră ' 
faptice șiorugare de-a se ajuta acestoră 
stări. Ambasadorulă rusescă a protestată ' 
de nou în contra ori cărei concesiuni 
privitore la Gestiunea recunoscerei prin
cipelui Ferdinandă.

„Pol. Corr.“ primesce din Belgradă 
o telegramă prin care i-se faoe cu
noscută, că din incidentulă aniversărei 
morții lui Kaceansky s’a constituită o reu
niune cu numele „Velika Serbija14, ale 
cărei nisuințe s’ar îndrepta în contra 
Austro-Ungariei. Scopulă reuniunei e lă
țirea ideii uniunei între poporulă sârbă, 
lupta pentru unirea națională a tuturoră 
Sârbiloră și ajutorarea conaționaliloră 
lipsiți. Reuniunea va eda cărți și bro
șuri, va constitui societăți de lectură, va 
funda biblioteci și va nisui mereu, ca 
ideia marei Serbii să-și afle espresiunea 
și în massele poporului.

Ună conflictă sângerosă e în ajună 
să se întâmple la granița albanesă. După 
cum i-se scrie foiei vienese „N. Fr. 
Presse44 din Scutari (Albania), s’a ivită 
o mare dispută asupra unui dreptă de 
pășune la granița albanesă-muntenegrenă, 
care în timpulă din urmă a luată pro- 
porțiunl îngrijitore. Evorba de pășunea 
dela muntele Velipolie, ală cărei dreptă 
de folosință îlă aveau mai înainte lo
cuitorii muntelui Clementi și ai satului 
Cuci, împreună. De când sătulă Cuci s’a 
cedată Muntenegrului, Clementesii pre
tindă, că numai ei mai au dreptă asupra 
pașunatului. Cucienii însă au reclamat și au 
dobândită dela Portă restabilirea vechei 
stări de lucruri, adecă a dreptului de 
pășune. Cearta născută de aici a provo
cată repețite conflicte sâDgerdse între 
ClementesI și vecinii loră muntenegreni. 
Iritațiunea între AlbanesI crescu și mai 
multă în urma sgomotului răspândită, că 
Muntenegrulă face pregătiri se cuprindă 
muntele dela Gusinie, care i-s’a recu
noscută prin tratatulă dela Berlină. In 
urma acesta locuitorii dela Gusinie, cari 
suntă mai toți Mohamedaul, au făcută 
legătură cu Clementesii („bessa“, cum ’i 
dică ei) și s’au jurată sâ nu lase nici cea 
mai mică bucată de pământă s’o ocupe 
Muntenegrulă, și să-și apere teritoriulă 
pănă la cea din urmă picătură de sânge. 
La jurământulă acesta se alăturară toți 
locuitorii dela granița albanesă-munte
negrenă. In urma acesta guvernulă mun- 
tenegrenă a trimisă șese batalione de 
soldați la graniță în apropierea mun
telui Clementi. Măsura acesta, care nu 
pote decâtă să întărescă pe AlbanesI în 
credința loră, că Muntenegrulă are de 
gândă să mai ocupe o părticică din te
ritoriulă albanesă, e cu atâtă mai pri- 
mejdiâsă, cu câtă tocmai pe timpulă a- 
cesta, poporațiunea albanesă e liberă de 
orl-ce muncă a câmpului, și ca de obi- 
ceiu, pe timpulă acesta se întâmplă con
flictele dela graniță. Situațiunea în Al
bania deci e îngrijităre.

In Londra poliția s’a pusă în grevă. 
Turburările din dilele trecute abia de voră 
ave păreche în analele Londrei și ele suntă 
caracteristice mai alesă, că se facă chiar 
de cătră aceia, cari suntă chiămațl să 
pădâscă ordinea și liniștea publică. Causa 

turburăriloră se c|ice, că este cestiunea 
dreptului la pensiune a poliț'știloră, ces- 
tiune pe care căpitanulă poliției Munro 
a adus’o pe tapetă chiar și în camera 
comuneloră. Der între Munro și minis- 
trulă de interne Matthews s’au năsoută 
divergențe de păreri, în urma oărora 
Munro și-a părăsită postulă. Urmașulă 
lui, Edward Bradford, a oprită adunările 
publice ale polițiștiloră. In urma acesta 
agitația s’a mărită și turburările și-au 
ajunsă culmea în scandalurile, ce s’au 
întâmplată înaintea biuroului poliției în 
Browstreet. S’au întâmplată bătăi și 
răniri și trupele de prin casarme au fostă 
consignate. Pe lângă polițiști s’au pusă 
în grevă și purtătorii de scrisori (fac
torii). Telegramele mai nouă din Londra 
spună, că între ei și direcțiunea poștală 
nu s’a putută face pănă acum nici o în
voială. împărțirea scrisoriloră se face ou 
mare greutate și întârcjiare. In 9 Iulie 
greviștii au dată cu puterea afară din 
edificiulă poștei pe personele ce-i înlo
cuiau, s’a născută o luptă vehementă 
între ei șiau abtjisă cu desăvîrșire ser- 
vițiulă; au ținută apoi o mare adunare 
în Clerkenwell la care au luată parte 
oa la 5,000 și au hotărîtă să începă 
greva, decă substitutorii loră nu voră fi 
demisionați. In urma acesta 100 dintre 
ei au fostă destituițl din postă.

Alegere de protopopii în Brașovii. 
Astădl s’a făcută alegere de protopopă, 
pentru protopopiatulă I. ală Brașovului. 
Candidați au fostă : protopopulă loanv 
Petricu, parochulă Vasilie Voina și pro
fesorală gimnasială loanu Popea. VotanțI 
au fostă 60 și a primită parochulă 
Vasilie Voina. 29 voturi, prof. Ioană 
Popea 18 voturi, și protop. Ioană Pe- 
trică 13 voturi. Astfelă a fostă alesă 
protopopă ou maioritate de voturi pă
rintele Vasilie Voina.

* * *
Unu conflictu de graniță. Cetimu în 

„P. Lloyd11, că din sătulă românescă 
dela graniță, Cornința. 300 de Români 
înarmați cu furci și cu pușcl ar fi nă
vălită pe moșia statului Balta-Cerbului 
și mai curândă ca gendarmii să-i fi ză
rită, ei au secerată tote sămănăturile și 
le-au dusă cu dânșii. Poporațiunea, care 
voia se’i oprescă de a face acesta, fu îm- 
prăsciată și pusă pe fugă. A doua di o 
nouă câtă de 60 Români a datu năvală; 
de astă-dată se întâmpla o încăerare sân- 
gârosă între năvălitori și gendarml. Ună 
Română a fostă împușcată, mulțl alții 
răniți, er alții arestați. „P. L.“ susține, 
că Românii voiau să omore (?) pe ună 
silvanistă ungură și-i și deteră câte-va 
lovituri de cuțită când sosiră și împie
decară alte acte de violență.

Chiar așa se fiă?!

Faptă nobilă. Distinsulă comerciantă 
din Brăila, d-lă V. P. Sassu, a binevoită 
a înmâna administrației foiei ndstre pre- 
țulă abonamentului pe ună ană pentru 
cinoi esemplare din „Gazeta14 de Du
minecă, cu rugarea, ca să se trimeță 
gratuită în oincl din acele comune ro
mâne unde se simte mai mare lipsă. 
Fapta acesta se caracteriseză pe sine 
însăși. Mulțămimă fierbinte d-lui V. P. 
Sassu în numele celoră, cari voră bene- 
fioia din darulă său marinimosă!

** ♦
Societatea pressei in BucurescI. Ce- 

timă în fiarele din BucurescI, că pentru 
adl, Sâmbătă sera 30 Iuniu’.v., suntă con- 
vocațl în localulă Redacției „României44 
ună numără însemnată de diariștl cu 
scopă de-a discuta asupra disposițiuniloră 
ce trebuescă luate spre a se pute pune 
basele unei societăți a pressei. întru
nirea acesta este pregătitorea altei întru
niri generale, la care voră fi invitați 
directorii și redactorii principali ai dia- 
reloră. ** *

Bătaia lui Dumnezeu. In c flele aces
tea l’a trăsnită Dumnedeu pe primarulă 
din Băișora cu numele Mârte Augusztin. 
De Dumnezeu trăsnitulă a fostă, după 
cum scrie „Kolozsvar44, Română de viță, 
der a ținută cu Ungurii. Elă a fostă 
unulă dintre cei mai mari sprijinitori ai 
„Kulturegyletului44 din Iara de josă.

* * *
Convocări. Adunarea generală a 

„Associațiunei Transilvane44 este convo
cată pe diua de 15 (27) Augustă în Re- 
ghinulu săsescu. — Adunarea generală 
a Despărțământului XI (Sălagiu) ală 
„Associațiunei44 este convocată pe 4 Au
gustă s. n. în Supurulă de susil. — Adu
narea generală a Despărțământului II 
(Făgărașă) ală „Associațiunei44 este con
vocată pe 15 (27) Iulie în Zernescl. 
Toți Românii iubitori de cultura popo
rului nostru suntă invitați a lua parte 
la aceste adunări.

* * *
Institutulu „Lumina" din BucurescI, 

calea Rahovei, Nr. 46, a fostă ridicată, 
precum aflămă, la rangulă de liceu. Di
rectori voră fi d-nii Gr. G. Tocilescu și 
d-lă D. R. Cordescu. Voră funcționa la 
acestu liceu trei profesori de facultate 
si alțl 8 profesori dela liceele statului.

** *
Iubileulîi lui Guttenberg. La 24 Iuniu 

n. în multe orașe, mai alesă în Ger
mania, s’a serbată iubileulă de 450 de 
ani ală inventărei tiparului. Ceamaifru- 
măsă serbare s’a făcută în Maiența, unde 
s’a născută Guttenberg la an. 1397. Cea 
dintâiu carte s’a tipărită la 1452—1455 
(Biblia). Guttenberg (seu cum se numia 
după părinții săi Gensfleisch) a murită 
la anulă 1468.

** *
Efectele tarifului pe zone in Austria. 

De când s’a introdusă tarifulă pe zone

inimă-mi cu totă e a D-tale, decă în 
răstimpă de trei ani îmi vei fi credin- 
■ciosă și totodată vei rămâne mută44.

Saint-Pierre cu o simplă clătinare 
din capă arăta primirea propunerei Căjei 
și din acelă minută deveni mută...........

In Turină s’a și lățită vestea bolei 
sale ; îlă compătimeau, der causa bolei 
nimenea afară de Căja nu o scia, ni
meni nu scia de ce e mută. Atâtă de 
frumosă, așa de tînără, atâtă de bravă 
și mută!...

Acestă scire aevea, că a atinsă în 
modă neplăcută pe fetele Turinului, der 
înzadară ! Pre lângă totă compătimirea, 
pe lângă tote lacrimile vărsate în as
cunsă nu s’a putută face nici o strămu
tare în esența lucrului. Compătimirea 
amiciloră elă nici că o băga în semă, 
din care causă cei mai mulțl l’au con
damnată și au încetată a-i fi amici sin
ceri; și elu a rămasă muta.

Insă ca o povară grea îi apăsa inima 
gândulă, că nu-șl mai pote manifesta 
amorulă în modulă de pănă acum, și 
nu odată se clătina în propusulă său, 
der totdeuna îșl aducea aminte de cu 

vreme de cinstea cavalerescă — și tăcea.
Intr’una din cjile, îmboldită de o 

patimă nebiruită, era pe aci să dea cursă 
liberă simțăminteloră sale, uitându ju
rământulă; der privirea rece a Căjei îlă 
împedecâ — și a tăcută............

„Rămasulă bună14 și-l’a luată prin 
o epistolă de câteva rânduri.

Ajungândă în Francia, din ce în ce 
se lăsau nori mai posomoriți peste firea 
lui. Trăia retrasă, ca ună eremită. Când 
erupse răsboiulă contra Angliei, ună 
gândă i-se furișa în minte și inimă: a 
muri în răsboiu!

La armată s’a purtată vitejesce, și 
lupta, care pe-aci era să fiă pierdută, nu 
odată o făcu victoridsă. . . .

Vestea lui Saint-Pierre nu peste 
multă se lăți în tabără și’n țâră. De ca- 
valerulă mută vorbiau ostașii, âr fetele 
amorose visau de elă. Insă florea neveș- 
redită, atunci o potrivi mai bine în 
cununa-i de învingere, când într’una din 
acelea lupte, cu o cutezanță ne mai po
menită, abătu lovitura de morte în
dreptată spre regele său.

Regele îșl răsplăti mântuitorulă vieții 

sale cu lanțulu său de aură, și l’a nu
mită de comandantă supremă ală arma
tei. Acâsta era o posițiune forte înaltă 
pe acelea timpuri, dâr și Saint-Pierre a 
sciut’o purta cu demnitate.

Prin reușita bună a răsboiului, în- 
tr’atâta șl a câștigată iubirea regelui, 
încâtă acesta în tote părțile țării a dată 
publicațiuni, promițendă ună dară re- 
gescă aceluia, care va fi în stare să vin
dece boia eroului mută. îndemnați de 
premiulu pusă, cu miile se adunau me
dicii din tote părțile țării în capitală, de 
ceea ce Saint-Pierre deveni îngrijată, că 
în cele din urmă prin atâția medici aie
vea va deveni mută.

Regele, ca să scutâscă pe prietinulă 
său de ori și ce neplăcere, a ordonată 
a se vesti, că mediculu va primi pre- 
miulă publicată, der acela a cărui probă 
nu va fi urmată de succesă, va trebui 
se moră. După acestă publicațiune întru 
atâta s’au înpuținată medicii, încâtă nu 
au rămasă decâtă doi.

Nici sciința și esperința acestora 
însă nu au avută succesă, âr la ordinulă 
aspru ală regelui ei au fostă închiși și 

nici că voia să audă de scusele loră. In 
mijloculă capitalei s’a ridicată ună eșa- 
fodă îmbrăcată îu postavă roșu, pe care 
aveau să fiă esecutațî cei doi captivi.

In timpulă acesta se însinuâ la cur
tea regală o damă de o frumseță rară, 
care doria să fiă primită înaintea re
gelui.

„Maiestate !u dise tînăra damă,.„nu
mai trei dile ceră, și decă în acestă 
timpă nu voiu fi în stare să vindecă pe 
amiculă Maiestății Tale din muțiă, 
de bună voiă îmi voiu pleca capulă sub 
barda călăului.

Frumseță răpitore și maniera ele
gantă a tinerei dame ’lă pătrunseră pe 
rege, și o rugă se rănunțe la o atare în
cercare zadarnică și să nu-șl pună în pe- 
riculă vieța înfloritore.

Tînăra damă însă rămase forte ho
tărîtă pe lângă propusulă ei.

„Modulă meu de vindecare e folo- 
sitoră și sigură, lasă-mă der Maiestate 
să-lă aplică.14

— „Bine, cercă" — dise regele — 
„dâr nu uita, că dâcă încercarea îți va 
fi zadarnică, mortea țl-e sigură.14 
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în Austria, pe căile ferate de stată s’au 
transportată în împrejurimea Vienei 
aprope 115,000 de persâne. In cjiua de 
Rusalii numărulă persâneloră, cari au că
lătorită spre Viena și în jurulă Vienei, a 
fostă de 72.000.

* * *
Nu i-a succesH. Se scrie din Alba- 

Iulia, că Takâcs Jozsef, pantofară, urîn- 
du’șl vieța a vrută să mâră spencjurată. 
Ei, dâr o păți bietulă Takâcs, ;'căcl o 
vecină a lui prindândă de veste a gră
bită la Takacs, a tăiată fuuia cu care 
era legată și alergândă după ajutoră me
dicală, după multă frecare, li-au succesă 
să’nvieze pe nefericitulă, despre care se 
dice, că iubesce tare rachiulă.

** *
Podulii dela Murășă peste Cimbrudă, 

după o esaminare amănunțită de cătră 
o comisiă pricepătore, a fostă dată co- 
municațiunei. Podulă este proprietatea 
comitatului și comitatulă va lua vama 
dela trecătorii peste elă, der după cum 
se spune tarifulă va fi moderată.

* * *
Sinucidere. Ni-se scrie, că în 3 a 1. 

c. s’a spânzurată în Runcă o muere. Era 
lucru curiosă a vedâ cum muerea sta 
spândurată de grindă avâudă înaintea 
ei pe masă o icână și ună cuțită. Mue
rea înainte de a se spândura a făcută 
mătănii și a sărutată icâna. Causa spân- 
(jurărei e ună morbă îndelungată.

* * *
Esamenu de notarii au făcută cu 

bună succesă, după cum ni-se scrie 
la 9 Iulie n. d nii: Gedeonă Vasă, 
Ioană Stană, din cerculă Arpașului; Ni- 
culae Manoiu și Ioană Vodă din cer
culă Branulni. Numiții d-nl au fostă 
esaminațl în casa comitatului Făgă- 
rașiu.

* *
Furtună grozavă in Marea Nordu

lui Se telegrafiază din Bruxella, că o 
furtună grozavă bântue marea Nordului. 
Pănă acum se anunță naufragiulă a 16 
luntri de pescari și înecarea a 52 de 
omeni; 40 de luntri suntă încă absente; 
târnă e, că și ele s’au cufundată cu tetă 
personalulă loră. In fața portului din Os- 
tenda o corabiă cu trei catarte s’a îne
cată cu echipagiu cu totă. Corabia de 
salvare a trebuită să se întârcă în portă ; 
nici vapârele cele mari de poștă nu se 
potă apropia de porturi. Pe marea des
chisă trebue să fi avută locu multe ca
tastrofe. _________

Grindină și tempestățî.
Mai din t6te părțile țârei pri- 

mimă soiri care de care mai în- 
grozitore despre pagubele nespuse, 
ce le-au suferită bieții economi 
prin grindina și tempestățile din 
(țilele din urmă.

Etă informațiunile, ce le avemCi 
pănă acum în privința acesta:

In 3 Iulie au fostă bătute de grin
dină hotarăle mai multoră comune din 
comitatulă Cojocnei și Solnocă-Dobâca, 
precum: Sântieu, BăbuțI, Cristură, As- 
cileulă mare, Șintereagă, Panticeu, 
Chiuza etc.

In 4 Iulie grindina a sfărîmată să- 
mănăturile mai de pe întregă Câmpiă. 
Dela M.-Ludoșă, Sângeră etc. în susă 
pe valea Ludoșului și pănă cătră Orme- 
nișulă de Câmpiă, apoi dela Turda, Ghi- 
rișă etc. spre Bandă, Căpușă, pănă cătră 
Târgu-Mureșului. In unele comune mai 
vârtosă grindina a fostă de totă mare 
și a nimicită aprope totulă, ba se dice 
că în Săcalulă de Câmpiă ar fi cădută 
jertfă acestei tempestățl și 4 vieți o- 
menescl, hotarulă comunei Grebenișă 
se dice că a fostă cu totulă sdrobită. 
Din Oraifalău tocmai acum primimă în 
privința grindinei dela 4 Iulie n. urmă- 
târea împărtășire:

O furtună cu grindină în mărimea 
nuciloră și a ouăloră de găină a prădată 
mai multe hotare. Decâtă tâte însă mai 
rău atinsă a fostă hotarulă Craifalăului 
de Câmpiă, unde nu a rămasă nimica 
din tâte sămănăturile. Locuitorii suntă 
forte îngrijațl. Sămănăturile nu se potă 
nici cosi. Erburile tote suntă molite. 
Bieții omeni îșl vândă vitele cum nu
mai potă, de-oparte că nu au cu ce le 
ține, âr de alta pentru ca să-și cumpere 
bucate. Cei, oarl nu au ce vinde, îșl pă- 
răsescă casele și se ducă încătrău voră 
căpăta de lucru. Asigurați nu au fostă 
numai vre-o trei proprietari mici.

Totă în asemenea triste colori ni-se 
scrie, că a fostă pustiită de grindina 
din 4 Iulie și hotarulă comunei înveci
nate Ormenișă, ba ce e mai multă, as
tăzi primimă soirea, că în sera de 7 Iulie 
acâstă nenorocită comună a fostă a doua 
oră bătută de grindină, asemenea și co
munele vecine Șopteră etc. Totă în 7 
Iulie a cădută grindină și pe la Clușiu.

In comitatulă Ciucului au fostă de
vastate de grindină vre-o 7 comune, în 
părțile Aiudului asemenea mai multe 
comune. Prin părțile Abrudului tempes
tățile au pricinuită pagube mari, prin 
comitatulă Zarandului grindina a pră
dată câmpiile, ba se cjice, că mai mulțl 
lucrători și-au perdută chiar și vieța. In 
părțile Hațegului apoi a fostă în <fiua 

; de 3 Iulie ună adevărată potopă. Etă 
cum ne înfățișâză d-lă protopopă Bociată 
îngrozitârea tempestate, ce s’a ivită prin 
părțile acelea:

Grădisce, 6 Iulie n. 1890.
Știm. D-le Redactoră ! Puține faime 

străbată în publicitate din acestă ținută, 
ce se numesce țâra Hațegului și de care 
suntă legate suvenirile cele mai frumâse 
ale unui trecută gloriosă, dâră — vecl- 
nică apusă. Cu adâncă durere trebue 
să spună, că și cel6 următâre nu suntă 
de natură, ca se înveselescă inima ro- 
mânescă, căci suntă ună adausă la multe 
neajunse, ce trebue să îndure poporulă 
nostru țărână.

Este lățită credința în poporă și za
darnică e orl-ce înoercare de a-lă abate 
dela acâstă credință, că adecă fapte crimi
nale săvîrșite de anumițl omeni între îm
prejurări deosebite, se răsbună prin pa
gube elementare estra-ordinare, trimise 
asupra ținutului întregă și pe care în
tâmplări poporulă în limbagiulă lui na
turală le numesce „mânia lui Dumnecțeu.u

Dela PascI încâce în aoestă ținută 
se săvârșiră trei omoruri cu o sălbătăciă 
adevărată barbară. Acestea deșteptară 
temerea poporului și venirea unei catas
trofe ne mai pomenite se aștepta pe 
totă (jiua.

Nenorocirea presimțită și urmă în 
3 Iulie n. c. la 3 ore d. a. prin o plâiă 
torențială însoțită de grindină și urmată 
de ună povoiu înfricoșată, carele se vărsă 
peste comunele Zaicaniu, Paucinestâ, Hu
dița și Grădisce, cășunândă pagube și 
stricăciuni ne mai pomenite atâtă în co
mune, câtă și în sămănăturl și fânațe.

După o fierbințâlă înădușitâre, se 
descărca o ploi i vehementă, mestecată 
cu grindină mai măruntă, carea în scurtă 
crescu la mărimea ouăloră de porumbă, 
și strivi grădinile și semănăturile. Acestă 
stricăciune pâte nu s’arfi sițită așa multă, 
dâcă nu urma potopulă, care umflândă 
păraele, cu o furiă ne mai vădută năvăli 
asupra comuneloră și a hotarăloră din 
prejură, spălândă totă ce-i sta în cale. 
Fiindă munții, unde se întâmplă o ru
pere de nori, în nemijlocită apropiere a 
comuneloră, valurile turbate părăsindă 
alvia apei cu o iuțelă estra-ordinară, 
rupând ă stavilele, se revărsară peste curți, 
grădini și strade, ducendă cu sine cele 
mai multe clădiri economice departe 
peste hotară. Bolovani și bârne, ba chiar 
bradl întregi, scoși din adâncimea văiloră 
de munte, se grămădeau prin trecătorele 
înguste ale comuneloră, seu se opriau 
după sălci și arbori dândă undeloră 
uriașe la totă momentulă altă direcțiune, 
prin ceea ce pericululă se totă întindea 
și chiar punctele cele mai înalte erau 
amenințate.

Pietrii cuadrate de 5—6 măjl de 
grele se restogoliau prin mijloculă co
muneloră și chiar pe drumulă țăreiar
bori de mărime estra-ordinară scoși din 
rădăcină jucau peste valuri, rupândă în 
căderea loră totu ce le era în cale. Era 
o privelisce îngrozitâre ! Spaima cea mai 
adâncă era zugrăvită pe fețele tuturoră, 
și temerea, cumcă comunele întregi voră 
fi nimicite, deveni totă mai generală. 
Nici n’ar fi scăpată de acestă grea ne
norocire, decă acestă potopă ținea numai 
o jumătate de oră mai multă.

Tote morile, podurile și clădirile din 
apropierea apei suntă parte distruse, 
parte spălate; alvia nouă în multe locuri 
ajunge adâncimea de 2—3 stânjinl și 
numai cu cele mai grele încordări se 
voră pute îndrepta stricăturile de pe 
strade.

Sămănăturile și fânațele, speranța 

unui ană întregă, suntă aprâpe nimicite; 
desperarea la culme, pagubele nepre
țuite. După calcululă mijlociu, în co
muna Grădisce pagubele se urcă la 10 mii 
fl. v. a. dră în comunele înșirate pâte peste 
30 mii fl. v. a. In fața acestei neno- 
rooirl cumplite ce voră face bieții săraci 
numai DumneZeu scie. Pierderi de vieți 
omenescl s’au întâmplată în Grădisce 1, 
Hobița 2, PăucinescI 3 și'Zăicaniu 4, âr 
câte nenorociri s’au întâmplată în our- 
gerea apeloră pănă la Hațegă nu-mi 
este cunoscută.

Pănă când ore nu va străbate 
folosulu asigurațiuniloru și la inima 
plugarului română, care cu pu
țini crucerl — pe cari de multe 
ori ’i aruncă pe nimicuri — își 
pote asigura munca sa cruntă de 
pe o veră întregă și în casu de 
nenorocire nu remâne espusu la 
lipsă și fdme estremă. Chiar când 
e cruțată de grindină, cheltuelile 
avute cu asigurarea suntu destulă 
de răsplătite prin liniștea, ce simte 
omulu sciindă, că lipsa nu’lu va 
ajunge și recolta promițetore în 
scurtă îi va înveseli casa și mesa.

înaintea comasăriloră, contrarii 
asigurărei mai aveau o umbră de 
scusă, căci fiindă parcelele împrăș
tiate, chiar și în casulă celă mai 
reu o parte din semănături seu 
fenațe îi rămânea omului scutită și 
lipsa momentană era delăturată. 
Astăcfi însă, când în cele mai 
multe comune moșia întregă e 
strînsă la olaltă și prin urmare 
întregă e espusă distrugerei, nea- 
sigurarea e păcatulă celă mai mare, 
ce-lă face economulă față cu sine 
și familia sa.

Asigurarea, — fiă contra fo
cului,efiă contra grindinei — este 
anulă dintre mijlocele principale 
pentru înaintarea economică și este 
o stavilă puternică contra sărăciei 
și decădinței materiale a poporului 
nostru.

Inteligința rnirenă și preoțescă 
îșl împlinesce datorința cea mai 
sântă, merită să dobendescă recu- 
noscința cea mai viuă, decă cu 
tdtă ocasiunea și cu stăruință re
comandă poporului asigurarea pu
ținului său avută, premergendă, 
firesce, cu esemplulă său în tăte. 
Căci poporulă numai prin dovecpL 
pipăite și prin esemple se păte 
îndupleca de a primi unu sfatu, 
care îlă costă 6re-care spese, și e 
legată mai multă de folosulă mo
mentană. Decă însă vede, cumcă 
într’o asemenea nenorocire veci- 
nulfi său este însutită răsplătită 
pentru banii spesați cu asigurarea, 
își dă ultimulă cruceră.

Popii Avelu Socialii, 
protopopule Ulpiei Traiane.

„Maiestate! nu cerii grațiău — dise 
dama cu hotărîre...

Numai decâtă o conduseră la Saint- 
Pierre.

Acesta ședea pe unii fotoliu, liniștită, 
cu o seriositate bărbătâscă, dâr cu fața 
senină.

Când Câja îlă vădu, cu fața înro
șită se arunca în brațele lui și începu 
a-i pune sute de întrebări, der Saint- 
Pierre la tâte acestea răspundea cu unii 
simplu surîsă. ’Lă ruga să-i răspundă și 
numai cu ună singură cuvântă, dâr în- 
zadară. La tâte încercările, la tâte sbu- 
ciumările numai ună suspină era răs- 
punsulă. Buzele lui Saint-Pierre nu s’au 
deschisă nici bareml spre ună singură 
cuvântă.

Câja părăsi pe iubitulă ei cu inima 
înfrântă, cu ochii plini de lacrimi...

In cfiua următâre, ârășl a mersă 
la elă.

„Saint-Pierre" — <fise> când a in
trată — „să pâte ore ca tu să.te îndo- 
iescl în acea ființă, decâtă care mai cu 
căldură nici una nu te pote iubi pe 

lume, — doră credl, că am venită să te 
cercă? Mă jură, că nu!“

Saint-Pierre nu răspunse.
„Așadâră te îndoiescl în sincerita

tea mea ?“ — continua Câja — „Nu 
mă învrednicescl nici de ună răspunsă 
milosă? — Fiă dâră!“ — și fața-i ca 
aurora s’a înroșită, — „îndoiesce-te, dâr 
di-ml numai cuvântulă : „te iubescă“, și 
mă jură pe Dumnedeu, că-ți voiu îm
plini dorința.u

La cuvintele pasionate, eroulă mută 
se cutremura, dâr buzele i-au rămasă 
mute...

Câja ’lă părăsi cu ochii plini de 
lacrimi. Ce a avută în inimă: mai multă 
mâniă, răsbunare, seu iubire, nici ea nu 
scia!?

încă o cli și dâcă buzele lui Saint- 
Pierre voră rămâne mute, Câja șl-a sfîr- 
șită viâța, deși ea era lipită de viâță, 
căci iubia.

Incă-odată pentru ultima oră se duse 
la Saint-Pierre.

„Iubesci-mă ?“ îlă întreba când întră 
la dânsulă.

Saint-Pierre îșl puse mâna pe inimă, 
și privi spre ceră, voi să’lă cheme de 
mărturiă, că o iubesce.

„Voesci-ml rnârtea, cjise Câja cutre
murată.

Acâstă întrebare ’lu cutremură pe 
Saint-Pierre.

„O ! vorbesce dâr, căci rnârtea îmi 
e sigură".

Saint-Pierre, cu ochii plini de la
crimi, privia obrajii înroșiți ai Căjei și 
tăcea.

„Ah nemilosule!“ strigă Câja cu 
durere — „pentru ce lași a-se reoglinda 
din ochii tăi ună amoră atâtă de fer- 
binte, dâcă la rugarea mea rămâi surdă; 
pentru ce prefaci iubire, când pe a mea 
o desprețuesci; âr dâcă mă iubescl, pen- 
tru-ce mă arunci, prin muția ta, dela 
oare te-am mântuită ca jertfă a morții ? 
Dâr nu, tu nu mă mai iubescl. Mă crede, 
că nu mârtea, ci pierderea amorului tău 
mă dâre! Oh! dâcă poftescl mărturiă 
amorului meu, pentru-ce întârdii^a mă 
strînge la sînulă tău ? — căci suntă 
a ta!“

Saint-Pierre, cu o iubire înflăcărată 
îmbrățișa pe tînăra damă, dâr de pe bu
zele lui în locă de cuvântă numai sus
pină și oftări sburau, âr pentru Câja 
n’a avută nici bareml ună cuvântă de 
mângăere. Acestă tăcere cerbicâsă a 
frântă pe femeiă și deși eroulă mută 
era convinsă despre amorulă ei, elă nu 
grăia.

„Ore i-s’a înțepenită limba prin 
acâstă tăcere de trei ani? și acum are 
să rămână mută pe veciă ? Da! așa 
trebue să fiă“ — cugeta întru sine, — 
„căci altcum e cu neputință, ca să ră
mână așa de neînduplecată la cuvintele 
rugătâre, — ba scie și aceea, că voiu fi ju
decată !u

S’au despărțită...
In acestă minută înfiorătoră, Câja 

nu mai avea nici o lacrimă, căci de 
multă încă tâte le-a vărsată, nici o sin
gură căință nu îi suna de pe buze. Tă
cută îșl întinse mâna lui Saint-Pierre și 
ultimulă sărută sună pe buzele ei, să
rută înfiorătoră ca mârtea.

Eșafodulă era încunjurată de mul
țime mare de âmenl. Cortegiulă înainta



Cununia. Duminecă în 1 Iulie v. Ia 
orele 12 din Zi 86 va celebra în bise
rica Maicei Domnului în Satulungă cu
nunia d-lui Ioană G. Sassu, unii nepotă 
ală d-lui V. P. Sassu din Brăila, cu 
domnisora Elena Sandu ELunteanu din 
Satulungă.

Adresămă tinerei părechl sincerele 
nâstre felicitări !

Logodnă. D-lă Teofilă G. Grigor eseu, 
învățătorii primarii ală scolei normale 
din Lăpușulă UDgurescă, pe care încă 
din timpulii funcționărei sale ca învă
țătorii în Bistriță, îlă cunâscemă ca pe 
unuia dintre cei mai harnici și mai bine 
•simțitori învățători români, după cum 
mi-se scrie, s’a logodită de curândă cu 
d-ra Elena Mașcanu, fiica d-lui cance- 
listă r. G. Mașcană din Lăpușulă un- 
guresoă.

Dorimă fericire tinerei părechl!

Esamene la sate.
Cuvescl (diecesa Aradului), Iunie 1890.

MercurI în 13 (25) Iunie s’a ținută 
în comuna nostră esamenă cu pruncii 
dela 6 — 12 ani sub presidiulă P. On. 
D-nă protopopă ală tractului Lipovei, 
Voicu Hamsea.

Oei cari amă luată parte la acestă 
esamenă amă fostă fârte încântați. D-lă 
învățătoră actuală Georgiu Torni dete 
acestei cjile o înfățișare sărbătorescă. 
Porta școlei o împodobi cu ună arcă din 
ramuri verdl, sub care era scrisă cu li
tere mari: „Bine ați venită." Aseme
nea ușa șcâlei și plafonulă deasupra ca
tedrei au fostă împodobite cu flori și ra
muri verdl.

Școlarii, salutândă pe d-lă protopopă 
și pe âspețl au intonată: „împărate ce
resc", după care s’a deschis esamenulă prin 
o vorbire adresată eleviloră de D-lă 
protopopă. Amu ascultată apoi răspunsu
rile eleviloră din tote obiectele de învă- 
țămentă și în adevără simțiamă o bucu
ria mare în sufletulă nostru oând audiam 
pruncii din opincă și șubă răspundendă 
corectă la tote întrebările puse de învă
țătoră, anume din socâtă, religiune, gra
matică, geografia, istoriă, fisică, constitu
ția ș. a. Ba și declamațiunea unui școlară 
a succesă peste așteptare. In decursulă 
unei pause, pruncii cu toții au eșită afară 
și s’au produsă din gimnastică.

Esamenulă a durată dela 2 pănă la 
6 ore p. m. La fine s’a cântată dintre 
cântările bisericescl pricesna: „Dâmne 
nu mă lăpăda",er dintre cele naționale: 
„Calcă Române.“ Anulă școlastică s’a 
încheiată prin o vorbire a d-lui proto
popă, la care a răspunsă D-lă învăță
toră.

Suntemă mângăiațl și mulțumiți cu 
sporulă făcută de învățătorulă nostru, 
ne pare însă fârte rău, că mare parte 

din copiii n’au cercetată șcâla, la ceea 
ce multă a contribuită nepăsarea pri
măriei nâstre, dela care așteptămă ca în 
viitoră să arate mai mare interesă față 
cu școla nostră.

Vasiliu Iorgoviciu, 
pădurarii r.

Din Comitatulu Ugocea, Iunie 1890.
On. D-le Redactoră! ’Ml țină de dato- 

rință a nu trece cu vederea publicațiunele [ 
din multă prețuita fâiă dirigiată de D-V., 
„Gazeta Transilvaniei," cari se referescă 
la secerișulă învățământului din șcâlele 
nostre poporale române, fără a Vă ruga 
ca să binevoiți a publica și dela noi unele 
date privitore la secerișul din șcâlele popo
rale din tractulă Turțului, care deși nu 
este așa bogată ca ’n alte părți, totuși 
e de ajunsă pentru a arăta On. publică 
română, că și în părțile nostre se află 
Români, cari ostenescă pentru ajungerea 
scopului de multă dorită, de a înainta 
învățămentulă publică națională română. 
Succesulă cu care s’a încheiată anulă 
școlastică în școlele poporal din Tractulă 
acesta, pe scurtă voescă a-lă arăta în 
următorele :

In 31 Maiu st. n. înainte de ame$ă 
s’a ținută esamenulă în șcâla poporală 
din:

Gherța mică. De față era d-lă 
Protopopă Ioană Szerbak ca președinte, 
D-lă Ioană Szerbak jun. capelană și 
D-lă Constantină Dragoșiu învățătoră 
pens. Elevii în numără de 46, s’au esa- 
minată din religiune (Catechismă și 
Istoria biblică.) învățămentulă intuitivă, 
srisă și cetită în limba română și ma
ghiară, Gramatica română, Limba ma
ghiară, Aritmetica, Geografia, Istoria Un
gariei, Istoria naturală, Cântă, Caligrafiă, 
DeclamațiunI și din Gimnastică. După 
părerea D-lui Președinte, cu resultată 
bunu... (Aici fun ționeză ca învățătoră 
însuși d-lă raportoră N. Gheție. — Red.) 
Totă în 31 Maiu după amedă s’a ținută 
esamenulă în:

Glierța mare. Elevi 37. S’au esami- 
nată din: Religiune (Cath. și biblie,) 
scris-cetită în limba română și maghiară, 
Compută pănă la 10, învățămentulă 
intuitivă și din Caută arătândă ună 
resultată înbucurătoră. — In anii tre- 
cuțl școla aoesta sub foștii învăță
tori a stată fârte îndărătă și numai 
stăruinței d-lui preotă și învățătoră Petru 
Doboșă avemă a mulțumi, că s’a pusă 
fundamentă acestei șcâle, de totă ruinată 
în privința învățământului.

In 4 Iunie s’a ținută esamenulă cu 
elevii șcâleloră poporale din comuna:

Turțîî. înainte de amâdl s’au esa- 
minată cei 26 elevi din școla I condusă 
de d-lă cantoră-învățătoră Augustină Car- 
doșiă. S’a esaminată din : Religiune, scris- 
cetită în limba română și magh., Com
pută și Cântă în 2 tonuri. Cantulă a 

succesă fârte bine, câtă pentru celelalte, 
pe lângă aceea, că nu s’au propusă tâte 
obiectele prescrise pentru șcâlele popo
rale, s’a obținută ună resultată forte slabă. 
Causa neînaintărei nu este altceva, de- 
câtă negligența învățătorului. In aceeași 
di după amecjl s’au esaminată școlarii 
din șcâla II, condusă de d-lă I. Cancianu. 
Elevi 37. S’au esaminată din: Religiune, 
scrisă-cetită în limba română și maghiară, 
Gramatica română, Compută, Geografiă, 
Istoria naturală, Cântă, Caligrafiă și 
Gimnastică. Elevii au răspunsă fârte 
frumosă și precisă din tote obiectele, 
dovedindă dihgință de fieră din partea 
d-lui învățătoră, care se vede, că are chiă- 
mare pentru acestă carieră. Pe lângă 
resultatulă lăudabilă, avemă a observa, 
că încâtva se vede la școlari ună mecha- 
nismă, care ar trebui delăturată. — In 
5 Iunie a. m. s’a ținută esamenulă în:

Batarciu. Elevi 15. S’au esaminată 
din Religiune, scrisă-cetită în limba ro
mână și magh., Compută și Caută. Du
rere, nici celu mai mică progresă nu 
s’a putută dovedi. D-lă învățătoră Ște
fană Dumbu șl-a uitată mai cu totulă de 
sânta lui chiămare. In 5 Iunie s’a ți
nută esamenulă în:

Comlou. Elevi’ 5. S’au esaminată | 
din: Religiune, scrisă-cetită în limba 
română și maghiară și din Compută. 
Atâtă resultatulă forte slabă și neîmbu- 
curătoră, câtă și neînfățișarea școlariloră 
la esameuă îșl află causa în împrejurarea, 
că d-lu învățătoră G. luhasă în o mareJ
parte a anului școlastică a fostă greu 
bolnavă.

In 6 Iunie a. m. s’a ținută esame
nulă în :

Baclcău. Elevi 15. S’au esaminată 
din: Religiă, scrisă-cetită în limba ro- 
mână și magh. și din compută, dâr fără i 
nici ună resultată. Oausa neînaintărei este i 
nedestoinicia d-lui învățătoră 1. Dană j 
pe terenulă învățătorescă. — Totă în 6 ; 
Iunie a. m. s’a ținută esamenulă în :

Valea secă. Elevi 28. S’au esami- i 
minată din: Religiune, scrisă-cetită în1 
limba română și magh., compută și cântă. | 
Resultatulă îndestulitoră. Acestă resultată 1 
dovedesce nisuința d-lui învățătoră Va- 1 
silui Doroșă, care la începutulă anului , 
scol, a aflată scola în stare forte deplo- ' 
rabilă și prin diligință i-a succesă a pune | 
în acestă scolă ună temeiu bunișoră pen- ! 
tru înaintarea mai departe în viitoră. ; 
— In 6 Iunie p. m. s’a ținută esame- 1 
nulă în :

Tarna mare. Elevi 11, sub con
ducerea d-lui învățătoră A. Haiducii. 
S’au esaminată din Religiă, scrisă-cetită 1 
în limba română și maghiară, și din ' 
compută, cu resultată îndestulitoră.

Etă pe scurtă resultatulă seceri
șului la esamenele din șcâlele poporale 
române din tractulă Turțului.

Că starea învățământului poporală 

din ținutulă acesta nu este mai îmbucu- 
rătore, provine din mai multe cause : Po- 
porulă încă nu scie de ajunsă prețui învă
țămentulă, ba adese-orl părinții nu’șl potă 
trimite copiii la scâlă nici pentru aceea, 
pentru-că n’au cu ce’i îmbrăca. Apoi Isa- 
larele învățătoriloră în mai multe locuri 
suntă fârte slabe și și acelea numai cu 
greu se potă scâte de pe poporă, 
din care causă puțini învățători 
chiămațl se aplică la aceste stațiuni, ori 
și decă se aplică, suntă siliți a se apuca 
de alte isvâre de traiu spre a’șl asigura 
subsisteuța. Impregiurarea acesta îm- 
pedecă multă desvoltarea învățământului 
publică.

Der pe lângă tâte aceste greutăți, 
eu am încredere în voința ■ tare și bu- 
nulă simță ală colegilotă mei învățători 
mă nutresce speranța, că pe viitoră nu 
în asa chipă voră fi oglindite esamenele 
din școlele nâstre poporale române din 
tractulă Turțului, ci cu vre-o câte-va 
trepte vomă păși mai ’nainte. Numai 
desvoltându-ne limba, literatura și cul
tura națională, vomă pute ajunge la fe
ricirea națională, morală și materială, care 
este scrisă cu litere strălucitâre pe stin- 
dardulă nostru. înainte dâră!

Nicolau Ghetie 
dascălă română, ca asistentă.

Făgărașfl, Iun. 1890.
Duminecă în 29 Iunie n. după amedă 

s’a ținută esamenulă de veră cu școlarii și 
școlărițele dela școla nostră română gr. cat. 
din Făgărașă, luândă parte ca comisară 
Rvds. D-nă Basiliu Rațiă, vicariulă Fă
gărașului. îndată după, ce s’a cântată 
„VenițI să ne închinămă“ și după rugă
ciunea Domnului, a începută a veni ună 
publică fârte numărosă, dintre cari amin- 
tescă pe d-nii: vice-comite Dănilă de 
Grămoiu, Nicolau Cosgarea, c. r. căpi- 
tană în pensiune, ca inspectoră scolas
tică de frecuentare, Gregoriu Negrea 
perceptoră comitatensă; Ioană Florea, 
asesoră la sedria orfanală, Aronă Po- 
paradu, v. not. comit., Dănilă Sasu, pa- 
rochă în Hureză, Benția, cane. adv. 
Ioană Ghimbășianu, curatoră primară, 
Nicolau Etveșă, proprietară, Ioană Ciora 
proprietară, unii membrii ai senatului 
scolastică și alțl domni și domne.

La finea esamenului s’au împărțită 
eleviloră premii în bani și în cărți, banii 
au fostă dăruițl de R. D. vioară B. Ra
țiă, er cărțile s’au cumpărată din res- 
tulă contribuiriloră făcute cu ocasiunea 
maialului. S’au împărțită peste 55 cărți, 
parte morali parte de rugăciuni, așa că 
îți este mai mare bucuria, vădândă pe 
micii copilași mergândă la s. biserică cu 
oartea de rugăciuni în mâni.

Pentru acesta în numele școlariloră 
și școlărițeloră premiate subscrisulă îșl 
ia libertate pe acestă cale a esprima 
oea mai căldurâsă mulțămită atâtă ma-

cu pași lini, și ajungândăla fața locului 
Căja apără. Cu pași olătinătorl stătu pe 
eșafodă, îșl plecă capulă și luci barda 
călăului.

„StațI!“ strigă cu voce înfiorătâre 
Saint-Pierre, de lângă rege, „âtă mi-a 
venită graiulă".

Căja aucji acelă glasă, ’lă recunoscu 
și căcju amețită.

Ca in eb unită vui poporulă, și sute 
săriră pe eșafodă, desfăcură lanțurile 
Căjei și o ridicară la sînulă lui Saint- 
Pierre...

„Am greșită", c}.ise Căja, când îșl 
veni în ori, „am judecată rău despre tine, 
și pâte am meritată aoâstă pedepsă, dăr 
întrebă-țl tu inima, nu a fostă bre cu 
multă mai cruntă răsbunarea ta, de câtă 
.greșela mea?"

— „Să dămă mulțămită lui Dum
nezeu, că mi-a fostă slabă inima, a lăsa 
se cadă barda, o inimă mai tare, pâte 
că ar fi făcut’o. Căja mea, scumpa 
mea ! proba la care m'ai osândită numai 
amorală meu ferbinte pdte să ți-o ierte".

Saint-Pierre luă de soțiă pa Căja, 
și cununia lorh a fostă una dintre cele 

mai frumose de pe acelă timpă. Aran- 
giarea a îndeplinit’o însuși regele, lllr 
despre cei doi medici numai atâta se 
scie, că în mișcările prime de bucuriă 
au fostă uitați; mai târejiu elibarațl fî- 
indă, amândoi îșl cereau premiulă pusă 
fîind-că amândoi credeau, că pe Saint- 
Pierre ei l’au vindecată.

luliu Moldovanu.

Poesii poporale.
De pe la Runctl.

Pentru mândra care-mi place 
Nici părinții n’au ce-mi face, 
Nici judele satului,
Nici mai marii sfatului; 
Când mai marii sfătuescă 
Eu ou mândra mă iubesoă.

Cine strică dragostile 
Mânce-i grâulă păsările, 
Ședă’n sânge pănă’n brâu 
Să-lă mânce vermii de viu. 
N'aibă pită'n veci pe masă, 
Niol sănătate în <5se, 
Fiă-i grajdulă fără boi

Și staurulă fără oi. 
Mânca-i-ară casa pustia, 
Și copii săracia,
Să umble prin sată a oere, 
Ca cătanele ’n cortele.

*
Pănă suntă fetele fete, 
Nu le vedl la cârșmă bete. 
Decă pună conciulă pe capă, 
La cârșmă nu mai încapă. 
Totă închină câte-odată: 
Să trăescl dragă surată.

*
Vai mândruță cum te-așl bate 
Der mi-să mânile legate 
C’ună firă de mătasă nâgră, 
Nu te potă bate de dragă.

*
Plânge-mă mamă cu doră, 
Că și eu ț’am fostă fecioră, 
Ț’am luată boulă de comă, 
Și ți l’am pusă la ogoră. 
Când a fostă la sămânată, 
La cătane m’o luată,
Și mi-au pusă pușcuța’n brațe: 
Na băete și te’n vâță.

*
De-ar fi dorulfi ou dreptate, 

Să mai am și eu o parte, 
Eu m’așl face-ună negustoră 
Și ași vinde din celă doră, 
Ș’așI pune șatra la pragă 
Ș’așI vinde din doră cu dragă; 
Ași pune șatra la portă 
Ș’așI vinde la lumea tâtă.

*
Sci tu mândr’ acu-i ună ană, 
Dintr’ună mără și dintr’o pară 
Ne era cina de-o sâră.
Aoum dintr’o merță plină, 
Abia ne este de oină.

*
Măgherană cu frunejă rară, 
Dragu-mi-e mândru de-aseră. 
Măgherană cu frunejă ruptă 
Și mi-e dragă cum mă sărută. 
Sărută-mă puișoră, 
Că de nu mă sărați, moră; 
Sărută-mă pui ou dragă 
Că de nu mă sărați, zaoă.

*
Mândră pe obrazulă tău, 
Rumeneală de-ună zlotă rău, 
Der soi dracu cum o-fti pusă, 
Că pe nașă nu ț'a ajunsă, 



rinimoșiloră domni contribuitori, câta și 
tuturora acelora domni și dămne, cari 
nu au pregetată a lua parte la acestă 
eărbătore școlară, care pentru școlari 
și învățători este diua cea mai însem
nată de peste anO.

Basiliu Rațiu, 
învățătorii.

Selagiu, 1 Iulie 1890.
In 29 Iunie n. c. s’a ținuta în Șim- 

leula Silvaniei esamenulă școlei de fete a 
-Reuniunei femeiloră române Selăgiendfi 
împreună cu adunarea comitetului aces
tei Reuniuni.

Esamenula s’a începută pe la 3 ore 
p. m. fiinda de față una număra con
siderabilă dintre cele mai alese femei 
române sălăgiene, între cari amintesca 
pe venerabila domnă vicăriasă, Domnele 
Cosma din Supura, Emilia Popa din 
Zelau și D-ra A. Cosma, ca cele mai 
mari patrâne ale școlei acesteia. Din 
massa inteligenței române din Sălagiu, și 
aci, ca în tota locuia, am vă4ută P® îa' 
flăcăratula sprijinitoră ala învățământului 
nostru D-la Georgiu Popă de BăsescI, 
peD-nii advocațl Georgiu Filipă din Că- 
vașă și Dr. Ioana Nechita din Zălui, 
D-la Vasiliu Popa, asesora orfanală în 
Zelau ; dintre derula selagianu Rvds. 
Domna vicariu cu zeloșii protopopi: 
Ioana Vecașiu, Teodoră Popă, Ioana 
Cosma și Ioana Moldovană, precum și 
uuă număra mare de preoți și teologi, 
notari și alțl cărturari români, în totala 
ca la 60 domni și domne.

Din partea autoritățilora școlare 
civile a fostă de față D-la inspectoră 
reg. de școle din Zălau și D-la fisol- 
găbirău din Șimleu, apoi una numără 
mare de străini de deosebite confesiuni.

înainte de esamenă, D-la Andrei 
Cosma, directorulă institutului de cre
dită , Silvania11, ca notară ală Reuniunei 
femeiloră române selăgiene, în numele 
oomitetului deschise esamenulă prin cu
vinte forte alese privitore la scopulă 
sublimă ală acestei școle.

Mai întâiu s’a esaminată din reli- 
giune, din 'care s’a propusa prin Rvds. 
D na Vicariu Alimpiu Barboloviciu cate- 
chismulă mica și de mijlocă. Răspunsu
rile eleveloră au arătată, că acestă stu
diu, care este fundamentulh tuturora stu- 
dieloră, s’a propusa cu multă zelă. Pro- 
gresulă a fostă forte mulțămitoră.

După religiune D-ra învățătore Ma- 
ria Lăpusteanu esaminâ din limba ro
mână și anume: cu clasa I esercițiile 
verbale și mentali, cetitulă liberă și ana- 
lisa gramaticală: Zicerea și părțile ei, 
ouventă, silabe și sunetă, subieotă și 
predicată. Cu a Il-a clasă cetitulă fone
tică și analitică, apoi întrebări grama
ticale partea etimologică. Cu clasa Hl-a 
cetitulă liberă, analisarea bucățiloră după 
cuprinsă și formă gramaticală, precum 

și nararea unoră bucăți, apoi întrebări 
din gramatică, sintacsă pănă la despre 
verbe și conjugarea loră, eră cu clasa 
IV cetitulă și analisarea gramaticală, 
etimologia și sintacsa peste totă. Din 
t6te acestea chiar și cele mai mici 
copile așa au răspunsă de bine, limpede 
și laînțelesă, într’ună limbagiu adevărată 
românesc, încâtă omulă trebuia să admire 
mai alesă pe acele copile, cari la începutul 
anului școlară abia au sciută vorbi în 
limba loră, er astădl potă sta față cu 
mulțl omeni cărturari. Resultatulă esa- 
menului din acestă studiu merită cu totă 
dreptulă a se pune între cele mai bune. 
D-ra învățătâre Maria Lăpusteanu a ară
tată că-șl cunosce pe deplină chiămarea 
sa și că e o pedagogă escelentă. Regula, 
ce s’a observată în conducerea scdlei, 
ordinea, disciplina, tonulă învățământului 
și ținuta d-sale ’i servescă spre cea mai 
mare laudă.

După limba română a urmată esa
menulă din limba maghiară, asupra că
ruia totă atențiunea și-a îndreptat’o d-lă 
inspectoră r. și fisolgăbirăulă.

S’au esaminatu din cetită și tradu
cere pe românesce și din românesce pe 
unguresce, apoi analisa gramaticală și 
narațiuni. D-lă inspectoră r. a pusă în
trebări câte a vrută și cum i-a plăcută. 
La tote întrebările a căpătată răspunsuri 
torte bune așa, că cu progresulă din 
limba maghiară suntemă convinși, că a 
rămasă mulțămită și d-lă inspectoră r.

Esamenulă din calculare în capă și 
pe tablă, din geografiă și istoria patriei, 
din economiă, fisică și istoria naturală, 
a arătată peste totă ună progresă de 
totă frumosă și peste așteptare. Și din 
aceste studii d-lu inspectorii r. de scote a 
puști întrebări din ele pe unguresce, mai 
alesă la istoria patriei și la geografiă 
unele numiri de persone, de locuri și 
ținuturi, apoi numele tuturoră regiloru 
ungari, er le celelalte studii au cerută 
multe esplicărl mai alesă la calcularea cu 
frângeri a cerută definit luni în termini un- 
guresci. După fiă care studiu s’a cântată 
câte o cântare frumosă națională.

După esamenă au urmată o mulțime 
de perorațiunl și declamărl din cele mai 
alese poesii românescl. Ou deosebire 
ne-a încântată poesia „Cea din urmă 
ndpte a lui Mihaiu Vitezulă“, declamată 
de d-șora Iuliana Cherebețiu. După a- 
cestea toți cei de față au visitată lu
crurile de mână, cari erau multe și 
forte frumose.

In urmă d-lă Andrei Cosma în nu
mele Reuniunei femeiloră române mul
țumi mai întâi domnișârei învățătorese, 
dete câteva povețe bune românescl, 
mulțumi femeiloră române și Reuniu
nei acestora pentru sprijinulă ce ’au 
dată întru susținerea acestei școli 
atâtu prin jertfe spirituale, câtă și ma
teriale, apoi în termini fârte potriviți 

arăta, că șcdla acesta fiindă întemeiată 
de o societate curată românâscă, are să 
porte caracterulă de șcălă română na
țională fiindcă națională este și reuniunea 
care susține acestă șcdlă. In urmă mul- 
țămi dspețiloră adunați și-i îndemnă, 
să stăruie pe lângă părinți, ca pe fe
tițele loră să nule lase fără de crescere, 
ci încuragiațl de înaintarea dovedită și 
cu acestă ocasiune, să nu întârdie a le 
trimite la aoestă școlă pentru-ca așa să 
se înmulțescă câtă mai multă numărulă 
eleviloră.

Atâtă esamenulă, câtă și cuvântulă 
de închidere ală d-lui Cosma suntă ună 
afrontă pentru toți acei părinți, cari îșl 
țină copilele fără crescere, seu le crescă 
în scoli străine, unde îșl uită c’au subtă 
lapte românescă.

T6te suntă trecătore în lume, der 
sciința nu. Ea se străplântă din nemă în 
nemă, dela mamă la fată, dela tată la 
fii. Nu este avere mai prețiosă ca sciința. 
Averea se perde, sciința rămâne, ea a 
cucerită popore și a ridicată la mărire 
limbi peste limbi. Poporele fără soiință 
și cultură s’au stînsă, er cele ce au 
avută sciință trăescă și voră trăi în veci. 
Pătrunși de acestă adevără, bărbații 
noștri luminați, împreună cu femeile ro
mâne din Sălagiu, au îuființată acestă 
scolă, care are menire de-a da odată 
mame adevărate, dela cari atârnă cres- 
cerea fiitorei generațiunl a națiunei ro
mânescl. Să nu uitămă deră de asta, ci 
să stăruimă cu toții, ca acestă scolă să 
fiă cercetată de câtă mai multe școlă
rițe române.

încheia, mulțămindă d-rei Emilia 
Popă din Zelau pentru premierea a 8 
fetițe cu 8 năfrăml, fine de pără, eră 
d-ra Cosma împărțindă tuturoră copi- 
leloră felurite dulcețuri.

Bungărdeanulti.

Corespondența „Gaz. Trans.“
De pe valea Agrișului, 7 Iulie n. 1890.

In 3 Iulie n. c. s’a săvîrșită alege
rea de protopresbiteră română gr. or. 
ală tractului Ungurașului. Spre scopulă 
acesta au fostă trimiși dela Sibiiu ca 
comisari consistoriali Prea Cuv. Sa Ni- 
canoră Frateșă, însoțită de CI. D-nă Dr. 
Remus Roșea, secretară consistorială.

Primirea ce li-s’a făcută acestoră 
domni a fostă fârte frumosă. La intrare 
în prima comună din tractulă Ungura- 
rașului, fură întâmpinați de preoți, învă
țători și credincioși din tracta, precum 
și de întregă poporulă română din Chen- 
dremală și Șimburulă mare, toți îmbră- 
cațl sărbătoresce și aședațl în ordine 
frumosă de ambele laturi ale drumului. 
Zelosulă preotă din Șimburulă mare, d-lă 
Gavr. Mureșiană, ridica la acestă locă o 
frumosă portă triumfală, care era în 
linia drumului de țeră din susă de Chen- 
dremală și Șîmbură.

Distinșii ospețl au fostă salutați aci 
din partea mulțimei cu sgomotose urări 
de „să trăescă“, er D-lă administratorii 
protopopescă Pavelă Roșea prin câteva 
cuvinte alese îi saluta în numele preo- 
țiloră, învățătoriloră și poporului din 
tractă. Prea cuv. Sa N. Frateșă mulțămi 
cu multă bunăvoință. Păși apoi d-lă Gavr. 
Mureșiană, preotă în Șimburulă mare, 
salutândă pe noii venițl printr’o vorbire 
sourtă, der forte potrivită, în numele 
credincioșiloră din Șimbură și Chendre- 
mală. — Ambii răspunseră în termini forte 
călduroșl.

După acestea iubiții âspețl au fostă 
petrecuțî de 16 căruțe din tractă și 2 
călăreți pănă Ia Hida, unde despărțîn- 
du-se traseră la Fizeșă Sân-Petru, unde 
petrecură din 1 pănă Joi în 3 Iulie st. 
nou.

In acestă di comuna Hida avea o 
înfățișare sărbătorescă, pe strade furni
cau mulțime de poporenl, preoți, în
vățători și studențl venițl acasă de pe 
la studii. La 9 ore se începu servițiulă 
divină oelebrândă 5 preoți, cu care oca
siune Prea Cuv. Sa D-lă Comisariu ținu 
în biserică o predică instructivă și bine 
potrivite cu însemnătatea dilei. La 11 
6re urmă alegerea în șcdla gr. or. din 
Hida, care a decursă în cea mai bună 
ordine. Din 47 membri sinodali cu votă 
decisivă de alegere, au fostă presențl 
45 membri sinodali, cari au votată în 
modulă următoră: Pentru d-lă Pavelă 
Roșea 32 voturi. Pentru d-lă Simeonă 
Ciuca 12 voturi, er ună biletă a fostă 
albă. Așa-d&ră alesă a fostă d-lu Pavelă 
Roșea. Terminându-se actulă alegerei, cu 
toții s’au dusă la prândulă comună, aran- 
giată în ospătăria din Hida, unde în 
decursulă prânzului s’au ridicată mai 
multe toasturi.

Atâta la adunare, câtă și la prânciă 
au participată și preoți, învățători și 
studențl gr. c. privindă și ascultândă cu 
plăcere tote cele îndeplinite. înv.

Literatură.
A apărut ună nou volum de „Documente 

privitore la istoria Româniloru, dela a. 
1346—1450, culese, adnotate și publicate 
de Nic. Densușianu.u

Volumulă acesta este publicată din 
partea Academiei române (în seria Hur- 
muzachi) și conține: tractate de alianțe 
încheiate între domnii Țărei-românescI 
cu regii Poloniei, documente relative la 
vechia episcopiă catolică a Milcoviei, și 
la diferitele misiuni ale călugăriloră mi- 
norițl în Transilvania, Țera-românâscă și 
Moldova. De asemenea aflămă aici do
cumente relative la domnia Țărei-româ
nescI în sec. XIV și ală XV-lea asupra 
Bănatului și a Făgărașului, și documente 
relative la diferite resbele ale domnilor din 
Țera-românescă și Moldova pentru con
servarea independenței și integrității ță- 
riloră sale. Aflămă aci o lungă serie de 
documente relative la cnezii și la no
bilii români din Bănată, Hațegă, ținu-

Și ți-a remasă nasulă golă 
Câtă o muche de toporă.

*
Câte sute, câte mute, 
Tdte-să cu barșonă pe frunte. 
Lelea cu barșonele 
Nu sci mulge vacile.*
Fruncjă verde negurele, 
Câte fete’să cu petele, 
Și la grumacjl cu mărgele, 
Tote’să strîmbe de spinare, 
Ca cârligu la căldare, 
Der fata ou zadia 
E oblă oa linia.

*
Pănă eram ne’nsuracă 
Mă duceamă sera prin sată, 
Mă duceamă sera pe lună 
Cu fluerașulă în mână. 
Când 4ic®amh ou fluerulă 
De răsuna totă sătulă, 
-Câte tete m’audiau, 
Luminile aprindeau, 
Ferestrile deschideau 
Și pe mine mă numeau; 
„Spate late de voinică, 
^Buză moi de copilă mioă.“

Der de când m’am însurată,
Când mergeamă (Țua prin sată, 
Câte fete mă vedeau
Ferestrile închideau
Și pe mine mă numeau:
„Spate late cârligate 
„Buze reci dăbălăzate.

culese de: Nicolau Mihăescu.

Altele
de p& Luncă și din jurulti Borodului în BUiarea.

De-așI sci oă-i nana singură 
Duce-i’așl pălincă1) ’n gură 
Se soiu că-i cu oineva, 
Nici chiar apă nu i’așl da.

’) Țuică, rachiu, vinarsU.
4 olopota care se pune la vite.

*
Slobotjl Ddmne glasulă meu 
Ca și-a unui oiarvarău,2) 
Ciarvarău peste păduri 
Se steie nana ’n gânduri.

*
Dela noi a treia casă
Este-o fată și-o nevastă,

Cu nevasta mă dibescă1,)
După fată boluncjescă.

*
Cresc! codrule și te’ndesă, 
Numa looă de casă-mi lasă 
Și ogoră, să-’ml semănă doră 
Pe sema drăguțeloră.

*

Hopă, și lele ’ncinsă bine 
Cu curele dela mine, 
Cumpărate din cetate 
Cu trei zloțl și jumătate.

*
Țuou-țl bade ochii tăi,
Că sâmănă cu ai mei
Ochii mândrii ca mura 
Trecură cătră Jula.

*
Vai, Ddmne, cu greu mă tragă 
Prin pădurea de Chinagă, 
Pe sub umbra cea de fagă 
De dorulă mândrului dragă.

$

Strugurii să cocă în vie

’) iubescă.

Vinu să bea din iție1), 
Prunele se cooă în crângă 
Palinca să bea din iagă (sticlă).

*
Mers’am săra pe d’uliță2) 
Tâlnii pe nana ’n vrașniță, 
Sera bună nu-i dădui, 
Pismă mare oă-ml făcui.

Ore ce-o is3) gura mea
De s’o mâniată badea ?
Gura mea n’o is nimica, 
Ci 4ău badea-i de nimica.

*
dre, 4ău, păcată mi-o fi 
Pân’ ce-oiu da gură badii?
Acără4) păcată acără ba,
La badea gură i’oiu da;
Că de păcată mi-a trecută,
Că i-am dată gură de multă.

*
Bădișoră depărtișoră, 
Ce-ml strimițl atâta doră

') o porțiă, o măsură.
®) ulița,
®) (fisă.
4) ori. 



Mr. 141—laav,

tuia Devei, munții apuseni, Zăranda, Ma- 
ramureșa, Făgărașă și alte părți ale Tran
silvaniei ; documente relative la familia și 
naționalitatea lui Ionă Corvinulă, la cari d. 
Densușianu a adausa și o tabelă geneolo- 
gică a familiiloră Corvinula și Olahulă din 
Transilvania, în fine sunta publicate aici 
documentele relative la revoluțiunea țe- 
raniloră români și unguri din a. 1437— 
1438 și actele de unire ale celoră trei 
națiuni privilegiate în contra țăranilora 
români etc. Volumula conține peste totă 
886 pagine cu 6 documente facsimilate 
și cu portretula lui Mircea celă Mare 
dela mănăstirea Cozia. Prețuia în libră
ria Soceca et C-nie este 25 lei.

ZST eorolog’-ă.-
Jalnioii Dr. George Danielopolă, Dr. 

Dumitru Danielopolă, Alexandrina Danie- 
lopolu și JEcaterina Cepescu, pătrunși de 
cea mai adâncă durere, facă cunoscută 
ireparabila perdere a prea iubitei lora 
mame și surori Zoe N. Danielopolu, în
cetată din vieță Vineri în 29 Iunie v. 
c. în etate de 72 ani. Rămășițele prea 
iubitei și regretatei decedate se voră 
înmormânta Duminecă în 1 (13) Iulie a. 
c. la orele 4 p. m. în cimiterulă bise- 
ricei St. Nicolae din Brașovă. Cortegiula 
va pleca din locuința decedatei, Târgulă 
Cailora Nr. 43.

Brașovă, 30 Iuniu v. 1890.

TELEGRAMELE „GAZ. TRAN S“.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Viena, 12 Iulie. Trimisulu sâr- 
bescu SimicI va preda îu curândâ 
ministrului nostru de esterne o 
notă a guvernului sârbescu în afa
cerea importului de porci.

Roma, 12 Iulie. Bonghi a des
fășurată îu camera ună proiectă 
de resoluțiune, prin care provbcă 
pe guvernă, ca cu t6te mijlocele 
să favoriseze aplanarea certeloră 
internaționale prin arbitrii. Acesta 
resoluțiune, după ce a consimțită 
cu ea și Crispi, a fostă primită 
de cameră cu vii aplause.

București”, 12 Iulie. Foile de 
tbtă colorea aducă descoperiri sen- 
saționale asupra spionagiului ru- 
sescă în România. Ele provbcă 
pe guvernă de-a lua mesurl ener
gice. Ministrulă, generală Mânu, a 
ordonată, la însărcinarea regelui, 
să se facă cercetare.

Londra, 12 Iulie. Asociațiunea 
purtătoriloră de epistole (factori) 
face cunoscută, că a hotărîtă o 
grevă generală.

Caracterului)
I. Formarea caracterixlvLi.

Influiiițt» societății și a 
exemplului.

(Urinare.)

Dr. Iohnson 4ige : Nici o însu
șire nu va câștiga unui omă mai

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 142 
ală „Gaz. Trans.“ din anulă curentă.

Și pe lună și pe noră,
Pe gurile tuturora.
Vino tu cu gura ta,
Că doră m’oi stâmpăra.

din colecția lui Antonia Papii.

Altele
de pe la Șasea montană.

Fă-mă Domne, ce mi-i face, 
Fa-mă trestiă pe baltă, 
Să crescă subțire și ’naltă, 
Vântulă mare să mă bată, 
Sore pripita să mă ardă, 
Să mă cosască cosașii, 
Să mă astrîngă clăcașii: 
Clăcașii cu furcile, 
Fete mari cu greblele;
Să mă facă clăișore
Să mă bată vântă cu sdre, 
Să m’arunce în isvoră, 
Cine-o be apă, să mdră.

*
Bată vântă cu vijăliă, 
Să mă lase într’o viă,
Să mă facB una strugurela, 
Să mă ia una voinicela, 

mai mulți amici ca sincera admi- 
rațiune a buneloră însușiri ale al
tora. Ea arată mărinimiă, spiritulă 
înaltă, amicabilitatea omului și că 
cu bucuriă recunbsce meritele al
tora.

A nu sci admira este semnulă 
spiriteloru ordinare și mărginite. 
Spre cea mai mare a loră neno
rocire ele nu potă recunăsce ni- 
mică superioră, necum se pdtă 
adora ce este superioră, precum 
nici broscoiulă nu cunosce o frum- 
seță mai superidră ca brdsca. Ne- 
guțătorulă de sclavi prețuesce pe 
omă numai după mușchii săi.

Deși a 4iga Rochefoucauld în 
maximele sale, că nenorocirea 
chiar a celoră mai buni amici ai 
noștri are pentru noi ceva nu de 
totă neplăcută, numai omulă cu 
simțulă celă mai ordinară se pdte 
bucura de nenorocirea altora, nu
mai elă pdte se invidieze seu se 
se întristeze din causa fericirei al
tora. Astfelă de omeni nu potă fi 
marinimoșl; și cei mai neplăcuți 
nu suntă cei cari nu sciu decâtă 
se batjocorescă. Omenii de soiulă 
acesta se simtă chiar vătemațl prin 
succesele altora, fiă aceste și cele 
mai onorifice, mai alesă atunci 
când suntă de aceeași posițiă cu 
cei cari au dobândită succesele. 
Ei ar ierta ori și ce greșelă, nu
mai aceea nu că-i întrecă alții; 
și față cu aceștia ei suntă nemi
loși în ai micșora, mai vertosă 
decă ei pe acelașă teremă nu au 
avută succesă.

Sufletele ordinare și josnice 
critică tdte bătându’și jocă de 
totă ce e nobilă și frumosă. Nu
mai succesulă nerușinării le im
pune. Cea mai mare mângâiere a 
acestoră omeni suntă greșelele băr- 
bațiloră mari. Gf. Herbert c|iGe: 
Decă înțeleptulă nu ar rătăci, ar 
fi rău de cei proști. Și cu tdte 
că înțelepții potă învăța dela cei 
proști, ferindu-se de a face gre
șeli ca ei, proștii arareori se în- 
drepteză prin esemplulă înțelep- 
țiloră. Pofta de a accentua totă 
numai slăbiciunile omeniloră și a 
timpuriloră mari, dovedesce cea 
mai mare miserabilitate a sem- 
țului — der tocmai pentru aceea 
îi place lumei, a înegri ce este 
strălucitoră și a trage în tină ce 
este măreță. Cu câtă mai mare a 
fostă nobleță inimei lui Boling- 
broke, care când i-s’au spusă gre
șelele lui Marlboroughs, a cțis&: 
„Este ună bărbată așa de mare, 
încetă uitu greșelele lui".

Acestă pasiune, de a micșora 
meritele altora, și celoră mai be-

Să mă bage ’n buzunară, 
Să mă scotă în dile mari, 
Să înă dea la fete mari.

*
Lubenița-i de mâncare, 
Gurița-i de sărutare, 
Sărutate-ar mumă ta, 
Mumă-ta ce te-a făcută, 
Cu oohi negri ca neghina, 
Gura dulce ca smochina.

*
Dragostea de fată mare, 
E ca merea din căldare.
Cândă o mânci cu lingura, 
Și nu te mai p<?țl sătura.

*
Fire-ai mândră n’ai mai fi, 
Că mă ’nvățașl a iubi, 
Mă ’nvâțașl și mâ lăsașl, 
Și de altulă te-apucașl.

*
Eu moră mândră și m’aprindă 
Când te vădă pe drumă trecând 
Din cismuțe tropotindă 
Și din pole flușturândă.

George Ungureanii. 

trânl, cari le judecă tdte mai rece, 
le șede rău, cu atâtă mai multă 

i îi șede rău tinerimei, a căreia pri- 
legiu este de a privi totă-deuna 
la partea cea bună a lucruriloră. 
Cu tote aceste direcțiunea acesta 
se lățesce totă mai multă. Răulă 
celă mare ală vecului nostru este 
că ămenii se desvață de a mai 
admira. Căci — cțise ună învățată 
— admirarea, mama iubirei, a ami
ciției, a pietății, este puterea fer- 
mecătore, care face ca inima omu
lui se uite marginele strimte ale 
spațiului și ale timpului și ca se 
devină mare, destulă de mare 
spre a cuprinde în sine lumea și 
a se semți aprdpe de 4eitate- E 
de plânsă omulă, care cunosce 
acestă semțămentă numai din 
au4ite; și mai de plânsă este 
acela, care își bate jocă de elă, 
și se păte pătrunde numai de en- 
tusiasmulă miserabilității. Semțulu 
bărbatului cuvine-se se fiă con
dusă de o înțeleptă și liniștită 
precugetare și chibzuință, pentru 
că din sentimentele lui se nască 
fapte; der copilulă și junele se-șl 
păstreze acea nevinovată fantasiă 
și însuflețire a inimei, care-i face 
din realitate ună visă, țesândă 
împrejurulă icănei comune reale 
a lucruriloră visulă de aură ală 
aurorei.

însuflețirea, ce amu vă4ut’o în 
luptele pentru libertate, acestă în
suflețire, care a isbucnită și la noi 
Românii cu putere elementară la 
1848, pare că a amorțită de atunci 
cu totulă, pretutindeni. Cu câtă 
suntă mai mari orașele, cu atâtă 
mai tare se întipăresce junimei 
acestă spirită, care este rece în- 
câtă te face aprăpe fără de inimă, 
este calculătoră, discompunetoră; 
acestă spirită, care le măsură tote 
din punctulă de vedere ală lui 
Juda, cu întrebarea: „Ce voițl se 
’ml dați mie?“ și care la întreba
rea, că ce a greșită Juda, are nu
mai singurulă răspunsă: A vân
dută prea ieftină! ".

Acestă Juda, de care nu este 
ferită ajl nici spiritulă junimei 
nostre, va umbla încă să răstig- 
nescă pe mântuitorule poporului, 
sâmțulă românescă, decă nu vomă 
îngriji de cu vreme, ca să culti- 
vămă entusiasmulă nobilă națio
nală în inima junimei nâstre.

(Va urma.)

Din traista cu minciunile.

„Decă valea-i cam luposătl 
„P$u și Țigănimea-i grosă.^

Cându-i ernă mare
Țiganii n’au stare. 
Dada cu ai săi, 
Voinici puradei, 
Merge prin păduri 
După uscături, 
De fome toți rupțl 
Și goi și desculți. 
Ună Română șiretă 
Mi ți-i întâlnesce 
Și mi-i agrăesce: 
„Unde mergeți, ciore, 
„Așa boeresce?"
— „După lemne în pădure!" 
„Ce cătați fără secure?
„Nu scițl, că pe vale ’n susă 
„O târlă de lupi s’a dusă ?"
— „Ei, Românico fălosă 
„Dâr. Țiganulă nu-i frioosă; 
„Decă valea-i cam luposă 
„ț)ău și Țigănimea-i grosă." 
Ei mergea, mergea
Er vântulă sufla, 
Tufele mișca,
Nonu tremura
Și din grain grăia: 
„Dado, ecă lupi 
„Oâte-albine ’n stupi, .
„Mari și mititei,

„Vai de puradei,"
Dada scote din curea 
Cremene, și le cjicea :
— „Ba că-i tufă, 
„Ba că suflă, 
„Ba că-’să doi, 
„Ba-’să după noi." 
Țigănimea se ’ndesa 
Eră dada le 4i°ea ■’
— „Mâi, nu fiți așa fricoși; 
„Fiți puțină curagioșl: 
„Sâ vie cu miile, 
„Le-arătămă călcâiele." 
Și-atuncI fîșl pe delă în josă 
Dada ălă curagiosă, 
Puradeii după elă, 
Dâră ălă mai mititelă 
Râmase mai înapoi 
După voinicii cioroi. 
Cum fugea și cum mergea 
Ună Română că mi-lă zăria: 
„Da de ce fugi cior’ așa?"
— „Valeo, of, nu mâ mânca." 
„Numai lupii mancă carne 
„Mâi cioroiu."

— „Tete Ioane,
„Erau mulți: — fără doi trei" 
„Eră eu cu frații mei 
„Și cu dada numai unulă. 
„De-amă fi fostă cu miile 
„Nu le dam călcâiele.

____  R.

Mai pune-mi cinci.
Cula fu trimisă de domnulă său cu 

o carte la solgăbirăulă. Pe drumă în
tâlni cidra doi băețl de școlă.

„Pe cum vădă io", <fise cioroiulă, 
„voi sunteți școlari. En spuneți-ml ce-i 
scrisă în cartea asta?"

Unulă dintre școlari luâ scrisdrea, 
o desfăcu, o ceti și dise cidrei:

„Aici e scrisă, că ai să capeți 25 
de bâte."

„Minți", clise Cioroiulă. „Tu nu scii 
bine buchile."

Luâ celalaltă școlară cartea și ceti 
și dise :

„Ortaculă meu nu scie bine, der 
aici îi scrisă, că ai să capeți 25 de zloțl 
de argintă dela d-lă solgăbirfiu.

„Vai, fiă-țl gura alduită", dise Cio
roiulă. „D-ta chiar așa scii? Fă bine 
atunci, milostivesce-te și-mi mai pune 
cinci, să fiă 30 de zloțl."

„Pre bucurosă", răspunse rîdândă în 
sufletulă lui băiatulă, și-i mai adause 
Țiganului cinci, apoi se despărțiră.

Fălosă și cu vitejiă întinse cioro
iulă cartea solgăbirăului și-i părea, că 
nu-lă ține pământulă așa de neastâmpă
rată era după bani.

„Norocă în oi, în vite și ’n țerinl" 
dise Țiganulă când solgăbirăulă se arătă 
în curte. „Cartea asta, domnule Măria-Ta 
jupâne solgăbirău, cartea asta s’o cetescl 
și apoi scii d-ta ce...

„Așa-i moi Culă" <Țse solgăbirăulă 
cetindă . scrisdrea, și porunci apoi hai
ducului să-i tragă cidrei 30 de bâte.

Când era la a 25-a, solgăbirăulă 
băga de sdmă, că mai suntă puse încă 
cinci.

„Incă\,5, Pista", cjise solgăbirăulă.
La aceste Cidra strigă:
„Au, vai, domnule, jupâne solgă

birău, că alea 5 pe drumă le-am căpă
tată." R. —

MULTE SI UE T6ÎE”
3

Memoriile unei principese.
Acum câte-va cjile, principesa Dol- 

goruchi, soția lui Alexandru II (Țarulă), 
a făcută să apară „Memoriile" sale. Ună 
deosebită interesă presintă capitululă, în 
care principesa povestesce asasinatulă 
Țarului. Principesa povestesce, căînaju- 
nulă dilei în care s’a comisă atentatulă, 
ea era împreună cu fiu-său într’o cameră 
vecină cui acea a Tarului tocmai când* 1 
colonelulă Standen, locțiitorulă ministru
lui de polițiă, ’șl făcu obiclnuitulă ra
portă. Se putea (au(fi fiă-c-are din cuvin
tele sale. Intre altele raporta, că a tre
buită să întărescă garda palatului cu sol
dați mai siguri. Țarulă se înfuria și 
sttigâ:



„Cum! Sunt încunjuratG de trădă
tori pănă și în casa mea? Der atunci 
cerșitorultt celă mai miserabilă e mai 
fericiți! de câtă mine! Ei bine! Voiu face 
apelă lapoporă, voiu trăi printre âmenii 
poporului, voiu arăta, că am încredere 
într’ânsulă și că nu mă temîî de asasinii 
cei lași, cari nu îndrăsnescQ să âsă din 
întunerecti 1“

Trecendă apoi în camera de alături 
vorbi principesei în privința unei călătorii, 
ce ar fi vrută să facă în străinătate. Că- 
tră miecjulii nopții, Alexandru II vădu, 
spre marea sa mirare, că Triastan, câ
nele său, e înveninată. Acâsta îlă supără 
într’atâtă, încâtă isbucni în amenințări față 
Horn, primulă intendentă. In diminăța 
cjilei atentatului, la nouă 6re, șambelanul 
aduse ptinclpesei Dolgorucki ună biletă, 
prină care Alexendru II o vesta, că la 
amec|I va face o plimdare și veni împre
ună cu marele duce Rergiu să dejuneze 
la dânsa. Cetindu-se acâstă scrisâre, se 
putea ghici iritațiunea nervdsă, în care 
a trebuită să se găsescă Țarulă scri- 
indă acele câte-va cuvinte. — Prima 
liniă era ștersă; ea conținea aceste 
cuvinte: „Conformă promisiunei mele și 
dorinței tale, nu voiu eși astădl.u Elă 
a înlocuită acestă liniă cu următorele 
cuvinte: „Simtă trebuință de plimbare; 
o voiu face îndată.“

Princesa Dolgorucki voia să iasă 
imediată spre a se duce la Țară. In acelă 
momentă ea vede trecende gardele în 
mare desordine. Țarulă era mortă. Ea 
alergă îndată la palatulă de iarnă. Acolo 
ea se aruncă peste corpulă sângerândă 
ală împăratului.

Principele ereditară, actualulă Țară 
înlăturândă dușmănia, ce pănă atunci o 
nutria contra ei, îi spuse, că Alexandru 
H murindă pronunțase numele ei.

*
Ochii negri și Ochii albaștri.

Ohampenois, ună învățată naturalistă 
francesă, a scrisă nu de multă o diser
tația despre ochi, în care folosindu-se 
de studiile făcute în privința acesta de 
naturalistulă De Candolle Alfanso a ajuns 
la resultatulă, că ochii "albaștri mereu, 
mereu se împuțineză și adl începă a de
veni domni ochii cei negri. Champenois 
numesce ochiulă negru oglinda civilisa- 
ției și a puterei. Ochiulă negru cu multă 
mai ușoră se moștenesce, va să dică e 
mai puternică în transmiterea acestui 
caracteră. Dintre o mulțime de date des
pre colorea ochiloră, reiese, că ochiulă 
negru ia pe încetulă domnia. Spaniolulă, 
Francesulă, popdrele din Balcani în 
genere au ochi negri seu brunețl, er 
ochii albaștri în proporțiă suntă puțini. 
Poporele din Asia și Africa au ochi ne
gri. Ochiulă albastru ală femeei de obi- 
ceiu se pierde la urmași. Dintre copiii 
ală căroră tată au ochi negri, er mamele 
albaștri, 57% au ochi negri, 34% bru
nețl și numai 15% albaștri. Și din con
tră, ochiulă albastru ală bărbatului nu 
influințeză asupra celui negru ală femeei; 
astfelă ochiulă negru în totă casulă e 
învingătorii. Decă ochii părințiloră suntă 
negri ori brunețl, 87% dintre copii au 
asemenea ochi; ceilalți au ochii moșiloră. 
Dintre copiii părințiloră cu ochi albaștri 
74% au ochi ca părinții loră, er res- 
tulă au ochi brunețl ca moșii loră, ddcă 
aceștia au avută ochi brunețl. Champe
nois a aorstatată, că că chiar și în 
Nordă maioritatea feteloră au ochi negri 
seu brunețl. De aici ar urma, că peste 
câteva jgenerațiuni de dmenl poeții nu 
voră mai putea elice:

Cerne-o boltă azurie 
Fulgi scânteiătorl dinastri 
Când în o clin tei albaștri 
Voiu ceti o vecinicie.

Incidență la granița franco-germană.
O telegramă din Epinală spune, că la 
granița franco-germană s’a întâmplată în 
dilele acestea ună accidentă între nesce 
locuitori francesl din Cobroy, cari adu
nau uscături în pădurea pe unde trece 
linia frontiera. Ună gardistă germană 
i-a somată se se retragă, ei s’au și re-i

trasă, der fiindcă retragerea loră a fostă 
pre târejiă gardistulă a trasă asupra loră 
rănindă pe unulă dintre țărani.

*
Oaspe neplăcută.

După cum spună foile din Alsația, 
a întrată în dilele trecute ună porcă 
sălbatică într’ună sată aprope de Metz. 
Porculă ajunse într’o grădină, unde lucra 
o femeiă, care aucjindă grohăitulă por
cului, o luâ la fugă. Din norocire femeia 
ajunse în casă, a închisă ușa, dâr săl- 
baticulă animală nu voia să se liniștâscă, 
și se apucă de ușă. Femeia văcjendă pri
mejdia, sări pe o ferestră în stradă, a 
începută să strige la vecini, cari armați 
cu bâte, furci de fieră și sape năvăliră, 
asupra porcului sălbatică. Der neavendă 
ce’i face, porculă a scăpată și la capă- 
tulă satului ună venătoră i-a trasă ună 
glonță în capă.

*
Borneo și Julieta în Africa.

Din cartea lui Stanley reprodu- 
cemă după „România11 următorea isto- 
riă: Peste drumă de confluența rîu- 
lui Nepoko, aprope de Avedjeli, ne
vasta unui toboșară, Nanyuema, fe
meiă tânără și frumosă, întră într’o 
grădină, ca să culegă nisce legume. 
Nisce sălbatici, ce erau ascunși în apro
piere, o loviră cu săgeți. Am vădută 
vre-o șâpte înfipte în corpulă ei. Țipe
tele ei atraseră pe ai noștri. O trans
portară îndată în lagără. Tocmai ne 
pregătiamă să’i turnămă amoniaoă pe 
răni, când ea se lăsă pe spate, îșl în
tinse mânile cătră tânărulă ei soță și 
strîngendu’lă în brațe cu cea mai mare 
duioșiă, suspină lungă și muri. Unii că
lători susțină, că Africanii nu cunoscă 
nici amorulă, nici afecțiunea, nici ge
lozia. Ce ar fi disă, vădendă scena a- 
cesta ?

O altă femeiă din același tribă în
fățișa aspectulă celă mai hîdosă. Obra- 
zulă ei era acoperită de bube îngrozi- 
tore, mirosindă forte urîtă, der soțulă 
ei o îngrija cu stăruința cea mai mare. 
Mortea, mortea pretutindeni și în fiă-care 
di era printre noi sub tote formele, der 
și amorulă supremă, ca ună îngeră pă- 
zitoră. Elă veghia la capulă celoră ce’șl 
dau sufletulu ș’ făcea par’că și mortea 
mai frumosă. Sărmane ființe! cele mai 
de pe urmă ale omenirei, necunoscute de 
cei ce caută jertfele cele nobile, cons
tanța, uitarea de sine, voi sunteți în- 
tr’adevăru surorile nostre și orl-cine v’a 
vădută în aceste realități întristătore nu 
se mai pote îndoi întru nimică.

2700 ani închisore.
Ună comerciantă din New-York, 

America, a fostă dovedită de contra
bandă în 2700 de cașuri. Tribunalulă 
la osândită, pentru fiă-care casă, l’a 
100 dolari amendă și la 1 ană închi
sore. Adunate la ună locă, aceste pe
depse se urcă la suma de 270,000 do
lari (1,350,000 lei) amendă și 2700 ani 
închisore. *

Ună asilă pentru pisici.
Iu Londra a murită dăună-dl o fe- 

meă bătrână, care lăsa prin testam entă 
suma de 20,000 livre sterlinge și o vilă 
în apropiere de Londra, care se servescă 
de asilă pentru pisicile fără stăpână. 
Testamentulă prevede, ca din venitulă 
baniloră să se plătescă ună medică ve
terinară, ca să caute pisicile bolnave, și 
câte-va servitore, care să îngrijască de 
pisici, să le dea de mâncare și „să le 
ducă dimineța și sera la aeră curată“.

*
0 moștenire de 31 miliarde.

„Curierulă Universală11 primesce din 
Parisă o telegramă în care se cjioe, că o 
moștenire de 31 miliarde va veni în cu- 
rândă în discuția camerei, căreia sindi- 
catulă acestei moșteniri, compusă din 
600 de moștenitori, i-a înaintată o peti
ție în acestă privință. Iată despre ce e 
vorba: In anulă 1624 Anastasio Tibaldi 
împrumută orașului Veneția suma de 
800,000 de galbeni cu 3%. Singurulă 
Loștenitoră ală lui Tibaldi, Jean Thiery,

lăsă acâstă moștenire rudeloră sale din 
Franoia. Din diferite împrejurări, moș
tenirea n’a fostă eliberată și tocmai Na- 
poleonă, din ordinulă Directorului, aduse 
în Francia acâstă moștenire, care cres
cuse enormă în timpulă acesta și care 
fu încorporată tesaurului. Moștenitorii 
lui Thiery ceră adl del a fisculă francesă 
eliberarea moștenirei, care se ridică adl 
la 31 de miliarde de franci.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 7 
Iulie n. starea rîmătoriloră a fostă de 165.453 
capete, la 8 Iulie au intrată 538 capete și 
au eșită 1288 remânendă la 8 Iulie ună nu
mără de 164.703 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurâscă veche, grealdela42 cr. pănă la 43— er. 
marfă ungurescă tineră grea dela 44— cr. pănă la 
45‘/2 ci\, de mijlocii dela 47 cr. pănă la 46 cr. 
— wșdrădela 46— cr. pănă la 47 cr. — Marfă 
țerănâscă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela 45 cr. pănă la45'/2cr. usâră 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 uș6ră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă șerbeșcă grea dela 45—45’/2 cr. tran
sito, mijlociă, grea dela 45—46 cr. transito- 
ușdră dela 45—46 cr. Porci îngrășațl de unu 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela io iulie i890.

Semințe
85- i

*S M
(5 ft

Prețulă per
100 chilogr.

dela pănă.
Grâu Bănățenescă __ ______
Grâu dela Tisa 80 8.15 8.20
Grâu de Pesta 80 8 05 8.10
Grâu de Alba-regala 80 8.10 8.15
Grâu de Bâcska 78 8.— 8.K
Grâu ung. de nordu — .—

C3 «3 o o Proțulu per
Semințe vechi soiulu

Q
5 w 100 cliilgr.

ori noua
O S. dela pănă

Săcară 70-72 6.35 675’0
Orză Nutreță 60 62 ,—
Orză de vinars 62.64 __
Orză de bere 64.66
Ovesă 39.41 8.20 8.50
Cucuruzii bănăț. 75 5.15 5.25
Cucuruză altă soiu 73 5.05 5.10
Cucuruză
Hirișcă n — 5.50 5 75

Cursulu
Producte div. Soi 11 1 u

delti 1 pAni'l

Sem. de trif. Luțernă ungur. 50.- 55.—
— francesă
— —,— —.—
5Î roșia 28- 33.—

Oleu de rap. rafinată du piu 43.- 43.50c; c* Oleu de iu 5.- 5 25£3 Uns. de porc dela Pesta 51.- 51.50
60 dela țâră _ t__
O Slănină sventată 40.50 47.—

afumată 49.— 50.—
8

Său 35.— 36.—
Prune din Bosnia în buțl

J» din Serbia în saci
Lictară slavonă nou 21 — 22 —

•d „ n bănățenescă
Nuci din Ungaria

b Gogoși ungurescl
serbescl

Miere brută _ e__ __t__
galbină strecurată —.—

Ceară do Rosenau 125. 126.
Spirtfi brută 12.75 13.—

n Drojdiuțe de spirt 14.75 15.25

No. 134—1890. 376,3—1

Concursă.
Devenindă cu începerea anului șco

lară 1890/91 vacantă stipendiul^ de fl. 
40 pe ană, din fundațiunea „Radu M. 
Riureană11 pentru studențl de gimnasiu, 
pentru conferirea lui se escrie prin acesta 
concursă.

Cererile au a se înainta comitetului 
„Associațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului română11 
în Sibiiu până la 30 Septemvrie n. 1890.

Aspiranții la acestă stipendiu au să 
acludă Ia suplicele loră :

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

b) testimoniu scolastică de pe se- 
mestrulă II ală anului școlară 1889/90;

c) atestată de frecuentare dela di
recțiunea institutului, în care cerceteză 
școla de presentă;

d) atestată de paupertate seu de or
fană, decă concurentul fi e orfană.

Din ședința comitetului „Associați
unei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română11, ținută în 
Sibiiu la 7 Iulie 1890.G. Barițiu Dr. I. Crisianu, 

președinte. secretară II.

din 12 Iuliu *t. n. LH-.'O.
Bancnntr românise! Osrap. 9.25 Vând 9,27
Argintă româneocă - U.21 , 9.24
Sapoleon-d’orI - - - 9.26 r 9.29
Lire turcesc! - - • 10.50 r 10.55
Imperial! ................. T1 9.48 . 9.53
Galbin! n 5.45 n 5.50 I
Scrie, fonc. „ Albina* 6a/< r 1C2 , 1

n n n 6”/» n y9.50 » —

Cu numerulu acesta se începe 
semestrulu II.

RugămO a grăbi cu reînoirea abona- 
menteîoru, pentru ca espedarea foiei se 
nu sufere întrerupere.

Administrația „Gaz. Trans.“
Editoră și redactoru responsabilă: 

Dr. Aurel Mureșianu.

Cursnlă îs bmrsa de Viena
din 11 Iuliu at. n. 1860.

Renta de aură 4u/0...........................102.—
Renta de hârtiă5“/0............................99.90
împrumutului căiloră forate ungaro -

aură................................ ..... 117._
dto argintă...........................97.50

Amortisarea datoriei căiloră ferato do 
ostil ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii u.ngare (2-a emisiuno) - -

Amortisarea datoriei căiloril terato do
ostil ungare (3-a emisiune) - - 112.40

Bonuri rurale ungare ..... 89.—
Bonuri croato-slavone......................... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ................................ —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 139.— 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului • - 127.50
Renta de hârtiă austriacă .... 88.35
Renta de argintă austriacă .... 89.—
Renta de aură austriacă..................... 109 30
Losurl din 1860 ................................ 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 981.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 343.—
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.—
S-albenl împărătesei- -................. 6.53
Napoleon-d’orl.................................9-29
Mărci 100 imp. germane .... 57 37y2
Londra 10 Livrea sterlinge - - - 117.30

Bursa din BucurescI din 9 Iulie.
"V aloxă % secnmi)

Rentă română perpetuă 1875 57o 102.—
Renta română amortisabilă . . 5% 99.—

dtto.................................... 47o 87.%
Renta rom. (rurale convertite) 6% 101.-
Oblig, de stată C. F. Române 6 o —.—

idem idem .... 5/o —,—
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5% 92J/2

idem idem din 1884 5°/o —.—
idem idem din 1890 94 —

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 — —
Credit fonciară rurală . . . . 7°/o 102.—

idem idem . . . . 5°/o 96.%
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 102.%

idem idem . . . . 67n 101.—
idem idem . . . . 5% 93?/4

Credit Fonc. Urban din Iași. . 5°/n 82.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 265.-

Banca Nation, uit. div. 82.15
V. N.
500 1195.—

Dacia-România uit. div. 35 lei 200 320.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 —._
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 500 —,_
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 —,_
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 25 250 _ t__
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100 —,_
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200 _ B_
Societ. de Constr. uit. div. . . _ ,,__
Societ. de Hârtie uit. div. . . o.2 y2
Agio în Bursă..............................
Rubla de hârtie.........................

Banca Națion. a României 
Scompt............................................... 6- —,—
Avansuri pe efecte.................... 7% —.—
Avansuri pe Lingouri . . . . 7°/o

Dintre tote organele, oarl compunQ 
corpulă omenesch, cele mai importante 
suntă fără îndoială stomachulQ și cana- 
lulă intestinelor^. De aceea este con
sultă, ca la cea mai mică bolnăvire a 
acestoril organe sS aibă fiă-cine unii me
dicaments la îndemână, care după o 
scurtă întrebuințare să delăture boia. 
Ună asemenea medicamentă probattî 
este de decenii în totă Austro-Ungaria 
cunoscutulfi și plăcutulă „HaZsawizi de 
viâță ală lui Dr. Fosau din farmacia lui 
jB. Fragner în Praga și de căpătată în 
tote farmaciile mai mari.

Loz.fr
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Verfălschte schwarze Seide. S”siX"Z £
rotii, unb bie etroaige I?crfâlfdjung tritf fofort 311 Cage: CEcfjte, rein gefdrbte Seibe frâufelt fofort 
3ufairtmcn, uerlbfd/t balb unb bțintcrld^t roenig Jlfdje con gcinj fyeUbrâunlidper jjatbe.— Derfalfdțte 
Seibe (bie Ieidjt fpeefig roirb unb bridjt) brennt langfam fort, namcntlid? gltmmen bie „Sd?ug= 
fdbeit" rociter (roenn feljr mit ^arbftoff erfdpuert), unb fyintcrldfjt eine biinfclbraune 2Ifd?e, bie 
fidj im (Segeitfațj jur edjten Seibe nidjt frâufelt, fonbertt friimmt. gerbriirft man bie 2Ifd;e ber 
edjten Seibe, fo jerftâubt fie, bie ber verfâlfdjtcn nidjt. Pas Seibenfabrif=Dcp6t von (4. IffeMiie- 
I»erg (K. 11. If. Ejoflief.), Ziirieli verfenbet gern Illufter uon feinen edjten Seibenftoffen 
an Jebermann, unb Iiefert einjelne Robeu unb ganje Stiicfe porto= unb jollfrei in’s fjaus.

pentru

Ajutorii grabnică și siguru

SUFERINȚE BE STOMACHU §1 URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja' 
pretutindenea cunoscutulu și plăcutulă

„I)r. Rosa’s Lebens-Balsam“.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune șl tă_ 

măduitore se duvedesce ca forte folositoră în contra tuturora greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitil, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloru etc. etc- 
In urma eficacității sale a devenită acestu balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicamentu <Ie casă poporală.

Sticla, mare costă, 1 fl*, zxiică 50 cr. 
Mii (le scrisori de recunoscința, 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 
învălită în hârtiă grdsă albastră, care portă 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 provedute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

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

ZDepositio-lih. prixxcipalvL alvâ. prod-ixcetoria-lvo-i

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen Adlera

Prag 205—3.
In : la farmacia I. von Torbk.
Tote farmaciile din BSi-așovw, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

Am onârea a atrage atențiunea onor, publicu asupra 

Depositului meu de încălțăminte § 
ce l’am asortată acuma din nou într’o alegere forte bogată și O 
cu prețuri forte variate. Q

Aflându-me în posițiune a satisface pe deplinu tuturoru O 
cerințelor^, ce mi-se voru face privitoru la încălțăminte, nu O 
voiu lipsi de a’mi păstra și pentru venitoră bunulii renume O 
vechiu, ce și-a dobândita casa mea în decursulu mai multoru O 
decenii. Cil distinsă stimă U

E. SCHWARZE. O

Premiat 5a tote esjposițiunile cu medalii de argint. |

MAI MARE!
lEGRUCaUIAIIIOTSU!

Să produce întrebuințând^ veritabilă și cu renume cnnoscutulă
INDIGO-OEHLLACK WICHSE 

care garantâză conservarea pelei, din fabrica c. r. priv. a lui 
lOHAMT PAHGEK

Viena I, Sclrulerstrasse 7.
Mai departe se află acolo escelentulă :

LONDONER STIEFELLACK
(X-iao-ă. pem.trvx cisme) 

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

ALIFIA PENTRU CONSERVATĂ PELEA
(Xjed.er-Ooz’xservir-ixxxg-s-SalToe)

în cutiore de lemnă și de tinichea. Celă mai bună Iacă pentru pele 
și hamuri, Iacă pentru auntu, pentru apretarea de pele, Iacă pentru 
padini de cualitatea cea mai bună. 331,12—8

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

(JFiag’ezr ■CTixi’versal-HavxssalToe) 
unu medicamentă sigură și prin mii de scrisorT de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoru inflamațiuniloru, răniioru și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu. succesă sigurii la inflamațiunl. la stagnaț.iunea lap

telui și întărirea țîțeloră cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, turnarea glandulelorii limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formații deja puroiu absorbe buba și o vindecă în timpulii celă mai scurtă fără dureri.

In cvLtiore â, 125 si 35 or. 
FiȚÎ ATENȚI!

De orcce alifia de casă universală de Praga se imiteză 
forte desu, facă pe fiecine atentu, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acdsta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metalu galbină, în cari 

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

Balsamu pentru audii.
(C3-eli6r-ZBalsa,m.)

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

324,26—&
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E®remâat Ha t®te esposîțiunile can medalii «le argint. j|l|
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Turnatoria de ferii și fa- HHȚTȚ 
brica de mașini a lui

SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIROULU: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULtj:

VI., Kiilso viîczi-iit 1690/99, VI., Podmamczky-utcza 14,

Garnituri de treaeratu ciy vaporu,
Locomobile și treie- 
rători cu aburii și per- 
vasuri (rame) de ferii, 

mai departe
Garnituri de treierata 
cuVertej (G6pel),inori 
pentru cur ați tulii ce- 

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

americane de cosită.

Pluguri patent ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri-Royal pat., Plugurî-Royal, cari se conducii de sine, Pluguri 
originale ale lui Sdilick. șiWidats cu 1 brazdă, unelte pentru 

lucrarea pământului, spărgători de bulgări, grape.

Mașini ia nM ia rânlM „HALADAS", patentate ale lai Schlick. 
Mașini de semănată în lată, mașini pen
tru preparată nutrețu, mașini pentru sfă- 
rîmată porumbă (cucuruzu), mori de 
urluită, mori de măcinată și instalațiuni 

I pentru fabricarea deuleiu(piuSdeuleiu).
I Prețurile cele mai eftine. — Modalități 

de plată favorabile.

’ Preturl-curente la cerere gratis și franco. .,
I 281,18—11_______________________________________________________________

■ ............................... ...... .

Se primește uuă tenSru solidă 
absolută de cl. VI—VIII gimn., din 
familiă bună, ca practicantă, fără 
taxă de întreținere, în farmacia d-lui 
®<6t5a Albert în Gyergyb-Toigyes. 
Este preferită acela, care afară de 
limba română scie perfectă și cea 
maghiară, er cea germană numai 
încâtva. Celelalte condițiunl le va 
afla la sus numitulă farmacistă scriind 
epistola în limba maghiară și de e 
posibilă să se a ciudă și portretă.

I
Cele mai bune

Materii (stofe) de Briinn c 
lifereză cu prețurile originale C

Fabrica de postavuri fine f

SisegeMmltof
în Briinn. \

Pentru unii rendu de haine bărbătesc) 3
de prâmilvvi-a seu vei-ă %

este de ajunsă unu cuponfi în lungime de \ 
3-10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena. (f 

Unfi cuponii din J
lână veritabilă costă 5

fl. 4.SO calitatea obicinuită.
RW' fl. 7.75 calitatea fină. S
hW' fl. 10.50 calitatea cea mai fină. K

fl. 12.40 calitatea suprafină. J
Mai departe suntă de căpătată în cea j 

mai mare alegere Kammgarne țesute cu t 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiuri, J* 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, J 
peruvienă și toscingă pentru haine de sa- C 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo- f 
iați, stofe de spălată din ață pentru băr- j 
bați și copii, stofe veritabile de pichetă L 
pentru giletcl, etc. etc. J

Pentru marfa bună, liferația esactă și J 
întocmai după mostre se garantdză. ’ % 

Alostre gratis și franco. t 
268,40-40 J

lJl’J ist das eohte

LE HOUBLO^l
XKANZOblbCUKS tABllîKAT VON

k CAWLEY HENRY .
, PARIS PtV’tf

DAILLE, WELTAUSST^^#»^

General-Dopot: 0TT0 KANITZ & CO.,'WIEN.
332,26—6

Nr. 7783—1890. 373,3—3

PUBLICAȚIUNE.
Mora din porta stradei Scheilorfi 

precum și morile orășenescl din Porta, 
Moecială inferioră și superiorfl (Brană), 
se arendâză pe cale scripturistică de oferte 
pe durata de 3 ani, încependă cu 1 No- 
emvrie 1890.

Pertractarea de oferte va avea locă 
Mar^t în 22 Iulie a. c. în biroulă ofici
ului orășenescă economică, unde se potfl 
examina condițiunile de arendă și unde 
au de a se așterne pănă în 22 Iulie a, 
c. înainte de prânejă 12 ore ofertele scrip- 
turistice timbrate și provădute cu ună- 
vadiu de 10°/0.

Brașovă, în 28 Iunie 1890.

MapiratiiM orăfleă

De tachinată.
Pentru timpulii le vară | 
2 odăi m obilate I 

și bucătărie, I
Strada Scheilortt No. 142. |

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

Administraț. „Gaz. Trans.“
Tipografia. A. MURE^IANU Brașov.


