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Brașovu, 21 Iulie st. v.
Diferitele rapârte, ce le pri- 

mimu din multe părți despre in
teresului celh viu și zelulu, pe 
care, în mânia tuturoru greută- 
țilorQ și piedeciloru, îlfi desfășură 
o parte din cărturarii noștri pe 
teremulu literară, socială, didac
tică și economică, face se ne 
salte inima de bucuriă.

Ici se ține o adunare de des- 
parțămentă ală „Associațiunei 
transilvane11, dincolo se întrunesce 
o reuniune de învățători, într’o 
parte se înfîințeză ună coră de 
plugari, în cealaltă se înfîințeză 
unu institută economică, așa că 
în cele mai multe ținuturi locuite 
de Români vedemă începutulă 
unei mișcări multă promițetdre în 
favorea culturei și a înaintării in
telectuale și economice a popo
rului nostru.

Ce lucru minunată ar fi — 
ni-amă cțisă nu numai odată, — 
când acesta escelentă disposițiune 
a poporului nostru, setos de sciință 
și de progresă, ar întîmpina spri- 
jinulu și îmbărbătarea de lipsă de 
cătră acei factori, cari ară trebui 
să formeze centrulă mișcării nostre 
culturale.

Ceea ce vedemă înse în pri
vința acesta, nu ne pdte mulțămi. 
Adevărata mișcare, în câtă esistă 
ea, se produce mai multă din ini
țiativa unoră bărbați zeloși din 
anumite ținuturi, mai alesă din 
cele mărginașe, cari se grăbescă 
a satisface dorinței poporului, aso- 
ciându-se pentru scopurile arătate.

Și unde se află bărbați de a- 
ceștia harnici, preoți și mireni, 
acolo se și vedă resultate frumose.

Avemu esemple, cari ne do- 
vedescă, câtă de multă a putută 
face energia și numai a unui sin
gură bărbată pentru realisarea 
celoră mai frumose întreprinderi 
culturale în anumite ținuturi.

De astă-dată voimă se vor- 

bimă despre activitatea desfășu
rată de cătră despărțămintele Asso
ciațiunei transilvane pentru cultura 
română și literatura poporului ro
mână, mai alesă aflându-ne în aju- 
nulă adunărei generale a acestei 
AssociațiunI.

In ce privesce despărțămin
tele Associațiunei nostre, amu v'S- 
cjutu cu bucuriă, că unele din 
acestea își înțelegă totă mai bine 
marea loră chiămare, încuragiândă 
activitatea pentru deșteptarea și 
cultivarea poporului și sternindă 
în diferite moduri zelulă celoră, 
cari se dedică acestei rodnice ac
tivități. Așa de pildă vedemă, că 
se înfîințeză diferite premii pen
tru încuragiarea învețătoriloru, a 
meseriiloră, a industriei de casă, 
a grădinăritului și pomăritului, se 
facă pași pentru întemeiarea de 
biblioteci poporale ș. a.

Trebue se recunosceină, că în 
fruntea acestei folositdre mișcări 
stădespărțămentulă Selăgiană, din
tre ale câini mesuri lăudabile, luate 
la diferite ocasiuni, ne-a bucurată 
cu deosebire mesura, de a se tri
mite anumiți comisari, cari se asiste 
la esamenele din șcblele nbstre 
poporale, situate în cerculă acelui 
despărțementă, și se raporteze des
pre succesulă, ce l’au observată pe 
teremulă învățământului, despre 
starea diteriteloră școli, despre pe- 
decile cari eventuală stau în calea 
progresului loră, cum și despre acei 

’ factori, caii contribue mai multă 
la prosperarea loră.

i Unu asemenea controlă din par
tea bărbațiloru pricepători și con- 
sciențioșl ai societății de cultură 
române e de natură a esercita o 
influență morală din cele mai bi- 
nefăcătore, deșteptându ambițiunea 
nobilă pe de-o parte, er pe de altă 
parte delăturândă nepăsarea și re- 
dicândă curagiulă celoră ce datori 
suntă a lupta pentru înaintarea 
învățământului nostru poporală.

Der și resultatele practice ale 
acestei procederi na potă fi de- 
câtă îmbucurătăre, pentru că cea 
dintâiu condițiune a înaintării în
vățământului nostru poporală este 
ca să eunoscemă bine pretutin
deni starea lui, căci numai cu- 
noscându-o bine putemu să stă- 
ruirnă cu suâcesă pentru îmbună
tățirea ei.

De aceea nu putemă decâtu să 
recomandămă căldurosă tuturoră 
despărțăminteloră Associațiunei 
transilvane, ca între alte măsuri 
folositore, ce le iau după trebuin
țele loră locale, să nu uite de a 
se interesa, după esemplulă Selă- 
geniloră, în deosebi de starea în- j 
vățământului poporală din cerculă 
loră. care este temelia culturii 
nostre.

Societatea nostră românescă 
nu se păte mulțămi numai cu 
ceea ce facă și potă face consis- 
toriele năstre pentru școlele popo
rale române, ci trebue să se in
tereseze nemijlocită de sortea loră, 
și mijloculă de a face acesta cu 
succesă este, pe lângă pressă, 
Associațiunea transilvană pentru 
cultura poporului română cu des
părțămintele ei. Aici, în acestă 
asociațiune, trebue să ne concen- 
trămu cu toții stăruințele năstre 
pentru înaintarea poporului și să , 
lucrămă cu zelă și cu bărbăția-) 
la așecțarea temeliei culturei nos
tre naționale.

Dînăuntru. Foile ungurescl începi! 
din nou a se ocupa cu scirea despre 
retragerea ministrului de resboiu Bauer. 
In același! timpi! se ocupă și cu ces- 
tiunea urmașului contelui PejacsevicI, a 
comandantului de corpii din Pesta, care 
a încetată din vieță în dilele tre
cute. Etă ce ar dori foile ungurescl: în 
locuit! lui Bauer să vie ministrulii de 
honvezi Fejervary ca ministru comună

de răsboiu, er decănu se va pute acâsta, 
atunci să fiă numită comandantă de 
corpă în Pesta în loculă lui PejacsevicI, 
ori decă nici acesta nu s’ar pute, atunci 
să fiă numită comandantă de corpă prin- 
țulă Lobkowitz, care e membru ală ca
merei magnațiloră, ori divișiouarulă Ko
vacs. In fine lucrulu stă așa: foile un
gurescl ară voi, ca armata comună să 
aibă șefi ungurescl încependă dela mi» 
nisterulă de răsboiu. Durerea gazeta- 
riloră unguri însă este, că afară de cei 
numiți mai sușă, orl-unde’șl întorcă ochii 
în armata comună nu mai găsescă ofi- 
cerl unguri de rangă înaltă. „In Austria 
se vorbesce mereu, că noi Ungurii ma- 
ghiarisămă armata și acum reiese, că 
armata n’are nici măcară unu generală 
superioră ungură. Acum e trebuință de 
unulă și nu’lă putemă afla“, scrie „Budap. 
Tagblatt" dela 30 Iulie.

NoiM fișpawl din Lipto. Ludovică 
Kurthy, a găsită cu cale să-și inaugureze 
suirea sa în scaunulă fișpănescă cu o 
vorbire, care se pote considera ca o 
amenințare făcută la adresa poporațiunei 
nemaghiare. A (fisă adecă între altele fiș- 
panulă, că „va trebui să lupte cu tote 
puterile, de care dispune, pentru lățirea 
ideii de stată maghiară11 și erășl cu tdte 
puterile de care dispune va lupta în 
contra „inimiciloră regelui și patriei sale.“ 
Cu alte cuvinte, va lovi în toți aceia, 
cari nefiindă Maghiari ținu la limba și 
naționalitatea loră, deorece toți aceștia 
suntă considerați ca dușmani ai patriei, 
căci ce privesce vorba de „inimic? ai di
nastiei, acâstanu pâte privi pe altcineva, 
decât pe KossuthistI, deși fișpanulă totă la 
adresa Nemaghiarilor a esprimat’o. O ve
che apucătură, prin care, vrând să lovescă 
în poporațiunea nemaghiară, a lovită în 
KossuthistI. Rău s’a friptă fișpanulă.

Dinafară, țfiarele franceze publică 
o telegramă din Constantinopolu, care pri- 
cinuesce ore-cari îngrijiri. Sesciecă Turcia, 
la cererea guvernului bulgară, a încu
viințată să fiă trei episcopl bulgari pen
tru poporațiunea bulgară din Macedonia. 
Acestă succesă ală guvernului bulgară a
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Din lumea visurilorii...
Din lumea visurilor!! nostre
Se deslipesefl câte odată 
Vedenii cu aripi de auru,
Ce bată la inima ’ntristată.

Noi le cuprindemu cu sfială 
Și ’n altă lume ne trezimu. — 
Ce bine ar fi să nu mai sbore, 
Ca veclnicfi fericiți se fimfl.

Tu serutându a lorii aripe
Mă faci se mă cutremură dulce, 
Căci ochii tăi robescîî o lume 
Când sufletu-mi vre să se culce

Pe sfânta visului iconă, 
Ce-amu sugrăvit’o amândoi
In clipa dragostei dintâiă — 
Scutiți de griji și de nevoi

Apropie-te linu de mine 
Se te privesctl cu ’nduioșare, 
Să’ți sorbii din ochi a ta privire, 
Să-mi vină gândurile clare.

Vedenii cu aripi de auru
Să ne atingă’nbrățișați:
Din lumea visuriloru nostre
Se ne trezimu mai luminați.

Bfaianil H. Popit.

Fldrea din. Erenta.
Novelă de F. de Gaudy.

(Fino)

Ună ană fără bucurii trecu dela 
despărțirea nefericițiloră amoresațl.

Emidio ședea totă efiua în biroulă 
unui advocată cetindă cu luare aminte 
atâtu codulu penală, cât și codulă civilă. 
Epistolele sale cătră Eufemia rămâneau 
fără răspunsă, S3 pdte că le prindea 
tatălă său bănuitoră. Odată afla, că 
amanta sa e bolnavă de o lună, apoi nu 
mai aucji nimică despre densa.

In statulă vecină, Tirolă, în timpulă 
acesta se întâmplau scene sângerâse. 
Andrei Hofer esi din fundulă prăpăstiiloră 
în valea dela Passeir si ridică stâgulă 
pentru vechiulă său domnă și pentru 
eliberarea patriei sale. Poporulă ținea cu 
elă, er străinii fură alungați din țâră.

Pregătirile pentru continuarea luptei 
erau făcute de ambele părți cu celă mai 

mare zelă. Numai în regatulă Italiei fură 
recrutați 15,000 de omeni. Sortea îlă ne- 
meri și pe Emidio cu totă uăcazulă bă
trânului Oastell-Viscardo și al celoră trei 
pisici din insomniile familiei sale. Fericită, 
că pote scăpa din cancelaria nesuferită 
și de actele pline de prafă și îngălbenite, 
aruncă călimarulă de părete și punendu-șl 
pușca pe umără, plecă veselă cu celă din- 
teiu transportă de recruți la regimentulă 
său de Voltigeurl.

Vestea despre recrutare nu produse 
în prăvălia măestrului Pantaleone același 
entusiasmă ca în inima juristului din 
Vicenza. Chiar Toma, fratele geamănă 
ală Eufemiei, avendă etatea potrivită, fu 
silită să se presenteze la sorți. Toma cu 
ună zelă neobosită învățase meșteșugulă 
tatălui său, scia să umble bine cu forfecele 
și cu pămătufulă de săpună, cu aceeași di
băcia ca și densulă, scia să spună câte 
în lună și’n sore, ca și tatălă său. Elă 
avea de gândă, ca la etatea de 24 de 
ani să conducă prăvălia tatălui său, er 
acesta să se retragă la vila sa și să’șl 
petrâcă cfilele din urmă ale vieții sale 
în pace și în odihnă.

Este lesne de înțelesă, ce mâhnire 
și supărare aduse recrutarea în familia 

Pappagalli. Mama Santa, mai ’nainte de a 
merge Toma la tragerea sorțiloră, îi cusu 
în mâueca dela mâna dreptă o bucată 
din rufele Sf. Rochus, dete trei li- 
turgii la biserică pentru scăparea lui, 
apoi rugă pe părintele Eudemio să’lă ștro- 
pescă cu apa sfințiloră.

Deja dela începută l’am numită pe 
Toma ună gligană molatică, și nu pot să’ml 
tragă vorba înapoi, deși sămâna cu soru- 
sa forte tare; ceea ce însă la femei pote 
fi frumosă, pentru ună bărbată este urîtă, și 
viceversa. Intrega înfățișare a tânărului 
Toma era o prostă parodie a surorei sale. 
Afară de acestea elă era unulă dintre 
aceia, cari mai bine prefera foculă dela 
bucătăriă, decâtă foculă cartușeloră, și 
orl-ce întrebuințare a focului, afară de 
briciu și forfecl, o ținea de ună abură 
neiertată.

Cu fața palidă ca cera sta Toma în 
sala cea mare a palatului justiției, unde 
avea locă tragerea la sorți și fiindă cu
prinsă de frică, nu audia suspinele celoră 
înrolați nici bucuria celoră ce scăpaseră. 
Când fu strigată pe nume, credu, că se 
cufundă pămentulă sub picidrele sale, băgă 
mâna stângă în urnă, apoi o scose din- 
preună cu o bilă negră ca păcura. In-
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iritată oumplită pe Rusia, care prin re- 
presentantulă ei din Constantinopolă, d. 
Nelidof, a cerută Porții să nu trimită 
beratele episcopiloră bulgari în Mace
donia. In acelașă timpă Grecia și Ser
bia, îndemnate de Rusia, au protestată 
la Constantinopolă în contra numirii e- 
piscopiloră bulgari. Se 4i°eaj că Porta 
a amânată deocamdată trimiterea bera- 
teloră, der că încurândă poporațiunea 
bulgară din Macedonia îșl va ave epis
copii săi. Rusia a intervenită din nou 
pe lângă Turcia, să nu trimâtă beratele, 
pentru-că acesta ar fi o vătămare pentru 
Rusia, deorece aceste berate suntă date 
la cererea lui Stambulov și sub presiunea 
unoră puteri, care au interesă a susține 
guvernulă celă slabă ală principelui Fer
dinand de Coburg, guvernă dușmană 
Rusiei. rAcestu adu însemneză a provoca 
pe față pe Rusia și pote se aibă urmări 
nenorocite pentru politica generalăf dice 
telegrama din Constantinopolă. „D-lă 
Nelidof, ambasadorulă rusă din Cons
tantinopolă, plecă în concediu la Peters
burg. Acâstă plecare în împrejurările 
de față se esplică în felurite moduri.“ 
— Să fiă acestea numai amenințări, ori 
Rusia e hotărîtă să iesă din reserva de 
pănă acum, chiar cu pericululă de a face 
răsboiu?

Ministrula francesu de. răsboiu a dată 
ordină să se pună în aplicare legea vo
tată de curândă asupra organisării arma
tei teritoriale. Armata teritorială numără 
după legea din 1875, 145 regimente de 
infanteriă, cu unulă mai multă decâtă 
armata activă. Prin legea din 1887 cele 
144 de regimente de infanteriă activă 
de câte 4 batalione au fostă formate în 
162 regimente de câte 3 batalione. Prin 
noua lege de recrutare însă, care im
pune serviciu militară de 25 ani (pănă 
acum 20 ani), efectivulă armatei terito
riale a crescută atâtă de multă, încâtă 
unele regimente aveau câte 5 și chiar 6 
batalione, în locă de 3. După noulă 
ordină ală ministrului de răsboiu, fiă- 
care regimentă de infanteriă teritorială 
va da fiă-cărni regimentă activă 2 bata
lione, ca adausă. Aceste 2 bataliâne 
formâză în timpă de răsboiu, împreună 
cu ală 4-lea batalionă activă, ce e de 
organisată, ună regimentă mixtă. Așa- 
deră infanteria francesă constă adl din 
162 regimente de infanteriă activă de 
câte 3 bataliâne, deci din 486 bataliâne, 
apoi din 145 regimente mixte cu 435 bata
lione și din 145 regimente teritoriale cu 
vr’o 600 bataliâne. La aceste trupe se 
mai adaugă vânătorii, zuavii, tiraliorii 
algerianl, infanteria de marină, legiunea 
streiniloră, așa că în casă de mobilisare 
se potă duce pe câmpulă de luptă vr’o 
1300 de batalione de infanteriă.

Dela 1888 glotele rusesd suntă îm
părțite în două chiămărl. Glotașii din 
cei patru ani mai noui ai chiămării ân-

tâiu suntă puși sub supraveghiere mili
tară și potă fi convocațl de două ori la 
eserciții pe timpă de câte 6 săptămâni; 
aceste eserciții voră începe în anulă a- 
cesta. Deja în anulă acesta s’a luată 
cea mai importantă măsură, d’a se crea 
încă în timpă de pace despărțăminte 
mici, pentru formarea glâteloră, și s’a 
stabilită și uniforma loră. Armătura 
(pusei Berdan) și echipamentulă se țină 
deja în timpă de pace gata în punctele 
destinate pentru convocare. — Afară de 
acesta, ministerulă rusă de resboiu lu- 
creză mereu la formarea unei armate 
caucasice, din indigeni, pentru-ca armata 
europenă să o potă folosi în altă parte.

SCIKILE
Cununia archiducesei Maria Valeria 

cu ducele Franciscu Salvator. Joi la 31 
Iulie n. s’a săvîrșită cu mare pompă 
în Ischl cununia archiducesei Maria Va
leria, fiica M. Sale Monarchului, cu du
cele Francisă Salvator. La ârele 93/4 a 
plecată conductulă din vila imperială. 
Pece trăsuri-cupeuri trase de câte 4 cai 
albi, duceau la biserică în mersă lină și 
legănată pe ospețl. Conductulă era ur
mată de o mulțime uriașă. Archi- 
ducesa Maria Valeria era îmbrăcată în 
haină de mirâsă albă și forte prețiâsă. 
In biserică erau ca 1100 de persâne. 
Actulă cununiei i’a săvîrșită Dr. Doppel- 
bauer, episcopulă din Lintz, Dr. Mayer, 
spiritualulă curții, Cecone, capelanulă 
curții și Weinmayr, plebanulă din Ischl.

* * ±
Corulu metropolitanii din Iași, de sub 

conducerea d-lui Gavriilă Musicescu, după 
ce a dată în Brașovă două concerte în 
sala hotelului „Nr. 1“, secerândă celă mai 
frumosă succesă, a cântată Duminecă 
dimineța în 15 1. c. st. v. în biserica 
Sf. Nicolae din Scheiu. Cu multă in
teresă aștepta publiculă acestă concertă 
bisericescă. Biserica era îndesată de 
lume, care a urmărită în totă decursulă 
liturgiei cu cea mai mare atențiune cân
tările corului d-lui Musicescu. Aceste 

‘cântări au fostă esecutate cu atâta dul- 
câță și precisiune, încâtă au răpită pe 
toți. Ună efectă estra-ordinară a pro
dusă „Pe tine te lăndămău și mai vâr- 
tosă cântarea „Acum slobodesce pe ro- 
bulă tău“, ce s’a esecutată în loculă Pri- 
cesnei. Escelentă a fostă cântată și Che- 
ruviculă și după terminarea liturgiei d-lă 
Musicescu ne-a surprinsă cu frumosa 
composițiă a d-sale, „Mulțl ani trăiescă“. 
Metropolia din Iași se pote felicita, că 
posede ună asemenea coră.

Duminecă după amâcll corulă d-lui 
Musicescu a plecată la Zernești unde 
tocmai se ținea adunarea despărțămân
tului II ală Associațiunei și unde a fostă 
așteptată la 5 ore sera. La 6 ore a 
cântată corulă în biserică „Acum slo-

bodesce“ și „Ingerulă a strigatău, âr la 
8 ore a dată ună concertă în sala scâlei, 
care a produsă mare însuflețire între nu- 
măroșii asistenți.

Frații noștri din Zernești au îmbră
țișată pe âspeții IașenI și pe ospeții din 
Brașovă, cari iau acompaniată, cu o os
pitalitate adevărată românescă. Nu nu
mai că le-au pusă la disposițiune pro- 
priele loră trăsuri, pentru dusă și în- 
torsă, ci au îngrijită cu multă amabili
tate și de provederea loră cu cuartire 
și masă. Sera, după concertă, s’a dată 
în ondrea corului ună mică banchetă în 
decursulă căruia a domnită cea mai fru
mosă însuflețire și cordialitate. Aran- 
giatorii merită totă lauda; recunoscință 
deosebită datorimă d-lui Dr. Iancu Me- 
țianu, care a făcută totă posibilulă pen
tru răușita concertului și mulțămirea os- 
pețiloră.

In fine mai amintimă ou mulțămită, 
că dâmna Cupony, soția fabricantului de 
hârtiă din Zârneștl, s’a oferită de a da 
cuartiră copiiloră din corulă d-lui Musi
cescu îngrijindă de ei cu multă ama
bilitate.

* * *
Nouă reuniune română de învățători. 

După multă trăgănare, ministeriulă ung. 
de culte și instrucțiune publică aprobă 
statutele Reuniunei învâțătoriloră ro
mâni gr. cat. din ținutulă Hațegului, seu 
din părțile ardelene ale diecesei Lugo- 
șului. In 21 Iulie n. c. se și ținu adu
narea constituantă a nouei reuniuni, care 
adunare fu de mare însemnătate pentru 
Românii din acele părți. Raportă mai 
amănunțită despre decursulă acestei adu
nări vomă publica în numărulă din Du
mineca viitore.

* * *
0 societate română de plugari ni-se 

scrie că s’a înființată de curândă în 
comuna Vișeulă înferioră din comitatulă 
Maramureșă. — Bine ar fi, decă s’ar 
înființa câtă mai multe asemenea socie
tăți între plugarii noștri!

* * *
Emigrațiuni oprite. „Egyetertes“ scrie: 

„Slovaciloră noștri nu le pre folosescă 
mijlâcele teroristice. Fără de veste se 
adună grămadă, iau frunda în buză și 
lumea în capă pornindă spre America. 
Câte odată le stă cineva în cale, în ca- 
sulă acesta ei se întorcă frumosă acasă, 
însă la cea dintâiu ocasiune ârășl plecă 
spre Eldorado dincolo de mare. Acum 
de curândă o luară la drumă vre-o 50 
de persone din comitatele Nytra și Tren- 
cină, și au ajunsă pănă la Oderberg, 
aici însă cădură în mânile gendarmiloră, • 
cari îi aduseră îndărătă.“ Aceeași fâiă 
spune, că în Steinbruck gendarmii aus
triac! au prinsă în 29 Iulie n. c. o câtă 
de 22 Croațl emigranțl, cari asemenea 
voră fi reîntorși îndărătă.

„Sieb. Deutsch. Tgbltt“ observă l-l

acestea: „Nu este de compătimită țâra 
aceea, în care în locă să le facă multă 
chinuițiloră contribuabili vieța plăcută, 
li-se restrînge libertatea personală și 
cu ajutorulă gendarmiloră se împedecă, 
de a’șl căuta o sorte mai bună!“

* * £
Darii pentru școlă. D-lă Antoniu Mo- 

cioni a dăruită pe sâma șcâlei române 
gr. or, din Bata 200 fl.

* * *
Cancelaria de advocată. D-lă Dr. Au

relii Munteanu, fostă candidată de advo
cată în Brașovă, după cum ni-se comu
nică, s’a hotărîtă a se stabili în orașulă 
Timișora, unde-șl va deschide canoelaria 
sa de advocată încă în tdmna acesta. 
Amintimă tot-odată, că d-lă Dr. Munteanu 
s’a logodită în 14 Iulie n. c. cu d-ra 
Maria Garoiu din Zârneștl, nepâta P. S. 
Sale Episcopului Mețianu din Aradă. — 
Felicitările nostre!

* *
Minele ardelene. Societatea Harkort, 

care posede în comitatulă Zarandului 
mai multe mine de aură, a cumpărată 
și mina de aură din Stanisa și a și în- 
oepută deja lucrările.

* * *
Incompatibilitate la profesori. Minis- 

trulă ung. de instrucțiă, cum spune '„Hir- 
csarnoku, a făcută cunoscută municipii- 
loră, că profesorii și învățătorii dela 
scâlele statului suntă de considerată ca 
funcționari ai statului și de aceea nu 
potă fi membri ai comiteteloră admi
nistrative. De aceea municipiile să în
duplece pe 'acei profesori și învățători, 
cari suntă membri ai comiteteloră admi
nistrative, să-și dea demisia, âr pe cei 
cari refusă să-i arate ministrului.

* * )|c
Recunoscință. D-l BasiliuTimbușiu, în- 

vățătoră în comuna Mescreacă, de lângă 
Aiudă, în numele curatoratului bisericescă, 
ală senatului scolastică și alu întregei 
comune, esprimă pe acâstă cale cea mai 
sinceră recunoscință d-lui notară de cercă 
Alesandru Krengel, despre care ne spune, 
că este ună mare sprijinitoră alăbisericei și 
ală șcâlei românescl din Mișcreacă. D-.sa, 
avândă în vedere miseria locuitoriloră, a 
stăruită mai întâiu, ca celă puțină o odaiă a 
șcâlei să se întocmescă așa, ca să potă 
da adăpostă cuviinciosă învățătorului, 
ceea ce s’a și făcută și încă ,,pe spesele 
d-sale, pănă i-să voră reîntârce.“ Totă 
prin concursulă d-lui notară s’a dobân
dită din partea Maiestății Sale ună aju
toră pentru biserică și școlă în sumă de 
150 fl., din cari cu 48 fl., ca adausă, 
prin mijlocirea d-sale s’a schimbată clo- 
potulă celă vechiu și crepată dela bi
serică cu altulă nou, âr restulă de 102 
fl. s’a depusă spre fructificare ca fondă, 
pe care d-lă notară Krengel, ajutorată 
de câțiva dintre cei mai zeloși membri 
din comitetulă parochială, se silesce în

grozită, îșl desfăcu degetele ca și când 
ar fi apucată ună șerpe veninosă, și p’aci 
era să leșine—când îi veni în minte că în 
locă să tragă bila cu mâna drâptă, *)  
a tras’o cu stânga.

„încă odată, încă odată!“ striga elă 
desperat. „Am greșită,pardonă.In numele 
tuturoră sfințiloră, vă rogă, lăsați-mă să 
mai tragă încă odată. Trebue să tragă cu 
mâna dreptă, tragerea cu mâna stângă 
n’are valore!“

Comisarulă și gendarmii îi rîseră în 
față și’l numiră dobitocă. Cum a ajunsă 
acasă nici elă nu scie.

Păcată, că împăratulă Napoleonă nu 
a fostă martorulă miseriei. în care se 
afla familia Pappagalli prin greșâla cea 
nefericită. Decă ar fi audită bocetele 
mamei Santa, blestemele lui Pantaleone 
gemetele lui Toma — nu mă îndoescă de 
locă, că elă nu numai, că ar fi ștersă 
totă recrutarea, der ar fi încheiată pace 
eternă cu tâtă Europa. Din nefericire, 
elă se afla la Parish, seu la JFontaneblau, 
seu Dumnedeu scie unde, și nici nu visa 
la vaetele, pe cari le stârnise.

*) pe care erau cusute moștele Sf. Rochus.

Să pună pe altulă în loculu lui, 
după cum doria bătrânulă Pappagalli, 
nu se mai putea, parte pentru - că auto
ritățile militare nu primiau bucurosă pe 
alții, parte pentru-că Toma trebuia să 
plece chiar a doua di. Pe rîulă de la- 
crămi ală părințiloră săi, înnotâ Toma 
afară din Padua. Vre-o doispreZece gen- 
darml cu săbiile scose încunjurau trupa 
recruțiloră, ca în casă de lipsă să înă- 
bușâscă cu energiă și fără întârziere 
orl-ce sentimentă de pocăință în tine
rele inimi ale acestoră eroi.

In diua ântâiu de marșă ajunse co- 
lâna pănă la Vicenza. O mănăstire spa- 
țiâsă, golă încă de pe timpulă păcii dela 
Campo-Formio, fu alesă ca sălașă ală 
transportului de recruți. îndată după so
sirea apărătoriloră patriei, porțile mă- 
năstirei fură închise și înaintea loră fură 
aședațl doi soldați cu carabinele încărcate. 
Inăuntrulă mănăstirei însă recruții se bu
curau de libertatea cea mai nețărmurită și 
fiecare putea, după voiă, să stea seu în 
biserică în altară, seu în vre-o chiliă golă. 
Li-se împărți vină cu înbelșugare. Vre-o 
șese fete cu idei ultraliberale se hotărîră

să împartă închisârea cu recruții și după 
câtă le va sta în puteri, să’i mângăe 
pentru perderea libertății loră. Bolta 
mănăstirei răsuna de cântecele soldațiloră 
beți, de tonurile asurejitore ale fluereloră 
și de rîsetele feteloră. Sticlele deșertate 
sburau zângănindă pe păreți și pe tablou
rile călugăriloră morțl, carl din causa pro- 
fanărei fără de lege a sfântului lăcașă, 
aruncau priviri mâniâse clin ramele loră. 
La statua de petră a unui martiră i-se 
puse cu batjocură sacrilegă ună chipiu 
de Voltigeur în capă și o sticlă deșartă 
în brațe. Soldații, în grabă ajunși la 
sălbătăciă din causa vinului, îșl aprinseră 
pipele loră dela lampele, care ardeau 
veclnieă. Ună vântă pătrundătoră tiuera 
prin coridâre și mâna fumulă focului 
aprinsă din bolta mănăstirei. Intrâga 
scenă oferia o privelisce sinistră.

„ Voltigeur Pappagalli !u striga o voce 
aspră, care predomină sgomotulă asur- 
ditoră ală soldațiloră, „Voltigeur Toma 
Pappagalli! Unde este elă ?u

„Șade colo în unghiu“, răspunse 
unulă, „plânge pentru perderea plăcinte- 
loră dela mamă-sa.“

Ună rîsă sgomotosă fu râsplata ze
flemistului. Toma se deșteptă din visu
rile sale elegice și râspunse la chiămare 
printr’ună „aci!“ tânguitoră.

Ună sergentă bărbosă, care plină de 
respectă ducea de brață o damă cu vâlă 
pe obrază, veni spre dânsulă și cliso : 
„Pappagalli, Signorina voiesce să-ți vor- 
bescă.“

Cu o înclinare adâncă cătră damă 
se retrase apoi sergentulă câțiva pași 
înapoi.

„Tomo, mă cunosc!11? șopti fata. ,,Eu 
sunt.“

„Sfinte Iosife și Sfântă Mario! Eu- 
femia, tu eștl!“

„Taci și urmâză-mâ. Am a’țl împăr
tăși ceva importantă !1,

Toma se supuse frumâsei sale surori 
și se duse cu ea într’una din chiliile de
șarte.

,,Nu mai potă suferi jalea adâncă a 
părințiloră noștri. Dorința neînvinsă, de 
a te mai vedâ încă-odată, de a’țl da 
bani și alte lucruri, pe cari nu ți-le-ai 
putută lua în grabă, acestea au fostă 
pretextele cu cari am părăsită casa pă-
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totă modula a-lă îmulți prin colecte de 
bani și bucate, pentru ca astfelă cu tim- 
pulfl să se pâtă edifica o școlă pe de
plina corăspundătdre și să se potă re
para biserica. Despre d-lă notară Kren- 
gel ne mai spune susă disulă învățătoră, 
că a îndemnata pe poporă să lucreze în 
parte vre-o bucată de pămentă pe sema 
școlei și a bisericei, er cu ocasiunea esa- 
menului din acesta ană, d-sa a fostă 
singurulă, care a încuragiată pe copiii 
mai sîrguincioșl cu premii frumose. 
Pentru tote aceste nobile fapte, d-la în
vățătoră Basiliu Timbușiu cu dreptă cu
vântă esprimă în numele poporului ro
mână de acolo cea mai sinceră mul- 
țămită d-lui notară Krengel, asigurân- 
du-lă de recunoscința acestui poporă 
și promițându-ne tot-odată, că ne va 
ține în curentă cu cele ce se voră face 
și mai departe în interesulă {școlei și alfi 
bisericei românescl din Mescreacă.

* * *
Resultatulîi tarifului pe zone. In 1 

Iulie n. c. s’a împlinită anulă, de când 
s’a introdusă tarifulu cu zone pe căile 
ferate ungare ale statului. Resultatulă 
lunei din urmă încă nu este socotită, 
der în cele 11 luni dintâiu ale anului, 
după arătările oficiale, s’au vândută 
11.176.776 bilete de călătoria, pe când 
în aceleași luni din anulă de mai ’nainte 
s’au vândută numai 4.072,197 bilete. Va 
să Jică 'n urma întroducerei tarifului pe 
zone au crescută numărulă călătoriloră 
cu 7 miliâne, 104.578. Nici în privința 
financiară statulă n’a umblat’o rău, căci 
venitele, pe lângă totă eftinătatea bile
țel oră de călătoriă, a crescută în aceste 
11 luni cu mai bine de ună milionă și 
jumătate. * * •»

Prințulii de coronă alfi României, Fer- 
dinandă, va fi însărcinată, precum se vor- 
besce, cu regența pe timpulă câtă Re
gele Carolă va petrece în străinătate.

îjc* *
Manevrele armatei române. La marele 

manevre de tomnă voră lua parte 22,000 
ămenl din tote speciile de arme.

♦ **
Fabrici nouă. In timpulă din urmă 

s’au înființată ferăstraie cu vaporă în 
Șamoșdeu, Tergu-Mureșului, Ghialacuta, 
Asuată și Augustină, apoi mori cu va
poră în Leehința și Drîmbară. o fabrică 
de cernâlă și chemicală în Târgu-Mnre- 
șului, unde e vorba să se înființeze și o 
fabrică de postavă de cătră o societate 
pe acții. ** *

Comunicația intre Brașovu și Predelfi. 
Serviciulă de mișcare clușiană ală căi- 
loră ferate ale statului face cunoscuta, 
că cu diua de 5 Augustă n. (24 Iulie 
v.) nu se mai transportă persone cu 
trenulă de marfă Nr. 351 între Brașovă 

și Predelă, ci din acea di voră pute 
călători cu trenulă acoelerată Nr. 303 și 
călători de cl. III.

** *
Trenă întârziata. Trenulă de person© 

care avea să sosescă aci erl dimineță la 
5 ore 20 minute, a sosită abia după 10 
ore. Deja în Pesta întârziase 3 ore din 
causă, că s’a ruptă o parte dela mașina 
locomotivei. O altă întârcjiere a fostă 
pricinuită de deraiarea a șâse vagone la 
Racoșă.

*
Clerulă greco-orientalu ortodoxii din 

Bosnia și Herțegovina a înaintată o pe- 
tițiune guvernatorului din Serajevo, în 
care se rogă ca să le reguleze posițiunea 
lorO. Afacerea acesta a mai fostă acum 
doi ani obiectulă unei interpelațiunl în 
delegațiunl.

** *
Prafu fără fumii a comandată minis- 

terulă română de răsboiu în străinătate 
și cu primirea acestei comande a fostă 
însărcinată o comisiuue constătătore din 
directulă fabricei de prafă dela Lăcu- 
leță, maioră Drăgulinescu, și din căpi- 
tanulă de artileriă Iliescu.

* * *
Petrecere de veră se va da Duminecă 

în 10 Augustă n. c. în comuna Tirimia 
mare de lângă Târgu-Mureșului. Venitulă 
e destinata în favorulă bisericei româ
nescl de acolo, care se află în mare mi- 
seriă și e avisată numai la ajutorulă 
publicului. — Petrecerea din M. LudoșO, 
anunțată pe 10 Augustă n. c., s’a amâ
nată pănă pe anulă viitoră.

* * *
Transportarea viței de viiă în comu- 

nicațiunea internă, precum dispune o 
ordinațiune circulară adresată jurisdicțiu- 
niloră după ascultarea părerii comisiunei 
filoxerice, nu se va pute face decâtă 
decă încărcarea viței s’a săvârșită pe te- 
meiulu concesiunei date prin certificată 
de viceșpanulO, ori primarulă.

* * *
Manifestațiă pentru unire. Studenții 

sârbi din G-raz au trimisă o telegramă 
la Ragusa, din care causă la intervenirea 
ministrului de instrucțiune austriacă au 
fostă dațl afară din scole printr’ună con
dusă ală conferinței profesorale. Stu
denții declarară înaintea rectorului uni
versității, că o espresiune din telegramă 
a fostă falsă interpretată, căci ei n’au 
vorbită despre unirea tuturoră SârbilSră, 
ci numai despre unitatea loră. încă nu 
se scie decă eliminarea va fi revocată.

* *
Esposițiă architectonioă se va în

tocmi în tomna acestui ană în TurinO, 
la care a fostă invitată și România a 
lua parte. La acestă esposițiă se voră 
espune planuri de șosele, de ape ș. a.

Stipendii. Cu începutulă anului școlară 
1890/1 suntă de a se conferi din fondu
rile archidiecesane din Sibiiu următârele 
stipendii: 2 stipendii ălOOfl. și unul â 60 fl. 
din fundațiunea „Francisc-Iosefină“ pen
tru tineri din archidiecesă, cari studieză, 
și suntă lipsiți de mijloce suficiente 
pentru studii. Mai departe 15 stipendii (4 
din fundațiunea Moga, 11 din funda
țiunea Francisc-Iosefină) pentru elevii 
din despărțământulă pedagogică ală se- 
minariului archidiecesană tote de câte 
60 florini; apoi din fondulă semina- 
rială (fundațiunea Ecaterina Rață) ună 
stipendiu de 30 fl. pentru ună elevă să
racă dela institutulă seminarială archi
diecesană pedagogică-teologicu de acolo. 
Concurenții au să-și presente suplicele la 
consistoriulă archidiecesană inclusivă 
pănă la 15 Augustă a. c. stil, vechiu, 
instruite cu documentele următdre: a) 
atestată dela oficiulă parochială din co
muna, la care aparțină, despre aceea, 
că suntă români groco-orientall. 5) tes
timoniu scolastică despre progresulă fă
cută în studii în anulă din urmă, c) 
atestată dela primăria comunală despre 
posițiunea socială a părințiloră și despre 
starea loră materială, și d) eventuală 
alte atestate recomandătore.

* * '■>
Convocări. Adunarea generală a 

„Associațiunei Transilvane11 este convo
cată pe diua de 15 (27) Augustă în Re- 
gliinulu săsescit. — Adunarea generală 
a Despărțământului XVIII (Turda) ală 
„Associațiunei11 este convocată pe 10 Au
gustă st. nou în M. Ludoșă. — Adu
narea generală a Despărțământului VI 
(Deva) ală „Associațiunei11 este convocată 
pe 10 Augustă st. n. în HondolU, unde 
cu acea ocasiune se va da și ună bală. 
— Adunarea generală a „Reuniunei în- 
vățătorilorO români gr. or. dela șodlele 
confes. din diecesa Caransebeșului11 este 
convocată pe 9 (21) și 10 (22) Augustă 
în Caransebeșit. — Adunarea generală a 
a Reuniunei învățătoriloră români gr. 
or. din tractele Timișora-Vinga etc. este 
convocată pe 13 (25) și 14 (26) Augustă în 
Timișora. — Toți Românii iubitori de cul
tura poporului nostru suntă invitați a lua 
parte la aceste adunări. — Asemenea pe 
diua de 10 Augustă n. c. este convocată, la 
hotelulă „Bucuresci" din Brașovă, prima 
conferență a unei societăți montane ro
mânescl „Orientală11 din ZârneștI, care 
s’a constituită de curândă sub presidiulă 
d-lui directoră și proprietară de mine 
Al. Danciu dinBuciumă-Oerbă, cu scopă 
de a face scrutări de cărbuni și alte 
minerale pe teritoriele comitateloră Bra
șovă și Făgărașă. ®

** *
Bătaiă de morte. Aprăpe de Clușiu- 

Mănăstură a fostă o strașnică păruială 
între calfele de cismarl și între calfele 
de pantofari. Calfa de cismară Samuel 

Megyeri muri fiindă înjunghiată în inimă 
cu ună pumnală.

sje 
« *

Reuniunea velocipediștiloră. In Sibiiu 
s’au constituită velocipediștii într’o reu
niune seu clubă sub numele: ^Birycle- 
Club Hermannstadt 1890“, care și-a îna
intată statutele spre aprobare ministeriului 
ung. de interne. Clubulă ține ședințe lu
nare și face escursiunl săptămânale.

** *
Carii aprinșii. Joi s’a aprinsă ună 

cară încărcată cu snopi de săcară ală 
unui țărână, pe drumă dela Bodă cătră 
Feldioră. Foculă a luată nascere dela 
o scînteiă din țigara visitiului. Aoesta 
abia avu timpă să sară din cară și să 
taie șicurile. Carulă a arsă întregă, ră- 
mânândă numai resturi dintr’o rdtă. Totă 
în astfelă de împrejurări a arsO în dilele 
trecute ună cară cu fână, pe drumulă 
Cristianului (c. Sibiiu), care se aprinsese 
dela chibritula, cu care visitiulă îșl a- 
prinsese pipa.

Regina României în Budapesta.
Cetimii în „Egyetertes11 dela 

31 Iulie n., la adresa Regi
nei României, următdrea notiță, 
pe care o reproducemu în fidelă 
traducere românescă, pentru-ca să 
se vedă. cum scie se se esprime 
una dintre cele mai dinteiu foi din 
capitala Ungariei despre Regina 
unu stătu vecinu, cu care monar- 
chia nostră stă în relațiunî bune:

„Regina României, Elisabeta, scrii- 
torea de versuri Carmen Sylva, a petre
cută ac]I timpă de l1^ oră în Budapesta, 
der așa, că piciorulă ei n’a atinsă 
pământulă ungurescă, ochiulă ei n’a pri
vită nici măcară o palmă de pământă 
din capitala ungară și budapestanului nu 
i-a fostă dată să-i privescă nici măcara 
dantela hainei sale. Pe celă ce cunosce 
obiceiurile curții românescl, nici nu-lă 
surprinde acestă lucru deosebită, fiindcă 
Regele și Regina României — deși, dău, 
adese-orl au călătorită prin Budapesta — 
încă nicl-odată n’au pășită afară din cu- 
peulă trenului, der nici atâta măcară 
n’au făcută, să dea pe o clipă, seu două 
la o parte perdelele. Acestă modă de 
călătoriă, care dincolo de hotarulă un
gurescă să schimbă cu totulă, a născută 
credința, că de bună semă Românimea 
din Bucuresci i-ar lua în nume de rău 
Reginei, seu soțului ei, Regelui, decă ar 
atinge cu piciorulă său pământă ungu
rescă. De astă-dată Românii potă fi pe 
deplină mulțumiți cu petrecerea Reginei 
loră în Budapesta. Trenulă separată, care 
a adusă pe Regina Elisabeta din Sinaia, 
er din Budapesta a dus’o mai departe 
cătră Viena, a sosită în Budapesta la 7 
6re și 15 min. dimineță, der nici n’a 
intrată bine în gară și s’a oprită într’o

rintescă astădl la prândă. Adevărata 
causă însă a plecărei mele este, ca să 
potă schimba cu tine. Haide să schim- 
bămă iute hainele ; înt6rce-te acasă la 
părinți, cari au mare trebuință de tine, 
er eu voiu merge în răsboiu în loculă 
tău. Eu semănă cu tine, sunt totă atâtă 
de înaltă ca tine și destulă de tare, ca 
să suferă năcazurile campaniei. Hotăreș- 
ce-te în grabă, iubite frate, timpul e scurt 
La porta mânăstirei așteptă o cabrioletă, 
cu care am venită eu. Der grăbesce-te, 
în curândă se voră închide porțile!“

Toma îșl freca zăpăcită mânile, da 
din piciâre, când cu celă dreptă, când 
cu celă stângă, se cam rușina, fiindcă 
era întrecută în curajă de o fată. Ne
răbdarea soru-sei îlă făcu în fine să pri- 
măscă propunerea, elă voi mai bine să 
fiă rușinată, decâtă să moră în luptă. în
dată și părăsi mănăstirea cu batista la 
ochi, ca și când ar plânge. Galantulu 
sergentă îi întinse brațulă, îlă petrecu 
pănă la cabrioletă, care sta la pârtă. 
Fără nici o primejdiă, Toma ajunse cătră 
medulă nopții acasă în Padua. Surprin
derea curmă cu totulă graiulă bătrâ

nului Pappagalli. La începută nu scia 
ce să facă, să se bucure, seu să se în
tristeze de schimbarea rolului între fiii 
lui. Der vedea elă, că nu mai putea 
schimba cele întâmplate, mulțămi lui 
Dumnedeu, că celă puțină li-a mântuită 
pe puișorulă lorO, er pentru mântuirea 
trupescă și sufletesoă a Eufemiei aprin
seră o lampă înaintea icdnei Sf. Eufemia.

In diua următore toți se mirară în 
Padua, că vădii pe recrutulă, care surî- 
dea zăpăcită, eră-șl în atelieră cu șor- 
țulă dinainte, cu peptenulă în pără și cu 
fdrfecele în mână. Ii gratulară bătrânu
lui, când acesta le istorisi, că cu mulțl 
bani găsi ună locțiitoră și l’a trimisă 
la transportulă recruțiloră în loculă lui 
Toma. Multă se mirară omenii, când 
audiră, că frumosa flore din Brenta, des
perată de perderea fratelui ei geamănă 
a întrată călugăriță în mănăstirea Sânta 
Anunciata din Ferrara.

Cu iuțâla fulgerului se lăți acestă 
veste prin Padua; și mai cu semă aceia 
se bucurau, cari locuiau în vecinătatea 
palatului Tronto-Pappa-Fava, fiindcă de 
aici înainte liniștea în timpulă nopței nu 

mai era turburată nici de sunetulă ghi- 
tareloră, nici de zângănitulă săbiilorO. 
Prețulă floriloră, cdrdeloră și ala săbii- 
lorO scădu și dimpreună cu elă și evla
via studențiloră, pentru-că în locă să 
mârgă la biserica Santo, se afundau în 
birturile cele mai întunecose și petreceau 
la mesele încărcate cu butelii. Rartt lua 
bătrânulă Pantaleone, guitara din cui, 
ca să-și mai potolescă năcazulă, căci cu 
durere recunoscu elă, cămagnetulă prin
cipala, care a atrasă mai multă {clientela 
sa, nu a fostă nici dicăcia manei sale, 
nici sticlele de rosolă din odaia laterală, 
ci frumosa flore din Brenta. O nouă do
vadă că nimbulă, care încoroneză cape
tele părințiloră cu fete frumose, este 
numai împrumutată, ună felă de lumină 
a lunei, care fără ajutorulă sorelui, ar 
rămânâ întunecată! Când nu era de 
față nevastă-sa, îlă numia bătrânulă pe 
Toma ună eogliont-, — când însă signora 
era de față, nu cuteza a dice acâsta. Cu 
ună cuvântă, deveni nemulțămită.

Când părăsiră a doua cji recruții 
Vicenza, sergentulă bătu pe umeri pe 

flăcăulă Toma Pappagalli și’lă asigură 
(din causa frumseței surorei sale) că’lă 
va protegia îndeosebi.

„Numai să fii îndrăsneță și zelosOu, 
continuă elă. „Nu mai e timpă să te gân- 
descl la tată și la mamă; acum esteîm- 
păratulă și onorea. Pe legea mea! mi-se 
pare că ești aprâpe mângâiată. Arăți așa 
de vioiu și de îndrăsneță, mai bine .ca 
erl. Mort de ma vie! Numai o campaniă 
de patru săptămâni și tu vei fi celă mai 
regulată Voltigeur din companiă. Și eu 
am fostă așa ca tine, er acum privesce- 
mă, am patru decorații! — Der haide 
să bemă ceva, așa facO soldații cei bravi.“

Decă numai beutura ar fi făcută pe 
soldată bravă, atunci Eufemia fără în
doială ar fi fostă cea mai de compăti
mită din totă regimentulă. Spre noro- 
culă ei, însușirile, cari le poseda, precum 
ușurința cu care învăța serviciulă, de- 
votamentulă, cu care’lă împlinia, tote 
acestea contribuiau la aceea, că soldați- 
loră nu le cădu greu, că ea refusă beu
tura. Toți ofițerii simpatisau cu dânsa, 
și o admirau, er cameradii ei o numiră din 
causasfielei sale: „Principesa Pappagalli11. 
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depărtare ore-care, unde a pierdută timpă 
mai multă de 1 oră. Timpulă acesta l’a 
folosită Regina Româniloră, ca sâ-șl 
schimbe îmbrăcămintea și după aceea 
și-a comandată dej ună pentru ea și trei 
dame de curte în salonulă cupeului cu 
perdelele lăsate înjosă. Camerierii nemți 
i-au dusă Reginei pe tave de argintă 
mâncarea, care consta din: șuncă, ouă și 
ceaiu. Călătoria de nopte trebue, că li-a 
făcută bună apetită dameloră, fiindcă de- 
junulă — deși ouăle au eșită din cuibă 
de găină ungurescă — a fostă sfințită 
pănă la cea din urmă bucătură. Multora 
dintre curioșii, cari așteptau pe peronulă 
gărei, li-a bătută la ochi, că coja ouă- 
loră, când a fostă adusă afară din cupeu, 
așa era de sdrobită, ca și când ar fi 
strîns’o cineva în mâni. Lacheulă germană 
ală curții a esplicată numai decâtă lu- 
crulă : „A.sta așa se obiclnuesce, mă rogă, 
că după ce s’a scosă din ou albușulă și 
gălbinișulă, coja se sdrobesce, căci alt- 
felă l’ar ajunge pe omă mare nenorocire. 
Asta o scie fiă-cine în BucurescI și Ma
iestatea Sa Regina nicl-odată nu negligă 
a sdrobi cu însăși înalta ei mână coja 
oului44. — înaintea salei de așteptare, pe 
peronulă curățită 'frumosă, așteptau: loc- 
țiitorulă căpitanului orășenescă supremă 
Pekary, și șefulă detectiviloră (poliția 
secretă), Szombatfalvy, pe Regina Ro
mâniei și erau încă câțiva polițai îmbră- 
cațl de paradă, cari stau în spaliră lângă 
ușa salei de așteptare. Der n’a fostă 
lipsă nici de sală de așteptare, nici de 
polițai, chiar nici atunci, când trenulă a 
intrată în gară. Câtă a ședută Regina 
aici, a petrecută în cupeulă adusă din 
România și n’a dată de locă perdelele 
la o parte. Astfelă să înțelege, că curi
oșii, cari așteptau, n’au putută vede pe 
frumosa Regină și nici bareml unu „eljen44 
n’au putută striga când a plecată trenulă 
spre Viena, la 8 ore și 40 min. — Re
gina Elisabeta călătoresce în Olanda, la 
băile Wied, unde după două săptămâni 
va fi urmată de soțulă ei, Regele Oarolă.u

Adunarea Des^ărțeinentulni II alu „Associațiuiiei11.
De lângă Făgărașiî, Iulie 1890.

Adunarea generală a despărțămân
tului II (Făgărașă) ală „Associațiunei 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română44 s’a ținută în 
anulă acesta în comuna ZârneștI, de sub 
polele „Petrii Craiului14, Dumineca tre
cută în 15 (27) Iuliu 1890.

Despre decursulă și resultatulă a- 
cestei adunări împărtășescă următorele:

Membrii comitetului Despărțămân
tului s’au înfățișată în ZârneștI încă în 
presăra dilei adunărei, când comitetulă 
de primire din locă i-a condusă pe la 
cuartirele destinate. Duminecă dimineța 
s’a celebrată în biserică serviciulă di
vină prin părintele vice-protopopă. I. 

Dană, asistată de învățătorulă-diaconă 
Străvoiu, ca lectoră. Servițiulă s’a ce
lebrată cu totă demnitatea, luândă parte 
la elă și ospeții venițl dela Făgărașă și 
din alte părți pentru adunarea gene
rală.

După terminarea servițiului divină, 
păr. I. Dană a arătată poporului sco- 
pulă adunărei din acea di și l’a invi
tată sS ia parte la ea în numără câtă 
mai mare.

La 10 6re dimineța s’a deschisă 
adunarea în sala cea mare a edificiului 
școlară din locă prin Rvd. d-nă vicară 
Basiliu Rață, care prin o cuvântare sim
țită și alâsă a arătată scopulă adunărei, 
și în specială scopulă, ce se urmăresce de 
„Associațiunea44 nostră peste totă. Cu
vântarea fu urmată de însuflețite urări de 
„sâ trăiescă !u La acestă cuvântare a răs
punsă apoi în numele cercului și ală 
comunei ZârneștI d-lă advocată Nicolau 
Garoiu.

Lipsindă notarulă despărțământului, 
Rv. d-nă protopopă Iuliu Dană, s’au 
alesă ca notari ad hoc d-nii Dr. Iancu 
Mețiană și Georgiu Dobrină, dirig. scol. 
Ocupându-șl loculă notarii aleși, se dă 
cetire prin d-lă Georgiu Dobrină rapor
tului comitetului despre activitatea sa' 
în decursulă periodului espirată. După 
cetirea raportului s’a trecută la ale
gerea unei comisiunl pentru încassarea 
taxeloră dela membrii vechi și înscrierea 
de membri noi.

S’a mai alesă o altă comisiune pen
tru censurarea raportului și a rațioci- 
niului. In scopulă acesta se suspinse șe
dința pe 15 minute.

După redeschiderea ședinței, comi- 
siunea pentru censurarea raportului și a 
rațiociniului prin raportorulă său, d-lă 
adv. Garoiu, propune a se lua raportulă la 
cunoscință și a se da comitetului ab
solutoriu pentru corecta procedere și 
manipulare, ceea ce se și primesce cu 
plăcere.

Totă d-lă adv. Garoiu raporteză, 
că s’au incassată taxe delamembrii vechi 
și noi în sumă de 140 fl., plus 2 fl. în
casați mai târdiuț, A arătată, că mai 
suntă și cole de colectare, ală căroră 
resultată încă nu se scie.

La ordinea dilei vine statorirea bud
getului pe anulă viitorăși la propunerea 
d-lui protonotară I. Turcu se primesce 
proiectulă de budgetă presentată. Des
părțământul dispune de 167 fl. v. a. 
esclusivă pentru trebuințele sale, er 113 
fl. ca taxe dela membrii ordinari au sS 
se administreze la casa centrală a Asso
ciațiunei.

Din Suma de 167 fl. v. a. disponi
bili, s’au creată 5 stipendii de câte 20 
fl. și alte 5 de câte 10 fl., de toți 150 
fl. v. a. pentru învățăceii dela meserii-, er 
restulă a rămasă pentru trebuințele des
părțământului.

Primindu-ge proiectulă de budgetă, 
după cum a fostă presentată la ordine 
a urmată restaurarea comitetului Des
părțământului pe restulă de 2 ani din 
periodulă viitoră.

In comitetă se propună și aclameză 
d-nii: Basiliu Rață, vicară, ca directoră; 
er Dr. Ștefană Popă, 1. Turcu, N. Cos- 
gărea, Iuliu Dană, Ioană Florea și Dr. 
Andreiu Micu, ca membri în comitetă.

Urmeză cetirea disertațiuniloru in
sinuate.

D-lă I. Turcu, protonot. comit., ce- 
tesce disertațiunea sa: „Monografia co
munei ZârnescI și a evenimenteloră în
tâmplate aci din celă mai vechi trecută 
ală ei, îmbinândă tradițiunea poporului 
cu adevărulă istorică. Lucrarea sa a 
fostă ascultată cu cea mai mare plăcere 
și aplaudată. Pentru însemnătatea is
torică, ce o are, n’ar strica nici tipărirea 
ei în broșură, ceea ce credemă, că se va 
și face.

S’a cetită apoi disertațiunea: „Edu- 
cațiunea în familiă și șcâlă44, de învăță- 
torulă Pană din ZerneștI, carea încă a 
fostă bine succesă.

După acesta a declamată tînărulă
O. Mânzată poesia „Furia poetului, carea 
de asemenea a plăcută publicului.

In fine a cetită o altă disertațiune 
Georgiu Dobrină despre „Bibliotecile 
poporale44, arătându modalitatea, cum 
s’ar pute înființa acelea mai cu succesă. 
Acestă lucrare încă a fostă forte instruc
tivă și aplaudată.

Cu acestea s’a terminată partea ofi
cială a adunărei, care de asemenea a 
fostă închisă prin o vorbire însuflețitore 
din partea Rvd. d-nă vicară Basiiiu 
Rață, mulțumindă inteligenței din Zer
neștI pentru interesulu arătată cu acestă 
ocasiune față cu scopurile „Associațiunei44 
și pentru buna primire și ospitalitate; 
de asemenea mulțumi și ospețiloră pre- 
sențl.

Publiculă a eruptă în strigări fre
netice de „să trăiescă!44

La acestea a răspunsă d-lă adv. 
Garoiu, mulțumindă pentru ondrea fă
cută prin ținerea adunărei despărțămân
tului în acestă comună.

Incheindu-se adunarea, a urmată 
banchetulă, unde s’au rostită mai multe 
toaste. Rvd. d-nă vicară a toastată pen
tru sănătatea și fericita prosperare a 
înaltei case domnităre, d-lă protonotară 
Turcu pentru comitetulă centrală ală 
„Associațiunei44 și în specială pentru 
președintele lui; d-lă fisică comitatensă 
Ștefană Popă, pentru comuna ZerneștI, 
arătândă între altele meritele, ce le are
P. S. Sa episcopulă Mețiană pentru a- 
cestă comună. S’au mai rostită și alte 
toaste, cari încă au fostă ascultate cu 
interesă.

In decursulă banchetului s’a răs
pândită vestea, că sosesce și corulă me

tropolitanii din Iași, constătătoră din 35 
persone, care a concertată și în Brașovă 
sub conducerea d-lui G. Musicescu. Tot
odată s’a anunțată, că corulă va cânta 
și la „inserată44 (vecernie), er săra va da 
și aci ună concertă.

Sosindă corulă, totă publioulă s’a 
dusă la biserică, unde s’a produsă acestă 
coră într’ună modă admirabilă, înălțândă 
prin melodiile cele armoniose sublimi
tatea cultului divină.

La 8 ore săra s’a începută apoicon- 
certulă, dată totă de acelă coră.

Eseoutarea programei a eșită și aci 
peste totă așteptarea, fiindă publiculă în
cântată de frumosele arii esecutate cu 
cea mai mare artă musicală. Cele mai 
multe la cererea publicului au trebuită 
să se repeteze.

Cu deosebire a plăcută publicului 
cântarea doineloră poporale, din cari 
s’a văcjută. că d-lă Musicescu este ună 
adevărată artistă în musică și ună forte 
dibaciu și capabilă dirigentă de coră. 
Onbre d-sale!

După concertă a urmată petrecerea 
cu jocă, oare a durată pănă cătră diuă, 
petrecându-șl tinerimea forte bine.

Iu pausă s’au esecutată jocurile is
torice: „Călușerulă44 și „Bătuta44, de 12 
tineri conduși de ună vătavu, cari de 
asemenea multă au plăcută publicului.

A doua cji ne-amă despărțită cu 
toții, ducândă cu noi impresiile celea mai 
plăcute. Buna primire și ospitalitate, cu 
care amă fostă întâmpinați din partea 
bravei inteligențe din comuna ZerneștI 
va rămâne o plăcută suvenire în inimile 
nostre.

Pentru acesta primescă mulțumitele 
nostre și pe acestă cale. Dea Dumnedeu 
ca tote adunările despărțămintelor „Asso- ’ 
ciațiunei44 nâstre să fiă încoronate de 
asemenea succese morale și materiale, 
oă atunci înaintarea nostră culturală și 
materială va fi pe deplină asigurată!

Georcionti.

Corespondența „Gaz. Trans. “

Din comitatulil Huniedorei, Iulie 1890.
Punerea în lucrare mai estensivă a 

mineloră seu a băiloră din comitatulă 
Huniadorei de cătră câte-va societăți, 
străine, a avută urmări îmbucurătâre 
asupra stării materiale a locuitoriloră 
din ținuturile așa numite bogate din 
acestă comitată.

Cu încetarea modului primitivă de es- 
ploatare de pănă acum, și cu introducerea 
unelteloră technice mai nouă s’a ușurată 
de-o parte încordarea lucrătoriloră, de 
altă parte s’a dovedită, că întreprin
derea este mai rentabilă atâtă pentru 
proprietari, câtă și pentru populațiunea 
economică.

Transportulă de materială trebuin- 
ciosă, lucrulă cu pălmile, apoi în spe-

Petrecură vre-o patru săptămâni în 
orașulă Basono, fiindă ocupați cu ins
trucțiunea armeloră. Cumcă Eufemia 
când împușca cu carabina închidea ochii, 
nu mai încape îndoială; der în curândă 
devenindă mai inimosă, împușca totă 
atâtă de bine, ca ori care soldată. Atâtă 
e însă sigură, că atunci, când împușca 
nu’șl pârjoliai mustățile; cameradii ei 
cjiceau, că mai nainte de a pleca în răs- 
boiu, tatălă Pantaleone îi răsese mus
tățile.

Eufemia afla, că Emidio-Castell- 
Viscardo servesce totă în același regi- 
mentă cu densa. Cum a ajunsă ea la 
vestea acesta, și care a fostă, motivulă 
pentru care a plecată în răsboiu, — 
suntă două întrebări, cari le voiu lasă 
fără răspunsă.

Voltigeurii înaintau mereu și se lup
tau în companii singuratice, seu erau 
alăturați când la o trupă, când la alta, 
și abia după luptă se uniau erășl. Cu 
ună cuvântă, nu prea aflau vești unii 
despre alții, pentru-că în armata lui Na
poleon nu erau la modă coresponden
țele în scrisă. Se lățise vestea, că com

pania vicentină întrase deja de multă în 
Tirolă și că fusese de vre-o câte-va ori 
în focă. Eufemia aucjendă lucrurile a- 
cestea îșl lăsă capulă tristă pe peptă. 
In fine căpătă și compania ei porunca 
să mergă înainte.

Voltigeuriloră le trecu totă veselia 
când ajunseră pe înălțimea șanțului Ca
vallo și aruncară o privire de adio a- 
supra Italiei. Fiă-care se întreba, că ore 
nu’șl ia adio pentru tot-deuna dela iu
bita sa patriă, dela pădurile de măs
lină, dela viile îmbelșugate, dela vecl- 
niculă ceră albastru ; căci răsboiulă, 
în care plecau, era celă mai crân
cenă din câte au fostă pănă acum. Nu 
se lupta armată cu armată, ci po- 
poră cu poporă, pentru a ucide și a fi 
ucisă.

Când colonele trecură în tăcere prin 
trecătorile strimte ale munțiloră, prin 
tainicele păduri be bradă, atunci înce
pură a pocni împușcături din văgăuni, 
stâncile îșl scuturau fruntea loră ple
șuvă și sdrobiau pe aceia, pe cari îi cru
țase glonțulă. Clopotele, ală căroră 
sunetă se râspândia prin câmpii, nu 

însoțiau pe evlavioșl la biserică, ci a- 
ceștia spăriațl îșl luau femeile și copiii 
loră, și după ce dedeau focă caseloră 
se retrăgiau în munți.

Se deschise lupta la muntele Isel 
în 13 Augustă. Muntenii învinseră, însă 
golurile dintre șirurile armatei franceze 
fură umplute cu soldații, cari veniau 
din tote părțile. Furia răsboinică a nă- 
vălitoriloră crescea cu desperarea Tiro- 
leziloră.

Ună despărțământă de armată fran- 
cesă se pregătia în răsăritulă sorelui să 
părăsescă bivuaculă și să înainteze pe 
șoseua, care ducea la Innsbruk. Coman- 
dantulu..concentrase tote despărțămintele 
și reservele — cari rătăceau de colo 
pănă colo — în fine peste ndpte sosiră 
tote. Focurile încetară cu încetulă; încă 
nu se deduse semnulă de plecare; sol
dații rătăciau dela ună steagă la al- 
tulă, ca să’șl caute compatrioții, să se 
salute, er alții curățiau la lumina slabă 
a focuriloră puscile loră de rouă din 
noptea trecută. Intre cei venițl se afla 
și Emidio. Eufemia aflase acesta. Cu 
inima sfâcnindă petrecea ea în com

pania ei, era imposibilă să vedă pe iu- 
bitulă ei, acum când dorința ei secretă 
și ardătore ’i se împlini, acum doria să 
fiă forte departe de dânsulă. Cum să 
dea ochi cu elă, care n’avea ideă de în
treprinderea ei îndrăsneță ? Ce părere 
’șl va face despre dânsa? Respiră mai 
liberă, când bătaia dobeloră și suflarea 
trâmbițeloră chemară sub stegurl pe sol
dații înprăsciațl și colona 'se puse în miș
care.

Era o dimineță posomorită din Sep- 
temvre. Din văgăunile stânciloră și din 
desimea păduriloră de bradă se înălțau 
grăse colone de fumă cătră ceriu, norii 
alergau pe ceră și câte ună pișcă aco
perită de zăpadă ’șl înălță creștetulă 
■argintiu printre încrețiturile negurei. 
Vântulă vîjăia printre copaci din pădure 
și lângă marginea drumului curgea sgo- 
motosă ună părău umflată de plâiă. Tru
pele înaintau în tăcere, apoi stătură în 
locă, pănă la reîntorcerea spioniloră tri
miși, ca să recunoscă pădurile și drumu
rile, după aceste plecară erășl cu mare 
precauțiune și intrară într’o vale încun- 
jurată cu stânci țepișe și lunguratice, 
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cială istețimea Românimei muntose din 
aceste ținuturi în băieșită, a contribuită 
multă la potențarea esploatării și stării 
materiali a biețiloră RomânașI, ajunși în 
unele ținuturi la o miseriă vădită din 
lipsa de angagiamente la lucru. Negă- 
sindu-se capitaliști și persone, cari să 
ia asupră-șl astfeliu de întreprinderi mai 
mari, bogatulă materială și lucrătorii stă
teau nefolosiți.

Astfelă erau stările cu puțini ani 
mai înainte chiar și în comuna Hondolă.

Tractarea blândă și cuviinciosă, și 
interesarea binevoitore din partea pro- 
prietariloră și dirigențiloră de mine a 
ajutată multă la îmbunătățirea acestoră 
stări de lucruri, la ce fără îndoelă a con
tribuită în modă însemnată și zelulă pre- 
oțimei, învățătoriloră și cărturariloră ro
mâni din aceste ținuturi.

Adl starea locuitoriloră acestoră ți
nuturi, și în specială a locuitoriloră co
munei Hondolă este cu totulă alta: o- 
grădile loră suntă într’o ordine econo
mică esemplară, casele curate și frumosă 
văruite, poporulă de rândă bine îmbră
cată și bine nutrită.

Inaintândă în cele materiale au îna
intată totă-odată și în cele morale; cea 
mai frumâsă dovadă despre acesta este 
cercetarea regulată a școleloră și a sfin- 
teloră biserici, ivirea mai rară a păcă- 
toșieloră și blăstămățiiloră, apoi viulă 
interesă și față de afacerile speciale ro
mâne .

Exemplele atragă, dice o vecliiă di- 
cală latinescă. Zelulă desfășurată, apoi 
succesulă îmbucurătoră dobândită cu 
ocasiunea adunăriloră generali ale Des
părțământului VI. ală „Associațiunei“, 
ținute în Dobra, la Deva și la Hunedora, 
nu a rămasă neimitată.

Hondolenii din îndemnulă loră pro
priu vină acum și învită adunarea ge
nerală a Despărțământului VI, întrecân- 
du-se cu Săcărâmbenii întru a întîmpina 
pe dspețl câtă mai pomposă.

Pentru a se adeveri, că suntă la 
înălțimea chiămărei și că înțelegă ce va 
să dică astfeliu de întruniri de mare în
semnătate, și-au alesă ună comitetă aran- 
giatoră din fruntașii comunali, au stabi
lită o programă minunată, și se gătescă 
să facă o primire, prin care au să do- 
vedescă mai pe susă de tote, că cu con
ducători vrednici și zeloși, Românașulă 
te pune în uimire în ceea ce privesce 
vitalitatea și istețimea sa.

Precum îmi împărtăși ună amică și 
totă-odată membru în comitetulă aran- 
giatoră, programulă s’a statorită în ur- 
mătorulă modă :

In 10 Augustă st. n., dimineța dela 
7—8, ore poporulă va fi întrunită în s. 
biserică la utreniă, după a căreia termi
nare poporulă va eși pănă la „Bolovanău, 
insemnulă hotarului comunei Hondolă, 
pentru a întimpioa cu musica pe ospeții

care se aflau împrășciate pe lângă marginea 
părăuluiși erau cu totulă părăsite de lo
cuitori. Deodată începură să pocnescă 
puscile de pe muchia stânciloră.

Din tote părțile isbiau glonțele în 
colona desă a armatei. Printre stânci 
apăreau figuri singuratice, vânători în- 
drăsnețl, cu pălării vertjl împodobite 
cu pene, țintindă, nimerindă și apoi 
dispărândă fără urme. G-lonțele France- 
siloră isbiau numai păreții stânciloră, cari 
apărau pe Tirolezi; ei vedeau peirea loră, 
fără a’șl pute răsbuna, fără apărare — 
rândurile loră începură a șovăi. Atunci 
generalulă francesă porunci tuturoră 
companiiloră de voltigeurl să facă ună 
atacă asupra înălțimiloră, să se urce pe 
stâncile prăpăstiose și să alunge pe ini
mică din ascundătdrea sa. Acestă ordină 
era o mârte sigură. Eufemia se afla în 
șirurile dintâiu ale tiralioriloră.

Cu ună puternică strigătă de „Vive 
l’empereuru se aruncară vitejii asupra 
stânciloră, se urcară pe ele dâr loviți 
de glonțe și sdrobițl de bolovani cădeau 
în prăpastiă. Alte rânduri prdspete se 
.aruncară cu curajă în brațele morței, în

ce voră sosi. De aci, după bineventare, 
va urma reîntorcerea totă cu musica, 
pănă în pieță, și apoi încuartirarea.

La 10 ore asistarea tuturoră la ser- 
vițiulă divină, după care va urma des
chiderea și ținerea adunărei generale a 
Desp. VI., er după încheierea ședinței 
va urma banchetulă, și în fine, după 
ridicarea mesei, o preumblare la băile 
din „Coronda“.

Sera la 8 ore începutulă balului fi
lantropică.

Ună programă, care pote îndestuli 
orl-ce pretensiune, și care dovedesce ună 
simță de ordine bine desvoltată, care și 
altcum este înăscută Românului.

Frumseța ținutului Hondolului, apoi 
variațiunea mașineriiloră celoră mai nouă 
și mai perfecte, de dimensiuni mari, cu 
care suntă provădute minele Hondolene 
și din „Corondi“, încă voră fi atrăgă- 
tore .

Tote acestea, precum și apropiarea 
imediată a vre-o câteva orașe și co
mune mai mari, mai vîrtosă însă intere
sarea inteligenței române din împreju
rime mă îndreptățesce a-le profeți bra- 
viloră Hondoleni ună succesă bună.

Zelulă și ostenelile Hondoleniloră 
întru adevără merită laudă și o aprețiare 
căldurosă ; apoi intențiunea măreță și 
scopulă fericită alu acestei întruniri 
nu-lu potă de ajunsă recomanda Româ
nimei din acelă ținută, din mai multe 

[ puncte de vedere ușoru de înțelesă.
La revedere braviloră Hondoleni! 

CăletorulO.

De pe valea Almașului, Iulie 1890.
Ori câtă m’ar încânta arta străinului, 

totă mai mare bucuriă simtă în inima 
mea atunci, când privescă o lucrare de 
artă românescă, chiar și decă aceea n’ar 
fi nu sciu ce capă de operă, deorece 
sciu, că numai o artă românescă pote 
să contribue la înaintarea oulturei nâstre 
naționale.

Din ăstă punctă de vedere dică, 
am simțită o viuă bucuriă îu inima mea, 
când, cu ocasiunea unei călătorii, ce 
o făcusem de curând prin frumosa comună 
românâscă Dragă de pe valea Almașului, 
am putută să admiră minunatele lucrări 
de mână ale măestrului artistă de acolo, 
d-lă Ioană Mezei Câmpeanu.

Intrândă în curtea lui, mai întâi te 
surprinde grădina cea frumosă a acestui 
măestru, care grădină este aranjată așa 
de frumosă încâtă trebue să mulțumescă 
pe deplină chiar și cele mai gingașe 
gusturi. Aici am văcjută o mulțime de 
anticitățl (lucruri din vechime) prețidse, 
cari merită atențiunea archeologiloră 
noștri și dintre cari unele suntă de 
prin secolulă ală 13-lea, scose fiindă de 
prin cetățile romane, ce au esistată odi- 
nioră pe acolo, der dela care forte pu
ține urme mai avemă.
J

fruntea loră ună oficeră tînără și fru
mosă — era Emidio. Eufemia ’lă recu
noscu, îlă vădu în acelă momentă cum 
îșl pune mâna la peptă, fiindă lovită de 
ună glonță și apoi clătinându-se cădu. 
Ea arunca în grabă pușca, se repedi cu 
ună strigătă de durere prin ploia de 
glonțe asupra amicului ei, ’lă ridica 
dela pământă și’l scose din foculă luptei. 
Ună glonță o ajunse atingându-i brațulă, 
ea însă nu părăsi pe iubitulă ei, pănă 
când nu ajunse la ai săi și aci îuge- 
nunchiâ — apoi puterile o părăsiră și 
leșina. *

* *

După trei luni dela scena petrecută, 
într’o dimineță frumosă de veră întregă 
orașulă Padua era în mișcare; cu toții 
se îngrămădiau pe piața cea mare dina
intea Sf. Antoniu. Curiositatea Padua- 
niloră în casulă acesta era de scusată, 
fiindcă căsătoria unui locotentă cu ună 
simplu soldată Voltigeur era de bună 
sâmă o întâmplare, care rară se găsesce 
în istoria răsboeloră. Loootenentulă nu 
era altulă, decâtă Emidio, oare se vin
decase de ranele sale, și soldatulă-miresă

In atelierulă seu lucrătorea acestui bun 
măestru am vădută lucruri făcute de mâna 
lui cu o măestriă așa de mare, încâtă 
m’au pusă într’o desăvîrșită uimire. Acestă 
artistă română scie să imiteze lucrurile 
naturei cu o dibăciă neobicinuită. Am 
vădută la elă două dulapuri cioplite cu 
atâta măestriă, încâtă rari artiști s’ară 
pute găsi, cari să potă face lucruri mai 
minunate ca acestea. Tote sculpturile 
suntă în stilă romană, lucrate cu deose
bită fineță.

După t6te acestea vă puteți închi
pui, ce mare mi-a fostă mirarea, când 
am aflată, că măestrulă despre care vor- 
bescă, deși cunosce vre-o patru limbi, nu 
scie însă nici să cetescă. Ml-a mărturisită, 
că elă înainte de asta cu 18 ani nu avea nici 
ideiă despre aceea, că Românii încă sciu 
carte, causa acestei nesciințe a fostă 
împrejurarea, că a crescută la curtea unui 
conte maghiară, unde nu a venită de 
locă în atingere cu Românii. Acum însă, 
de când s’a aședată în acestă comună, 
așa este de credinciosă și așa multă ține 
la nația lui românescă, încâtă mai la 
tote reuniunile românescl de cultură și 
ori unde e vorba de vre-ună scopă fi
lantropică românescă, elă, pe câtă îi per
mită modestele puteri, nu întârch i a 
alerga întru ajutoră.

După cum ml-a istorisită bunulă și 
vredniculă preotă de acolo, d-lă Câm
peanu s’ar pute numi ună adevărată 
părinte ală săraciloră, căci d-sa portă 

! o grijă deosebită de pruncii săraci dela 
șcâla română gr. cat. din Dragă, dân- 
du-le cărți, îmbrăcăminte și altele, ba 
s’a oferită a primi în atelierulă d-sale 
pe unulă seu doi prunci, cari ară dori 
a învăța acestă măestriă.>

Totă d-lă preotă ml-a împărtășită 
și aceea, că d-lă Câmpeanu ar fi decisă 
a face o fundațiune, din carea să fiă 
ajutorați toți pruncii săraci dela șcâla 
confesională din acea comună, și toc
mai prețulă tuturoră lucrăriloră sale de 
valâre, ce se află de vân4are, voesce 
a-lă destina spre acestă scopă, care ar 
sui la suma de 500—600 fl.

Recomandă deci pre acestă zelosă 
măiestru atențiunei On. publică română, 
căci dela părăsirea curței domnescl, cei 
de altă limbă forte puțină îlă spriji- 
nescă; să-lă sprijinimă celă puțină noi, 
pentru ca să-și potă duce în deplinire 
nobilele lui dorințe. Munteanuliî.

Ins ciirxțar e.
Direcțiunea institutului de credită și 

economii „Someșanau, societate pe acțiuni 
in Deeșiu, prin acesta aduce la cunos- 
cința on. publică, că firma numitului 
institută prin decisulă tribunalului reg. 
din Deeșă sub nr. 3989—1890 s’a înre
gistrată; er activitatea șl-o va începe in 
10 Augustă a. c. st. n.

era frumosa flore din Brenta. Leșinulă 
acela îi tradâ sexulă și cu mare cinste 
îi dădură concediu pentru totă-deuna. 
Acum părea fericită la brațulă iubitului 
ei mire, cu corona de argintă pe capă, 
printre mulțimea cea desă care striga 
„Evviva“. Părinții Vincente și Pantale- 
one urmau brață la brață, sângele ero
ică ală fetei împăcase cele trei pisici 
sălbatice din însemnele familiei de Cas- 
tell-Viscardo.

Eufemia părăsi în curând Padua, 
pentru ca să urmeze pe Emidio în patria 
lui. Amintirea loră însă rămânea adâncă 
săpată în inima Paduaniloră și după pă
rerea mea ar merita părechia acesta 
fericită o statuă pe Prato della văile, totă 
așa de bine ca și Antonio, Titu Liviu, 
și decâtă orl-care dintre cei 80 de omeni 
iluștri. Deocamdată însă nu au pretensiune 
la acestă ondre, ci dorescă numai ca căsă
toria loră să dureze multă vreme în pace 
și bucuriă !

Iuuiu, 1890.
Trad, de Ucu Paolo.

Institutulă „ Someșanau cu reședința 
în Deeșiu (comitatulă Solnocă-Dobâca) 
s’a înființată pe timpă de 90 ani, cu 
capitală socială de 50.000 fl. v. a. pla
sată în 500 acțiuni la nume â 100 fl. 
și va efeptui următorele operațiuni: 
primesce depuneri spre fructificare; escomp- 
tfcă și reescompteză cambii; dă și răscum
pără împrumuturi hipotecare; împrumută 
pe obligațiuni pe lângă garanți; dă avan
suri pe hârtii de val ore, pe bani și giu
vaere'de aură și argintă" cumperă, vinde 
și lombar deză părți de valore; cumpără și 
vinde imobile; primesce doposite pe lângă 
o tacsă de îngrijire și manipulare stato- 
rindă din partea direcțiunei. (§ 14 din 
statute).

Institutulă se va nisui a întreprinde 
acestea operațiuni cu cea mai mare prom- 
titudine și înlesnire. După depuneri va 
solvi la finea anului de gestiune, seu la 
ridicarea sumeloră depuse 5°/0 după 
sume mai mari și depuse pe timpă mai 
lungă de trei ani va solvi și pănă la 
6°/0; âr după sumele împrumutate va 
incassa interese de 8°/0.

Tot-odată domnii acționari suntă ru
gați, ca pănă în 31 Augustă a. c. st. n. 
— conformă §-lui 7 din statute — să 
bine voiască a plăti rata a III de 20°/w 
după acțiunile subscrise.

Deeșiu, la 31 Iuliu 1890 st. n.
Ioana Welle Dr. Teodorii Mihali

prot. și v.-președ. alu adv. și direct, esecutivu 
direc. „Someșanei“.

Sibiiu, 18 (30) Iulie 1890.
Domnule Bedactoră!

Subsemnatulă recunoscătoră onora- 
țiloră cetățeni din Brașovă, diareloră: 
„ Gazeta Transilvaniei1*,  „Kronstădter-Zei- 
tungil, ,,Brassed, Onor, epitropii a bise
ricii Sf. Nicolae din Brașovă, precum și 
onor, cetățeni din comuna Ztrnesci pen
tru buna voință și frățesca dragoste cu 
care a fostă primită corulă Metropoli
tană din Iași, pe care’lă conducă, viu 
prin acesta a vă ruga să bine-voițl a le 
comunica prin onor. D-vostră foiă „Ga- 
zeta Transilvaniei recunoscința ndstră, 
și că noi ducemă cele mai plăcute suve
nir! despre trecerea nostră prin orașulă 
Brașovă și comuna Zernescl.

In specială cu recuuoscință mulță- 
mescă onor, familii: D-lă advocată Len- 
geru, Onor, părinte Voina, domnei Mi- 
hălțianu, d-lu Navrea G-., Navrea N., 
Fara P., Bobancu St., Olteanu Cr., Uoe- 
nescu G., Oăpățină D., Prișcu I., But- 
naru Z., Birea și Zănescu pentru bine- 
voitorulă și prea grațiosulă concursă, ce 
mi l’au dată, luând ă în cuartiră persona- 
lulă corului.

Primiți, d-le Redactoră, asigurarea 
prea osebitei mele considerațiuni,

G. Musicescu,
Șefii alu corului Metropolitanii din Iași.

Literatură.
Amiculâ Familiei, diaru beletristică 

și enciclopedică literară, cu ilustrațiunl. 
Apare în Gherla de 2-ori pe lună și costă 
pe ană 4 fl. (10 franci). Proprietară, Re
dactor ă și Editoră; N. F. Negruțiu. — 
Nr. 45 dela 1 Augustă conține: Din 
scrierile inedite ale lui Simeonu Băr- 
nuțtl; Greșindă învățămă (novelă) de V. 
R. Buticesou ; Iubirea cea din urmă (no
velă); Din vieța de Bucuresci, de A. C. 
Șoră; Diverse; Glume (cu ilustrațiunl). 
In textă se află și ilustrațiunea: Jerusa- 
limulă pe timpulu lui Christosă.

TELEGRAMELE WGAZ.TEANS.“ 
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

San-Salvador, 2 Augustu. G-e- 
neralulu Biv ?.s primi ordină se se 
’ntdrcă din Honduras, der severși 
trădare, căci în locu de a merge 
la graniță, veni înderătu în capi
tală fără veste cu 2000 omeni, 
atacă casarmele de artileriă și le 
ocupă după o luptă înverșunată. 
Mai multe case au fostu devastate. 
Panica era generală. Intr’aceea 
alergă înderătfi generalulă Ezeta 
cu 2000 6menl și bătu pe Rivas. 
Liniștea e restabilită.
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Newyork, 2 Augusta. Arșița cea 
neobicinuită, ce e acum aci, a pri
cinuită mai multe cașuri de mdrte.

Trient, 2 Augustă. In Cles, din 
Tirolulu de suda, au isbucnitu tur- 
burărl în urma oprirei ridicărei 
unei table comemorative pentru 
Bertolfi. Cinci cetățeni au fostă 
arestați.

Berlinu, 2 Augusta. Tăte frac
țiunile socialiste au fostu invitate 
în scrisă la o adunare în Halle și 
ținu unu limbagiu sigură de vic
tori ă .

Wilhelmshafen, 2 Augustă. Im- 
păratulă germano a plecată 
Ostende.

Constantinopolii, 2 Augusta. 
Aleea au murită de coleră la
Iulie 71, în 30 Iulie 84 dmeni. 
Guvernulă a luatu măsuri de ca
rantină în contra peregriniloru, 
cari se reîntorc a.

la

29

Necrolos'u. lereiniă I. Verzea, 
parochft gr. or. la bis. S. S. Arch, din 
Satulungft, președinte alft comitetului 
parochialft, asesorii ală scaunului proto- 
presbiteralft. membru ordinară alft „A.sso- 
ciațiunei Transilvane" etc., în urma unoră 
scurte suferințe, împărtășită fiindă cu 
Sft. Taine, a încetată din vieță astădl 
la 20 Iulie (1 Augustft) 1890 orele 53/4 
p. m. în etate de 61 aul. Despre acestă 
durerosă și ireparabilă perdere se încu- 
nosciințeză tftte rudeniile și amicii răpo
satului. Rămășițele pămentescl ale scum
pului decedată se vorft ridica din locuința 
sa Duminecă la 22 Iulie (3 Augustft) orele 
3 p. m. și se vorft depune spre odihnă 
eternă în cimiterulft bisericei gr. or. din 
Satulungft, S. S. Archaugell. Satulungu, 
20 Iulie (1 Augustă) 1890.

Carolina Verzea n. Gher manii, soțiă. 
Valeria, Titu, Emilu și Eugenii, fii. Elena, 
fiică. Nicolae Munteanu, ginere. Silviu 
Munteanu, nepotft.

*
M e la n i a Perșinariu, după 

ună morbft îndelungata , a încetată 
din vieță în 19 (31) Iulie la 9 ore di- 
mineța împărtășită fiindă cu Sfintele 
Taine. Despre acestă ireparabilă pier
dere încunosciințămă adencă mâhniți pe 
tote rudeniile, amicii și cunoscuții ră
posatei. Rămășițele pămentescl ale ne
uitatei defuncte se vorft aședa la locuia 
de odihnă Sâmbătă în 21 Iulie (2 Au
gustă) la ora 3 p. m., în cimiteriulă bi
sericei Sf. Adormiri diuBrașovulft-vechiu.

BrașovO, 19 (31) Iulie 1890.
George Perșinariu, parochft, tată. Su- 

sana Perșinariu născ. Scurtu, mamă. Va
leria, Aurelu, Cornelii, frați. Elena V. 
Lazar u născ. Perșinariu, Eugenia V. Saftu 
n. Perșinariu, surori. Vasilie M. Lasăru, 
inginerft-șefft, Er. V. Eaftu, directorii 
gimn., cumnațl.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Caracterul^.* *)

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 159
- ld „Gaz. Trans.u din anulă curentă.

I. Formarea caracterului.
3. Influința cărțiloru și a opere- 

loru de artă.

Plutarchă a justificată proce- 
derea cțicendă, că n’a voită se 
scrie istoriă, ci viețile bărbați- 
loru mari.

Lucruri la părere neînsemnate 
spună în biografiă și istoriă adese-ori 
multuși căușele mici au mari efecte. 
Pascal a observată, că decă na- 
sulu Cleopatrei ar fi fostu mai 
scurtă, pote că tbtă lumea ar ave 
ac|I o altă înfățișare. Fără dra- 
gostile lui Pipinu celă grasă Arabii 
ar fi cuprinsă pote tbtă Europa; 
căci unu copilă de flori alu lui 
Pipin, Carol Martell a fostă acela, 
care a bătută pe Arabi la Tours 
și i-a gonită din Francia,

Cum-că Walter Scott (renumi- 
tulă romanțieră englesă) sărindă

i

ca copilă prin odaia șl-a scrîntită 
piciorulă, pare a fi o întâmplare 
forte neînsemnată; der operele 
sale lrumdse ca „Ivanhoe" și al
tele suntu a se mulțămi acestei 
întâmplări. Când fiiulă lui a voită 1 
se intre în armată, scrise Scott 
cătră Sonthey: N’am nici ună | suntu aceia, cari să ne istorisescă 
dreptă de a împedeca pe fiiulă j francă, cum au sciută îmblăniți 
meu a’șl alege o carieră pe care 1 ceea ce e animalică într’enșii. 
mi-ași fi ales’o și eu, decă nu eram! O descriere a vieței proprie de 
șchiopă. — Așaderă, decă nu și-ar ar fi încă-odată așa de fidelă, fi- 
fi scrîntită piciorulă Scott ar fi 
luată parte la vr’ună resboiu și 
s’arfi întorsă cu decorații pe pieptă; 
der noi forte probabilă n’am pute 
ceti ac|I operele sale care i-a fă-

In J cută numele nemuritoră și au câș
tigată țării sale atâta gloriă. Și 
Talleyrand fu împedecată de ; 
întraîn armată pentru-că era șchiop; 
der pentru aceea elă deveni prin' 
talentulă seu și prin învățătura 
diligentă și zeldsă unulă din cei 
mai mari bărbați de stată ai tim
pului seu.

Piciorulă diformă, botocănosă, 
alu lui Byron a contribuită multă 1 
la aceea, ca acesta se devină po- i 
etă mare. Decă acestă diformi- I de caracteră, precum și de parti- 
tate nu l’ar fi amărîtă, pbte nu cularitățl, 
ar fi scrisu ună singură rândă și ; Vole, der cari facă lumină asupra 
ar fi devenită celă mai aristocra
tică perde veră ală timpului seu. I 
Der piciorulă seu botocănosă i a 
stârnită ambițiunea în mare gradă, 
și l’a avisată la sine însuși — er 
resultatulă îlă cunoscemă.

Asemenea avemă se mulță-' 
mimă pâte ghebei lui Scarron, că 
a scrisă versurile sale batjocuri- 
tore și nedecente, și satirele lui 
Pope avemă se le mulțămimă îm
prejurării, că avea o ghiabă duplă 
și înainte și în spinare. Ceea cea 
4isă Bacon despre desfigurare, este 
în cea mai mare parte adevărată: 
Celă ce are pe corpă o desfigurare, 
care produce dispreță, acela sâmte 
tocmai prin acesta o continuă stîr- 
nire, de a se scutura de acestă 
dispreță; de aceea toți schilo4ii 
suntă deosebită de curagioșl.

In biografiă trebue să se schimbe 
lumina și umbra ca și pe o iconă. 
Fidelă trebue să fiă icona, fiă de- 
pinsă ori scrisă. Scott 4’ce: O 
biografiă, totă ce este mai intere
santă, perde pentru mine orl-ce 
farmecă, decă lumina și umbra 
nu suntu împărțite cum se cade. 
C’unu simplu panegirică nu mă 
potă împăca.

Iohnson 4i°ea cu dreptă : Celă 
ce voiesce să descrie vieța unui 
bărbată, trebue se amintescă și | 
particularitățile sale, chiar și gre-1 
șelele sale, pentru-că aceste îlă ca-; 
racteriseză cu deosebire. |

Soiri mai esacte, bune ori rele, 
putemu primi mai bine dela cu- 
noscuțl, der aceste nu potă fi pu
blicate totdeuna. din causa celoră 
cari trăiescă încă; și decă a so
sită timpulă nu mai scimă nimică. 
Din acestă causă rudele și amicii 
apropiați ai bărbațiloră mari arare
ori potă da o iconă fidelă a loră, 
și încă și mai puțină putemă pre
tinde o astfelă de icdnA dela băr
bații mari înșiși, ori-câtă de atră- 
gătdre ar fi auto-biografia; căci ni
meni nu va spune totu, ce scie 
despre sine.

Sântulă Augustină a făcută o 
rară escepțiune; și elă numai pen
tru aceea a descrisă îd „mărturi
sirile" sale așa de pe față egois- 
mulă, vițiositatea și înclinarea sa 
spre minciuni, spre a pute lăuda 
cu atâtă mai multă grația lui 
Dumne4eu, care l’a alesă pe elă 
dintre cei „rătăciți" și l’a făcută 
sfântă, spre a o pute înălța chiar 
față cu massa celoră rătăciți și 
că4uțl-

Ună proverbă 4ice: Decă cuiva

!

<

i-ar fi scrise greșelele pe frunte, 
elă ar trebui, de ar fi chiar omulă 
celă mai de trebă, să-și tragă că
ciula peste ochi. Voltaire c|i°e: 
Nu esistă nici unulă, care n’ar ave 
în sine ceva de desprețuitu, ceva 
dela fierele sălbatice. Der puțini

ind-că ne dă totdeuna o parte a 
adevărului, ne pote înfățișa o iconă 
de totu falsă. Pote se se acopere 
greșelele, câte-odată se justifică 
persbna față cu ele — destulă însă 
că omulă nu apare nicî-odată 
cum este, ci numai cum doresce1a i se fiă privită de alții. Scott, Movre, 
Southey, toți au începută se-șl 
descrie propria loră vieță; der au 
trebuită să găsescă, că ori că pro- 
problema este prea grea, ori că e 
prea delicată și au încetată de a 
mai scrie.

Francia este cu deosebire bo
gată de „memorii" de aceste. Ele 
suntu pline de trăsuri de vieță și I

cari s’ar pute numi fri-

Lu
cea
ca-

împregiurăriloră sociale și asupra 
culturei generale a aceloru tim
puri. Memoriile lui St. Simions, 
care ne înfațișeza epoca lui 
dovicu alb XIV, cuprindă 
mai admirabilă descriere de 
ractere.

Pe când mulțl dintre bărbații, 
cari au jucată mare rolă pe tim
pulă loră, suntu acp( uitați, operele 
spiriteloră mari au influințatu și 
influențeză cu atâtă mai multă a- 
supra altora. Spre a dovedi acesta, 
vomu cita operele de predilecțiune 
ale unorîî bărbați însemnați.

Intre poeți Dante a prețuit mai 
alesă pe Virgiliu, care din parte 
’șl si-a fostu luată de modelă pe 
Homeră. Dante erăâl a fostu auto- 
rulă de predilecțiune ală multoru 
poeți mari. Corneile admira pe 
Lucanus, Schiller pe Shakespeare. 
Unulh din cei mai buni arcliierei 
ai Angliei, Iohn Sarp, cjicea: Sha
kespeare și biblia m’au făcută se 
fiu archiepiscopă de York. Goethe 
îsi afla mângăerea în atica lui Spi- 
noga care o prețuia mai pe susă 
de orl-ce opere. Cărțile de predi
lecțiune ale lui Milton au fostă: 
Homer, Euripide și Ovid. Pitt pre
țuia mai alesă operele lui Milton. 
Cartea de predilecțiune alui Barrow 
a fostu Chrisostom (gură de aură), 
er Bossuet, puterniculă predicatoră 
francesă, se nutrea din Homer.

Fridericfi celă mare iubea mai 
alesă operele lui Bayle, Rousseau, 
Voltaire, Rolliu, Fleury, Male- 
branche și pe ale englesului Locke.

Napoleonu celu mare cetia cu 
predilecțiune pe Ossian și suferin
țele lui Werther, der iubea și pe 
Homeră, Virgiliu, Tasso, mai alesă 
pe Miltonă, iubea poveștile, is
toria, matematica, legislațiunea și 
sciințele teologice. Voltaire nu-i 
plăcea, cu atâtă mai multu înse 
recomanda tuturoră se cetescă pe 
Homeru și pe Ossian, cari 4ic©a 
„înalță sufletulu și dau omului o 
mărime uriașă." (Va urma)

'-L'TI-xi -j.
Adună ca mărgăritare vorbele ace

lora, ce personifică sciința și virtutea.
Maesimă turceștii.

îți

Grijesce, ca să fii cu corpulft iubi
torii de ostenelă, er cu sufletnlft iubitorii 
de înțelepciune, ca cu acela să poți îm
plini ce vei afla de bine, er cu acesta 
să prevedl ce-țl este de folosft.

Isocrat.*

Activitatea neîntreruptă și observa- 
țiunea dilnică a vieții tale și a cărări- 
lora dumnecleirei, să fiă parola ta.

Platon.
*

Nu încurca pe nimeni în certele' 
tale private, însă nici tu se nu te ames
teci în certele altora.

Knigge.
$

De voiescl să-ți mergă bine, sâ-țl 
depărtezi urîtulft și tristeța sufletului și 
să fii sănătosft sufletesce și trupesce : 
feresce-te a petrece timpulă în trândăviă 

Burton.

Nu 
ajunsa 
singura

da patru bani unde suntft de' 
doi, seu trei, și unde e unft 
cuvântă, nu întrebuința două.

Ințelep. vieții.

rîvni la mărirea păcătosului, căci
nu

Nu
scii care-i va fi sfîrșitulfl.

Sirax.
îi

Trăesce în nevinovăția, Dumnedeii 
este presents. Lineu.

*
Cei ce ați întrată în legătura sfântă 

a căsătoriei, fiți unulă altuia credincioși 
ca cerulft. Prin credința vostră vâ asi
gurați pentru viitorii consciința contra 
mustrărilor! rodâtore. Dintr’o constanță 
nobilă și adevărată se nasce pe pămentă 
ună paradisă, care e antegustulă fericirei 
de dincolo.

Garibaldi.*
femeia, 
nascețî.

pentru-că din 
Dumnezeu ia 

Cela ce

Respectați 
pântecile ei vă 
semă la tote faptele nostre. 
crede, oă face vre-unft ce ascunsă, este- 
amăgită ; tote suntft văclute.

Coranulu'
$

Nn fii iubitoră de vrajbă în potriva 
omului înzadarft, ca să nu-țl facă ție 
ceva râu. Solomon-

*

Păstrați-vă amicii, der purtați-vă cu 
ei ca și când ar fi să vâ devie inimici, 
er cu inimicii purtați-vâ astfelft, ca și când' 
ar fi sâ vâ devie amici.

Pitacus.

Când îți propui sâ faci ceva, profită 
esemplele trecutului pentru viitorO:de

prin cunoscută poți judeca mai ușorih 
despre necunoscută X.

❖

Ascultați povața lui Plutarchft, care 
vă învață a fi în societate: despre minte” 
cu înțelepciune, despre limbă mai multă 
în tăcere, er despre față apururea cu 
pudore. B.

*
Siliți-vă să plăceți tuturorft; de veți' 

reuși veți găsi o mulțime de plăceri în 
cursulft vieții.

(După „Bibi. Fam.11) Periandr-u.

POVEȚE.
Păstrarea aromei cafelei. Caieua 

prăjită, precum se scie, după unu 
timpii orecare mai îndelungată își 
perde din aroma sa. Pentru ca 
să se înlăture acestă rău, trebue 
adăugată la ună kilogram de cafea, 
îndată după prăjire, două linguri 
de zahară pisată. Acesta încun- 
jurândă îndată caieua absorbe în
șine aroma ei. In modulă acesta 
vomă ave totdeuna o cafea tare 
și escelentă.

Din traista cu minciunile.

Țiganulii la stâna boerului.
Aucjindft Țiganulîî, că la „măsuratuliî 

oilorft" se pote mânca de dulce la stână - 
câtCi te țină piciorele, așteptă și chib- 
zuesce și se duce în adevăriî la „mâsu- 
ratufft oilorft" la stână.

Faraonnlft voinică, și 
bunii de gură, er boerulft, 
de urîtft, începe vorba cu

spătosft, era- 
ca să-i trecă- 
elu:
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Mâi, Țigane, da mâncare-ai tu cașă 
dulce ?

— „Mânca, dâu, cocone."
„Da urdă prospătă ai mânca tu?"
— „Mânca cucâne, alduiască-te!!“ 
„Da jintița place-țl?"
— „Uf, țucu-i gura ji... jintiței, da 

cum să nu-mi placă"
„Da balmcșă?"
— „Cu totă inima, cocone"
„Da după oi îi merge tu măi Țigane?"
— „ Ei cocdne, mai vorbâscă și alții, 

că pe mine mă dore gura!"

Țiganulu gâscaru.
Boeruld Ienache era omti vechili și 

bunii gospodară. Tote daravurile gospo
dăriei erau încredințate la anumițl, și 
fiindcă forte îi erau dragi galițele, puse 
pe unii Țigană să-i pădescă gâscele. 
In fiecare di mergea Țiganulă cu 40 de 
gâsce la păscută pe bălți și dimineța, 
când le scoția din curte, și săra, când 
le mâna acasă, boierulă număra gâscele.

Mirată cioroiulă de treba boerului 
cu numărarea gâsceloră, se pune într’o 
di și tae și frige și mâncă o gâscă.

Sera când sosi acasă, boerulă nu- 
măragâscele și vă4endă, că lipsesce una, îi 
dise cidrei:

Măi Țigane, adl dimineță erau 40, 
er acuma’să numai 39.

— „39 cocone, 39, adevărulă e39." 
„Cum așa, Țigane?"
— „Bine, cocone"
Ce gândesce boerulă, ce nu gândesce’ 

destulă, că voia să-i arate Țiganului 
adevărulă. Chiamă 40 de argațl în curte, 
slobode cele 39 de gâsce și le dice se 
pună fiecare mâna pe câte o gâscă.

Așa s’a făcută, după porunca boe
rului. Unulă însă n’a avută pe ce să 
pună mâna, că erau numai 39 de gâsce.

„VedI, cibră," dise boerulă, „că 
unulă n’a avută de unde să prindă gâscă".

— „Da bine cocone, de ce n’a 
.apucată și elă din cârdă când erau mai 
multe, cum au apucată și ceilalți".

„De ce n'ai liișeit’o ...,?u
Boierulă merge pe moșiă și după elă 

Țiganulă cu merindea: pâne și o gâscă 
■friptă. Mirosulă fripturei îlă scose din 
minți pe ciora. Merse câtă merse și după 
câtăva vreme începe să rodă ună picioră 
din gâscă friptă, fără de-a fi vădută de 
boeră.

Ajungă la ună isvoru. Boierulă avea 
voiă să mănânce și poruncesce deci Țiga
nului, să scâtă gâscă. Vădendă însă că-i 
Jipsesce ună picioră, (Țse cătră cidră :

„Măi, Ruhă, tu ai mâncată piciorulă 
gâscei."

— „Ba nu, cocone!“
„Cum așa, doră gâscă are două 

u

— „Ba nu, cocone."
„Eu ți-oiu arăta, măi Țigane, și vai 

de pielea ta, decă......."
— „Ba nu cocone"
Și se ducă la ună heleștău (Iacă) 

unde sta o gâscă pe mală într’ună picioră. 
Țiganulă inimosă și voiosă dise:

— „VedI, cocone?" 
,,Nu-i așa, Țigane !“ 
Face hîș și sboră gâscă.
„Ecă măi Țigane, că ea are două 

piciore."
— „Ei, da bine cocdne, de ce n’ai 

hîșeit’o și pe cea friptă/'

MULTE SI DE TOTE.5 

care astădi este forte mare. 2) Fetele 
tinere trebuescă ferite de seduceri, seu 
înșelăciuni, er în contra seducătoriloră 
să se aplice cu totă asprimea pedepsele 
legei. 3) Pentru ca copiiloră născuțl din 
pată nelegiuită să li-se potă da crescerea 
și îngrigirea de lipsă, să se arunce o anu
mită dare asupra tineriloră tomnatici, 
pentru-că dela aceștia se tragă cei mai 
mulțl dintre copiii nelegiuițl. 4) După 
nascere, mamele trebuescă ținute sub 
îngrijirea doctoriloră timpă multă mai 
îndelungată, pentru că prin acesta se 
încunjură multe bole, din cari urmeză 
stîrpirea. 5) Timpulă pentru gerviciulă 
militară trebue redusă pe câtă se pote 
mai tare, er tinerii trebue. întăriți prin 
eserciții corporale. 6) Ar trebui să se 
înființeze asilurl pentru mame, seu ună 
felă de spitale, în cari să fiă îngrijite 
mamele sărace ună anumită timpă ațâță 
înainte, câtă și după nascere; prin acesta 
s’ar înpuțina numărosele cașuri de morte 
ivite între copii.

*
Sortea Jidoviloră în Rusia.

Pe Jidovii din Rusia i-a ajunsă dile 
grele. „Times" dă câteva amănunte des
pre noua lege, ce a adus’o guvernulă 
rusescă față cu Jidovii din Rusia. In 
urma acestei legi-ordonanțe Jidoviloră 
nu le este iertată să se stabilescă decâtă 
în anumite orașe mai mari din 16 guver- 
namente. In provinciă și la sate Jidovii 
nu potă să mai locuescă pe viitoră, er 
jidovulă agronomă ori dileru e dată 
afară peste granițe. Voră fi scoși din 
Rusia toți' acei Jidovi, cari locuiescă în 
alte orașe decâtă cele destinate pentru 
ei. Numai dintre jidovii zidari voră fi 
espulsațl ca la 10,000 de familii, er nu
mărulă întregă ală jidoviloră, cari voră 
fi dațl afară din Rusia va întrece cifra 
de 1 milionă.

Ex-regele Milan.
piarulă parisiană „Temps", aducea 

cu totă seriositatea soirea, că fostulă 
rege serbescă Milan, se va căsători cu o 
Americană bogată. — De altă parte 
Exregina Natalia va publica într’ună vo- 
lumu tote actele privitdre la divorțulă 
ei de Milan.

îjî

Unu mire păcălită.
Din Odessa se scrie, că în Kor- 

sunca s’a întâmplată următorulă casu: 
Ună domnă, cu numele Marek Poko- 
recki, întrase în biserică cu d-ra Loso- 
tov cu scopulă ca să se cunune. Pe 
când tocmai îngenunchiară înaintea al
tarului, mirelui îi veni în minte, că șl-a 
uitată acasă portofoliulă cu banii. Iute 
își luâ pălăria și se duse la ună 
vecină ca să împrumute bani. Mirele ză
bovi cevașl mai multă de câtă ar fi tre
buită și din asta causă miresa începu să 
devină îngrijată și să-și perdă răbdarea. 
Observândă acesta, ună tinără din apro
pierea miresei sări repede înaintea ei, 
spuse, că ’lă chiamă Ștefană Palisczuk, 
oă e proprietară de casă și declara, că 
elă bucurosă vre să țină loculă mirelui. 
Miresa se învoi bucurosă, și preotulă, 
care nu observă acestă schimbă, cununa 
pe tinera părechiă. Pe când cununia fu 
gata, etă că sosesce și mirele celă din
tâi. Era însă pre târdiu. Vă4ându acesta, 
că miresa lui s’a cununată cu altulă, își 
luâ pălăria și se’ntdrse cătră casă cu 
sânge rece, ca și cum nu i-ar fi păsată 
de locă.

*
Copiii de adi.

Mai multe fetițe vorbescă despre 
viitorulă loră. Una vrea să se facă ac
triță, alta învățătore, a treia pictoriță.

— Și tu, Marioro, ce vrei să te faci ? 
întrebară ele pe o a patra fetiță.

Maridra se gândesce puțină, apoi 
răspunde forte hotărîtă:

— O văduvă bogată!
*

Unii fenomemi raru.
Din Sevastopolă se scrie, că la 16 

Iulie, 4 ore dup’amedl, temperatura mării 
a scădută deodată dela 21 la 10 grade 

și de atunci temperatura nu s’a ridicată. 
Acestă aparițiune, care se pote esplica 
numai prin o schimbare a direcțiunii cu- 
renteloră submarine, se consideră ca 
presemnăală unui cutremură de pămentă.

*
Colera.

In Spania colera se lățesce mereu. 
Din Madridă se telegrafiază, că după cum 
anunță „Agenția Havas", colera ia di
mensiuni nu numai în provincia Valencia, 
ci chiar și în orașă. Soirile cele mai nouă 
sosite din Valencia spune, că 18 persone 
s’au bolnăvită în «Țilele trecute în Va
lencia. Din Londra se telegrafiază, că 
scirl sosite din Dzseda, spună, că în 
Mecca bântuie colera. Numărulă mor- 
țiloră de epidemiă se urcă pănă la cifra 
de 80. In giurulă orașului Mecca s’a 
trasă cordonă de ostași și nimenea nu 
pote întră seu eși din orașă, fără de a 
nu fi supusă la carantină.

*
Confesiune, oare se închină Satanei.

In Asia mică trăesceo semințiă de omeni 
numită „jezida", a cărei reiigiă este o 
combinațiune din cultulă păgână, judaică 
și mohamedană. Seminția crede în Dum- 
neijeulă binelui și în Dumnedeulă rău
lui. Dumnedeului binelui însă nu se în
chină nicl-odată, fiind-că, dică ei, acesta 
și așa totă îngrijesce de <5menl, îi biue- 
cuventă cu bine. Nu stă așa lucrulă cu 
Satana; lui trebue să te închini și să te 
rogi de elă, ca să te lase în pace, să 
nu-țl facă năcază. Jezidisii der se în
chină cu multă elvlaviă Satanei, ca să’i 
lase în pace, fiind-că suntă ună poporă 
de jăfuitorl și de tâlhării. Se crede, că 
suntă de origine jidovi.

irl 
<D

<(lJ

><1) -p 
ft

>(D

i“4 
?! p 
d 
ti

0

Tergulâ de rîmători din Steinbruch. La 21 
Iulie n. starea rîmătoriloră a foștii de 105.251 
capete, la 27 Iulie au intrată 1600 capete și 
au eșită 747 remânendă la 22 Iulie ună mi
mării de 166.117 capete. — Se noteză: marfa un- 
gurâscă veche, grea dela — cr. pănă la----- cr.
marfă ungurescă tineră grea dela 45—cr. pănă la 
451/, cr., de mijlocii dela 45— cr. pănă la 46— cr. 
— ușoră dela 47 — cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
țerănescc grea dela — pănă la — cr. _  de
mijlocii dela 45 cr. pănă la 46— cr. ușâră dela 
47— cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România 
de Bak iy grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
Inse transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă șȘrteșcă grea dela 46—4672 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46—46'/., cr. transito 
ușdră dela 46—47 cr. Porci îngrășațl de ună 
anii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzii dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la - - cr. Cântăriți 
a gară cu 4'/2.

Cursnlâ h bom. rtr Vk> s
din 30 luliu «t. n. (SSiO,

Renta de aură 4%............................ p 2,_
Renta de hârtia 5J/n.............................1Q0.___
Imprumutulă căiloră ferata (W-ro •

aurii.................................................. 115 50
dto argintii............................97.70

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostii ungare (1-ma emisiune-! - - —.—

Amoțtisarea datoriei căiloră ferate de
oști ungare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră terato da
ostii ungare (3-a emisiune) - - 111.75

Bonuri rurale ungare....................... 89 50
Bonuri croato-slavone...........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .......

Imprumutulii cu premiulii ungurescă 139.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinului - - 127.80
Renta de hârtiă austriacă .... 88.25
Banta de argintii austriacă .... 89.50
Renta de aurii austriacă...................... 108 60
LosurI din 1860 .................................. 140.—
Acțiunile bănceiaustro-ungara - - 980.— 
Acțiunile băneai do credită ungar. - 352 25 
Acțiunile băncei de credită austi . - 305.75 
Galbeni împărătesei..................................5.45
Napoleon-d’or!.......................................o 22
Mărci 100 împ, germane .... 5.6.727,
Londra 10 Livre s starlingo - 11610

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 31 iulie 1890.
Prețulă per
100 cbilogr.Semințe

ce H 
o » dela pănă

Grâu Bănățenescă — — —
Grâu dela Tisa 80 8.05 8.10
Grâu de Pesta 80 7 25 7.40
Grâu de Alba-r egala 80 8.- 8.25
Grâu de Bâcska 78 7.20 7.35
Grâu ung. de nordă — .— .—

oî -p <D O Prețulu per
Sâmințe vechi soiulH 5 K 100 chilgr.

ori noue *3 %
dela pănă

Săcară 70-72 5.95 6.10
Orză Nutreță 60.62 .—
Orză de vinars 62.64 .— .—
Orză de bere 64.66 .— .—
Ovăsă 39.41 8.20 8.50
Cucuruză aănăț. 75 5.35 5.40
Cucuruză altă soiu 73 5.25 5.30
Cucuruză n — .— .—
Hirișcă >1 — —

Producte div. S o i u 1 fl
Curaulă

dela J pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 50.- 55.—
— francesă
— — ■—.—

roșiă 28 — 33.-
Oleu de rap. rafinată duplu 43 - 43.50
Oleu de in 5 — 5 25

a c3 Uns. de porc dela Pesta 51 - 51.50
K n dela țeră
o Slănină sventată 40.50 41—

afumată 49.— 50.—
Seu 35.— 36.—

o Prune din Bosnia în buțl
din Serbia în saci

Lictară slavonă nou 21.— 22 —
«3 n bănățenescă

Nuci din Ungaria
ă Gogoși ungurescl

04 serbescl
Miere brută —.— —.—

galbină strecurată —.—
Ceară de Rosenau 125. L26.
Spirtă brută 12.75 13.—

Drojdiuțe de spirt 14.75 15.25

Bursa din Bucuresci din 31 Iulie,
"V euLoxî secnmB

Rentă română perpetuă 1875 57o 103.'/,
Renta română amortisabilă . . 57o 99.—

dtto.................................... 85.74
Renta rom. (rurale convertite) «7o ioi.‘/4
Oblig, de stată C. F. Române 6%

idem idem . . . . 57o —.—
lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 57o 92.’/2

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

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20 — —.—
Credit fonciară rurală . . . . ?7n 101-7,

idem idem . . . . 57o 96.7/8
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 77o 102.—

idem idem . . . . 6°/o 101.—
idem idem . . . . &7o 93.74

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

80.7,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 268.—

Banca Națion. uit. div. 82.15
V.N.
500 1200.—

Dacia-România uit. div. 85 lei 200 314.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 330.—
Banca Rom. uit. div. fr. 13.12 . 500 ■ _
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250 110.—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 25 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. 25 100
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. .
Societ. de Hârtie uit. div. . 0.6—
Agio în Bursă.........................
Rubla de hârtie....................

Banca Națion. a României 
Scompt.......................................... 57o _ __
Avansuri pe efecte.................... 67o —.—
Avansuri pe Lingouri . . . 67o

Cursulu losuriloru private din 31 Iulie.

Editorii și redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

cump. vinde .

Basilica 7 50 7.90
Credită . . . 185.75 186.25
Clary 40 fi. m. c. 57.— 58.-
Navig. pe Dunăre . 123.50 125.50
Insbruck .... 24.- 25.—
Keglevich .... 2;).— 33.—
Krakau .... —,— 23.50
Laibach .... 23.— 23.50
Buda .... —.— 62. -
Palfty .... 57.— 57.' 0
Crucea roșie austr.. 18.80 10.10

dto ung. . 12.50 13—
dto ital. 14.50 15—

Rudolf .... 19 50 20.50
Salm .... 26.50 62.50
Salzburg .... 25.— 27—
St. Genois 61.75 62.75
Stanislau .... 27.— 29.-
Trieitine 4727o 100 m. c. __t— 149—

dto 470 50 —,— 68.50
Waldstein 39.75 40-75
Windischgrătz . ■— 52.50
Serbesci 3% 37.— 37.50

dto de 10 franci —(— —•—
Banca h. ung. 4°/0 . 110.75 111.251

Prin ce se pâte delătura scăderea poporațiunei.
Nu de multă d-lă Lagneau, profe- 

soră la academia de medicină înParisă, 
a arătată, că numărulă Francesiloră din 
timpă în timpă scade. Elă a arătată 
tot-odată și mijlocele, prin care crede, 
că s’ar pute înlătura acestă scădere. Etă 
aceste mijloce: 1) Mai întâiu de tote 
taxa cununieloră trebue să se reducă, 
pentru-că prin acesta se voră înpuțina 
concubinatele și de-odată cu ele se va 
înpuțina și numărulă .copiiloră nelegiuițl,

Loz.fr
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Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.45
gcmuftert — (circa J5O ncrfdj. QJual.) — cerf. robeit= unt» ffiidtaeife portos u. jollfrei bas 
JabrihDepot G. Henneberg (K. u. K. fjoflicferant), Zilricli. Unifier umgclțcnb. Briefe foficit 
IO fr. porto.

||| Premiat Ba tote esposâțiunile cui medalii de argint. I|
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Anunțu ll

îmi iau libertatea a aduce la cunoscinta> 
onoratului publicu, că am deschisu în piâlă, Ter- 
gulii Inului No. 27, 
OTt AT1L Wl 3 CWfOEIA

Pracsa mea îndelungată pe acestu terenîî și 
perfecționarea în studiulfi croitului academicii me 
punți în posițiă de a pute corespunde pe deplinu 
cerințeloru on. publicu la tote ocasiunile cu ce 
este mai bunii, solidu și plăcuta, și voiu pute 
corespunde ori și cărei încredințări, ce cade în 
sfera croitoriei prompt și după modă.

Apelându der la sprijinulu binevoitorii alu 
onor, publici! îmi permită tot-o dată a-lu asigura, 
că nisuința mea totdeuna va fi, a câștiga deplina 
mulțumire a clientelei mele prin o lucrare con- 
sciențiosă și promptă.
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301,3-1

Cu distinsă stimă
Nicolau Turcii,

oxoitoi-ii.
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consultațiunl dela 9—12 și dela 2—5 ore
TERGUIU pA-MELORU No. 93

Scoterea dințiloru cu și fără de narcosă.
Plombarea dințiloru cu Cementu, argintii și aurii. 

Dinți artificiali.

Să produce întrebuințând u veritabilă și cu renume cunoscutulă

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

I0HAOT PAHGEH
Viena I, Șchulerstrasse KTi*.  r7. 

departe se află acolo escelentulă:
LONDONER STIEFELLACK

(Lacfi. pezxtr-LX oisxxxe) 
strică pelea și se pote spăla josă cu apă caldă, în sticluțe 
mărimi. Cea mai buDă

ALÎFIĂ PENTRU CONSSsRVATÎJ PELEA
(Xjed.er-Coxisext7-ix-CLXi.g-s-Sall3e)

în cutiore de lemnă și de tinichea. Celă mai bună Iacă pentru pele 
și hamuri, Iacii pentru auritu, pentru apretarea de pele, Iacii pentru 
podini de cualitatea cea mai bună. 331,12—11 1
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care nu 
de cinci

UI Premiat Ia Bote espositinniBe cu medalii de argint. |j|

Sosirea și plecarea trenurilorfl îh Brasovu.
I. Plecarea trenurilor^:

I. Dela Brașovii la Pesta 
de persone: 10 ore 32 minute sera, 
accelerată: 2 ore 43 minute după amedl. 
omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:
de persone : 5 ore 30 minute dimineța. 
accelerată : 2 ore 33 minute după amefll.

Trenulă 
Trenulă 
Trenulă

*5x
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Trenul ă 
Trenulă 
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amecjl.

II. Sosirea trenurilor^:
I. Dela Pesta la Brașovu: 

de persone: 5 ore 20 minute dimineța. 
accelerată: 2 ore 23 minute după ametjl. 
omnibus: 10 ore 3L minute sera.

2. Dela Eucureci la Brașovu: 
accelerată: 2 ore 13 minute după amedl. 
de persone: 10 ore 17 minute sera, 
de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amec|I.

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

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

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

Trenula
Trenuld
Trenulu

Trenulă 
Trenul ti 
Trenulă

Tipografia. A. MUREȘIANU Brașov.

pentru că nimicesce cu putere și grabă surpriudătore tote jinsectele1 supărătore din rădăcină.y
Se nu ve înșelați înse la cumperare, ci se

în flacone cu numele „I. Zacherl.“
Niciodată înse se nu luati prafuri mesurate în hârtiă seu imitațiuni de 

aceste prafuri. . fe&r
In ori și ce casă însă să luațl împreună cu „Zacherlinulă“ și

Aparatul împrăștietor de praf de Zacherlin ou 30 cr.
Acostă aparată economisește forte multă din prafă așa încâtă

mărește întreitis cuprinsiuiufflacoBiuKui.
Se află de vânzare în IBrașovis la

I. L. & A. Hesshaimer. 
Emili Porr.
Bimitrio Ereiuia Nepoții. 
Iulius Milller, comercianta. 
Heinrich Zintz.
Ferd. Jekelius, farmacia. 
Kurl Schuster

55

In EIogiataR
In Rcijinovu 

Șcrcatft 
IJzonft

Iulius Hornung, farmacia.

n
comercianta.

55
55
n

I

In alien Traflken uni Galanterie - Gesoh&rten.

fLE HOUBLOlQ
tfWA FIlANZualBUHES FAURtKAT VOI Q -JS**

S//tl caWLEY 4 HDK r«Y
paris „.v.iȘAJgțajș

General - Depot: OTTO KANITZ & CO., WTEN.~
332,26—9
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No. 2495—1890. 392,1

PUBLKAȚITOE
rsferitore la darea je agoniseli le a III-a classă.

In legătură cu pnblicațiunea oficiosă 
din 22 Iulie a. c. No. 2351 —1890, se 
aduce la cunoscința generală, că comi- 
siunea pentru măsurarea dăriloră, va lua- 
în pertractare în casa sfatului și pe per- 
sonele mai josă numite supuse dărei: 

Luni în 4. Augustă 1890:
Berarii, fabricanții de spirtă.

Joi in 7 Augustă, 1890:
Neguțătorii de iedne și de haine,» 

lipscanii.
Mercurl în 13 Augustă 1890:

Birtașii, anteprenorii de hoteluri și? 
restaurațiunl.

Joi in 21 Augustă 1890: 
Coleetanții de loteriă, cesornicarii.
Sâmbătă in 23 Augustă. 1890: 

Invățătorele în grădinile de copii,-

I

i
i

I
I . -
’ curelarii, caticheții.
j Intru < âtu contribuabilii nu voră 
ave cunoscință despre seria pertractări- 
loră pentru măsurarea dărei, îșl voră pută- 
procura cunoștințele din publicațiunea 
afișată din casa statului.

Brașovă, m 31 Iulie 1890.

Domnii :
Karl Tiipfner, comerciautu.
V. Rotii, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia.
George Stefauoviciu, comerciautu. 
La Arapii, farmacia.
Samuel Mark.

Franz Keliemcn 
Ed. Kugler 
loli. Lerchenfeld, 
Karl Irk 
Karl Harth 
N. Grădinar

la Domnulft I. Miiller, farmacia.
»
»
n

Iosef Schuster. 
Iucob Ehrenwald. 
G. Tcmesvary și fii.

In tote celelalte orașe ale Transilvaniei și la sate sunt't deposite acolo unde suntă expuse placate de „Zacherlin^. n
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304,12- 10 i
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IT Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potft cuin-- 
pera în tutungeria I. Gross,, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

i


