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Brașovu, 28 Iulie st. v.
In cțiua de sf. Mariă se va în

truni în Reghinu adunarea gene
rală anuală a Associațiunei tran
silvane pentru literatura română 
și cultura poporului românu.

Este la rendulu nostru se 
dovedimti cu prilegiulă acesta, 
că ne zace la inimă scopulu celu 
mare și sublimii, ce’lâ urmăresce 
acestă Asociațiune; să dovedimu, 
că, în cjilele grele de față, scimu 
se prețuimu mai multu ca ori și 
când valbrea și importanța cul- 
turei nostre românesc!; se dove
dimu că scimu se aducemu ori-ce 
jertfă pentru ea.

Sortea a voitu, ca tocmai 
acuma, în ajunulu întrunirei adu
nării generale a 29-a a Associa- 
țiunei nbstre, se ni se dea, prin 
mdrtea durerosă și prea timpuriă 
a unui nobilii și valoroșii Românii 
ardeleană, unu esemplu străluci
torii de iubire de neamu, de de
votam entă sfântu pentru cultura 
și bunăstarea lui, de cea mai căl- 
durosă și strînsă alipire cătră in- 
stutuțiunea acelei Asociațiunî, care 
are menirea a răspândi lumină în 
cărarea vieții poporului românii 
de dincbce de CarpațI.

Departe, la țărmurii Dunărei 
bătrâne, unde a trăită o vieță mo
destă, dedicată chiămării sale în 
sînulu societății din vecinulă re
gată ală României, inginerulă Ioanu 
Olteanu, luându’și rămasă bună 
dela acestă lume, ni-a lăsată moș
tenire o faptă măreță, demnă de 
a fi lăudată de toți frații săi ră
mași în vieță, o faptă care pbte 
servi tuturoră celoră de față și 
viitori ca îndemnă și încuragiare 
de a se arăta recunoscători cătră 
neamulă loră, cătră patria loră.

Fiu ală Transilvaniei, născută 
în Cojocna, și crescută în acestă 

țeră, inginerulă Olteanu, cu tote 
că și elă, ca cei mai mulțl dintre 
tinerii noștri capabili, a fostă con- 
strînsă de vitregele împrejurări 
a’și căuta o esistență în România,-, 
pe lângă datoriile oficiului, ce șiL‘ 
le împlinea cu cea mai mare cons- 
ciențiositate, cu zelă și cu hăr- 
niciă, pe lângă iubirea ce-o datorea 
țării, care îlă hrănea și’lă ocrotea, 
nu și-a uitată nici unu momentă 
de țera sa natală, de binefacerile 
ce le-a primită aici, elă care ră
mase orfană de mică copilă ; nu 
și a uitată nici ună momentă de 
frații săi iubiți ardeleni, in mij- 
loculă cărora a crescută, și cari, 
precum bine scia și simțea, aveau 
a se lupta cu atâtea lipsuri și su
ferințe.

De aceea semțindă, că în urma 
unei grele bole cronice, cjilele îi 
suntă numărate, inginerulă Ioană 
Olteanu n’a sciută cum se arate 
posterității mai bine și mai con- 
vingetoru recunoscința și iubirea 
ce-o nutrea necurmată cu atâta 
focă în inima sa nobilă, decâtă 
testândă aprope întrega sa avere 
agonisită cu strădaniă, muncă și 
onestitate, în sumă de una sută mii 
franci, Associațiunei române tran
silvane, care este în primulu rendu 
chiămată a lucra pentru cultura 
și progresulă frațiloru săi urmăriți 
de sbrte.

Durerea cea adencă, ce amu sim- 
țit’o, când amu primită trista 
scire despre mărtea vechiului și 
credinciosului amică și frate, nu 
pbte se întunece racja de speranță 
și de încredere, ce a pătrunsă în 
inima nbstră în fața acestei fapte 
mărețe, în care se reoglindeză ca- 
racterulă nobilă românescă ală 
răposatului.

Intr’ună timpă, când egois- 
mulă și materialismulu pară a cu- 

pleși câte-odată tbte acele tru- 
mose idealuri, cari dau însuflețire 
vieței și stăruințeloră poporului 
română; în nisce momente când 
nepăsarea pare a fi înstrăinată 
pe fiii mamei văduvite dela sînulă 
seu; când poporulă nostru și 
sfânta lui causă adeseori pară a 
fi lipsiți de ori ce ajutoră; în 
nisce clipite amare ca aceste fapta 
răposatului ingineră Olteanu trebue 
să ne umple inimile de speranță 
și de încredere.

Pănă când se mai află între noi 
caractere atâtă de devotate binelui 
comună, n’avemă să ne tememă 
de viitorulă românismului.

Să binecuvăntămă der cu toții 
memoria acestui bravă Ardeienu 
și să ne încălȚimu sufletulă amă- 
rîtă la foculă sacru alu iubirei sale 
de neamă și de țeră!

Esemplulă, ce ni l’a dată in
ginerulă Olteanu, să ne îmbărbă
teze pe toți a aduce jertfe pe al- 
tarulă culturei nostre naționale !

Să-și ia esemplu dela fericitulă 
Olteanu și acei frați ai noștri din 
statulă vecină, cari ca și densulă 
au eșită din sînulă nostru, au 
crescută în mijloculă nostru. As- 
tăcji când nu se mai află între 
noi, și nu mai potă lupta alături 
cu noi pentru limba și cultura 
neamului nostru, să nu uite de 
tributulă de recunoscință, ce’lă 
datorescă țărei loră natale și fra- 
țiloră loră strîmtorați!

Dea ceriulă ca fapta acestui 
frate Română, care se pbte pune 
cu mândriă alături cu faptele 
mărețe de binefacere și de cari
tate ale Româniloru din tbte țările, 
să contribue a sterni între frații 
noștri de pretutindeni nobila emu
lare în stăruințele pentru spriji
nirea și înaintarea culturei române, 

care este ună bună comună și bu- 
nulă celă mai scumpă ală întregei 
ginte române din răsăritul Europei!

t Ioanu Olteanu.
(Coresp.. part; a „Gazetei Transilvaniei11)

Bucuresci, 27 Iulie 1890.
In cailele acestea a încetată din 

vieță, la Galați, inginerulă Ioanu 
Olteanu, unulă dintre cei mai buni 
ingineri români în serviciulu căi- 
loru ferate române.

Răposatulu era de nascere din 
comuna Cojocna, lângă Clușă.

Rămănendă de mică copilă 
orfană, și-a urmată studiile secun
dare în liceulă din Clușiu, fiindă 
primită în convictulă Piariștiloru, 
unde pentru serviciulu ce-lă făcea 
avea totă întreținerea și astfelă a 
putută să termine studiile liceale 
cu celă mai strălucită succesu în 
anulă 1864, escelândă mai cu semă 
în sciințele matematic^.

In acelașă ană primindă ună 
mică stipendiu, nu-mi aducă bine 
aminte, delaBlașiu, seu delaAsso- 
ciațiune, a trecută la Politech- 
niculă din Viena, unde spre a se 
pute întreține a fostă fbrte multă 
ajutată de ilustrulă bărbată ro
mână, Dr. Greg. Silași, pe atunci 
pare-mi-se rectoră la Seminarulă 
St. Barbara, secțiunea greco-ca- 
tolică, și care îi oferise în Semi- 
nară, ca supranumerară, nutremen- 
tulă întregă.

îndată după terminarea stu- 
diiloră technice, Olteanulă a fostă 
angagiată la liniile ferate din Ga- 
liția, unde s’a distinsă prin capa
citatea, zelulă, activitatea și ones
titatea sa. D’aicI a trecută în Ro
mânia, unde a ocupată posturi 
technice însemnate la Primăria 
Capitalei și la căile ferate ro
mâne.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.U

Bece cjile de Haiduciă.
(Unii episodft din anula 1815, în Bucovina.)

Venitti într’unti anti pe timpulă fe- 
riiloră acasă, îmi povesti tatălă meu:

Eram unii băetanu în lapte, cam 
de 17 ani. Țiu minte, că încă nu eși- 
sem la horă, căci pe vremea mea, fete- 
lorii mai josă de șese-spră-dece și fe- 
ciorilorti de optă-spră-dece ani încă nu 
le călca piciorulă în jocă cu ceilalți flă
căi și fete, și când ajungeau ei acea 
verstă, pe feciorii, grijită bine, în că
mașă cu mâneci late, peptară în mătășl 
nou, curea, după statura flăcăului, în trei 
și patru cătărăml, ciobote lungi pănă la 
genunchi și încrețite la încheiătură, apoi 
pălăriă „rătezată" și încinsă îngherdane 
și cordele mândre, îlă aducea înteiașl- 
dată la jocii tata, er pe fată, totă îm
podobită cum era mai bine și, afară de 
papucii galbinl seu negri și călțunii, nu 
în flendure de tergă, ci tbte lucrate în 
casă de fată singură sub învățătura ma
mei, o ducea acesta la horă.

Ei, eram, cum di°h, ca de șepte- 
spră-dece ani; tatălă meu, Dumnedeu ier- 
te-lii, se bolnăvise și zăcea acum de 
vr’o trei-patru săptămâni în path. Mama, 
biata, ierte-o și pe densa Dumnedeu, îlă 

căuta di și nopte ca o soțiă cinstită, cu 
o priință și ostenblă, ca și cum ar fi 
fostfi luațl numai de o săptămână-două, 
măcar-că erau acum amendoi cărunți, 
căci eu eram copilula lora cela mai mica 
și aveam două surori mai mari decâtă 
mine, măritate și cu copii. Dusu-s’au 
și ele în cea lume, sci-va înduratulfi 
Dumnedeu de ele, că aicea și-au lăsata 
și ele hume cinstita de femei și degăz- 
doie cum se cade!

Tata, în boia sa, pofti carne de 
sălbătăciune : elă fusese pușcașă și venă- 
tora ghiambășa și umblasema și eu cu 
densulă prin cele poenl și prelucl ori 
sărăturl din moșia lui Dumnedeu, din 
cei codri, pe unde se arătau serile și 
diminețile cerbii și căpriorele.

Audindă eu vorba tatălui cătră 
mama,— care-lă întrebase, că n’ar mânca 
ceva, și de ce i-ar fi poftă — că par’că 
ar mânca ceva sălbătăciune, nu făcuiu 
alta, decâtă eșii din casă în tindă, luaiu 
pușca și traista din cuiu și spre asfin
țite de sore eram la „poiana ursului", 
unde sciam, că vine cam pe aceea vreme 
câte ceva bună de țiglă.

Acolo ajunsă, mă îndosîi după 
ună moșă de bradă în partea poenii din 
prejmătulă ventului, cum trebue la pândă, 
decă nu vrei să te trudescl de geba, 
și’ml gătii pe’ncetulă pușca cu o încăr

cătură cum se cade la căpriori seu cerbi, 
adecă cu ună plumbă dinainte grijită 
din ciocană și apoi stătui molcomă și 
neclintită cu ochii strună spre poiană.

Stătui câtă stătui așa, când btă, 
că în cea margine a poenii se arată, că- 
tândă în tbte părțile și mișcândă din 
nări și din urechi, — de nu’i ceva a omă 
pe aici — ună cerbă sdravănă și o ciută. 
Fără să răsuflu și numai inima bătendu- 
mi-se în pieptă, de o audiam, stăm stâncă 
cu cocoșulă trasă și așteptam să-mlvină 
boulă ceva mai aprope, ori măcară să 
esă din colo de ciută, care mi-lă în- 
dosia.

Audă ceva la spatele mele foșăindă, 
ca călcândă ceva pe frundele uscate. 
„Mai scii ?“ gândiam eu, „pbte fiindă 
aerulă lină, vine ceva bună de pușcă și 
din astă parte, la poiană1'; de aceea 
stătuiu ca mortă fără a întorce ochii în- 
dărătă. Insă vai, — o mână de omă 
se pune pe pușca mea! Vreu să saiu 
într’o parte, altă mână mă prinde de a 
mea, câtă eram spăriată din crescetă și 
pănă’n tălpi, și celă ce mă prinse și mă 
ținea îmi dicea cu ună glasă ca detaură, 
der nădușită:

— „Stăi, băiete, nu te teme!“
Era căpitanulă de hoți — Darii, pe 

care’lă cunosceam din trecătă de mai 
multe-orl pe la casa nbstră, când după 

obiceiulă lui eșia la sată și’șl petrecea 
cu bmenii, fără să’i <jică cineva ceva, și 
în care trecătă pe la casa nostră, dbcă 
era cineva din noi, ori tata, ori mama, 
ori eu afară, ne dicea binețe ca și ori
care omă de trebă și mergea mai de
parte.

— ,,Ce faci tu, copile,aicea ?“ mă’n- 
trebâ elă.

Eu, deși cunoscendu-lă cine’i, deră 
și sciindă, că ce felă de omă este elă, 
tremurulă de frică nu mă lăsa și’n acea 
stare îi răspunseiu, adecă ca prin plân- 
sete, că’să feciorulă cutăruia și cutăruia 
din Sucevița, că tatălă meu e bolnavă 
de mai multă vreme și că avendă elă 
în bbla sa poftă de sălbătăciune, eu am 
venită aicea la pândă, pbte capătă ceva 
și ducă tatii.

Spunendu’i eu aceste, mai veniră 
câțiva totă înarmați cu pușcl și cu pis
tole, ca și „căpitanulă Darii ‘, aceștia, 
cum se vede, îi urmau lui în ore-șl-care 
depărtare. Darii acum îmi luase pușoa 
din mână, o dede unuia din cei ce ve
niră după elă, eră mie-mi clise:

— „Apoi, cum vădă, tu așa tenără, 
și acum și venătoră și pușcașă prin co
dri afundl: bună! Hai cu mine, te faoă 
eu venătoră de altă hiară, nu de asta 
prbstă, ce o aștepți tu aicea, ca băeții 
boiștele cu unghița la părău...“
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Olteanulu era unG pronunțată 
naționalistu și urmări a cu unu viu 
interesă tote mișcările năstre li
terare, sociale și politice, pănă 
în momentulă când și-a dată ro- 
mânesculă sufletă, abia în etate 
de 45 ani, în mâna părintelui di
vină.

Prin traiulă seu cumpătată, 
defunctulă a agonisită o frumdsă 
avere, prin munca și osteneala sa, 
și precum în vieță, așa și în ul- 
timulă momentă, elă a dată cea 
mai elocintă probă, că ține mai 
multă la binele și progresulă po
porului română decâtă la sine 
însuși.

înainte de a închide ochii, de
functulă a luată disposițiunl le
gale, prin care din averea sa de 
una sută șese mii franci în efecte 
de stată, a testat o sută mii (100.000) 
franci „Associațiunei Transilvane pen
tru literatura română și cultura popo-

cuventată și fapta lui nobilă și 
generosă răsplătită în ceră și pe 
pămentu de Dumnecjeulă părinți- 
loră noștri! Unii olteanu.

2E3e-vista politică-
Dinăuntru. In Febr. anulfi acesta, mi- 

nistrulă ung. de culte și instrucția, Albin 
Csaky, a dată o ordinațiune în cestiunea 
botezuriloru din căsetorii mixte de cuprin- 
sulti, că orl-ce preotă, care boteză ună 
copilă, ai oărui părinți, amândoi, ori u- 
nulă din ei, suntă de altă religiune, să 
prede în timpă de 8 dile exofficio ună 
estrasă matriculară preotului competentă. 
Acestă ordinațiune a făcută sânge rău 
între preoții romano-catolicl, cari la di
ferite ocasiunl s’au opusă esecutării or- 
dinațiunii chiar cu risiculă de a fi pe
depsiți. Afară de acăsta, aprope întregă 
episcopatul^ romano-catolicu a protes
tată în contra ordinațiunei și s’a plânsă 
la Papa, care acum în dilele acestea,

numindu ca esecutor | precum a asigurată primatele Simor pe 
corespondentulă unei foi ungurescl, a 
luată o hotărîre în înțelesulă dorințe- 
loră clerului romano-catolică, și prin 
urmare în contra ordinațiunei minis-

testamentară pe d-lă G. Banțiă, 
er pentru restulu de șese mii franci 
a făcută unele mici legate testa
mentare filantropice.

Acestă faptă măreță va eter- 
nisa numele defunctului în istoria 
culturală a poporului română, care 
din generațiune în generațiune, cu 
pietate, va aminti numele genero
sului său binefăcătorii.

Funclațiunea inginerului Ioană 
Olteanu apare cu atâtă mai mă
reță, cu câtă în acestă epocă ego
istă și materialistă, defunctulă e u- 
niculdintre foștii mulțlRomâni bo- 
gațl ardeleni în România, care nu 
și-a perdută idealulă în vitalitatea 
poporului română, pentru care a 
trăită și a murită, dându idea
lului seu o ființă reală prin aju
tarea poporului pe calea culturei 
și a progresului națională.

Răposatulă Olteanu, a testată 
biblioteca sa, compusă din opuri 
sciințifice de mare valbre, Societății 
technice din JBucuresci, er din 2000 
lei se se acopere cheltuelile de în
mormântare și restulă să se îm
partă seraciloră din Galați.

Răposatulă de eternă amintire, 
în disposițiunile sale testamentare, 
nu și-a uitată nici de rudele sale 
cele mai apropiate, pare-mi-se ne
poți dela soră, cărora li-a lăsată 
averea imobilă din Gojocna, pre
cum și venitulă pe primulă ană 
de 4ile (5000 seu 6000 mii franci,) 
dela fundațiunea de o sută mii lei.

Fiă amintirea lui eternă bine-

trului.
„Sărmanulă Csaky“, cum l’a numită 

Simor pe ministrulă, are s’alegă: ori 
luptă pentru cultă cu catolicii, ori mo
dificarea, nu numai a ordinațiunei, ci a 
întregei legi dela 1868 privitore la bo
tezuri. Acestă din urmă părere o esprimă 
și (fiarele din Viena, pentru-că prin 
acea lege — afară de abusurile mai alesă 
ale preoțimei catolice, care au dată nas- 
cere ordinațiunei ministrului, în urma 
plângerei protestante — s’a săvârșită 
ună abusă chiar din partea legiuitoriloră, 
luându-li-se părințiloră dreptulă de a 
alege religiunea, în care au să fiă bo
tezați copii, pentru a nu ave mai multe 
feluri de religiă în casă.

„Presse11 dice, că era bine să se fi ’n- 
țelesă guvernulă mai ântâiu cu episco- 
patulu și cu curia, și apoi să fi venită 
c’o lege. Acum se potă nasce încurcă
turi neplăcute, decă clerulă iese din 
oposiția sa pasivă. E de dorită deci să 
se evite o luptă pentru cultă.

„Nene Freie Presse“ critică articululă 
53 ală legii din 1868, care desconsideră 
tocmai pe aceia, cari după firea lucruriloră 
au să dea cuvântulă hotărîtoră, părinții 
copilului. Nu-i vorbă, și legea austriacă, ca 
și cea ungară, dispune, ca în căsătorii 
mixte fiii să urmeze religiunei tatălui, 
fiicele religiunei mameloră ; der adaugă, 
că părinții înainte de căsătoria potă sta
bili prin contractă, că să pote ’ntâmpla 
și raportulă contrară, ori că toți copiii

au să urmeze numai religiunei tatălui ori 
numai religiunei mamei. Și acestă lucru 
îlă potă face părinții și cu copiii, cari 
n’au trecută de 7 ani. Etă prin urmare 
cum se pdte evita conflietulu: să țină 
semă legea de voința părințiloră.

„ Wiener Tagblat^ dice, că contele 
Csaky va refusa a purta lupta în contra 
bisericei și că statulă și biserica voră 
sci să se ’nțelegă, ca să nu ajungă lu
crurile la luptă pentru cultă.

Dinafară. La vila Visconti de pe 
laculă Como s’a ținută o conferință de o- 
fțeri germani, austriacl și italieni, în care 
s’au stabilită Oasele unui plană de cam
pania. Ună diară din Paris ne dă în 
astă privință următdrele amănunte : S’a 
decisă, că în casă de răsboiu armata 
italiană va trece întregă sub direcțiunea 
supremă a statului majoră germană. Re
gele și curtea italiană voră rămâne în 
Roma. Forțele Italiei voră fi împărțite 
în patru armate, avândă ca base de o- 
perațiă Alexandria, Milană, Roma pen
tru cele dintâiu trei armate, Neapole și 
Reggio-Calabre, pentru a patra armată, 
întâia armată va ave comandantă șefă 
pe generalulă Ricotti. Generalulă Pel- 
loux va comanda corpurile de armată, 
care voră opera dela Pignerolle-Tende 
la Vintimiglia, avendă Nizza ca obiec
tivă, Ideia principală a generalului Ri
cotti e de a năvăli în Franța pela Saint- 
Bernard. Generalulă Pelloux, cu basa 
de operațiune Albenga, va încerca să 
trecă fruntăria pe ună punctă ăre-care 
între Vintimiglia și Tende. In acelașă 
timpă o a doua armată, aceea a gene- 
ralului*Planell, va năvăli în Elveția prin 
Tessin și va căuta să forțeze trecerea 
pe la Simplon și Saint Gothard. 0 parte 
din acestă armată va trebui să trecă 
prin Tirolulă austriacă și să se scobăre 
pe Arlberg în valea Coirei. De acolo 
se va îndrepta, după cum va fi opor
tună, cătră Zurich, ca să dea mâna cu 
ună corpă de armată germană din par
tea Vosgiloră, ori cătră valea Dissentis 
și Goschenen, ca să se unescă cu Ita
lienii din partea de cătră Brigue și să 
mergă asupra Lausanei și Pontarlierului. 
A treia armată va apăra capitala, lito- 
ralii dela Anrona pănă la Castellmare și 
dela Livorno pănă la Gaeta. Acestă 
armată va ave să lupte contra radicali- 
loră și „să protegă Vaticanulă“, năvă- 
lindu în elă la celă dinteiu sgomotă de 
răsboiu. Radicalii suntă multă mai de 
temută decâtă Vaticanulă în casă de 
răsboiu. Cea mai mică înfrângere va 
spulbera monarchia, căci radicalii se 
voră rescula, de cumva nu voră face 
acesta înainte de a se declara răsboiulă.

Deci a treia armată va ave g 
siune de a protege dinastia, care n. 
părăsi Quirinalulă. Acestă armată va î 
comandată de generalulă Cialdini, care 
a retușată de-a lua conducerea unei ar
mate de invasiune contra Franței și 
Elveției. A patra armată de două cor
puri cu cartierele generale în Neapole 
și Regio-Calabria e destinată a da aju
toră Romei seu Neapolei, după trebuință, 
și a apăra litoralii de]a Reggio pănă la 
Tarentu, ori să se îmbarce corpulă din 
Neapole pentru Toulon, decă flota aliată 
va învinge flota franoesă și decă opera
țiunile lui Ricotti și Pelloux voru răuși 
er corpulă din Reggio să se îmbarce, în 
acestă casă, pentru Tunis.

Va înțelege acum ori și cine, de ce 
Elvețienii suntă alarmați și declară, prin 
bărbații loră însemnați, cum e și cardi- 
nalulă Mermillod, că „decă integritatea 
Elveției va fi amenințată, Elvețienii se 
voră ridica ca ună singură omă peutru 
a o opera. Și’n adevără, că esecutarea 
planului de mai susă nu e ușoră. Elve
țienii au construită torturi în trecătdrele 
Gothara, Coire și Saint-Maurice și toți 
Elvețienii, pușcași escelențl, voră fi în 
forturi. Invadarea Elveției nu le va fi 
nicl-decum o petrecere Italieniloră. De 
altă parte se crede, că Austria nu va 
permite să trecă o armată italiană prin 
Trentină, ca să mergă în Elveția, căci o- 
dată întrațl Italienii în provinciă, nu 
voră mai eși din ea. Generalulă aus
triacă, care a luată parte la conferința 
de pe laculă Como, a formulată obiec- 
țiunl asupra trecerei Italieniloră pe te- 
ritorulă austriacă. Ofițerii germani și 
italieni țineau la acestă trecere, elă a 
reportată ministrului de răsboiu Bauer, 
care ar fi amenințată că’șl dă dimisia, 
decă stăruescă a impune acâstă trecere. 
Astfelă stă lucrulă, după foia francesă, 
și deci se esplică alarmarea Elvețieniloră 
și măsurile militare luate de Elvețieni.

SUIRILE țWLEI.
La procesulii de pressă alu „Gazetei 

Transilvaniei", care se va pertracta îna- 
tea Curții cu jurați din Clușiu Joi la 
2/14 Augustă a. c. la 9 ore a. m. 
în sala tribunalului regescă ( Clușiu 
strada principală (foter) palatulă baro
nului Bânffy) voră fi c-hiămațl jurații 
clușienl din cuartalulă III. Lista aces
tora se compune din 36 persone între 
cari : 11 profesori de universitate 12 func
ționari publici, 2 proprietari de case, 2 co- 
mercianțl, 2 profesori del a alte institute, 
1 deputată, 1 proprietară,'1 învățătoră, 1 
funcționară privată, 1 librară și 1 oteli- 
eră. Intre acești 36 jurați nu se află nici 
ună română.

Rise și mă și luâ înaintea sa, îmi 
puse nisce desagi de piele grei, ce-i luâ 
dela unulă din „tovarășii11 lui, în spate 
și — du-mi-te băiete de acum numai 
Dumnedeu scie unde și ’ncătrău! Geba 
plângeamă eu și mă rugarnă să mă lase 
să mergă acasă, că tatălă mi-i bolnavă 
și n’are cine-lă căta.

— „L’a căta Dumnedeu, măi co
pile; și apoi nu sciu eu“, dise Darii, 
,,că ai mamă și surori, care mai bine 
l’oră căta decâtă tine? Haide tu numai 
cu noi, că, după vrerea lui Dumnedeu, 
pe tatălă tău li-i mai vede tu și l’omă 
vede cu toții și n’ai grijă că ți-omă face 
ceva rău. Tu, băiete, ești, cum vădă eu, 
bună de a fi — omă, omă te-oiu și face; 
nu-i bănui nici tu, nici tatălă tău!“

Ce se facă, săraculă de mine, gân- 
diam eu; vorbele aceste și altele ase
menea și tote ca unse cu miere, der 
ale unui hoță, mă spăriau și mai multă, 
gândindă acasă, gândindă la mine și ce 
va fi cu mine...

Mergeam cu greii desagi în spate: 
să-i svârl’ de pe mine și să o apucă la 
fugă? geba, în urma mea erau, cum 
presupuneam eu, cu căpitanulă Darii încă 
vre o (jece-unspredece inși și toți nisce 
hoțomani puterniol, de unulă nu scăpai, 
da încă de toți!

Mergeam deră plângândă și încă în 
glasă, că pote mi-oră da drumulă, vă- 
dându-mă atâtă de brucliu și de aceea 
nu de „făcută din mine omă11, cum le 
trebue loră.

Insă craii de codru și de poteci nu 
băgau nici într’o semă semnele becis- 
niciei mele, ci numai văduiu, că după 
ce spuse Darii unuia din tovaroșii lui 
ceva în taină, rămaseră vr’o trei-patru 
din ei îndărătă.

Mai gândindă eu acasă, la bolna- 
vulă meu tată și apoi la aceea, că ce-a 
gândi elă bietulă, decă va audi, că am 
părăsită casa și pe dânsulă tocmai în
tr’o vreme așa de grea a bolei sale, ori 
că ce-oiu fi pățită, căci luaiu și pușca 
cu mine, fără a spune, că încătrău mă 
ducă, îmi secă totă sângele din inimă 
și’mi venia să’ml perdă mințile! Mer- 
geamă pe drumă, mai că lovindu-mă de 
copaci.

Trecurămă printr’o poiană, unulă 
din tovarășii lui Darii mergea înainte, 
ceilalți la spatele mele și Darii în urmă. 
Inoptasemă, când dădurămă din poiană 
în altă plaiu și totă pe cresta pădurei, 
când se audi din depărtare răsunândă 
prin codri două pocnete, unulă după al- 
tulă, de pușcă, ori de pistolă. Se părea 
că acelă snnetă venia din acea parte, 

din care și noi veniamă. Celă dinaintea 
mea stete locului, steteiu și eu și ste- 
teră și cei de după mine. Audii în do- 
sulă meu, că Darii nu sciu ce spune to- 
varoșiloră de lângă densulă și apoi dise, 
cum precepui, cătră mine :

— „Mai ședl josă, băete, mai odi- 
nesce, pote ți-i greu sub desagii ceia, 
că și ei îsă cam grei, deră nu bănui de 
greutatea loră : ce-i într’ânșii, țl-a fi și 
ție, numai nu totă scânci, nu fii muere, 
ci flăcău cu inimă, că doră cu mine 
eștiu.

Eramu întru adevără slăbită și de 
aceea mă și pusei la pămentă. Darii 
veni la mine și’mi dede o ploscă brașo- 
venescă dicendă:

— „Ia, băete, bea și prinde la fire, 
ca să nu’tl mai clică băete, ci voinice11.

Beuiu, era rachiu de celă de perje, 
tare, de care sciam că’șl facă numai 
călugării la mănăstire, la noi. Dede 
plosca, bend ă și elă, și la ceilalți și apoi 
dise:J

„Haid’ cu Dumnedeu!“
Mergeam numai în pasă slabă, că 

era întunerecă și celă dinaintea mea 
abia ținea plaiulă. Mie mi-se părea, că 
umblasem odată cu tatălă meu pe acestă 
plaiu: ne duceamă spre „Petrile lui 
Dragoșă.11 Se făcuse târchu, mai popo- 

sirămă odată. Eu nu mai putui bea, 
deră Darii cu ai săi îșî mai petrecură 
plosca dela unulă la altulu. Veni apoi 
erășl la mine și dise:

— ,,ț)iua umblă numai becisnicii, 
cari nu vădă noptea: voinicii, măi copile, 
voinicii, ca noi și cum vei fi și tu, nu’șl 
împleticescă picibrele cjiua, ca cei numai 
cu o bucățică de sufletă, ia, așa noptea, 
care-i (țitia voinicului !“

ț)ise, apoi cugetândă, pote că-să prea 
slăbită, să ia altulă desagii dela mine, și 
plecarămă mai departe...

Se audia acum Ciofulă în bradl, 
când aj nserămă erășl într’o poiană; 
acăsta era „Poiana mărului11, de vale de 
ea spre apusă erau „Petrile luiDragoșă11, 
sub care se dice, că ar fi mari comori: 
bani, arme scumpe și alte odore ascunse 
de acelă Vodă, când veni elă de dincolo 
de munți, dela Maramurășă încâce, ca 
să se așede cu o mulțime de omeni aicea, 
adecă în Moldova, și nesciindă elă încă 
ce se va întâmpla, în trecătăpela pâlele 
acelui munte, unde pe măgura lui se afla 
„Poiana mărului11 și acele stânci mari, 
să se fi urcată elă acolo și să fi îngro
pată acele scumpețl. Au căutată mulțl 
pe acolo, deră comorile dice-se că se 
află adâncă la talpa stânciloră și între 
dânsele, încătrău între două din ele se
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0 faptă lăudabilă. Locuitorii comu
nei Greci din Dobrogea au dăruită ace
lei comune ună looă și suma de 12,000 
lei pentru zidirea unui locală de școlă, 
spune „Timpulă“.

* * *
Parastastl. Din comuna Parța ui (Ba- 

nată) ni-se scrie, că Duminecă în 15 
(27) Iulie a. c. s’a servită în s. biserică 
română gr. or. de acolo ună parastasă 
pentru odihna sufletului neuitatului pre- 
otă de odinioră Atanasiu Mircea, care a 
servită ca preotă în acâstă comună din 
1879 păna la 1887, când a fostă alesă 
preotă în Costeiulă mare, lângă Lugoșă, 
unde răposa în 1 Iunie 1890. Parasta- 
sulă s’a servită prin actualulă preotă N. 
Groza, luândă parte la elă numărosă po- 
poră. Printr’o frumosă vorbire, d-lă pre
otă arăta măritele răposatului, care a 
fostă omă sirguinciosă și cu inimă bună 
față cu căușele sfinte ale bisericei și ale 
poporului. Prin elă s’au cumpărată în 
Parța 3 clopote la biserică, cari au cos
tată 2040 fl., âr în Costeiu reposatulă a 
ridicată șcâle și casă parochială. In me
moria răposatului, la finea parastasului 
d-lă învățătoră Iuliu Toția a cântată cu 
copiii dela șcdlă ună imnă frumosă, âr 
poporală din inimă curată a cjisă : In veci 
amintirea lui. îjc * *

Colerină în Chichinda mare. Lui „Egye- 
tertesu i-se scrie din Chichinda mare, că 
în cfilsle trecute a murită acolo de co
lerină ună școlară cu numele Proca Bo- 
goslavă. Sera la 10 ore îșl petrecea bine 
în teatru, der peste l/2 oră a murită, cu 
totă ajutorulă medicală. Medicii au 
constatată, că causa morții a fostă co
lerină. ” ** *

Jidani espulsați, in Ungaria. „Egye- 
târtâs“ ne spune, că de câteva dile s • 
vedă umblândă pe stradele Pojunului 
streini îmbrăcațl în caftane lungi uitân- 
du-se în cooe și în colo cu mirare. Ei 
suntă jidovi din Rusia, pe cari guver- 
nulă acelei țări, în urma unei ordinați- 
unl, i a făcută să părăsescă cu milionele 
țâra. întrebați cine-să și de unde suntă 
ei răspundă într’o limbă nemțescă stri
cată, că suntă Ruși și îșl caută locuințe.

* * *
Regele României va pleca Miercurea 

viitâre la Sigmaringen, ca să asiste la 
inaugurarea statuei decedatului principe 
Anton de Hohenzolern, tatălă Regelui. 
Consiliulă de miniștri va fi însărcinată 
cu gerarea afaceriloră țării în timpulă 
absenții Regelui.

* * 4=
Convocări. Adunarea generală a 

„ Associațiunei Transilvane“ este convo-

cată pe diua de 15 (27) Augustă în Re- 
ghinulîi săsescă. — Adunarea generală 
a Reuniunei învățătoriloră români gr. 
or. din tractele Timișora-Vinga etc. este 
convooată 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.

* * *
0 fetiță de doi ani ucigașa fratelui 

ei. Se scrie din Jazova (comit. Toron- 
tală), că păstorulă Martin Gal s’a dusă 
la turmă lăsândă pe ună copilașă de patru 
ani și o fetiță de doi ani în grija unui 
frate ală loră mai mare. Copiii se jucau 
cu nesce mici buzdugane de fieră sub 
pată. Fratele loră mai mare eșindă afară 
în uliță și lăsâudu-i de capulă loră, fe
tița îndârjită de fratele ei apuca ună 
buzdugănelă și îlă isbi în capulă băia
tului, de i-lă crepâ. Nenorocitulă băiată 
căiju numai decâtă mortă așa, că pe 
când fratele loră mai mare întră în casă, 
băiatulu îșl deduse deja ultima suflare.

Avisă părințiloră, cari ’șl lasă copii 
singuri acasă.

* * *
Omoru. Anghelă Mihailă din Șugagă 

a omorîtă pe Dumitru Mooanu din Po
iana, și apoi s’a înfățișată însuși la ju
decătoria. Motivulă crimei e, după spusa 
ucigașului, dragostea respinsă și gelosia.

Bătaia între militarî.
Duminecă sera a fostă în baia ro

mană de lângă Buda veche o luptă sân- 
gerosă între oficerl reserviștl și între 
voluntari pe ună ană. După cum spune 
„Egyetertesu, lucrulă s’a petrecută ast- 
felă : Mai mulțl oficerl reserviștl la vâ
nători și soția cu cumnatulă unuia din 
ei veniau în trăsură dela baiă în orașă, 
când deodată fură întâmpinați pe șosea 
cu împușcături de revolveră. Unulă din 
ofițerii de reservă se dete josă din tră
sură și provoca pe celă oare a împuș
cată să se legitimeze, der acesta refusâ. 
Atunci provoca ofioerulă pe trei volun
tari din apropiere, ca sâ spună numele 
atacatorului, der și ei refusară orl-ce lă
murire. Când ofițerulă îșl arătă legiti
marea sa militară, militarii i-o smulseră 
din mână, se aruncară împreună cu cei
lalți diu societatea loră asupra ofițe
rului și’lă bătură pănă la sânge. Soția 
acestuia luâ biciuia din mâna visitiului, 
sări din trăsură și se duse înaintea ata- 
catoriloră cu cuvintele: „Ce vreți voi 
mișei miserabill!u In primula momenta 
excedenții fură înfricațl, deră curândă 
după aceea se aruncară și asupra celor
lalți oficerl reserviștl și’i bătură și pe 
aceștia pănă la sânge. Ună amică ală

ofițeriloră puse acum mâna pe ună rudă 
de feră din cară și lovi ou ea în capă 
pe ună civilă din societatea voluntari- 
loră. Numai după acâsta putură oficerii 
să’șl urmeze calea în orașă, unde făcură 
arătare poliției și comandei pieții. Cer
cetarea se face cu energiă. Din depo- 
sițiile de pănă acum resultă, că oficerii 
reserviștl au fostă cei cari au atacată și 
că ei singuri părtă vina pentru bătaia 
cea sângerâsă.

0 fi nă Reuniune de Invețătwl 
Grădisce, 30 Iulie 1890.

Stimate Domnule Redactoră! 
Din tote părțile locuite de Români so- 
sescă scirl și raporte dese și amănunțite 
despre o mișcare generală și îmbucură- 
tore pe tote terenele vieții sociale și 
culturale ale poporului nostru. Numai 
din regiunea romantioă și plină de su
venire sântă a trecutului, din țâra Ha
țegului, nu s’au prâ audită pănă acum 
scirl îmbucurătâre în privința vre-unei 
mișcări culturale, ba și dâcă ici colea 
câte-o voce s’a ridicată din când în când 
spre o trezi inimele amorțite, precum 
bună-âră în anulă trecută în causa recon- 
stituirei despărțământului filial ală „Asso
ciațiunei transilvane", după puțină miș
care trecătore graiulă ârășl a amuțită și 
noi căcjuramă din nou în starea de mai 
nainte.

Sub astfelă dă împrejurări, în ini
mile oeloră oe suntă plini de grijă pen
tru viitorulă nostru din aoestă ținută a 
produsă mare bucuriă scirea despre apro
barea statuteloră reuniunei învățătoriloră 
români gr. cat. din ținutulă Hațegului, sâu 
mai bine a părțiloră ardelene ale diecesei 
Lugoșiului, care reuniune are să devină 
ună punctă centrală de lumină pentru 
întregă ținutulă și să dea ună avântă 
mai puternică învățământului poporală, 
stringendă șirurile învățătorimei într’ună 
corpă morală bine organisată.

După o lungă trăgănare, statutele 
nouăi nostre Reuniuni aprobându-se de 
cătră Ministerulă ung. de culte și instrc- 
țiune publică în 12 Maiul890 Nr. 12135 și 
întărindu-se de cătră Prea Ven. Consistoră 
diecesană din Lugoșiu în 12 Iunie 1890 Nr. 
1112 pentru a satisface mandatului Prea 
Ven. Ordinariată episcopescă și dorințe- 
loră arcjătdre ale învățătorimei, Rvds. 
Domnă Vicariu foraneu ală Hațegului fu 
rugată a conchiăma adunarea constitu
tivă în terminulă celă mai scurtă, care se 
și statori pe 21 Iuliu n. c., în care di 
reuniunea întră în viâță.

Acestă adunare generală constitutivă, 
conchiămată de cătră Rvds. dn. Ioane

Ianza, vicariulă foraneu ală Hațegului 
pe 21 Iulie, se întruni la9 orediminâțaîn 
biserica gr. cat. din Hațegă, Pe lângă 
ună numără însemnată de preoți și în
vățători, se presentară d-nii protopopi 
ai Ulpiei Traiane, Petroșeniloră și ală 
Orăștiei, precum și d-lă primară ală 
Hațegului, Ambrosiu Bersană, ca însăr
cinată ală d-lui inspectoră reg. școl., 
carele după încheiera ședinței în termini 
afabili și recunoscători îșl esprimâ cea 
mai deplină mulțămire pentru mersulă 
regulată și ordinea esemplară observată 
în decursulă consultăriloră. Cu părere de 
rău se luâ la cunoscință absentarea d-loră 
protopopi ai Bobalnei și Hunidorei, cari 
din cause pre grave nu se putură înfă
țișa .

Era mândru lucru de a vedâ întru
niți în cugetă și simțiri pe ațâți preoți 
și învățători spre a pune fundamentă la 
acâstă însoțire folositore, care are să re
verse cultură și sciință în masele popo
rului, ai cărui conducători naturali suntă 
preoții și învățătorii. Zelul ă și interesulă, 
cu care fu sprijinita reuniunea încă în 
nascere, ne dă speranța, că clerulă și în- 
vățătorimea nâstră nu-șl va retrage con- 
cursulă morală și materială, pentru a 
grăbi după putință înaintarea reuniunei 
prin lucrare neobosită și prin atragerea 
fruntașiloră din poporă în cerculă reuni
unei. Participarea poporului arfiouatâtă 
mai bine venită și mai folositore, cu 
câtă prin aceea isvârele de venită ale 
reuniunei — la începută modeste — s’ar 
îmulți considerabilă, er de altă parte ar 
înrîuri multă asupra îmbrățișărei cause- 
loră școlare, de care poporală din în
di se interesâză totă mai multă.

După rostirea în coră a imnului 
„împărate cerescău, Rvds. d-nă vioariu 
Ioană Ianza, demnulă înoredințată ală 
Prea Veneratului Consistoră diecesană, 
deschide ședința printr’o cuvântare bine 
simțită și însuflețitore, care fu ascultată 
cu atențiune încordată și interesă viu și 
în care arăta în termini aleși și con
vingători însemnătatea reuniuniloră, și da- 
torința învățătoriloră noștri. Acestă dis- 
cursă fu urmată de aplause frenetice și 
de repețite urări de „să trăâscă“.

După acâsta, la propunerea M. O. 
D-nă protopopă din PetroșenI, Ștefană 
Rădică, se trimise o telegramă Iluștrită- 
ții Sale Prea Sânțitului Domnă Episcopă 
diecesană JDr. Victoră Mihalyi de Apșia, 
grațiosulă patronă și binefăcătoră ală 
reuniunei, făcendu-i-se cunoscută acestă în
trunire a adunărei și cerându-i-se bine
cuvântarea archierâscă. Prea Sânția Sa 
nu întârcjiâ a răspunde pe lângă implo
rarea ajutorului divină asupra lucrăriloră 
adunărei și cu ună ofertu marinimosă de

vede o crepătură, prin care abia se pote 
băga ună omă. S’a și băgată unulă 
de aicea dela noi, pusă de ună călugără, 
dâră abia ajunse ceva mai adâncă în 
stânci și cu țipetă și spaimă strigă să’lă 
tragă de frânghiă înapoi, căci acolo ar 
fi vădută o mulțime de șerpi. La căl- 
câiulă aceloră stânci, de ceea parte 
spre apusă, isvoresce părăulă „Dragoșa0, 
ce dă în Moldovița; eră de astă parte, 
rîulețulă „Dragoșinulă“, ce dă în părăulă 
„Șorecului“ și acesta în „Sucevița" și 
cu acesta în „Sueâva.“ Eră dunga de 
munte, ce se trage dela „Poiana măru- 
lui“ încoce spre răsărită, se chiamă și 
astădl „Piciorulă Dragoșinului.

Ei, ți-așl spune eu, — dise aici ta
tălă meu — multe despre acelă Vodă 
Dragoșă — âmenii îlă numiau mai de multă 
„Drăgușă“— apoi și despre alțl voivodl 
de după densulă, cari au stăpânită țâra 
Moldovei și cari toți creștini, cu voinioii 
noștri de moșl-strămoșl au îngrădită, 
dice — că, cu pepturile loră, săracii! 
hotarăle acestei țări, ca să nu le ia lit- 
fele rele și păgâne, ci să ne lase nouă, 
nâmului lord, sărmea de hrană. Deră 
acestea tu, dragulă meu, le vei sci mai 
bine din cărți, că <Șice, că tote’să scrise. 
Noi țăranii, orbi, atâta numai scimă, 
ce-a spusă tata la fecioră și de acolo

scimă și noi cei de acum. Dâră audendă 
ce audimă, socotimă și noi, că cum e 
țâra acesta a Bucovinei, bună seu rea, 
e munca n&nului nostru și încă nu muncă 
ia așa, ușoră și ieftină, ci muncă plătită 
cu sânge și cu mii de vieți de omeni 
creștini; că așadâră, toți cari veniră în- 
cdce mai târdiu de aceea muncă a mo- 
șiloră și strămoșiloră noștri, veniră la 
masa gata; nu s’ar căde deci, ca ei pe 
acei ce au muncită pentru aceia masă, să’i 
împingă și să-i dea așa, înapoi, pe la 
pragă, prin tindă.

Dâră acum despre altami-i vorba:
Prin „Poiana mărului“ trecurămă 

pănă la jumătate șl-apoi făcurămă hăisa 
în pădure. Văduiu mai în vale focă. 
Gândiamă,că ne-omă întârce de pe-acolo, 
ca să nu dămă de âmenl; dâr nu : celă 
dinaintea mea totă merse dreptă înainte 
spre focă și noi după elă.

De departe dării printre copaci 
ună omă dincolo de focă, ce sta cu o 
mână la ochi, ca și când ar vrâ să cu- 
noscă mai bine, și’n alta ținendă o 
pușcă.

— „Noi suntemă, Iacobe, noi“, dise 
în glasă ce-lă dinaintea mea, „toți buni 
și încă și cu ună — adausă, ce, pâte 
a fi încă bunișoră“.

— „Ceva îmbucătură, Iacobeu, strigă

Darii, că mai c’ar fi vremea de erl dela 
amâdăcli“.

„Celă cu numele Iacobă, ună bră- 
dană de omă cu țurcă’n capă și cu nisce 
plete pănă josă pe umeri, cu cămașa pe 
elă ca de ciobană și cu bumbi galbinl 
la încheiaturile umeriloră, cu o curea 
dela breu pănă mai sub barbă și’n ea, 
dinainte, tâcă’n alăml cu cuțite cu mă
nunchi sclipicioși, âr deoparte de ea, 
spre stânga, două pistole. Elă se uită 
la mine — păcatele mele, eram așișl în 
acea vârstă, de stătură cam mășcată — 
și dise ca pentru dânsulă singură: „Cam 
abia înțărcată, da s’o face“. — „Face- 
v’ar Dumnecjeu gînjă și ghemă!“ gân- 
diamă eu, „pe voi, da nu pe mine bună 
de voi!u

Văduiu apoi ună ceaună mare, în 
crăcene, pe focă, curând după aceea 
nisce fălii de cașă și de urdă înșirate 
pe sumanele întinse prin prejurulă fo
cului și pe fiecare sumană, pe scorțe de 
bradă, sare mare, ce-o pisase Iacobă cu 
muchea toporului pe ună bolovană. Pră
văli din ceaună o mămăligă câtă ună 
munte, puse eră câunulă în crăcene și 
pănă ce se sfârși mămăliga cea dintâiu, 
era cealaltă gata. Pe mine mă chema 
Darii lângă sine și totă uitându-se din 
când în când la mine, îmi da singură în

mâni fălii de cașă și de urdă, îmbiin- 
du-mă să mâncă :

— „Că tu nu eștiu —cjise elă — „la 
noi în robiă, ci ospe, și nu între omeni 
răi. Ah, suntemă“, continua elă cu gla- 
sulă său puternică și-apoi încă și cam 
apăsată, „suntemă răi pentru cei răi, 
dâr nu și pentru cei buni; vei vedâ, 
dragulă meu, cum ți-i numele ?“ — 
„Tanasă. “ — „Tanasă ? — bună!“

După merindire — nu sciu cum 
s’o chemă, prândă, ori cină, că lucâfă- 
rulă de diminâța era acum ca de două 
sulițl de susă și (jorile colo la marginea 
lumei începură acuma se arăta pe ceră, 
— după merincjire, dică, se sculară toți, 
îșl făcură cruce spre răsărită de câte 
mai multe-orl, beură pe rendă apă din- 
tr’o gălâtă dela oi șl-apoi punendu-șl 
sumanele și peptarele sub capă, puscile 
și pistâlele lângă sine la peptă și pe 
dânsele o mână, după ce’șl mai făcură 
o cruce-două, se culcară la dormită. De
sagii cei grei, ce-i duseiu eu, îi văduiu 
sub capulă lui Darii, împreună cu pușca 
lui și a mea.

— „Culcă-te, Tanasă, aici lângă mineu, 
dise elă, „cu piciorele spre focă, și hai 
să tragemă ună somnă popescă, să ve- 
demă ce-omă mai visa și ce-omă mai 
face.“
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100 fi, în favorulă reuniunei, oeea^ ce 
produse mulțămită și recunoscință oea 
mai ferbinte în inimile membriloră, în- 
tărindu-le și mai multa credința în în
florirea și trăinicia tinerei reuniuni, puse 
sub patronagiula unui asemenea gene- 
rosă binefăcătoră.

Urmă apoi alegerea președintelui, a 
doi notari și scrutinătorl adhoe, după 
care se cetiră statutele de cătră nota- 
rulă Ștefană Țarină, învățătoră în Pau- 
cinesci; se consoriseră oei presențl și se 
alese o comisiune conscrietore de 4 mem
bri pentru propunerea oficialiloră și a 
comitetului oentrală ală Reuniunei, după 
oare ședința se suspinde pe câteva mi
nute. După consfătuire împrumutată co- 
misiunea candidătore, prin raportorulă 
său, M. 0. D. protopopă ală Ulpiei Tra- 
iane, propune de președinte ală Reuni
unei pe Rvds. d-nă Ioana Ioanza, vicară; 
v.-președinte Popă Avelă Bociata, pro
topopă în Grădisce ; notari Nicolau Trim- 
bițoniu, învățătoră în Grădisce, și Ștefană 
Țarină, învățătură în PaucinescI; casieră 
Ioană Micșia, învățătoră în Steiu; contro
lor Pompeiu Dariu, învățător în Rachitova; 
bibliotecară Ioană Susmană, învățătoră 
în Subcetate (Varalya), eră de membri în 
comitetula centrală a propusă pe Michailă 
Iubașiu, învățătoră în Riudemorl; Nico
lau Câmpiană, învățătoră în Clopotiva; 
Leonă Iubașiu, învățătoră în Ostrovă; 
Isidoră Saturn, învățătoră în Merișioră ; 
Ioană Munte ană, învățătoră diriginte în 
Cudșiră și Petru Paveloni, învățătoră în 
Demsușă.

Urmă apoi conscrierea membriloră 
fundatori cu 10 fl. odată pentru totdeuna; 
a membriloră ordinari cu 1 fl. anuală 
și a membriloră ajutători cu celă puțină 
50 cr. anuală. Din raportulă comisiunei 
conscrietore se constată, că ca membrii 
fundatori se însoriseră 9 persone, la cari 
după amăcjl se alătură și bravulă notară 
ală Lunceloră, d-lă Isidoră Suciu; eră 
ca membrii ordinari 30 inși.

Se trecu la statorirea bugetului pe 
anulă 1890/91, ale cărui active se pre
liminară cu 160 fl. v. a., eră spese cu 
62 fl. v. a. prin urmare ar resta ună 
saldo de 98 fl. v. a., la care sumă adău- 
gendu-se darulă patronată de 100 fl. v. 
a. și dela ună membru fundatoră înscrisă 
mai târziu 10 fl., ar da suma percepțio- 
nală de 208 fl. v. a. Ună începută mo
destă, der între împrejurările de față 
mulțămitoră.

Vine apoi desbaterea asupra diur- 
neloră învățătorescl la cercetarea adu- 
năriloră generale anuale, care după o 
lungă , discuțiune se statorescă în 5 fl., 
fără privire la depărtare, care spese au 
de a se acoperi din cassele scoleloră (

respective. Ca locă ală viitorei adunări 
generale, la propunerea d-lui protopopă 
ală Ulpiei Traiane, se primesce Grădiscea 
(Vărhely), eră timpulă ținerei aceleia se 
va statori mai târdiu de cătră comite- 
tulă centrală.

Neputându-se de astă-dată închiria 
ună locală pentru bibliotecă, Rev. D-nă 
vioară binevoi a ceda o localitate în e- 
dificiulă vicarială, promițândă și unele 
opuri de valore pentru bibliotecă, pen
tru care oferte binevoitore i-se aduse 
mulțămită și sinceră recunoscință din 
partea tuturoră membriloră. După ter
minarea acestoră lucrări, la propunerea 
presidiului, demnulă și zelosulă învăță- 
toră din PaucinescI, în districtulă Ulpiei 
Traiane, Ștefană Țarină, carele în totă 
privința e ună modelă de învățătoră, îșl 
ceti operatulă său „despre însemnătatea 
coruriloră bisericescl,“ în care desfășura 
cu argumente ponderdse influiuța coruri
loră bisericescl asupra simțului religioso- 
morală și estetică ală poporului nostru 
și recomandă cu totă puterea înființarea 
acelora la tdte scolele, ca ună îndemnă 
puternică spre pietate, pentru poporă, și 
ca ună mijlocă de stimă și recunoscință 
pentru învățătoră, oare pe acestă cale 
îșl asigureză neschimbata iubire a pă- 
rințiloră și a eleviloră săi. Acestă di- 
sertațiune, lucrată cu diligință, fu ascul
tată cu atențiune încordată și disertato- 
rele fu felicitată din partea tuturoră 
membriloră cu laude meritate.

Astfelă decurse prima adunare con
stitutivă a reuniunei învățătoriloră ro
mâni gr. cat. din acestă ținută. Pașulă 
primă e făcută, rămâne numai, ca zelulă 
și însuflețirea momentană să nu răcescă, 
ci — precum pre frumosă se accentua 
în vorbirea presidială, — în nobilă emu- 
lațiune să lucre cu toții din răsputeri la 
înaintarea scopuriloru spirituale și mo
rale ale reuniunei, ca așa în curândă să 
se facă lumină pănă și în cea din urmă 
colibă țărănesoă și să se scotă la ivelă 
multe mărgăritare scumpe, ce au stată 
și stau îngropate în cenușa cămineloră 
sătescl. Căci nu mândria națională, nici 
frase deșerte au condusă pe număroșl 
scriitori ai noștri a constata în popo
rală românescă o fantasiă viuă, o jude
cată matură și o inteligență naturală su- 
peridră, care rară se află la alte po- 
pore, ci adevărulă curată, recunoscută 
de cei mai celebri învățațl străini, cari 
au scrisă imparțiali și nepreocupați despre 
poporulă română. A scote la lumina 
(jilei < aceste prețiâse este chiămarea în
vățătoriloră , a-le nobil’ta și polei e 
chiămarea reuniuniloră prin ajutore ma
teriale, ca așa să potă deveni în acea 
posițiune, din care să răspândescă lu

mină peste poporală întregă, să-lă apere 
și scutâscă în suferințele sale. Neuitate 
trebue să rămână cuvintele generosului 
împărată losifă II, adresate cătră o de- 
dutațiune română: „trimiteți-vă și voi 
copiii la scdlă, pentru ca să aveți chiar 
dintre voi omeni, cari să vă scie lu
mina și apăra de rele; voi prin voi în- 
și-vă vă ajutați, ca și Dumnedeu să vă 
ajute.“

Reuniunile învățătorescl însă pe 
lângă alte folose și binefaceri suntă 
pentru învățătorime și o scolă eminentă 
de a se deprinde în arta, prin care să-și 
esprime cu înlesnire și fără temere ideile 
și cunoscințele sale și de a’șl câștiga în 
vieța socială o ținută bărbătescă și re- 
solută. Pentru că omulă retrasă și ne- 
espertă, fiă îndestrată cu orl-ce cunos- 
ciințe frumose teoretice, în publică de
vine timidă și nehotărîtă, se încurcă 
ușoră în lucruri bagatele, pe când celă 
versată în societate e cutezătoră și elo- 
cuentă.

Din aceste considerațiunl, cu viuă 
recunoscință salutămă înființarea reu
niunei, și bărbații, cari au lucrată la rea- 
lisarea acestei opere folositore, au bine
meritată pentru patriă și națiune și nu
mele loră va fi amintită cu pietate de 
t6te generațiunile fiitore pănă la cei mai 
depărtați strănepoți, cari se voră bucura 
de rodulă osteneleloră loră.

Popii Avelu Bociatii, 
protopopii română gr. cat.

Necesitatea și importanța comasară.
Memoriu presentatu Despărțământului II ală „Asocia- 
țiunei transilvane11, la adunarea ținută în Zornești la 

15 (27) Iulie 1890, do Dr. G. M.

Onorată Ad u n a r e ! Deși suntu 
necunoscută celoră mai mulțl dintre 
D-V6stre și avândădea Vă vorbi despre 
o materiă specială, ca atare ingrată și 
diferită de cadrulă acelora, cari se obicl- 
nuescă a se discuta în asemenea în
truniri solemne, totuși îmi iau îndrăs- 
nela de a recurge la paciența D-Vostră, 
rugându-Vă, să binevoiți a-ml da pentru 
*/2—1 oră puțină atențiune. Și eu din 
parte’ml vă promită, că mă voiu sili pe 
câtă este posibilă să fiu câtă de scurtă 
și cu tote aceste să satisfacă pe câtă 
este posibilă justeloră D-Vostre aștep
tări. Și anume, după principiulă filoso
fului Socrate: Cunosce-te pe tine însuți, 
îmi propună a vă întreține în ora acesta 
vorbindu-vă despre noi înși-ne, despre 
cunoscința și raporturile economice și 
sociale ale scumpei nostre patrii a țării 
Oltului.

Când cetimă biblia, audimă, că Dum
nedeu când a creată pe omă, l’a așecjată 
mai întâiu în Raiu, o grădină măreță, 

percursă de mari rîurî, unde putea să 
guste elă în liniște și tionă, fără a se 
obosi și strădui, tote productele și fruc
tele pământului, de cari însă omulă nu 
se putu folosi vreme îndelungată, din 
causa greșelei sale. Acum, decă arun- 
cămă ochii în jurulă nostru și privimă 
din ori și care punctă ală scumpei nos
tre Țări a Oltului, 6re ce impresii îți 
face și ce cugete îți desvoltă în mintea 
ta? Au nu-ți face impresia, că te afli 
într’o grădină ? Ba da, și încă în o gră
dină din cele mai mărețe, la care na
tura a lucrată și s’a sbuciumată din tote 
puterile ei, pentru a o construi și în
zestra mai minunată, încâtă sâmănă în 
lume să nu aibă. In locă de obicinuitele 
garduri și stobâre, cate să apere gră
dina de încălcare, natura însăși a ridi
cată o catenă de munți uriași, din cei 
mai fără transițiă, cu menirea nu numai 
de a apăra de omă, ci și de vânturi și 
viscole, precum și a domoli căldura și în- 
fierbințela sorelui, ce domină la sudă și 
vestă; la răsărită natura a ridicată pe 
coline, erășl una din dumbrăvile cele 
mai mărețe, ca și o baricadă contra fu
riosului Orivăță, care pe timpă de iernă 
face să amorțescă și înțepenescă ori și 
ce răsuflare aci, interdicându-i intrarea. 
La nordă, ca ună bună și neobosită paș
nică, ni-a pusă îndelungulă pe bătrânulă 
Oltu, cu înaltele sale maluri și rîpe, ca 
să ne ferescă de viscolele și vânturile 
reci de nordă, și ca adl, ca mâne, să ne 
ofere pentru transportă și comunicațiune 
gârbovita, der neînvinsa sa spinare. La 
vestă, Oltă și CarpațI îșl dau voioși 
mâna frățescă spre a ne apăra de fur
tună și viscole. Mulțămită acestoră în
grădiri și stavilare naturale, n’avemă să 
suferimă nici de călduri prea mari și 
nici de geruri cumplite, cari estreme 
predomină în țările vecine, ci atâtă vera, 
câtă și ierna, suntă moderate, der sufi
ciente pentru a se face cu prisosă și 
coce pe deplină orl-ce fructă și pro
ducte ale câmpului și grădinei: grâu, 
săcară, orză, ovăsă, cucuruză, sfeclă, 
cartofi, câtă și mere, pere, cireși, vișine. 
Numai viia ne este străină din causă, că 
apropierea munțiloră face ca cocerea ei 
să devină problematică în cei mai mulțl 
ani, âr zacharulă din struguri să fiă în 
cantitate insuficientă. Colinele, delurile, 
suntă acoperite de păduri mărețe cu co
drii seculari de ștejară, bradă, fagă, 
ulmi, carpinl și molidă, în multe locuri 
neatinse încă de năprasnica săcure. Pă
șuni grase și abundante. Solulă nostru, 
deși depusă de apă, resultatulă epocei 
terțiare și quaternare, totuși la șesă 
loesulă este compusă pe mai puține lo
curi din argilă compactă și der în cea

De culcată, culcatu-m’am și eu în 
fața lui Darii, după cum îmi porunci elă, 
der de ochii mei somnulă nu s’a prinsă 
nici o clipită. Eram perdută de năcasă 
și de-o jale de acasă, încâtă gândiamă, 
că mi-se frânge inima. Cântau sturdii, 
cântau mierlele pe întrecute și din de
părtatele măguri sunau acum, în rever- 
satulă doriloră, buciumele stâneloră, de 
ți-se părea, că te legănă ângerii și te ri
dică la ceră, și că nu linulă ventuleță 
de dimineță, ci mândreța aceloră gla
suri de buciumă mișcă aleană vârfurile 
uriașiloră bradl și molie}!. Deră inima 
mea, — care altă-dată s’ar fi topită de 
atâta raiu, ce umplea acum codrulă și 
lumea — inima mea, sdrobită fiindă de 
năcasă și de grijă, pe mine totă acestă 
mândreță din adencimele codriloră mă 
umplu de o nespusă durere! Nu cuge
tam la nimica alta, decâtă: ore în ade- 
vără, aicea cu acești omeni să-mi fiă ră
mânerea? eu să mă facă hoțu? să--------
vai nu mai putui gândi; mi-se punea nu 
sciu ce ca ună bolovană pe inimă!

In achtulă meu atâtă de greu și de 
amară, audă despre partea, din care am 
venită, ârășl ca asâră la poiană, sunetă 
de frunde călcate de cineva, lacobă) 
carele cum cjdseiu., nu se culcase, ei totă 
adăugea diu când în când lemne pe focă) 

se repedi în piciore, să vedă, că ce este, 
ori cine vine, și după-ce căută în aceea 
parte, făcu semnă cu mâna, ca și când 
ar fi dată poruncă, să nu facă vuetă, 
căci dormă toți; și apoi se aședâ erășl 
dincolo de focă, arătândă cu mâna la o 
crengă într’ună bradă, unde atârnase elă 
o parte din merindirea nostră. Eu mă 
temeam să mă uită îndăretă să vădă, că 
ce ar fi, deră văcjuiu, că trei inși totă 
înarmați cu pușci și cu pistole și cu să- 
curl băgate cu codorîștele pe după su- 
mană la spate, vină și pe ’ncetulă des- 
brăcându-se, merindescă și apoi se culcă 
pe lângă ceialalți. Mi-se păru că-să aceia, 
cari asera, după ce spuse Darii unuia 
ceva în taină, rămaseră îndărătă.

Pe la ună aprâneju se scularăunulă 
după altulă — toți, în urmă și Darii și 
cu densulă și eu. Unulă după unulă se 
scoborîră în vale, de unde, cum cunos- 
cuiu,_veniau spălațl pe față. Darii vorbi 
ceva cu cei trei venițl de curând șl-apoi 
venindă la mine, clise:

— „Ei, cum ai dormită, Tănăsucă, 
și ce ai visată aicea la noi ? Spune’ml 
și hai colea la șipoțelă să nespălămă!u

Elă înainte, eu după dânsulă. 
„Nu spui, n’ai visată nimica ?u
— „Ba am visată, bade I6ne, am vi

sată, că ml-a murită tata — și te rogă....

— „Nu-i dreptă!“ mă întrerupse 
elu, „n’a murită, trăesce și va trăi încă, 
și, decă va vre Dumnedeu, țl-a juca încă 
și la nuntă.“

,,Adecă", gândiam eu, la aceste vorbe 
eu încă și mai năcăjită gândii: „Da, de 
rămână cu tine și cu voi, m;-a vede...“ 
aicea’șl făcu tatălă meu o cruce.. .

Ne spălarămu la ciurgău, ne șter- 
serămă în mânecile cămeșii și Darii, în- 
torsă cu fața spre sdre, dise rugăciunile 
in glasu. Cu ce inimă le cjise elă și în 
ce gândă, scie Cela de susă; deră eu le 
cjiseiu, cum mi-se pare, că nici când așa 
cu evlaviă nu le mai cliseiu, ca acum și 
totă numai cu uniculă gândă, să mă 
scape Dumnezeu de aicea și să-ml vădă 
casa și părinții.

După-ce ’șl sfirși Darii rugăciunile 
și-și făcu încă și câteva cruci, se în- 
tdrse spre mine, mă neteZi pe capă și 
Zise :

—„Vină Tănase colea și șeZl josă 
lângă mine.14

Făcuiu așa.
—„Vină mai aprope și raZimă-te 

colea pe genunchiulă meu și ascultă ce 
țl-oiu spune.

Făcuiu și acesta.
—„Măi fecioră, tu scii cine’să eu?11 
—„Nu sciu, bade11.

—„Nu scii ? D’apoi tu aseră ml-ai 
Zisă pe nume.“

Eu sloboZii capulă în josă și tă- 
cuiu, mă temeam să spună mai multă. 
Darii, pe semne pricependă acesta, că 
adecă nu cuteză să’i spună totulă, cum 
adecă îlă numiau omenii și de-acolea sciu 
și eu, că cine-i elă; apoipote îi trebuia 
să nu mă apuce cam cu răulă, să nu mă 
spariă Zise ■

— „Apoi așa-i, cum Zi°i c& — nu 
sci ce ai auZită dela tatălă tău seu dela 
alțl omeni, că’su eu și ceialalți un-spră- 
Zece cu mine. Deră-i și așa dragulu meu, 
și nu pre așa.u

Aicea tăcu Darii puțină, par’că gân- 
dia, ce să, spuie și apoi urmă:

—„Eu și tovarășii mei nu suntemă 
hoți și tâlhari, de cari să se plângă o 
vădană ori ună omă săracă, că li-am 
luată văcșora dela copii. Nici năframa 
nu luămă noi din mâna celuia ce plân
ge și nici nu furămă banulă, ce trebue 
pe o sfântă tămâiă.11

Tăcu erășl puțină, și apoi adause : 
—„pilele cuiva încă nu le-am luată. 

Tu ești tânără; audit’ai tu de omeni ver- 
colicl, ce beau fără milă sânge de creș
tină ?“

Aceste cuvinte le Zise Darii apăsată 
și cu glasă ca de măniă. Eu redicaiu
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•mai mare parte din terenuri interme
diare, luturi, nisipuri amestecate pe ici 
colea cu fruncjiști, tocmai cum îlă recere 
mai potrivita grădinăria, er nisipulă sbu- 
rătoră e cu totulă necunoscuta, mare- 
cagiu și turbă erășl abia avema în 3—4 
locuri pe lângă Olta. Colinele și munții 
noștri sunta compuși cu deosebire din 
sisturl cristaline, totuși nu lipsesca nici 
mineralele de folosa, petră de construcții, 
grese pătrată escelentă, petră de vara, 
gipsa, marmură încă neesploatată, cari 
așteptă numai spesele de transporta și 
capitalurile necesare pentru a-le pute 
esploata în cantități enorme; dintre mi
nerale avema mineurl de plumba, apoi 
gisemente enorme de sare, cari se află 
întinse aprope pe jumătate din comita- 
tula nostru și dau nascere la nenumăra
tele isvdre sărate, atâta de importante 
pentru economia casei și crescerea vi- 
teloră. Esploatarea acestora straturi de 
sare, deși aparține statului, der când se 
va efectui se vora pute câștiga buni 
bani de cătră locuitori. 0 altă condi- 
țiune, indispensabilă pentru ori și care 
grădină, este apa bună și abundantă: 
aci suntemă cei mai favorisați din lume, 
căci nu sciu decă una alta ținuta din 
vre-o țeră este așa de bogata îndestrata 
cu ape cristaline, ca a nâstră. Mai multe 
sute de păraie și părăiașe scobora din 
munte și traversâză șesula dela suda 
spre norda, îndreptându-se cătră bătrâ- 
nula Olta, care e menita să le cuprindă 
și asimileze șie-șl pe tote. Dintre ele 
vre-o 20 ara pute fi ușoră curățite și 
întocmite pentru navigațiune, servinda 
la scoborîrea de plute și lemne singu
ratice din munte. Pentru întrebuințarea 
la navigațiunea propriă cu vapore și | 
șlepuri, numai Oltulă este apta, a că
ruia deschidere pentru navigațiune bate 
la ușă, și în scurtă vreme voma audi 
pe ela șuerânda mașina vaporului, și re- 
fractându-șl sunetula înțigăiata în pis
curile munțilorfi. Comorile și bogățiile 
imense de gunoie și materii organice, 
ce tdte se scobora în cantități însemnate 
și se aduca din munți și păduri tot- 
deuna când vina apele mari, numai forte 
puțina le-ama pusa în servițiulă plugă- 
riei și abia la vr’o 10 sate le întrebuin- 
țămfi pentru udarea și îngrășarea live- 
cjilora și pășunilora, er cea mai mare 
parte din ele amfi lăsat’o să trâcă nefo
losită, ba ama sporit’o cu gunoiele din 
grajduri și sate, ca să ungă petrile și 
îngrașe peștii; dedrece însă asupra acestei 
cestiunl trebue să revină mai târdiu, îmi 
reserva de-a vorbi despre ea atunci mai 
pe larga.

Nici cealaltă condițiune indispensa
bilă la ori și ce grădinăriă, adecă bra

țele, nu lipsesca. Brațe sunta de ajunsa, 
satele sunta destula de dese și mari, în- 
câta nu-țl trebuesce mai multa de mersa 
decâta una cuarta seu o jumătate de 
oră, ca să ajungi în sătulă vecina, în 
ori și care direcțiune te-ai îndrepta. Po- 
pulațiunea este muncitore, inteligentă și 
plină de vigdre, și înainte de tdte e do- 
ritore de progresa și cultură. Ceea ce 
face însă populațiunea și mai prețiosă 
este, că ea are aceleași moravuri, tradi- 
țiune și limbă, deși în privința unora 
înohinărl la Dumnedeu, din causa unora 
cuvinte necuprinse de mintea omenâscă, 
sunta prea dese scisiunile și certele în
tre frați.

In ceea ce privesce cultura, deși ne 
lipsesca institutele mai înalte de cultură, 
ca o teribilă răsbunare a neînțelegerilora 
între frați, ca tocmai Oltenii și Țera Ol
tului, dela care și-au aprinsa flăcările lu- 
minei, civilisațiunei și naționalității cei
lalți frați din România și Bucovina, să 
fiă acum lipsiți de o școlă secundară 
gimnasiu, școlă reală ori școlă de me- | 
serii, ori și câta de modestă ar fi ea, 
totuși în privința învățământului ele
mentara suntema în condițiunl destula 
de avantagidse; școlele de companiă de 
odinioră au fosta tota atâtea focare și 
centre de cultură, la cari șl-a aprinsa 
candela sa, atâta grănițerula, câta și 
boierula, iobagiula ca și țăranula libera 
din pământulă săsescă — dela cari apoi 
s’au zămislită alte școle, încâtă adi, mul- 
țămită Domnului, nici o comună nu este 
lipsită de școlă ei, ba de multe-orl au 
prea multe, întrețină câte 2—3 într’o 
comună, der t6te se află într’o stare pă- 
cătdsă, în loca ca să țină una singură 
bună. Totuși în totala, în privința in- 
strucțiunei primare stămă fârte bine și 
din anfi în anfi sporesce numărulfi ome- 
nilora, cari sciu ceti și scrie, și în cu- 
renda voma ajunge acolo, ca tota in
sula să-și potă purta la economia sa o 
mică comptabilitate. Inteligință cu cul
tură mediă și înaltă avema prin sate 
destulă, căci nu este sată în care să nu 
se găsescă câteva persone, care au fă
cuta câte 3—4 clase gimnasiale.

In ceea ce privesce proprietatea și 
împărțirea ei ne aflăma în condițiunl 
destula de bune, căci mai tota pămen
tula se află în mâna poporului nostru, 
ca proprietate mica divisată, seu avere 
comuna în indivisiune, deși ar fi de do
rita, ca să fiă între noi și proprietate 
medie dela 200—300 jugăre și mare 
dela 400 jugăre în susa, omeni cu dare 
de mână și independenți, cari să ne potă 
representa într’una moda demna în 
lăuntru și în afară. Vechile averi boie- 
rescl și nobilitare s’au împărțita și di- 

visata și ele cu totulă, încâta atjl au in
trata tdte în categoria proprietății mici, 
afară de nisce mici rudimente, care și- 
le-a reservata fiscula pe sema sa și le-a 
întrunită și rotundită din nou dela 1880 
încâce, pentru a crea pe ele o herghelia 
și ferme modela, cari nu vora rămână 
fără de efecta și pentru plugarii noștri, 
în privința lucrării pământului și ou deo
sebire a țânerei viteloră. Deja influința 
lora este destula de palpabilă prin in
troducerea culturei trifoiului, lucernei, 
sfecleloră, ce le găsescl acll în jurula 
tuturora comunelor a, — lucrări cari cu 
10 ani în urmă erau nepomenite. Tota 
ca resultată și influințe directe ale aces
tora se pote considera și faptulu, că 
plugurile cele primitive de lemna au 
fosta înlocuite de cătră țăranii noștri 
aprope cu totula cu pluguri moderne de 
fabrică, cari lucrăză mai bine pământulă, 
întrebuințeză totă forța vitelora la lu- 
cratula pământului, er nu o perde pen
tru împedecarea funcționării neregulate 
și greșite a instrumentului, apoi intro
ducerea mașiniloră în lucrula câmpului, 
sămănatula cucuruzului în rânduri cu 
mașina și săpatulă lui cu sapa mecanică, 
și îmblătitula cu mășina sunta tota atâtea 
dovecjl, că țăranula nostru, deși este 
greoiu, estremă, conservatori și neîncre- 
dătoră în novațiunl, dăr totuși nu ră
mâne indiferenta de ceea ce se petrece 
în juruli lui, și cu o conducere bună a-i 
pute face mari lucruri cu ela. Ce va să 
dică aceste progrese, închipuiți-vă, că 
una omă de ai noștri, morta acum 20 
ani, care șl-a petrecuta mai totă vieța 
în lucruri iobăgescl, îmblătinda tătă erna 
la proprietatea mare, acum s’ar scula din 
gropă și ar veni la casa și curtea sa, 
unde ar găsi în șura sa lucrândă și șue
rânda o mașină de îmblătita cu foca și o 
mulțime mare de omeni stândă a lene în 
jurula ei și servindu-o — nu Nemți și nu 
AngliușI, ci toți Români de baștină, — 
ore ce ar dice ela ?

Nime nu va trage la îndoielă, că 
cu ajutoruli mașinelora de adi lucrezi 
pământulă cu multă mai bine, decâtă 
înainte, der și câștigi enormă din timpă 
și spese. E de regretată, că lucrului de 
mașină nu i-s’a putută da o întindere 
mai mare și anume, mașinile de sămă- 
nată bucate în rânduri nu le putema in
troduce și generalisa din causa unei prea 
mari parcelări și atomisărl a pământului 
și a configurațiunei iraționale a țerine- 
lora. Insă ceea ce am avut din moși și 
strămoși și ni-s’a recunoscută definitivă 
prin legea de împroprietărire dela 1848, 
cea enormă favorabilă pentru țărână, 
amă perdută și perdemă prin o îmbu- 
cătățire prea esagerată a ei și parte prin

negligința nostră. Prin îmbucătățire per
demă ca în urma obiceiului poporului 
nostru de a împărți totă moșia, ca chiar 
și tdte locurile egală între toți copii săi, 
au venită lucrurile acjl acolo, de în 
multe locuri n’are nici unulă, ce să potă 
lucra conținu o jumătate de oră și n’are 
ce prinde bine nici cu grapa și niol cu 
câsa, oi totă timpulă îlă perde umblândă 
dela ună hotaru la altuia, dela ună locă 
la altulă. Apoi sistema de trei ani, cu 
lăsatulă pământului să stea pustiu totă 
ală 3-lea ană, învălmășela și silința de 
câmpă, lipsa de cai de umblată cu ca- 
rulă și plugulă sunta totă atâtea alte 
pedecl, care țină pe plugară în loca, 
condamnă pe oelă silitoră și diligentă 
la trândăviă și lene, alăturea cu celă 
mărginită la minte și voință, ca și celă 
dintâiu să lucreze pământulă și să-lă 
semene, nu cu ceea ce voesce elă și 
reclamă interesele lui, ci cu ceea ce-i 
place și convine celui din urmă. Făcândă 
contra și introducând a o cultură nouă, 
seu altă sistemă de cultură, a doua di 
nu suntă numai vitele contrarului pe ele 
ci ale satului, ca raționamentulă să fiă 
mai puternică.

In tote cestiunile importante și de 
căpeteniă mulțimea, adecă aceia, cari 
cugetă mai puțină și rămână tot-denna 
mai în urmă, aceia au tot-deuna cuvân- 
tulă decisivă și loră trebue să li-se su
pună și oelă inteligentă și să le cadă 
victimă planulă și întreprinderea cea mai 
ingeniâsă.

Puține regiuni suntă, unde comunele 
să aibă proprietăți așa întinse, păduri și 
pășuni așa de mari, ca ale năstre, dâr 
oe folosă, — comunele suntă sărace de 

| totă din causă, că pădurile nu aducă 
nici ună venită, ci suntă mai multă o 
sarcină decâtă ună folosă fiindă neglese 
și devastate, tăierea și devarstarea loră 
fără cumpetă, pascerea cu vitele și mai 
ou semă urioiosulă obioeiu de a scote 
vitele iarna și primăvera mai ântâiu la 
muguri, apoi la pășune a avută dreptă 
consecința, că masivulă pădurei să se 
schimbe, seu să dispară cu totulă — esen
țele de valore, ștejarulă, bradulă, moli- 
dulă, să dispară și în loculă loră să în- 
cuibeză ratine și arbuști fără de nici o 
valore, nici ca lemnă de construcțiă, nici 
de focă, nici de gardă, precum arină 
mestecănă etc., seu când nici acestea nu 
se îndură ale lua locuia, apoi apa spală 
și macină totă petra din munte în josă 
la șesă, ca să distrugă și îmormânteze 
acolo lunci bogate, sămănăturl etc.

Au nu cunâscețl D-vostră destule 
așa numite Păduri, cari acum 20—30 
ani erau dumbrăvi mărețe și codri de ste
jari seculari și acjl nu se găsesce altceva

ca cu sfială ochii spre densulă, că ce 
vre 6re să dică, ,,ce-să aceia, ce facă, 
ca săracii și vădanele să n’aibă cu ce se 
hrăni pe sine și pe copilașii loră, ce ră- 
pescă năframa din mâna celui ce plânge 
și banulă de sfântă tămâiă.“

Tăcu puțină și apoi sfârși cu ună 
glasă scosă ca din — iadă:

— „Și apoi totă aceia’să, cari vor- 
bescă încă de dreptate, de lege și de 
Dumnedeu —“

Mă spăriaiu când mă uitaiu acum 
la Darii: fruntea-i cea lată îi era încre
țită ca nisce brasde pe ogoră, ochii pe 
jumătate închiși și totă par’că fulgerau 
focă și pară. Par’că tremura cu totă 
trupulă și-și mușca stufosele’șl mustețe. 
Se repecli apoi dreptă în susă, mă apucă 

. de mână și totă cu acelă glasă de spaimă 
4ise:

—„Pentru aceia'su tovarășii mei și 
eu Ionu Darii vătaf ulii — hoți și tâlharii11 
și uitându-mi-se apoi în față, sfârși: „la 
acela lucru ai să-mi fii și tu tovarășă și 
de me-i asculta dragă ca feciorulă meu 
te voiu ave. — JJaidemă!“...................

Tremurândă pielea pe mine de vor- 
>bele acestea, urcaiu, ținută de mână de 
Darii, la vatră, unde și vedeam acum 

, erășl crăcanele cu ceaunulă pe focă, pe 
tunulă, nu mai multă Iacobă, grijindă de 

elă și de nisce carne, ce o întorcea pe 
jeratică, ba pe o parte, ba pe alta, eră 
ceilalți stau de-oparte, unii așa, alții ră- 
cjimațl cu spatele de copaci și vorbiau ceva 
nu în glasă, ci pe ’ncetulă. Acum vă- 
dendu-i pe acești omeni mai bine, mi-se 
părură că-să toți, unulă mai de spăriată 
lumea cu dânsulă, decâtă altulă! Unii 
erau în cușme țurcănescl, alții în pălării 
și alții în comănace și toți cu pene în 
ele, pare-mi-se că de vultură, ori de 
huhuredl de codru, și nici unulă nu avea 
cușmă, pălăriă ori comănacă, susă pe 
frunte, și apăsată pe sprâncene, de 
ce, decă te uitai la ei, încă și mai 
multă groză-țl făceau. Toți aveau trăiștl 
unii de pele, alții de lână, din care se 
vedea la unii și câte ună mănunchiu de 
pistolă, măcară că toți aveau câte două 
și după curea. Cămeșile și peptarele 
loră erau la toți, ca la ciobani, adecă 
negre, eră Darii, căpitanulă, era după 
totă stătura și arătarea lui, ca ună ște- 
jară între ulmi! — Nu prâ înaltă la 
trupă, deră în frunte, cum se 4i°e, de 0 
palmă și ’n spete de trei!

— „Norocă, mâi frați !u le 4ise 
Darii. “

— „Norooă Ioane!u îi răspunseră ei, 
și apoi Darii mai 4ise :

— „Băâtulă ăsta e de acum, alu 

nostru, să scițl deci, cum să fiți și voi 
cătră elă.u

Luâ apoi pușca mea de sub căpă- 
tâiulă său și mi-o dete cu cuvintele:

— „Pe vercolici să-i nimerescl, 
dmenl huni să-i ocolescl 1“

Prân4irămă ca și astă ndpte. Nisce 
nori groși se arătară pa ceru din par
tea despre apusă. Darii vă4end-i 4ise:

— „Mă temă, măi, că om mai lăsa 
— cosa, să nu ne fiă lucrulă de geba, 
cum gândiți ?“

— „Cam așa sâmănă“, 4is®ră unulă 
la altulă.

Se mai porni și ună vântă, care 
mâna norii cei întunecați mai cu gră
bire.

— „Cum stămă cu merindea?“ în
trebă Darii.

— „ Cam pe sferșite“, răspunse 
Iacobă.

— „Andreiu, Todere“, dise Darii, 
„mergeți la stâna Mutului și aduceți ce 
trebue ; vă dă baciulă, p6te că va tre
bui să mai ședemă pe acasă.u

Andreiu și Tâderă se duseră la 
dâlă spre Poiana mărului, eră Darii mai 
4ise:

— „Mihalache, Niță, en mai duceți- 
vă unulă spre plaiu, altulă spre bîtcă, 
mai trageți cu ochiulă și cu urechea,

nu sâmănă ceva, scițl voi, și a — alțl
nori ?“

Se duseră și ăștl doi, eră Darii se
întinse cu fața în susă pe culcîușulă lui
sub molidă și 43S<â, așa,, ca la toți cei
rămași:

— „Mă, 6re ce prună era ciocoiulă 
de alaltă-erl ? Grăia rău moldovenesce și 
apoi încă și par-că șepelea!u

— „Nu scii“, răspunse unulă, „dâr 
vorbă ca a lui mai auriii eu odată totă 
dincolo peste hotară, și despre acela 4i- 
ceau omenii, că-i Grecă; nu sciu ce liftă 
a fi.“

— „Ce i-ațî mai lăsată în șipetă, să 
nu sughițe pre tare după măruntaele 
lui, măcar-că nu se cădea, să-i mai lă- 
sămă ceva, păgânulă de elă?!u

— „Lăsatu-i-am destulă, câtă să aibă 
încă cu ce trăi în ocinașe și mătănii, 
pănă și-a spăsi fărădelegile ce le-a fă
cută cu bieții creștini din sătulă unde-i 
arendașău.

In 4iua acesta nu ploua, deră nici 
ceriulă nu se răsbunâ. Andreiu și Td- 
deră veniră încărcațl cu câte ună ber
bece și cu desagii plini cu cașă, urdă, 
făină și sare.

— „Ce-a 4isă moșu Toma baoiu?“ 
îi întrebă Darii.

— „S’a închinată cu sănătate și-a
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acolo, decâtă arini, mestecănă, păducelă 
măceși și alte ratine fără de nici o im
portanță, cari nu aducă nici unii folosii, 
nici ca lemne și nici ca pășune de vite, 
căci ele ocupă loculă unde celă puțină 
ar pute să crescă o [ășune bună de 
vite, seu să devină țerinl bogate. Deși 
numirea și etioheta s’a păstrată, totuși 
este o deosebire enormă între pădurea 
de acum patru — cincizeci de ani și 
cea de acfi. Atunci aveamă lemne enorme 
și naveamă cui le vinde și unde le tran
sporta, acfi amă ave cui le vinde, der nu 
avemă ce. (Va urma.)

Deorece adunarea generală a 
Asociațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului 
românu își va ține ședințele sale 
din estu anu la 27 Augustu n.a. c. 
și ofilele următore in Reghinu, acei 
P. T. Domni, cari voiescu a par
ticipa la susnumita adunare, suntu 
rugați a se insinua celu multă 
pănă la 24 Augustu n. a. c. la 
dlu Patriciu Barbu, seu la dlu Dr. 
Abs. Todea advocați în Reghină, 
pentru a se pute face disposițiu- 
nile necesare în privința incuar- 
tirărei ospețiloru, avendu a arata 
și numerulu membriloru din fa
milie cari dorescu a participa.

Reghină, 8 Augustă 1890.
Comitetul!! de incuartirare.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS."
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlin, 9 Augustu. Proiectulu 
de organisare a partidei sociale- 
democratice va apare hotărîtu cu 
ocasiunea ținerei congresului anu
ală ală partidei.

Cowes, 9 Augusta. După prân4 
se întreținu împăratulu germană 
esclusivă cu Salisbury. Imperatulă 
germană a plecată la 10 6re din 
nopte.

Belgrad, 9 Augustă. Intre co
loniștii muntenegreni doinnesce o 
terbere îngrijitdre, fiindcă li-s’au 
luată armele, și banii incurșl ca 
ajutore i-au cheltuită, în timpă 
ce câmpurile li-s’au dată stau pa- 
răginite.

Viena, 9 Augustă. Anthemiții 
au provocată în cosiliulă comu
nală erăși scandală mare și au pă
răsită în modă demonstrătivă sala 
de ședințe, făcendă prin acesta 
adunarea necapabilă de a lua ho- 
tărîrl.

Caracterului)
I. Formarea caracterului.

3. Influința cărțiloru și a opere- 
loru de artă.

Cărțile suntă nu numai cei 
mai buni soți ai bătrăneței, ci și 
cei mai buni conducători ai ju- 
nimei. Prima carte, care face o 
impresiune adencă asupra unui 
omă teneru, are de multe-ori o 
influința hotărîtore asupra vieței 
sale viitore, însuflețindu-lă, ca se 
nisuescă cu totă puterea de a’și 
ajunge țînta ce și-a pus’o, seu 
arătându-i cărări cu totulă noue 
de cari pănă acuma nici că a vi
sată. Câte-odată o carte pote 
cășuna chiar renascerea formală a 
unui omă.

Alfieri cetindă pe Plutarch, 
Schiller, cetindă pe Shakspeare, 
er Grion cetindă primulă tomă 
ală istoriei universale, s’au însu
flețită așa de multă, încâță toți 
credeau, că vieța loră s’a înce
pută numai din momentulă, când 
au cunoscută aceste cărți.

Lafontaine în tinereța sa, din- 
teiu era cunoscută ca omă leneșă, 
când însă aucp. cetindu-se o oda 
a lui Malesherbes, se cțice că a 
strigată „Și eu sunt poetă!“ și 
de atunci i-a fostă învederată, că 
are și elă talentă poetică. Bossuet 
a fostă însuflețită pentru studiu 
prin aceea, că a cetită, ca copilă, 
panegiricele lui Fontenelles asu
pra învățațiloră renumiți. Lace- 
pede a fostă îndemnată a studia 
sciințele naturale prin „istoria na
turală" a lui Buffon, pe care a 
aflat’o între cărțile tatălui său și a 
cetit’o de atâtea-orî, încâtă mai că 
o scia de rostă. Groethe fu in- 
fluințată tocmai în momentulă de
cisivă prin „predicatorulă dela 
țeră“ ală lui Groldsmith, și elă 
mărturisi, că în mare parte are 
să mulțămescă acestei cărți, ce era 
mai bună din crescerea sa.

Keightley, când era încă co
pilă, a cetită pentru prima <5ră 
„paradisulu perdută" ală lui Mil
ton și acesta l’a îndemnată a scrie 
mai târcțiu biografia poetului. Elă 
4ice cu totă dreptulă: Cunoscința 
cu „paradisulă perdutu“ formeză, 
seu ar trebui să formeze în vieța 
flăcăruia, care are gustă și price
pere pentru poesiă, ună însemnată 
capitală. Eu nu voiu uita nici-

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 165 
alu „Gaz. Trans/' din anulă curentă. 

odată acelă timpă.... Eu de atunci 
m’am ocupată mereu cu Milton; 
operele sale mi-au fostă ună is- 
voră de plăcere în cțile bune, de 
mângâiere și de îmbărbătare în 
4ile rele.

Asemeni sentimente se află la 
cei vechi destule. Astfelă 4ice Se
neca: Ocuparea cu sciința ne în- 
frumsețeză vieța în fericire și ne 
face mai tari ca orl-ce în nefe
ricire .

Plutarch ne spune, că Dioni- 
siu celă mai tînără, după ce a 
fostă detronată, fiindă întrebată, 
că ce i-au folosită Platone și înțe
lepciunea, a răspunsă : Atâta ml-au 
folosită, că potă suporta o astfelă 
de schimbare a norocului fără ca 
să fiu de locă alterată.

Plinius 4i°e în scrisorile sale: 
Sciința este mângâierea și bucu
ria mea; nu este norocă, care nu 

i s’ar mări printrînsa; nu este ne- 
țiîorocă. care printr’însa nu s’ar 
ușura. In di le de bălă, de periculă 
și chiar și după mortea iubițiloră 
mei eu mi-am luată refugiulă la 
ea, care este singurulă mijlocă de 
alinare a durerii; căclea mă în
vață a înțelege mai bine neferici
rea, deră a-o și suporta cu mai mare 
răbdare.

Și Thomas Hood mărturisesce: 
O iubire firescă ce-o aveamă pen
tru cetire și învățătură m a ferită 
pote de naufragiulă morală, de 
care suntă ajunși mai alesă copiii, 
cari rămână de timpuriu orfani. 
Cărțile mele mă rețineau de a 
visita cârciumile și a’ml petrece 
vremea în asemenea chipă. Celă 
ce se află sub influința nobilităre 
a lui Shakspeare și a lui Milton, 
arareori va căuta societate rea.

Der cărțile nu numai că au 
îndemnată pe mulțl de a scrie 
opere însemnate, ci i-au îndem
nată a săverși și alte fapte.

Bentham — renumitulă juris- 
pendentă englesă — a descrisă 
efectulă estraordinară, ce l’a eser- 
ciatu asupra spiritului său fragedă 
cetirea lui ,,Telemacă“. Eram 
atunci, 4i°e elu, de șese seu de 
șepte ani și’ml închipuiamă că în
sumi suntă eroulă, care mi se părea 
a fi modelulă perfecțiunei și mă 
întrebam câte-odată de ce n’aș 
pute să devină și eu ună Tele- 
macă. Acestă romana îlă potă 
considera ca petra fundamentală 
a întregului meu caracteră, elă a 
determinată cariera mea, cu deo

sebire a contribuită să primescă 
„principiulă utilitarismului".

Sântulă Augustină a fostă în- 
fluințată mai întâiu de cetirea lui 
„Hortensiu" ală lui Cicero așa, 
că a părăsită vieța sa nemorală 
și a începută a se dedica scopu- 
riloră celoră mai înalte.

Este superflu de a vorbi de 
grozava infiuiuță ce au avut’o 
cărțile asupra desvoltării omenirei. 
In cărți este adunată resultatulă 
muncei spirituale a întregei ome
niri și de aceea cărțile au fostă 
puterea motoră cea mai plină de 
efectă a tuturoră timpuriloră. De 
Bonald 4ice cu dreptă cuventă: 
Dela bibliă pănă la contractulă 
socială ală lui Rousseau au esis- 
tată cărți, cari au avută ca ur
mare revoluțiuni.

In adevără, o carte mare are 
adeseori efecte mai însemnate ca 
o bătăliă mare. Chiar și opuri de 
ale poețiloră au avută adeseori o 
infiuință grozavă asupra societății. 
Astfelă Rabelais în Francia și 
Cervantes în Spania au frântă 
deodată domnirea cavaleriloră și 
a călugăriloră, numai prin arma 
satirei, contrastulă firescă ală 
grdzei. Poporală rîse și se simți 
erăși sigură. (Va urma).

JLforisEtie.
Acela, care num eră 40ce amici, 

n’are nici unulă.
*

Cine e amiculu tuturoră, nu e 
ală nimănui.

*
Consideră de amică sigură pe 

omulu, care’țl arată defectele, er 
nu pe acela, care’țl aprobă totă 
ce faci.

❖
Când ai ună amică nebună, 

nu țl mai trebue o miiă de inimici, *
Respunsulă blândă alină mâ

nia, vorba supărătbre măresce fu
ria.

❖
Calumniatorulă, neputendu-se 

ridica pănă la omulă onestă, cercă 
defăimându-lă a’lă terî josă pănă la 
densulă.

Cine vorbeșce prea multă, nu 
va trece nicl-odată de omă înțe- 
leptă.

*

Nu vorbi despre fericirea ta

disă, cft de-a mai trebui, de ce-a dată 
Dumnedeu gospodarului lui badea Io- 
niță Mutu, din Frumosule, să mai ve- 
nimă, că așa i-a poruncită badea Io- 
niță, să nu ne oprescă ce-om cere.u

— „Bună“, dise Dării, „dee’i Dum
nedeu pentru puțină multă !“

Eu, vorbindă Darii cu ai săi, 
aceste și altele, le ascultamă și nu pre, 
căci gândulă meu și inima mea erau în 
alte părți.
* Cătră seră veni Nițu, unulă din cei 
ce trimise Darii să vd(|ă, denu-să ceva 
semne și de alțl nori, veni, și încă cam 
cu grabă și ostenită și după densulă încă 
ună omă, pe carele eu încă nu-lă vă- 
dusemă, și Nițu de departe (fise cătră 
Darii:

— „Etă-lă, cimpoiulă nostru vine; 
deră elă nușl-ce dice, că pe aicea nu-i 
de a-i-se audi bîrzoiulă.“

Cum aflaiu mai pe urmă, celă ce 
veni cu Nițu, era cimpoeșulă lui Darii, 
loanii Bordeianulu din Volovăță.

— „Norocă, Ioane!“ dise Darii „Unde 
te-ai perdută de atâta vreme, și ce audă 
ce spune Nițu, nu-i ceva de-a cânte
cului tău:

Măi bădiță, mei fârtașă,
Ce s’aude prin orașu?“

— „Ba-i cam tocma așau, răspunse 
cimpoieșulă.

„Că-i rea vestea măi fărtașă.
Că te’ntrebă de răvășii"

— „Așa—a?u (fise Darii. „Bună, 
avemă noi — răvașe, și încă cu pecete 
domnescă; nu le vedl și slova li-o 
și simțesel, colea la sulița pieptului. — “

Aceste Darii cficendă, arăta la pis
tolete de lângă densulă și apoi adause?

— „Și mai de alesă ce-i Idne, cum 
ă-i?

Cimpoieșulă vădendu-mă pe mine, 
merse aprdpe de Darii și-i vorbi ceva 
și cam multă în taină; eră pe Nițu îlă 
încunjurară ceialalțl și’și plecau urechile 
spre elă, ce spune. Darii, cum luaiu eu 
semă, la povestirile cimpoieșului—acum 
ce i-a fi fostă povestindă — totă mai 
multă își încreți fruntea; deră la urmă 
dise în glasă ca să audă toți:

— „Cum mai cânți tu, Bordeene?" 
„Cui îi doră de raiu ori iadu,
„Trecă dincoce de vadă?'1

— „Da,“ urma cimpoiasulă, și:
„Cui îi doră de iadă ori raiu

* Urce înedee cătră plaiu“.

— „Măi, fărtațl!" întrerupse aice 
Darii pe cimpoieșulă cu glasă tare:

„Der cui p’astă lume-i bine, 
Cerce-șl noroculă cu mine!“

Și se sculă’n picidre, scdse de după 
curea ambele pistole — nisce pistole 

lungi arnăuțescl și ferecate bogată cu 
nisce alăml albe — se uită la ceilalți și 
(fise cu glasă de biruință:

— „Ren du cu voi inimi de stneuu, 
și apoi căutândă la ambele’șl brațe sdra- 
vene și venjose și la pistdlele din mâni, 
adause totă cu acelă glasă puternică, 
și cu voi frați și fărtați.11....

Merse apoi între tovarăși, vorbi 
ceva cu ei și numai văcjuiu, că’șl cată cu 
toții de pusei și de pistdle, pănă și de 
securi și de cuțitele din tecă, apoi de 
cornurile de prafă și de pungile cu glănțe, 
iau apoi fiă-care câte ceva de-ale loră, 
le bagă’n trăiști, ori le ldgă arcișl 
peste umără și doi și pornescă înainte 
spre culme cu pistolele la breu și pușca 
în spate.

— „Foculă nu’lă stingeți, scițl voi!“ 
dise Dări, eră cătră mine: „Fosta-i tu 
Tanase, la oi ? facemă și noi acum „mu
tare11, că pe aicea s’a cam sfârșită pă
șunea. Ia’țl iarăși desagii ceia și ai- 
demă !u

Vai, cum mi-sefăcu erăși totă pep- 
tulă boță, cum mi-se întuneca înaintea 
ochiloră și cum mă părăsiră tdte pu
terile ! Nu sciu ce’ml venea; să plângă 
și să mă rogă de Dări să’ml dea dru- 
mulă, ori să strigă, să mă împotrivescă, 
doră ’ml face elă sfârșitulă aicea.

In acestă minută însă, ună șuieră 
puternică se audi din spre culme. Eu 
par’că tresăriiu, par’că căpătaiu inimă. 
Unulă din cei ce porniseră înainte vine 
cu pași mari și arătâudă cu mâna spre 
partea din care veniserămă erl, dise 
cătră Dări încetă, der apăsată:

— „Pe-acolo mirosă rău și cam 
grosă“.

— „Grosă, tare grosă ? u
-- „Tare! Pe aici s’o luămău, dise 

cela și arăta cu mâna, ca să mergemă 
hăisa pe costa muntelui. Darii scdse ună 
pistolă de după curea și (fise :

— „Mergeți înainte, eu rămână îna
poia vostră; pe Tanasă, între voi“; 
spuse apoi lui Iacobă, care la întdreerea 
celui din spre culme, veni aprope de 
Darii să afle oe-i; îi spuse câte-va cu
vinte în taină, din care eu numai atâta 
aucfiiu, „spune și celora, săscie,“, și o luâ 
spre culme.

Iacobă spuse la toți ceialațl ceva, 
adecă, ce-i porunci Darii ca să le spue; 
eră mie, la cuvintele lui Darii: „pe Ta
nasă în mijlooă !“ îmi veni ună gândă, 
carele amușl li-i audi.

(Va urma.)



GALETA TRANSILVANI®! Nr. 170—1890.Pagina 7

unui omfl mai puținu fericitu decât 
tine.

*

Iartă adese-ori altuia, der nici
odată ție însu-țl.

❖

Când te afli în îndoială, nu în
treprinde nimicO.

*

Cine nu scie suferi, n’are inimă 
mare.

*

Scrie injuriile pe nisipd și bine
facerile pe marmoră.

*

Mulți se plângu, că n’au me
morii, der nici unulu, că n’are 
judecată.

❖

Copilulu lăsatu în fantasiile lui, 
nu-e decâtu o disordine socială.

Viitorulu unui copilG este tot- 
deuna opera mamei sale.

*

E multu mai ușoru a înăbuși 
o dorință, decâtă a satisface pe cele 
următbre.

❖

In generală omenii, cari sciu 
puțină, vorbescă multă, er ămenii, 
cari sciu multă, vorbescă puțină.

*

Acela, care nu scie se tacă, 
nu va sci nici-odată să vorbescă.

*

Vorbesce despre acela, cu care 
te-ai certată, astfeliu ca se nu’țî 
aducă rușine, când te vei împăca 
cu densulă.

*

Celă reu e ca cărbunele, decă 
nu te arde, te înegresce.

*

A-șî răsbuna cineva pentru unu 
atacă, este a se pune pe același ni
velă cu inimiculă; a-lă ierta este 
a se pune mai pe susă decâtă den
sulă.

Nu cumpăra ceea ce’țl este de 
prisosă, pentru-că nu vei întârcția 
e vinde aceea ce’țî este necesară.

*

Nu se cuvine a combate părerea 
cuiva, decâtă prin raționamente, 
căci în idei nu putemă da cu pușca.

❖

A se încrede în toți, e o sim
plitate ; a nu se încrede în nimenea 
e o nebuniă, a nu se încrede în 
sine e primulă pasă cătră înțelep
ciune.

•h

Unu omă, care și-a perdută 
onărea, este ca o monedă, ce nu 
mai are cursă.

*

Trândăvia se asemănă cu ru
gina, le slăbesce puterile mai multă 
decâtă munca, nu prinde rugină 
cheia, cu care ne servimă totdeuna. 

(culese din mai mulți scriitori.)
Ucu Paolo.

POVEȚjL
In contra, peteloru pe obrazu se 

pote întrebuința cu succesă:
Borax raff. ... 10 gr.
G-licerin pur . . . 20 „
Tinot. Benzoe . . 15 „
Apă, de flori , . 150 „

După ce acestă amestecătură 
a statu câteva c|ile, se filtreză și 
se păstreză bine închisă. Cu acestă 
apă aromatică ungeți petele de 
pe obrază de două ori pe cți fără 
a le șterge. Iu câteva cțile voră 
dispăre petele, căpetândă astfeliu 
obrazulă o peliță forte fină.

„Gazetta Medic."

MULTE SI DE TOTE. 
___________________________________ 3_____________________________________________

Patria fabriceloru de ghete.
In statuii! Massachussets. aprope 

:2000 de fabrici se ocupă cu fabricarea de 

ghete. In fabricele acestea zace unt! ca
pitalii de 218 miliâne franci și sunta 
ocupați în totă chua 113,401 persone. 
In colosalele fabrici s’au lucratei în 
anulă trecuta 94y2 milione părechl de 
și 31 milione părecl de cisme cari s’au tri
misă în toteStalele Unite, în Mexiko, ba 
chiar și în Europa. Banii cheltuițl cu 
munca au întrecută suma de 267 miliâne 
franci.

*
Dinții și sciința.

Medicii englesl Lithersvood și Hor- 
lau, încă, de multă au constatată, că 
munca spirituală are influință asupra 
dințilorO, adecă, celă ce se ocupă multă 
cu seanțele și-și opintesce mintea, i-se 
strică dinții, și mai pe urmă îi cadă. 
D-rulă francesă Championniere desvâltă 
acestă teoriă și se provocă la dinții stri
cați ai copiiloră, cari în timpulă școlei 
suntă pre îngreunați cu învățătura. Nici 
ună copilă de țerană, dioe numitulă doo- 
toră, n’are dinți așa de răi, ca acei copii, 
cari dela anulă ală 7-lea încependă în- 
cepă învățătura sub inspecțiunea profe
sorului de casă. După acestea teorii cu
tezate, n’avemă decâtă să ne uitămă la 
dinții cuiva, decă vremă să seim ti, că 
omă de sciință este seu nu ? !

Lățirea limbei englese.
La începutulă veoului nostru 21 mi- 

lione omeni vorbiau englesesce, 31,500,000 
iranțuzesoe, 30 milione nemțesce, 31 mi
lione rusesce și 26 milione spaniolesoe. 
Cei 162 miliâne omeni, cari vorbiau pe 
atunci aceste limbi, s’au sporită de-atuncl 
la 400 milione, dintre cari adl 125 mii. 
vorbescă limba englesă. Franțuzesce vor
bescă adl 50 milione, nemțesce 70 mi
lione, spaniolesoe 40 miliâne, rusesce 70 
milione, italienesce 30 miliâne, er limba 
portugesă o vorbescă adl 13 miliâne de 
âmenl. Apare deci, că limba englesă e 
vorbită aprâpe de două ori așa de mulți 
omeni ca celelalte limbi și ea se lățesce 
mereu din di în di. In Amarica nordică 
și mai în tâtăAustralia limba englesă do- 
mineză tâte celelalte limbi. Singură Ame
rica nordică are 100 milione locuitori 
englesl. Britania mare și Irlanda au 40 
miliâne locuitori. Cu aceeași iuțelă se 
lățesce limba englesă în Africa sudică 
și chiar și în India.

Hi

Colera.
Soirile cele mai nouă sosite din 

Spania spună, că în Valencia și în 
Toledo în (filele din urmă s’au ivită 127 
cașuri de coleră dintre cari 62 au fostă 
urmate de mârte. Din Lissabona s’au 
trimisă la granițe cete de ostași ca să 
tragă cordonă. — In Dzseddah colera 
pustiesce grozavă. In fiecare di moră 
celu puțină 100 de persâne. — In Arger 
dela 2 Augustă încoce s’au dată 52 cașuri 
de coleră dintre cari 25 au fostă urmate 
de mârte. — In districtulă Valencia s’au 
ivită Joi alte 53 cașuri de coloră er în 
orașă 5. Așaderă boia epidemică ia di
mensiuni.

*

0 înmormântare chinezesc!
înmormântarea marchizului Tseng, 

care se făcu acum câteva săptămâni în 
Shanghai, fu tipulă înmormentărei unui 
înaltă funcționară ală statului. In con- 
ductulă funebru erau cam la 5000 de 
omeni. Antâi veni au curierii Yemenului 
și amploiații, toți în uniforme strălucite, 
purtândă sute de stegurl de mătase și 
de atlasă, cari tâte purtau inscripțiunl 
potrivite pentru acestă ocasiune, premă- 
rindă faptele mortului. Apoi urmau mai 
multe mii de soldați în uniforme albastre 
și roșii, violete și roșii, verdl și albe. 
Unii purtau pusei de totă vechi cu cre
mene, alții însă purtau furci înfricoșate 
cu trei corne (tridențl) și lănci, alții însă 
purtau pusei moderne. In decursulă în
mormentărei ploua necontenită. Deorece 
Chinezii suntă o națiune praotică, fiecare 
soldată ținea în mână câte o umbrelă, 
înaintea oosciugului mergeau o sută de 
trâmbițași și preoți înbrăcațl în costume 
pompose. O deosebită pompă desfășura 

carulă funebru, care avea forma unui 
mare bălaură cu gura deschisă. Chinezii 
(jioă, că nici-odată nu a fostă o înmor
mântare mai pomposă ca acâstă în Shang
hai, a costată cam la 20,000 funți ster
ling!, cadavrulă fu espusă câteva dile 
în paradă la arsenală, după aceste a 
fostă pusă în mormentulă familiei din 
Hunan.

*

înțeleșii reu.
înaintea unui tribunală fu acum de 

curândă chemată ună individă, care furase 
din cimitiră o mulțime de trandafiri. Elă 
mărturisi fapta, der susținea, că nu e 
vinovată, „fiindcă chiar mortulă a do- 
rit’o acesta, deârece inscripția de pe mor- 
mântulă său suna : „Călătorule, odihnește- . 
te lângă mormântulă meu și culege — 
unu trandafirii ca amintire.11 Judecătorulă 
fu adusă în perplexitate de acestă inter
pretare, “der în ourândă se reculese, 41- 
cândă: „decă ai fi luată numai ună tran- 
dafiru, atunci ai fi avută dreptate. Insă 
inscripția de pe mormântă nu vorbesce 
despre o mulțime de trandafiri!

*
Cum telegrafiază Chinesii ?

învățarea limbei Chinese e mare 
luoru, der telegrafiarea în acestă limbă 
e și mare, fiind-că fiă-care cuvântă are 
semnă deosebită. împrejurarea acesta 
der a causată mari greutăți telegrafiărei 
Chinese. Cu telegrafă de ală nostru ohi- 
nesii nu potă telegrafia. Ei au lipsă de 
5000 cuvinte. Ca să potă deci telegrafia 
arangieză aceste cuvinte în rândă, așa 
cum de obiceiu vină înainte în vor
bire, le taie în bucăți de lemnă și le 
provădută cu numeri. Telegrafulă dă 
numerii mai departe, apoi cuvintele co- 
răspundătâre numeriloră le scriu și ast- 
felă se compune textulă telegramei. 
Astfelă telegrafiază în limba chinesă 
funcționarii telegrafiștl europeni.
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Terguld de rîmători din Steinbruch. La 5 
Aug. n. starea rîmătoriloră a fostă de 165.111 
capete, la 6 Aug. au intrată 1189 capete și 
au eșită 2933 remânendă la 6 Aug. ună nu
mără de 163.767 capete. — Se notâză: marfa un- 
gurdscil veche, grea dela — cr. până la----- cr.
marfă ungurescă tinerăgrea dela451/2cr. până la 
46i/2 cr., dc mijlocu dela46‘/2cr. până la 47— cr. 
— ușoră dela 47 — cr. pănă la 4S cr. — Marfă 
țerăne'scă grea dela — pănă la — cr. — de 
mfiloeu dela 46 cr. pănă la 47— cr. ușoră dela 
47— cr. pănă la 48 cr. — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlocii grea dela — cr. pănă la — cr. 
inse transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă sirbescă grea dela 45—46— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 45’/2—46 cr. transito- 
ușdră dela 45'/2—46 cr. Porci îngrășați de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășați cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășați 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
a gară cu 4’/2.

pieței ftBrar-ovio.
din 9 Augustă et. n. 1890.

Bencncta romSnescI Oump. 9.17 ■’ ând 9 19
Argintă românescă - n 9.12 r, 915
Mupolaon-d’orl - - - n 9.18 n 9.20
Lire turcea ci - - • n 10.40 r 10.45
Imperiali .... M *.38 9.43
Galbinl n 5.35 n t.40
Scris. fonc.„Albinau6u/0 n 101 - H —,_

n „ „ &’/. M 99.50 ii —.—
Ruble rusescl - • • h 135. - H 136.—
Mărci germane - - H —.— H —.—
Discontulti 6—8°/0 pe anii.

Cursultt la bursa de Viena
din 8 Augustă st. n. 1890.

Ranta do aură 4%............................... 101.90
Renta de hârtii 5°/0.................................99.90
Imprumutulă c&iloră forate ungare •

aură .......... 116.—
dto argintă ...... 97.80

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
cată ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei c&iloră ferate de 
ostă mgare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei c&iloră terate de 
ostă ungaro (3-a emisiune) - - 111.50 

Bonuri rurale ungare ..... 89 40
Bonuri croato-slavone.......................... 104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină

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

ghedinului - - 127.50
Hanța de hârtiă austriacă .... 88.40
Renta de argintă austriacă .... 89.60
Renta de aură austriacă.......................... 108.80
LosurI din 1860   139.75
Aoțiunile b&nceiaustro-ungaro - - 981.—
Acțiunile băneai de credită ungar. • 358.50
Acțiunile b&ncei de credită austr. - 307.20
Galbeni împărătesei- ...... 5.46’/,
Napolaon-d’orI....................................... 9.20
Mărci 100 împ. germane • - - ■ 56 65
1 ondra 10 Livro s starlinge ■ • -11615

Bursa ie mărfuri iii Budapesta dela 7 Aug. 1890.

Semințe

C
na

lit
at

ea
 

pe
r H

oc
t Prețulă per

100 chilogr.

dela pănă

~Grâu Bănățenescă — — —
Grâu dela Tisa 80 7.30 7.45
Grâu de Pesta 80 7.25 7.40
Grâu de Alba-regala 80 .—
Grâu de Bâcska 78 .— .—
Grâu ung. de nordă —

oS cd e Prețulă per
Sămințe vechi 8OÎU.1Î1 5 M 100 chilgr.

ori noue -3 S
<5 p. dela pănă

Secară 70-72 5.75 6.—
Orză Nutreță 60.62 —
Orză de vinars 62.64 — .—
Orză de bere 64.66 .—
Ovăsă 39.41 6.15 7.45
Cucuruză bănăț. 75 6.65 5.70
Cucuruză altă soiu 73 5.55 5.60
Cucuruză n — .—
Hirișcă n — • —

Cursulă
Producte div. S o i u 1 u

dela pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur. 44.- 48.—
— francesă —.—

roșia 32^- 34.’-
Oleu de rap. rafinată duplu 31.50 32.-

<D Oleu de in 4 90 5.—
Uns. de porc dela Pesta 51. 51.50

bF dela țeră —
O 

—| Slănină sventată 39.50 40.—
afumată 50.- 51.—

Său 35.- 36.—
s Prune din Bosnia în buți

din Serbia în saci
p- Lictară slavonă nou 24.- 24.50
•0 bănățenescă

Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

£ serbescl

H galbină strecurată 26*- 27'—
Ceară de Rosenau 127 129.
Spirtă brută 14.- 14.25

JJ Drojdiuțe de spirt 14.75 15.25

CursulO losurilorO private din 7 Aug.
cump. vinde

Basihca 7 70 8—
Credită .... 187.50
Clary 40 fi. m. c. . 56.50 57.50
Navig. pe Dunăre . 125.— 125.—
Insbruck .... 24.50 25.5G
Keglevich .... 29.— 33.-
Krakau .... 17.— 23.50
Laibach .... 21.S0 22.30
Buda .... —,_ 62. -
Palffy .... 57.— 57/0
Crucea roșie austr.. 18.80 19.10

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 41 /2% 100 m. c. —.— 149.—

dto 4% 50 —.— 68.50
Waldstein 39.75 40-75
Windischgrătz . —.— 52.50
Serbescl 3% 37.— 37.50

dto de 10 franci —.— —■—
Banca h. ung. 4”/0 . 110.75 111.25

(Cu cea mai deplină încredere) s© 
pote întrebuința ună medicamentă de 
casă în contra bâleloră de stomachă, 
când sute de scrisori de mulțămire do- 
vedescă efectulă escelentă. — „Balsa- 
mulă de viețâ (Lebensbalsam) ală 
lui D r. R o s a “ din farmacia lui B. 
Fragner în Praga se bucură de aceste 
dovedi fârte numârose, căci scrierile de 
mulțămitâ se înmulțescă pe fiă-care di. 
Balsamulă de viețâ ală lui Dr, Rosa 
celă adevărată este de căpătată aprâpe 
în tâte farmaciele din Austro-Ungaria.

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Schwarze Seidenstoffe von 60 kr. bis fi. 11.65 
p. ÎHeter — glatt unb gemnftert (ca. (80 nerfcfy. (Dual), ucrfenbet roben= 
unb ftiicFtucifc porto; unb joltfrci bas ^abrif=Dcp6t <x. Heiiiieberg (If. unb K. Ijofltcf.), 
Ziirîcli. llluffer uingeljcnb. 23ricfe Poffcrt țO fr. porto.
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Imî iau libertatea a aduce la cunoscința 
onoratului publicu, că am deschișii în pieței, Ter- 
milu Inului No. 27

Pracsa mea îndelungată pe acestu terend și 
perfecționarea în studiulil croitului academicu mă 
punți în posițiă de a pute corespunde pe deplinii 
cerințeloru on. publicu la tote ocasiunile cu ce 
este mai bunii, solidu și plăcutu, și voiu pute 
corespunde ori și cărei încredințări, ce cade în 
sfera croitoriei prompt și după modă.

Apelându der la sprijinulu binevoitorii alu 
onor, publicu îmi permitu tot-odată a-lii asigura, 
că nisuința mea totdăuna va fi, a câștiga deplina g 

0 mulțumire a clientelei mele prin o lucrare con- @ 
© sciențiosă și promptă.

Ajutorii grabnicii și siguru
i t . îl

pentru

SUFERINȚE BE STOIACHU ȘI URMĂRILE ACESTORA!!
Mijloculă celă mai bună și eficace pentru mănținerea sănătății, curățirea su- 

curiloră precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja 
pretutindenea cunoscutulă și plăcutul!!

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

măduitore să dovedesce ca fdrte folositoră în contra tuturoră greutățllorii de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medicamentul «le casă, poporalii.

Sticla, zxxare costă, 1 fl', zxxică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință Stau la disposițiă!

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

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

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

X5ejposit-a.l-&. pxixxcipal-uL alâo. pxod.-\3.cetox-a.lia.î

B. Fragner,
Farmacia „Zum schwarzen. Adler u 

Prag 205—3.
In Budapesta: la farmacia I. von Tiirbk.
T6te farmaciile din Itrașovu, precum și tote fărmaciile mai mari din mo-i. 

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

Cu distinsă stimă
Nicolau Turcu

IU Premiat Ia tote esposițiunile cu medalii de argint.

LUSTRUL? CELU MAI MARE! 
NEGRU CELtl MAI INCH1SCI

Să produce întrebuintândă veritabilă și cu renume cunoscutulă
INDIGO-OEHLLACK WICHSE

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

IOHAOT PARGEK
"Viexxa, I, Sclxia.lerstra.sse ZbTr. 7.

Mai departe se află acolo escelentulă:
LONDONER STIEFELLACK

(Lacă. pexxtx-u. cisxxxe) 
care nu strică pelea și se pote spăla josă cu apă caldă, în sticluțe 
de cinci mărimi. Cea mai bună

ALIFIA PENTRU CONSERVATA PELEA
(luecLex-Coxxsex-vix-ci.xxg-s-Sa.l'be)

în cutidre de lemnu și de tinichea. Celă mai bună Iacă pentru pele 
și hamuri, Iacii pentru auritu, pentru apretarea de pele, iacii pentru 
podinl de cualitatea cea mai bună. 331,12—12

UI Premiat Ia iote esposițiunile cu medalii de argint. |||
Nr. 1710-1890. 398,2—1

PUBLICAȚIUNE.
Furnisarea următoreloră obiecte mai 

josă numite pentru spitalulă civilă pu
blică de aici se va face pe calea ofer- 
teloră :

80
68
33
13
26

100
10
2

26
25

In alien Traflken und Galanterie - Geschaiten. 
Citjnreccvn.

ist das echte 
HOOB 

H«AA4Obl»i.lir.» FAllKIKAT VON

‘ P A R1S ______WELTAUSSTEU^jfi^^^ 

General-Depot: OTTO KANITZ & CO.. WIEN.bucăți de ciarciafuri de calitate fină, 
„ n » . n » prostă,

cămăși bărbătesci,
bucăți de halaturi femeescî, 
bucăți A pănuri de bandagiu, 
păreohi de pantofi (tîrîșl), 
bucăți substraturi de gumi, 
bucăți de forfecl de tăiată părulă, 
ole de sticlă pentru nopte, 
bucăți păhare de băută,

5 bucățr sticle pentru urină,
10 străchini de porțelanăpentru porții 

de mâncare.
Ofertele sigilate și provădute cu tim

bru de 50 cr. se voră trimite adminis- 
trațiunei spitalului până în 7 (19) Augustă 
a. c., totdeodată trebue să conțină și de- 
clarațiunea, că oferentului îi suntă cu
noscute condițiunile ofertei și că elă se 
conformeză acestora.

Condițiunile de ofertă, precum și 
mostrele obiecteloră de furnisată se potă 
vede cțilnicfl în decursulă oreloră de oficiu 
pănă la 7 (19) Augustă a. c.

Direcțiunea spitalului.

Casa No. 4 de pe delulu Stră- 
jei, tocmai sub castelu, cu ve
derea cătră orașu, se Vinde din 
mână liberă. De casă se ținu 
și doue grădini, er despre cele
lalte apartinențe se va pute 
informa cumperătorulu la cum
părare. 399,3-3

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei^ ă 5 cr. se pottt cum- 
pera.în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

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

(ZE’xa.g'ex TTxxi-v-exsal-ECa.-cLSsa.l'be)
unu medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră inflamațiuniloru, răniloră și umflăturiloru.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigurii la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

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

In cvitîore ă, 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚI!

De orcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
forte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, ddcă cutidrele din metală galbină, în cari 

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

Balsamu pentru audu.
(G-elxox-Ba.lsa.xxi)

Celă mâi probată și prin multe încercări celă mai temeinică medicamentă 
pentru vindecarea audului greu si spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon 1II. 
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MAGASINUL DE DELICATESE
DIM1TRIE G. MOCIANU

FONDATC LA ANULU 1879 ÎN BUCURESCÎ.

Are ondre a face cunoscută onor, publică și numeroșiloră săi 
cliențl, că se află continuu aprovisionată cu cele mai fine 

Brânzeturi și mezelicuri prospete
produsul!! celoră mai renumite cășării și fabrici din

România, Rusia, Francia, Italia și Transilvania.

MARE DEPOSIT IeTnBRI NATURALE
Hordeauoc, JRinu, Champagne, JEspagne, Italia, h‘ansil- 

vania .și clin Țercl de Cotnarii .și JDrăgă.șani.

Asurtimentă complectă în totă felulă de
Lîquerurs franțuzești Quirasouri de Olanda, Rom de 
Jamaique, Cognac românesc și Țuică de Brătianu. g

Sosește continuu totu felulu de Icre și Pești prdspeți, 
totu felulu de articule de Orientu, fructe pentru masil. " 
Cafele. Ceaiuri. Chocolate. Pesmeți. Vanilie etc.

Preturi modeste, serviciu promptă
MOCIANU.

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

binevoiască a scrie pe cuponulfi mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primirii diarulh nostru până acuma.

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

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


