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Cine ar fi crecjntu, că acum 
fanaticii din dieta ungară se voru 
ridica și în contra unui Guido 
Baussnern, carejde unii șira lungă 
de ani este slugă plecată a gu
vernului și tace parte din partida 
acestuia?

Pe temeiulu meriteloru câști
gate de d-lu de Baussnern pe 
acestă cale, a fostu elu numită 
fișpană la Făgărașu. de cătră mi
ni strulu Szapary.

Se cj-ice, că Sașii, cari într’unu 
timpu îlu escomunicaseră pe Bauss
nern, n’au vrută s§-lu aibă ca 
fișpanu și așa ministrulu, vrendă 
a le face pe voiă, l’au numită 
fișpanu într’unu comitată româ- 
nescu.

Marța trecută, d-lu Guido de 
Baussnern fu instalată ca nou 
fișpanu în Făgărașă. Cu ocasiunea 
acesta, densulă ținu ună discursă, 
în care, pe lângă închinăciunile, 
ce le face în susă, a voită să 
arate și conaționaliloră sei Sași, 

cari îlă numărau între fii perduți 
ai neamului loră, că elă a fostă 
Sasă, este Sasă și va rămâne Sasă.

Am primită ună raportă amă
nunțită despre instalarea dela Fă
gărașu, pe care ne pare însă rău, 
că nu l’am putută publica în nu- 
mărulă de astăcfî- In acestă ra
portă ni-se spune, că noulă fișpană 
a efish între altele, că deși a fostă 
candidată de mai multă timpă 
pentru postulă de fișpană, totuși 
nicl-odată n’a sperată a fi numită 
fișpană tocmai în comitatulu Fă
gărașului; a cțisă mai departe, că 
densulă de origine nu e Maghiară, 
ci Sasă, și că nici-odată nu și-a 
tăgăduită și nu-șl va tăgădui ori
ginea sa, der că este cu trupă și 
sufletă pentru idea de stată ma
ghiară ș. a.

Baussnern vrendă astfeliu să 
arate conaționaliloră sei Sași, că 
elă pote se fiă și Ungură mare 
și Sasă mare tot-odată, șl-a aprinsă 
numai paie în capă, căci oposi- 
ționalii din dietă s’au folosită de 
acestă împrejurare, cu scopă de 
a discredita guvernulă în opiniunea 
publică maghiară.

Aucțițî acolo! Ună fișpană nu
mită de guvernulă ungurescă se 
cuteze a c|ice> că elă nu este Ma
ghiară, ci Sasă de origine și că 
va rămâne Sasă!

Deputatulă Pazmandy din 
stânga estremă a dată espresiune 
acestei uimiri, ce a cuprinsă pe 
fanatici, strigândă între aplausele 
sgomotose ale partidei sale: „Tre- 
bue să protestămă de pe băncile 
acestea în contra acelei păreri, că 
în Ungaria potă să esiste ămenl, 
cari s’au născută aici și totă nu 
suntă Maghiari U

Scopulă interpelantelui a fostă, 
de a afla, în ce stă pretinsa înțe
legere a guvernului cu Sașii din 
Ardeală, și decă în adeveră Baus
snern a fostă ună mijlocitoră pen
tru acestă înțelegere și a primită 

după realisarea ei, ca răsplată, 
postulă de fișpană la Făgărașă?

,,Trebue“, c|ise elă, „să ne cla- 
rificămă despre aceea, că 6re suntă 
în Ungaria naționalități în sensă 
politică, că ore este cu putință, 
ca guvernulă ungurescă să pac- 
teze cu aceste naționalități, că bre 
se pbte numai și recunbsceaceea, 
că aceste naționalități să aibă 
conducători și dmenl de încredere? 
Așa credă, că nu “

D-lu deputată din stânga pote 
crede ce vre. Ce se credemă însă 
noi, când vedemă, că cei ce facă 
gura cea mai mare în dieta ungară 
acum nici aceea nu mai voră se 
o recundscă, că aici mai trăescă 
și naționalități nemaghiare, cari 
au conducătorii loră firesc! ?

N’a cutezată ministrulu Sza
pary să răspundă nici ună cuvântă 
la atacurile lui Pazmandy, prin 
cari denegă Nemaghiariloră și 
dreptulă de a se mărturisi ca ceea 
ce suntă. N’a cutezată să ia în 
apărare legile și așeijămintele, cari 
suntă atacate de-opotrivă de a- 
cestă fanatică opiniune, ce dom- 
nesce între deputății din dietă.

N’a cutezată, der nici n’a 
vrută, și acesta este celă mai 
tristă lucru, ce trebue să’lă consta- 
tămă astăcpi față cu nenorocitele 
porniri ale șovinismului maghiară.

Der nu ne mirămă atâtă de 
fanatismulă lui Pazmandy, câtă 
ne mirămă de slăbiciunea minis
trului Szapary, care în fața unoră 
astfeliu de pretensiuni esagerate, 
cari denegă însă-șl basele legiloră 
esistente unguresc!, nu cuteză să 
răspundă alta, decâtă că nu cu- 
născe încă textulă oficială ală vor- 
birei fișpanului Baussnern și de a- 
ceea nu păte să ia răspunderea 
pentru cele cpse de elu.

Și-a spălată der mânile, ca 
Pilată, și forte bine au făcută cei 
din stânga estremă, că l’au luată 
în rîsă, cjlcendă, că și-a trimisă 

în comitatulă Făgărașului ună ast- 
felă de omă de încredere, încâtă 
nici pentru discursul acestuia de in
stalare nu păte lua răspunderea.

Guvernulă a încercată s’o dea 
măcară cu Sașii din Ardeală pe o 
cărdă mai lină, și acum nu cuteză 
să mărturisescă nici atâta pe față 
de frica așa cjisei „opiniun! pub- 
licemaghiare“,pe care o formeză Ji- 
dano-Maghiarii dela gazetele ungu
resc! și deputății fanatic! din îdietă!

Unde vomă ajunge, decă voră 
merge lucrurile totă așa?

In memoria
lui JVIiliailii l&ogăhticeanii.

Piarele ce le primimă din Bu- 
curesci ne spună, că înmormân
tarea lui M. Ivogălniceanu se va 
face Duminecă în Iași.

Nu putemă să onorămu 
memoria marelui și neuitatului 
bărbată de stată ală Romă - 
niloră mai bine decâtă arătândă 
în ajunulă înmormântării sale, cum 
a simțită, cum a cugetată, și cum 
a nisuită elă pentru neamulă său 
iubită dela Dunăre, Nistru și 
CarpațI.

Mai întâi vomă reproduce par
tea cea mai de căpeteniă din me- 
morabilulă discursă ală lui M. Ko- 
gălniceanu, ținută în camera ro
mână la 5 Decembre 1890.

Acestă discursă precum și vor
birea sa dela 7 Decembre le-a 
publicată M. Kogălniceanu într’o 
broșură înainte cu vreo 6 săptă
mâni. „Aceste vorbiri și scrisorea 
ce am adresat’o Regelui Carolă 
cu ocasiunea jubileului dela 10 
Maiu, cuprindă testamentulă meu 
politică* 1 dise ilustrulă bărbată de 
stată cătră Directorulă foiei ndsțre.

Eată der ce lasă M. Kogălni- 
ceanu viitoreloră generațiuni din 
România liberă și independentă 
dreptă moștenire spirituală și do
rință fierbinte pentru viitoră.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cei trei frați.
— Poveste. —

A fosta odată ună tată, caro avea 
trei feciori. Avere n’avea alta decâtă 
ună plugă și nu făcea alt-ceva nimică 
decâtă munca câmpului. A muncită 
omulă de șl-a hrănită copii și i-a cres
cută și i-a făcută mari, er când a’mbă- 
trânită, de n’a mai putută munci și a 
vădută că i-se apropie sferșitulă, a che
mată pe copii la patulă lui și le-a clisti: 
Dragii tatei, iacătă eu suntă bătrână și 
vădă că mi-s’a apropiată ciasulă morții; 
în urma mea n’am să vă potă lăsa altă 
avere decâtă plugulă, pe care îlă șcițl; 
luați-lă și voi, să-lă stricați și să dațl 
să vă facă din elă trei cose, să vă hră
niți cu ele și să mă pomeniți.

Bătrânulă închise ochii, er feciorii 
lui l’au plânsă și l’au îngropată și după 
ce l’au îngropată s’au gândită la vorbele 
tată-său să facă precum 11-a lăsată cu 
limbă de morte. Ia ei ferulă plugului, 
mergă cu elă la ună ferară și dă de le 
face trei câse și după ce li-le face, le 
Ăa în spinare și plecă cu ele la lucru. 

Mergă ei așa din locă în locă și erau 
tare săraci, și pănă dă de ună câmpă 
cu pâne, ună câmpă neîngrijită. Cum 
dă ei de câmpulă acela și cum îlă vădă 
așa neîngrijită își gândescă să se apuce 
ei de elă să-lă grijescă, și începă să-lă 
oosescă. Ei de dimineță nu mâncaseră 
nimică în diua aceea și erau morțl de 
fdme, der de lucru totă nu se lăsa. 
Când era pe la amădl, numai etă vede, 
că vine o furtună mare și ună noră 
grosă și din noră se arată ună smeu 
și-i întrebă: Ce faceți voi aici, băețl ? — 
Lucrămă. — Cine v’a pusă? — Nimenea, 
noi ne-amă pusă; amă vădută că câm
pulă e negrijită și ne-amă apucată să-lă 
grijimă noi . . . Smeulă apoi îi întrebă: 
Mâncat’ațI voi ceva? — Nu, răspundă 
ei. — Haideți dară și mâncați și pe 
urmă venițl și vă apucați er de lucru, 
și smeulă plecă înainte, er copii după 
densulă, pănă ajungă la palatulă smeului. 
Acolo fratele celă mică dise: Frațiloră, 
noi să nu mai mergemă cu smeulă; să 
ne’ntdrcemu mai bine îndărătă, că elă 
are să ne dea carne de omă să mân- 
cămă și sânge de omă să bemă . . . Der 
ceilalți doi frați dică : Haide să mergemă 
să mâncămă, că mie mi-e fome de nu 
mai potă; să ne deie și focă, și focă ași 

mânca, că nu mai potă de fome. —Bine, 
dise atunci fratele celă mică, care era 
și cam nesdrăvană, decă voi vreți să 
mâncați, atunci mânoațl voi; er dăcă vă 
va întreba, că eu de ce nu mănâncă, să 
spuneți că în vieța mea carne nu mă
nâncă, nici vină nu beau.

Așa s’au dusă înlăuntru cu toții și 
cei doi frați au mâncată, er celă mică 
nu, ci avea o cojiță de mămăligă us
cată de trei dile în sînă, a scos-o, a 
mâncată din ea, și a mai și lăsată, er 
cândă l’a întrebată smeulă, că de ce nu 
mănâncă și elă carne, a spusă și elă și 
frații lui precum se înțeleseseră și sme
ulă a crecjută. Atunol după ce au mân
cată și-au luată ără drumulă la câmpă 
și s’au apucată eră pe lucru și lucreză 
pănă sera, când eră vine furtuna și no- 
rulă cela și cu elă eră vine smeulă și 
le 4i°e : Haideți și mâncați și vă culcați 
și mâine să vă apucați eră de trebă. 
Smeulă pleacă înainte er cei trei frați 
după elă în urmă. Dăr celă mai mică 
eră le ifi00: Frațiloră, haideți se ne în- 
torcemă îndărătă și să nu mai mergemă 
că elă în astă seră are să ne omâre.... 
Der ceilalți doi frați îi răspundă : Da, 
tu șeii multe. — Bine, dise elă, haideți 
atunci, der să fiți deștepțl. S’au dusă 

acol? la smeu în palatulă lui, au mân
cată și s’au culcată.

Smeulă avea trei fete de ’mpărată 
furate de mici dela părinții loră și cres
cute de elă. Sara le culca pe fete cu 
capulă la părete, er celoră trei feciori 
le-a spusă să nu dormă cu capulă la 
părete fiind-că e umedă și trage. Smeulă 
în urmă s’a dusă și s’a culcată ; totă 
așa și cei doi frați mai mari cum au 
pusă capulă pe perină au și adormită ca 
morțl. Der fratele celă mai mică a ră
masă trează și a luată sema cum face 
smeulă totă treaba, cum închide ușile și 
tote celea, apoi a vădută și care e pu
terea smeului și l’a păzită pănă a ador
mită și s’a dusă de i-a furată biciuia, că 
într’asta îi sta puterea; er de frații lui 
s’a ascunsă, că i-l’a furată. Pe urmă a 
luată pe frații lui și i-a pusă în loculă 
feteloră și acestora le-a pusă căciulile 
loră în capă și le-a pusă în patulă loră 
cu capulă la margine și apoi s’a culcată 
și elă. Pe la modulă nopții smeulă se 
deșteptă, vine unde durmiau fetele și 
credendă, că suntă cei trei feciori, se 
furișeză frumușelă și le taie capetele, apoi 
se duse eră și se culcă. Atunci băiatulă 
celă mică deșteptă pe frații lui și ară- 
tându-le fetele, le dice:
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M. Kogălniceanu c|ice în dis- 
cursulu seu dela 5 Decemvre 1890:

l-am audită pe tineri dicândă: noi 
suntemu tineri, cu noi este viitorulă; 
noi bătrânii mai multă decâtu ori cine 
dorimă să vedemă tinerii intrândă în 
viâța publică, ajunși în capulă trebiloră 
țărei; însă cu condițiune, ca să se arăte 
țărei ca barbați de caraoteră, statornici 
în iubirea țărei, neclintiți în credințele 
loră pentru patriă și libertate, după cum 
și noi le-amă iubită în tinerețele nostre. 
(Aplause.) Noi nu avemă pretențiunea 
de a susține, că numai noi bătrânii amă 
făcută totă ce este bună în acâstă țâră, 
că totulă este desăvârșită în România, 
că nu mai este nimică de îndreptată, 
de făcută în acestă țeră. Din contră, 
noi credemă că este încă multă de fă
cută ; că dâr trebuescă încă multă forță, 
multă stăruință, multe sacrificii, pentru 
a aduce România la îndeplinirea desti- 
nateloră sale; și aceste sarcini inoumbă 
tineretului. De aceea, înaintă de a în
chide ochii, ne căutămă succesori în 
marea cale întreprinsă de noi bătrânii ; 
și când între aceștia găsimO, precum și 
găsimă, caractere sdravene, tineri cu 
talentă și cu hotărîre, cari să ne întrecă 
în iubirea ce am avută pentru țeră și 
libertate, unulă după altulă murimă mul- 
țămițl, în certitudinea, că lăsămă după 
noi vrednici moștenitori, luptători cu 
caracteră, fiă ei liberali, fiă ei conser
vatori, pentru că credemă, că numai 
caracterele potă rădica și păstra insti- 
tuțiunile și chiar existența acestei țări. 
(Aplause). A! Insă noi în privința ca- 
ractereloră, dică unii tineri, nu le pu- 
temă servi de modelă; fiă și așa. Nu 
noi ne putemă apăra pe înși-ne; der 
avemă pe alții a vă da dreptă modelă. 
Aceștia suntă morțl; și pentru dânșii 
ura și pasiunile s’au stinsă.

Ia uitați-vă la aceste busturl, cari 
împodobescă acestă Cameră ; ele ne păs- 
trâză trăsăturile mariloră noștri bărbați, 
liberali și conservatori. Etă C. Rosetti, 
revoluționară tâtă vieța sa, dâr caracteră 
statornică în urmărirea idealului său. 
Priviți pe lână Câmpineanu, boeră și 
liberală, patriotă totd’auna, care și-â 
cheltuită averea pentru desvoltarea lu- 
miniloră în poporulă său. Priviți pe 
Barbu Catargi, reacționară, care, com- 
bătândă emanciparea clăcașiloru, nu se 
gena de a dice, că brațele țăranului 
erau capitalulă proprietarului; der alt
mintrelea partisană înfocată ală parla
mentarismului, pururea consecuentă cu 
sine, și care a murită victima convinc- 
țiuniloră sale; Costache Negri, decanulă 
liberaliloră din Moldova, care, de și în 
modă greșită, voia ca fiăcare țărână să 
aibă bucata sa de pământă. In adunarea 

mumă din 1857, când elă nu a găsită 
12 deputațl, cari să-i susțină propunerea, 
elă se scoborî dela biroulă președinței 
Camerei și’șl luă de susțiitorl 12 țărani. 
Bătrânulă Conachi ’i-a fostă oferită totă 
averea sa ca fiu adoptivă, numai ca să’șl 
schimbe numele; elă refusâ, și muri să
racă, der totă Negri; Grigore Cantacu- 
zino, care îșl aducea aminte, că era 
boeră, numai când se atingea de apă
rarea drepturiloră țărei sale.

Cum vedeți, d-loră, avemu caractere 
de recomandată tinerimei. Numai carac
terele der să le recomandămă și să le 
căutămă. Aceștia singuri potă fi fala și 
tăria acestei țări. Transfugii, fluturii po
litici, cari în totă cliua îșl schimbă cul- 
cușulă, ori câtă tălentă ar avea, nu 
voră pută nici odată să-i înlocuiescă, 
spre binele acestei țări.

Percurgețî paginele acestei țări, și., 
pururea veți găsi, că numai caracterele 
au salvată și menținută acestă țeră; 
posteritatea și astădl păstrâză cu recu- 
noscință numele mariloră noștri patrioți. 
Dela fondarea Principateloră, națiunea 
a fostă în continuu în luptă cu Domnii; 
Domnii voiau să guverneze singuri, cu 
sabia ținândO locă de lege. Pururea în 
vechile nostre Adunări obștescl s’au gă
sită ămeni de caracteră, boerl, cari au 
resistată pofteloru Domnesc!; și adesea 
ei au plătită cu capulă acestă resistență. 
Lăsați-mă să vă spună ună singură nume 
dintre acești mari luptători: Mironu 
CostmU. Ună altă mare caracteră a fostă 
Lupu Costache; în vremea când Mol
dova după fugirea lui Cantemiră, era 
dată pradă ordiiloră ienicerescl, Lupu 
Costache, dusă în tabăra Sultanului, 
n’a șovăită unu singură minutu. Nici 
frica vieței nu i-a slăbită puterea 
de sufletă; fixândă dreptă în ochi pe 
biruitorulă lui Petru celă mare, pe acelă 
care amenința să prefacă în cenușe pe 
haina, pe trădătorea Moldovă, elă îi ri
postă cu glasă tare : Moldovenii nu suntă 
haini: trădători suntă acei cari au sfâ
șiate drepturile acestei țări! Elă a im
pusă Padișahului; elă fu numită caima- 
canulă țărei. Dâr curândă crudimea luâ 
loculu blândeței; și Lupu Costache la 
ușa cortului Marelui Viziră, fu tăiată în 
bucăți .... Cu venirea fanarioțiloră 
au cădută caracterele bărbațiloră noștri 
de Stată. Nu mai era în acestă țeră nici 
legi, nici libertăți. Dela tronă purcedeau 
abusurile cele mai mari. Acesta ne-a 
făcută, ca în 1856 să ceremă unu prință 
străină. Și când amă disă noi acestă 
mare cuvântă, credeți d-vostră că țâra 
l’a votată orbesce și cu ușurință ? Nu! 
Și în BucurescI, și Iași, amu întrunită ca 
într’ună mănunchi strînsă legată, for- 
mândă totulă, amă întrunită, dicG, acele 

așa (jise cinci puncturl ale dcrințeloră 
națiunei.

Dați-mi voiă să vi-le cetescă astfelă 
cum ele au fostă formulate în propu
nerea de unire, cetită de mine la tri
buna Adunărei mumă din Iași, în diua 
de 7 Octombre 1857 :

I. Respectarea drepturiloră Princi
pateloră, și în deosebi a autonomiei loră, 
în cuprinderea vechiloră loră capitulații, 
încheiate cu înalta Pârtă în anii 1393, 
1460, 1511 și 1634.

II. Unirea Principateloră într’ună 
singură Stată, sub nume de România.

III. Prință străină cu moștenirea 
tronului, alesă dintr’o dinastia domni- 
tore de ale Europei, și ai cărui moște
nitori să fie crescuți în religia țărei.

IV. Neutralitatea pământului Princi
pateloră.

V. Puterea legiuitâre încredințată 
unei obștescl Adunări în care să fiă re- 
presentate tote interesele nației.

Aceste puncte au fostă votate în 
ambele Adunări; aceste puucte erau 
credulă politică, erau evangelia unirei 
Principateloră.

Etă ce dicea în considerante pen
tru punctulă ală patrulea :

„Luândă în privire, că pentru ca 
Prințulă străină să potă împlini totă ce 
ar aștepta dela dânsulă și țera și Eu
ropa, este trebuință ca elă să fiă încon
jurată de tote garanțiile de pace și de 
putere, și să fiă asigurată în contra peri
colelor^ din afară și în contra turbură- 
riloră din lăuntru ;

„Că pericolele din afară se potă în
lătura numai prin neutralitatea pămân
tului Principateloră, neutralitate recu
noscută în principiu prin art. 26 și 27 
ale tratatului de Parisă ;

„Că turburările din lăuntru se potă 
depărta, numai întru câtă Domnitorulă 
va căuta puterea sa în însăși țera, și va 
ocârmui după legi făoute de cătră în
săși țâra;

„Luândă în privire că după vecliiulă 
obiceiu, pururea și sub tote guvernele, 
puterea legiuitore în Principate a fostă 
încredințată unei Adunări obștești care 
mai multă sâu mai puțină a represen- 
tată țâra:
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„Că acestă Adunare, pentru ca să 
fiă bine primită, pentru ca legile votate 
de ea să aibă totă puterea morală, ea 
trebue să fiă astfeliu compusă, încâtă 
să cuprindă în sînulă ei tote marile in
terese ale nației11.

Etă, d-loră, pentru mine cheia bolței 
edifioiului nostru națională și constitu
țională. Țâra a dată Domnului Tronulă 
de pe care elă să represinte și în afară 
și în lăuntru Suveranitatea Majestăței 
poporului română. Nu i-a dată însă lui 

singură și ocârmuirea țărei. Noi cei din 
1857 și cei de astădl voimă, ca Regele 
să fiă ca o provedință d’asupra tuturoră 
partideloră, d’asupra tutuloră certeloră 
și ureloră nâstre, priveghiândă ca legile 
să fiă ună adevără pentru toți, — și 
mai alesă ca nu cei dela putere să sfă
râme pe adversarii loră, — așa cum face 
regina Engliterei și regele Belgiei. 
Acesta era idealulă nostru ală tutuloră, 
și liberali și conservatori. Așa este, d-le 
Catargi? Noi amu ajunsă să avemă 
autonomia țății, am realisată unirea țe- 
rilor,amajunsă să avemindependențaînco
ronată cu Regalitatea, mulțămită sângelui 
vărsată ală fiiloră noștri pe câmpiile 
bulgare. In fine amă realisată cele din- 
tâiu patru puncte ale dorințeloră nâstre 
naționale. Der a mai rămasă încă punc
tulă ală cincilea, ca țâra să fiă ocâr- 
muină prin ea însăși și prin legi libere 
votate de dânsa; ce va să dioă acâsta? 
Va să dică că țâra să fiă stăpână pe 
destinele ei și în afară și în lăuntru, că 
guvernulă țărei să isvorâscă din Parla
mentă, și prin omenii aleși de țâră. 
Acâstă va să dică, că țâra nu voiesce 
guverne cari să-și facă maioritățl, ci ma- 
ioritățl, cari să dea guverne!

Etă acum, care este credeulti 
politico alu marelui bărbatu de 
statu față cu causa nostră a Ro- 
mâniloru de dinebee de Carpațî.

Scimu, că M. Kogălniceanu a 
adresată directorului „Gazetei11 cu 
ocasiunea jubileului de 50 de ani 
alu foiei nbstre o scrisore, care a 
fostu publicată în numerulu nos
tru festivă de atunci și care des
fășură acelă credeu politică. Etă-o :

lubilulii meu Domnii și amicii, 
Onorabile Dr. Aurel Mureșianu!

Vechiu colaboratoră ală „Gazetei 
Transilvaniei,“ încă de pe la anii 1839— 
49, permite-ml a ți adresa felicitările 
mele sincere și connaționale, cu ocasiu
nea Jubileului de 50 de ani ală esisten- 
ții veteranului cliaristicei române.

Și eu în acestă ană serbeză între 
ai mei jubileulă de 50 de ani de vieță po
litică.

In acestă lungă timpă de cincldecl 
de ani nu odată m’am întâlnită cu lup
tătorii Mureșeni, deși aflându-ne în țări 
politică despărțite nu odată amă simpa- 
tisată și amă lucrată împreună, căci și 
unii și alții amă avută și amă urmărită 
același scopă: apărarea și întărirea națio
nalității române, fiă dincolo fiă dincoce de 
Carpațl.

Câte evenimente s’au petrecută îu 
țerile nâstre în acesta jumătate de se
col ă !

Câte lupte amă susținută, câtă cu- 
rajă s’a arătată, câtă abnegațiune amă

Haideți frațiloră să fugimă, că noi 
era să fimă ăștia și somnuroșl îșl ia că
ciulile din capulă feteloră și ghetele la 
subțioră, âr celă mică dă cu biciuia în 
ușă, ușa se deschide și ei esă afară. 
Când au eșită ei afară, s’a deșteptată și 
smeulă și cum i-a vădută le-a disă: Ah, 
feciori de lele ce sunteți, fetele mi-ațl 
mâncată și puterea mi-ațl luată. — Dară 
oehă mică, care-i luase puterea, adecă 
biciulu, îi dise: Și capulă tău am 
să-lă iau.

După ce au eșită dela ușă, trebuia 
să trâcă peste focă, că era ună focă 
mare, care încunjura și păzia palatulă 
smeului; der ei au putută să-lă trecă, 
fiindcă feciorulă celă mică, celă năsdră- 
vană, a dată cu biciulă în elă și așa l-au 
putută trece. Ajungândă afară, plâcă ei 
pe câmpă și mergă, mergă îuainte. Pe 
unde mergeau ei, omenii se uitau la 
dânșii și ei se mirau și se’ntrebau unii 
pe alții, că de ce se uită lumea la ei, 
ce au pe ei. Și s’au uitată unii la alții 
și au vădută, că n’au nimică. Tocmai 
trecea pe acolo și împăratulă și a ’ntre- 
bată și elQ, că de ce se uită lumea așa 
la ei? și i-s’a răspunsă, că: de atâția 
mari de ani de dile nu pâte trece o pa
sere pe acolo și ei trecă. Atunci împă

ratule a disă să-i trimită a doua di la 
elă. A doua di s’au dusă cei trei feciori 
la împărată și împăratulă după ce a 
vorbită cu ei, nu i-a mai lăsată de acolo, 
i-a ținută la elă și le-a dată slujbe.

Fratele celă mică căpătase o slujbă 
mai bună și era și mai iubită de ’mpă- 
ratu, că era mai deșteptă și de aceea 
ceilalți doi frați au prinsă năcază pe elă 
și au începută să-lă pârască la împărată 
cu felă de felă de lucruri, ca să-lă 
pârdă. Așa s’apucă ei și dică cătră im- 
păratulă, că fratele loră s’a lăudată, că 
elă pote să aducă calulu smeului. Im- 
păratulă cum aude, îlă chiamă la elă 
și i dice:

Am aucjită că te-ai lăudată, că poți 
să-mi aduci calulă smeului, să faci bine 
și să-ți împlinescl lauda. Feciorulă celă 
mică a ’ncepută să plângă și să dică: 
Innălțate împărate, cum ași fi putută eu 
să mă laudă cu așa ceva, că eu abia 
amă eșită din focă ! Der împăratulă răs
punse : De nu-mi aduci calulă smeului, 
îți taiu capulă. Ce să facă elă ca să nu-i 
taie capulă? îșl ia biciulă și plecă. Trece 
peste focă și ajunge la palatulă smeului, 
la calulă lui. Calulă cum îlă vede începe 
să bată, să necheze și să dică: Sai, stă
pâne, că feciorulă de lele mă fură. 

Atunci smeulă a venită cu bucuriă ca 
să-lă prindă, dâr când a venită smeulă, 
feciorulă cum era năsdrăvană, se face o 
furnicuță mică și smeulă îlă caută, der 
nu vede pe nimeni, și plecă, âr funicuța 
se face âră omă. A doua âră âră și a 
treia-âră totă așa plecă smeulă negăsin- 
du-lă, și când dise dup’aceea calulă că-lă 
fură feciorulă de lele, smeulă năcăjită 
(jise: lasă să te fure. Fratele oelă mică 
când vede așa, ia calulă, deschise foculă 
și plecă cu elu. Atunci smeulă s’a pri
cepută, se duce la cală, vede că e furată 
și vede pe fecioru cum mergea cu elă 
și-i strigă: „Ah, fecioru de lele, fetele 
ml-ai mâncată, puterea ml-ai luată, și 
calulă ml ai furată ! „Dâr feciorulă merge 
îuainte cu calulu și-lă duce la 'mpăratulă. 
Atunci împăratulă când a vădută, mai 
multă bucuriă a avută de elă și elă și 
mai multă l’a iubită. De aoeia ceilalți 
doi frați ai lui s’au gândită la altcevă. 
Iară mergă la împăratulă să-i spună : 
Smeulă are o cloșcă cu pui de aură și 
fratele nostru celă mică s’a lăudată că 
elu ți o pote aduce împărăției tale. Fra
tele celă mică, neavândă ce face, iar 
și-a luată biciulă, face ce face și vine 
cu cloșca la piciârele împăratului și 
împăratulă cu atâtă mai multă l’a iubită.

Atunci frații lui re gândescă la una 
și mare și dică cătră împăratulă, că fra
tele loră îi pâte aduce chiar și pe smeu 
dâcă va vrea elă. împăratulă cum aude 
îlă chiamă la elă și-i dice: De nu-mi 
aduci pe smeu, să șeii că’țl taiu capulă, 
și mai multe nu’să. Feciorulă celă mică 
a ’ncepută să se’ntristeze: Tâte ca tâte, 
dâr pe smeu cum potă eu să’lă aducă? 
Apoi dâcă a vădută că nu-i scăpare, 
șl-a luată inima ’n dinți, șl-a luată bi
ciulă și a plecată.

Se face elă ună unchiașă bătrână- 
bătrână și merge până la smeu. Acolo 
începe să facă sgomotă, să adune cer
curi și dâge și să le ’nchege unele de 
altele. Smeulă când aude sgomotă vine 
și elă și-lă întrâbă: Ce faci moșule? — 
Uită-te ce facă nepoate, vreau să’ml 
facă ună butoiu ca să trecă foculă, că 
suntă bătrână și m’a aruncată ună fe- 
cioră de lele aci și nu potă scăpa. — 
Atunci smeulă i-a disă: Fă-țl și scapă, 
că și eu am pățită cu ună fecioră de 
lele... Unchiașulă după ce’șl face buto- 
iulă chiamă pe smeu : Vino de te bagă 
în elă și-lă încârcă, să vecjl, dâcă ține, 
că ml-e târnă să nu cadă în focă. Smeulă 
întră ’n butoiu și cum se umflă odată, 
prafă se face butoiulă și atunci dice: 
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desvoltată, câte sacrificii amil făcută și 
noi și voi, seu mai bine c}io®udă noi 
împreună !

Noi Românii de diucdce de Carpațl 
amă fostă mai fericiți decâtă voi Ro
mânii de sub corona Habsburgiloră.

Noi ne-amă vădută visulă cu ochii! 
Amă ajunsă a fi ună stată liberă și in
dependentă. Ocupăină adl ună loou res
pectabilă între națiunile de sine stătă- 
tore. Suntemă stăpâni pe destinele nos- 
tre, și viitorulă nostru atârnă numai de 
noi; de inteligența, de prudența, de e- 
nergia ce vomă sci a desvolta în mijlo- 
culă pericoleloru ce ne-ară amenința.

Voi iubiții noștrii frați de peste Oar- 
pațl a-țl dobândită multă, a-ți progre
sată pe tărâmulă culturei naționale, și 
acesta în mare parte mulțumită „Gazetei 
Transilvaniei'1; dern’ațl ajunsă încă acolo 
unde trebue să ținteze ori ce națiune 
mândră de sângele ce curge în vinele sale, 
și mai alesă națiunea română, urmașa po
porului imperatu.

Spre a ajunge la scestă scopă mă- 
reță, mai trebuescu încă multe sforțări, 
multe sacrificii, multă prudență politică 
și mai pre susă de t6te unire, unire de
plină intre voi, unire in cugetă, unire in 
simțiri, cum dicea nemuritorulă vostru 
bardă națională.

Dreptulă nu pere niciodată, mai alesă 
când elă are apărători ca voi curagioșii 
fii ai Carpațiloră, cari în mijloculă per- 
seouțiuniloru, ală restristeloră, ați sciută 
a susține pe valorosa „Gazetă a Tran- 
silvanieia, ce a fostă și este nu numai 
marea vostră înainte-luptătore, der și 
însăși analele admirabileloră vostre acte 
pentru susținerea și desvoltarea naționa
lității române în timpă de jumătate de 
seculă. ■ Noi Românii din regatulu 
românescă ună minută n’amă fostă, 
ună minută nu suntemu fără a împăr
tăși durerile vostre pentru asigurarea 
naționalității române, acolo unde Dum- 
nedeu și Divulă Traiană au împlântat’o, 
căci scimă că atunci când — (der acesta 
nu va ji) — când naționalitatea română 
ar fi stinsă peste Carpațl, nici noi Ro
mânii de dincooe de Carpațl nu vomă 
ave propria nostră esistență națională 
asigurată!

Cu toții simțimă, în inima fiă-cărui 
din noi esistă der durerea de a vede 
politica greșită și funestă ce se urmăresce 
în contra Romăniloră de cătră concetă
țenii voștri Maghiari , politică mai 
înainte de tdte funestă însuși statului 
Ungară !

Totă-deuna am avută simpatii vii 
pentru națiunea maghiară, der asemenea 
pururea am deplânsă linia de purtare a 
o mare parte de Maghiari cătră Ro

mâni concetățeni ai loră; sentimentele 
mele au corăspunsă pururea acteloru 
mele. Când în 1868 — suntă acum două- 
decl de ani — am visitată parlamentulă 
Ungariei, câte capete am recunoscută, 
care în 1860 se refugiară în Moldova și 
pe care eu prim-ministru ală lui Cuza- 
Vodă le-am refusatu gâcjiloră guvernu
lui absolutistă, ce atunci domnea în 
Buda-Pesta ca și în Viena.

Când prefeotulă de Galați, în 1860, 
voia să predee consulului austriacă pe 
refugiații Vidâsz și Berzenczey, cornițele 
Săcuiloră, și când aceștia erna îrnbră- 
cațl numai cu ună atila de veră au 
venită la Iași, eu pe răspunderea mea 
le-am dată ună sauf-conduit, i-am îm
brăcată cu însăși blauele mele, și în 
trăsura mea i-am înapoiată îu Galați, 
unde au urmată a petrece în liniște sub 
protecțiunea drapelului română, ou tote 
protestațiunile și amenințările represen- 
tantului Austriei.

Acestă liniă de purtare ospitalieră 
ml-a fostă dictată prin credulă politică 
ce’lă profeseză și astăcjl, că acei cari 
predică înfrățirea între poporele Unga
riei, prin egala îndrituîre și respectarea 
drepturiloră naționalitățiloră nemaghiare 
de sub corbna sântului Ștefană, lucreză 
pentru întărirea și înflorirea statului Un
gariei ; și din contră acei ce împileză 
pe Români, acei ce voiescă a stînge 
naționalitatea română din Ardelă și Bă- 
nată suntă mai multă dușmanii presen- 
tului și viitorului Ungariei, decâtă ai 
insușl Româniloră.

In aceste sentimente, care credă că 
curendă său târdiu—voră fi împărtășite 
nu numai de adevărații omeni de stată 
ai Ungariei, der și de adevărații ei dia- 
riștl, vă reînoiescă felicitările mele, ură
rile mele căldurbse și sincere la frumos a 
vostră sărbare!

Regretă diu suflată că nu sunt 
decâtă cu inima îu mijloculă acelora 
ce serbeză jubileulă „Gazetei Transil
vaniei^

Ca conclusiune dorescă, ca „Gazeta44 
să ajungă la jubileulă s.ău de 100 de 
ani!

Facă Dumnedeu și energia vostră, 
ca acelă jubileu să se serbeze în mijlo
culă unei națiuni fericite, adecă ajunse 
la culmea împlinirei drepteloră sale aspi- 
rațiunl! Numai astfelă națiunea română 
de peste Carpațl, alăturea cu națiunea 
maghiară, avendă ambele aceleșl drep
turi și îndatoriri, va lucra împreună la 
întărirea și gloria patriei comune: Un
garia devenită atunci aliata României!

Kogălniceanu.

CRONICA POLITICĂ.-
— 28 Iunie (10 Iulie).

La 8 Iulie s’au terminată în dieta 
ungurescă desbaterile generale asupra 
proiectului de lege pentru reforma ad
ministrați unei. Ministrulă Szapary a 
declarată, că numai decâtă va trece la des
baterile speciale, ce se voră continua 
apoi ne’ntreruptu. După cum se prevede, 
aceste desbaterl voră dura pănă în 
tomnă târdiu.

— In ședința dela 8 Iulie a dietei 
unguresc!, deputatulă Szederkenyi Nândor 
a vorbită și despre cestiunea naționali- 
tățiloru. Elă se plânse, că Slovacii din 
nordulă Ungariei nu soiu vorbi nici o 
bocă unguresce. Intrebându-i deputatulă 
ungură, că de ce nu vreu să învețe un
guresce, nisce Slovaci i-au răspunsă, că 
n’au lipsă să învețe, pentru-că in Un
garia potu trăi și fără limita ungurecsă. 
Mai aminti Szederkenyi, că Slovacii din 
comuna Compoltă au cerută dela minis- 
trulu ungurescă de culte, ca să in
troducă în școlele loră poporale limba 
germană, pe motivulă, că in Ungaria 
nu potil trăi fără limba germană. Ast
felă stândă lucrurile, deputatulă Sze- 
derkănyi crede, că ar fi bine să li-se 
facă naționalitățiloră imposibilă traiulă 
fără de limba maghiară, căci altmin
trelea nu-i speranță ca acestea să se 
maghiariseze.—Der ni-ar plăce să scimă, 
cum crede jupânulă Szederkenyi, că li- 
s’ar pute face naționalitățiloră „impo
sibilă44 traiulă fără de limba maghiară? 
Câtă ați putută ați făcută, jupâniloră, 
der n’ațl isbutită la nimică și nu veți 
isbuti nici în viitoră, pentru-că na
ționalitățile nu-șl voră lăpăda nicl-o- 
dată legea loră de dragulă pinteniloră 
voștri!

— Cu privire la cestiunea matricu- 
leloru, ună membru fruntașă din clerulă 
catolică a răspândită soirea, că în câtă 
privesce punctulă de vedere dogmatică 
alu catoliciloră, Papa a resolvită defi
nitivă acestă cestiuue, făcendă cunos
cută clerului printr’o circulară, că ple- 
banii (parochii) potă să dea oficieloru lorii 
solgăbirăescl totă la o jumătate de ani 
câte unu conspectă despre copiii născuțl din 
căsătorii mixte și botezați de preoți catolici. 
Se afirmă însă, că ministrulă Csaky ar 
fi declarată, că lui pănă în timpulă de 
față încă nu-i s’a făcuta cunoscută o a- 
semenea hotărîre a Papei. Ună altă frun
tașă din clerulă catolică a declarată însă, 
că Papa a resolvită, ce-i dreptă, ces
tiunea matriculeloră, der n’a resolvit’o 
în modă definitivă, dedrece elă deși a 
îndatorată pe preoții catolici ca totă la 
o jumătate de ană să dea oficiiloră sol- 
găbirăescl câte-ună conspectă despre co

piii născuțl din căsătorii mixte și bote
zați de preoți catolici, a adausă însă, că 
aceste conspecte să se dea numai condițio
nată, întru câtă adecă statulă nu le va 
folosipentru scopuri antidogmatice. Din clau
sula acesta reese, că Papa încă n’a re- 
soivită definitivă oestiunea matriculeloră, 
căci circulara Papei se pote prevede, 
că va da nascere la începerea unoră 
nouă discusiunl.

— In cjiua de 7 Iulie sosiră la Praga 
120 Slovaci din Ungaria, conduși de 
vestitulă „agitatoră44 Paulă Mudron, 
pentru ca să visiteze esposițiunea boemă 
de acolo. Telegramele din Praga spună, 
că la gară au fostă primiți în modă ofi
cială de cătră senatorulă Dr. Kuhn,care 
în vorbirea, celi-o adresa, îi lăudă pen
tru, lupta ce o portă în contra Unguriloră 
pentru susținerea naționalității loru (fur- 
tundse strigări de „Nazdar!44) Apoi Dr. 
Sedlak în numele oomitetului bineventâ 
pe „bravii slovaci din Ungaria14. Vorbi 
după acestea Dr. C. Climent, ca repre- 
sentantă ală clubului Cehiloră tineri, di- 
cândă, că Slovacii din Ungaria suntă cei 
mai zeloși luptători pentru idea slavă 
pe ună pămentă atâtă de greu încercată. 
Președintele reuniunei studențiloră tineri 
cehi „Slavia44, lăuda pe Slovaoii din Un
garia, ca pe sentinelele slavice pe teri- 
toriulă maghiară. (Strigări nesfîrșite de 
„Nazdar!44) Pentru primirea acesta îșl es- 
primâ căldurosă mulțămită conducăto- 
rulă deputațiunei slovace și accentua, 
oă ei au venită, pentru ca să cunâscă 
progresulă, ce l’au făcută în veculă 
acesta confrații loră din Boemia. Pentru 
progresulă acesta și pentru prosperi
tatea poporului cehă rostesce ună pu
ternică „Nazdar!44. Pe strade era adunată 
mare mulțime de omeni, cari au primită 
cu entusiasmă pe Slovaci.

— Foiei militare italiane „Lescito", 
i-se scrie din Londra, că alianța triplă 
din acea causă a fostă atâtă de grab
nică reînoită, fiindoă Francia făcea mari 
pregătiri militare la granița Elsației și 
a Lotaringiei.

SCIRILE PILEI.
— 28 Iunie (10 Iulie.)

0 dorință temeinică. D-lă învețătoră 
Nicolau Ghetie din Gherța mică (corn. 
Ugocia) într’o corespondență trimisă nouă 
îșl esprimă buouriă, că d-lă învățătoră 
SilașI, prin raportulă său despre esame- 
ne, a arătată cetitoriloră „Gazetei44, că 
și în comitatulă Ugocia esistă vieță și 
mișcare românescă, care speră d-sa, că 
în viitoră va fi încă mai pronunțată ca 
pănă acum. Totă odată îșl esprimă d-lă 
Gheție dorința, ca în viitoră se se tri
mită oficioșii din partea autorităților^ no's-

Stai să-ți dau eu cercuri și dâge bune 
și-i aduce doge. Atunci unchiașulă și
retă a trântită ună butoiu bună de totă 
și l-a rugată pe smeu să-lă încerce eră. 
Smeulă întră în elă, se umflă odată câtă 
pote, der de unde? nici pomeneală să 
se rupă; a doua drăiar, a treia iar, der 
butoiulă să se rupă, pace. Smeulă acum 
voia să iesă afară, der unchiașulă îi 
dise: Fă-mi ună bine și stai să puiu și 
capaoulă, să-lă încercă să nu cadă în 
elă; și pune capaculă și se potrivesoe 
de minune. Smeulă atunci îi clise: Dă’ml 
Drumulă, că crepă aici 1 der unchiașulă 
îi răspunde: Lasă, că la bună locă ești 
acolea, și leagă bine capaculă și buto- 
iulă fedeleșă. Smeulă dacă a vădută așa, 
s’a umflată odată așa de tare, ca să 
iasă, s’a repedită cu așa putere, că bu
toiulă a ajunsă tocmai la’mpăratulă. 
Iacătă, înălțate împărate, țl-am adusă și 
pe smeu, c}ise feciorulă celă mică; eu 
țl-am împlinită tote porunoile ce mi-ai 
dată; acum să’mi dai și luminăția ta 
ce țl-oi cere: să’mi dai doi stânjinl de 
lemne, două tinichele de gază și două 
biciurl. Impăratulă i-a împlinită cererea 
și aștepta să vadă ce face cu ele. Fe
ciorulă celă mică ia lemnele, le pune 
stivă, le unge cu gază, pune butoiulă 

peste ele și le dă focă, iar pe frații lui 
îi pune de o parte și de alta cu câtă 
ună biciu în mână și le c|* Ge: Să 
vă apărați și voiu acum de focă cum 
m’am apărată eu cu biciulă. Smeulă 
a arsă, der au arsă și frații lui cei doi, 
căci asta le-a fostă răsplata loră, și a 
rămasă feciorulă celă mică singură de 
a moștenită averea smeului.

Auclită în Galați, în Martie 1891,

G. I. Pitiș.

ZPoesii poporale.
Culese din poporu.

Mersu-ml-o badea cătană i
Și-ml.lăsâ clopulă cu pană;
Da să sciu când a veni 
Mândru’n casă i-așl tocmi,
Drumulă i-l’așl șindili
Cu șindile de mătasă
Ca să vie dreptă-acasă.

*
En di, bade, en di eră
Doina ce-o diseși asără.
Că nu sciu cum o-ai mai dîsă, 
Că inima’n mine-a plânsă,
Si nu sciu cum o-ai cântatăJ
Că inima ml-a crepată.

*

Cucuruză cu frundă lată
Bine-mi fu păn’am fostă fată,
Că nimica nu lucramă
Numa’n grădină săpamă 
Flori frumose răstăviamă
Și l’ală meu bade gâodiamă, 
Fie fostă, ernă, ori vară, 
Zori plăcute-orl d’albă sară.

*
Cucuruză despănușiată 
Dămne rău m’am măritată, 
Căci părinții mei m’oră dată 
Unui omă ne așteptată, 
Și-am o socră ca șl-o cosă 
Șl-o casă ou fundu’n torsă, 
Și-ună bărbată nesufetită.... 
Domne rău m’ai pedepsită.

*
Spinușiâ, (Bihoră) 1891,

Justinia Hadși.

împărate d’împărate 
Pune pace, nu te bate 
Cu răgute ne’nvățate, 
Că feciorii de pe sate 
Nu sciu da cu tunurile, 
Că sciu purta plugurile

Pe deluță, pe colnicuță, 
Mere-ună dragă de voinicuță 
Cu pără galbenă retezată 

Cu murgă roșu ne’nvățată 
Și din gură-o cuvântată: 
Păși tare, murguțu meu, 
Să sosimă pănă la Brașeu, 
Din Brașeu pănă la Turda 
Să vedemă unde-mi e mândra.
Er murguțu-o cuvântată : 
„Dragulă meu, stăpânulă meu 
Mie-mi este forte greu 
De năravulă tău celă rău, 
Că te bagi la făgădău;
Pănă bei cu mândrele 
Eu totă rodă zăbrelele 
La tote poprelele.
Elă din gură-o cuvântată : 
„Rabdă și tu murgule, 
Insătată și ’nsomnurată 
Cum rabdă și eu ne’însurată. 
Că decă m’oiu însura 
Apoi ție că țl-oiu da 
Ovăsulă cu feria 
Și apă din Dunărea.44 
Și murguțu-o cuvântată : 
„Păn’ de-acelea tu mi-i da 
Cânii carnea ml-oră mânca 
Șerpii ’n sânge s’oră scălda. 
Păn’ ce-acelea tu ml-aduce 
Cânii carnea mea ml-oră duce 
Corbii mi-s’oră scălda ’n sânge.

Veiuria Mureșianu. 
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tre confesionale raportori pe la esamene 
în fiă-care sată, cari apoi se publice ra
porturi esacte despre decurgerea esame- 
neloră, să laude pe cei vrednici și să 
critice pe cei de criticata, der în mo
dula obiectiva și imparțiala. Prin acesta 
crede d-la Gheție, și cu dreptă cu
vânta, că s’ar da învățământului nostru 
poporala una avânta mai mare. Avis 
autăritățiloru confesionale și mai alesă 
protopopiloră noștri!

* #

Conferența preoțilorti români gr. cat. 
din protopopiatul^ Eriului s’a ținuta la 
23 luciu n. în comuna Cigă. Despre de- 
cursulă conferenței nise scrie: După ce 
se oficia s. liturgiă de cătră toți preoții 
tractuall, se începu conferența, pe care 
o deschise veteranulă protopopă Vasile 
Vancaiu. Se alese notară preotulă A. 
Bălibană ; s’a constatată, că dintre preoții 
tractuall lipsesce numai unulă, din causă 
de bolă. Dintre hotărîrl, mai însemnată 
este hotărîrea adusă la propunerea pă
rintelui Bălibană, de a se face de aci 
înainte și în tractulă Eriului istoriculă 
parochielorit. La propunerea și întrebarea 
preotului G. Filipă din E.-Căuașu, oă 
ce atitudine sâ observe clerulă tractuală 
față cu monstruosa ordinațiune a minis
trului Csaky, prin care li-se opresce preo- 
țiloru de a înregistra pe românesce în ma
tricole numele credincioșiloru, preoții ho- 
tărîră, că până când matriculele voră 
sta sub oonducerea loră, ei le voru scrie 
și conduce numai românesce. S’au îndem
nată apoi preoții, ca sâ înființeze ma
gazine bisericescl de bucate, cari suntă 
atâtă de folositore pentru poporulă nos
tru. După-ce se ceti o disertația și după 
ce se împliniră formalitățile obicinuite, 
d-lă protopopă Vancaiu închise ședința, 
după care urma masa comună la casa 
ospitală a’ipreotului din Cigă, Gr. Popă.

* * *

*) In interesulă poporului română, și cele
lalte foi române suntă rugate cu totă onorea 
a reproduce anunțarea acestui cursă.

-j- M. Kogălniceanu. Corpulu răposa
tului bărbată de stată a fostă înbalsa- 
mată și a fostă transportată dela Parisă 
la Iași, unde va sosi mâne. înmormân
tarea se va face Duminecă după amiadă.

* 
* *

Petrecerea poporală din Teiușu, ce 
s’a dată la 28 Iunie n. c., a reușită mi
nunată în tote privințele, ceea ce, după 
cum ni-se scrie, este a se mulțumi mai 
cu seină nobilei însuflețiri, cu care ur
mașii braviloră grănițerl români dela 
Teiușă au primită ideia Jînființărei unei 
biblioteci române poporale, în oare scopă 
a fostă arangiată acăstă petrecere. Ve- 
nitulă curată ală petrecerei a fostă de 
B9 fl., dintre cari 55 s’au și depusă la 
bancă ca fondă pentru întemeiarea amin
titei biblioteci. Caracterulă națională ală 
acestei frumdse și animate petreceri ro- 
mânescl a fostă în deosebi marcată prin 
frumăsele costume naționale a vre-o 12 
domnișore.

* 
* *

Foi comemorative. Acum de curându 
a apărută în Sibiiu o broșură întitulată: 
„Foi comemorative pentru regimentulă 
de infanteriă ces. și reg. marele duce 
Friderio Wilhelm de Mecklenburg-Stre- 
litz Nr. 31.“ Acestă broșură s’a tipărită 
cu prilegiulă serbărei de 150 de ani a 
acestui regimentă și este edată de loco- 
tenentulă mareșală Carol de Blazekozicl. 
Autoră este locotenentulă Carol Lutsch. 
Acestă regimentă românescă s’a distinsă 
în diferite lupte, cari tote suntu înșirate 
în acestă broșură, care după cum c|ice 
autorulă, „sâ fiă ună modestă conducă- 
toră fiiloră în drumulă, pe care părinții 
oredincioșl au umblată — adesea învin
gători, totdeauna cu on6re“-

* 
îjs *

Agitațiune valahă in școli. Sub titlulă 
acesta aduoe codița șovinistă dela Clușiu 
„Erdelyi Hirado“ și după ea în graba 
mare tote foile ungurescl, următorea 
soire: „Maghiarofagulu și renumitulă
,,erou“ valahă dela Aiudă, Axente Severă, 
care trăiesce din pensiune și care înainte 
cu patrudeci și doi de ani a ajunsă la 
ună așa de tristă renume, — erășl a 
dată semne de vieță. Acestă oompăti- 

mitoră „frater1 a luată adecă parte în 
cjilele acestea la esamenuiă școlei ru
rale din Taiușă. Când au răspunsă bă
ieții din limba maghiară elă strigă: 
,,En lăsați-o în paoe, nu vedeți că bă
ieții îșl rupă limba cu ea?!“ Inspeo- 
torulă de școle, care era și elă de față, 
a ținută sub demnitatea sa ca să răspundă 
în fața locului la acestă îngâmfare fără 
căpătâiu, der pentru aceea acestă scan- 
dală torturatoră ve ave urmări. Auto
ritățile respective nu credemă să nu’lă 
facă pe Axente Severă să pricepă, că 
șoola nu e ună locă potrivită pentru 
agitațiuni naționale. Intr’adevără ar fi 
timpulă, ca cu nisce ,,fraterl“ de felulă 
lui Axente să o sferșimă odată pentru 
totdeuna“. — Nu cumva vrea codița șo
vinistă să decreteze statariulă la Cricău?

*
Esamenulii de maturitate Ia gimna- 

siulă română gr. or. din locă s’a ținută 
erl și astădl. Dintre 9 maturisanțl, câți 
s’au supusă la esamenă, au eșită cu 
forte bine 2, cu bine 3, er ceialalțl 4 cu 
suficientă.

** țt
Timpulu în dilele din urmă a fostă 

forte schimbăciosă. Mai întâi amă avută 
călduri mari, er după aceea ploiă și pe 
unele locuri tempestățî. In Ungaria mai 
alesă au fostă nisce călduri nesuferite. 
In Budapesta era așa de caldă, încâtă 
se topia asfaltulă de pe strade; mulțl 
cai, vite cornute și alte animale au 
perită de căldură; dmenii amețiau pe 
strade și cădeau josă, câțiva au și murită. 
Din Biserioa-albă se scrie, că acolo mun
citorii dela câmpă unii după alții cădeau 
josă amețiți de căldură, vre-o trei din
tre ei au murită numai decâtă, er o fe- 
meiă a nebunită. Curândă după acestă 
căldură grozavă, în diferite părți ale 
Ungariei se iviră nisce tempestățî în- 
spământătjre, rupturi de nori și grin
dină, cari pe unele locuri a omorîtă 
animale și a sdrobită coperișele de țigle 
ale caseloră. Gazetele aducă scirl despre 
adevărate catastrofe, ce s’au întâmplată în 
dilele dela 4—6 Iulie în diferite comune 
mai alesă din oomitatulă Pesta, Hajdu 
și din comitatulă Bihorului. Pela Pesta, 
Orade și Dobrițină semânăturile suntă 
totală nimicite.

** *
Schimbare de târguri. Ministrulă de 

comerciu a depusă ca târgurile orașului 
Orăștiă, cari se țineau în Sâmbăta pos
tului mare și în Joia după Rosalii, după 
calendarulă vechiu, să se țină de aci 
înainte în 14 Martie și în 4 Iuniu.

* * *
Musica orășenescă de aici va da Du

minecă în 30 Iunie (12 Iulie) ună con
certă în hotelulă „Pomulă verde“ cu 
următorulă programă: 1) „Mikado„ — 
Marșă de Pitzschmann 2) Ouvertură ma
ghiară, de Keler Bela. 3) „Diefesche Wie- 
nerin“, polca fran^aise de Lehmann. 41 
„Le Reveil du Lion“, piesă carcteristică 
de A. Konstky. 5) „Wiener Madeln" valsă 
de Ziehrer. 6) Ouvertură la „Athalia“, 
de Mendelssohn. 7) „Dein fur’s Leben“ 
Polka franșaise de Dellinger. 8) „Le 
chant du Postillon“ cântecă românescă 
de M. Duport. 9) „Wiener Volksmelo- 
dien“ mare Poutpourri de Drescher. 10) 
„Sinnen und Minnen“, valsă de loan 
Strauss. 11) „I’ y pense“, Gavotte de 
Eilenberg. 12) „Irrlichter11, Galop de 
Faust. Inceputulă la 8 ore sera.

* *
Convocări. Adunarea generală a des

părțământului nou arondată, VIII (Deva), 
ală Asociațiunei transilvane, se va ține 
la 19 Iulie st. n. în comuna Săcărâmbu. 
De acestă nou despărțământă se țină 
comunele din cerculă administrativă ală 
Devei, ală Hunedorei și ală Hei mure
șene. Cu ocasiunea acestei adunări se va 
arangia o frumdsă serbare românescă în 
Săcărâmbă ; dimineța în biserică va cânta 
corulă teologiloră din Sibiiu, sera va 
urma concertă cu ună programă frumosă, 
er după aceea bală. — Adunarea gene
rală constituantă pentru lărgirea despăr
țământului Șimleului, la care se va ală
tura îd viitoră și fostulă despărțământă 
ală Șomcutei mari ală Asooiafiunei tran
silvane, este convocată în Selsigu pe 

diua de 3 Augustă stilă nou. Jn a- 
ceeașl di se va ține aici și adunarea 
generală a Reuniunei femeiloră române 
Sălăgene. — Adunarea constituantă pen
tru arondarea unui nou despărțământă 
ală Asociațiunei, în care se voră cu
prinde comunele din cerculă Iadului și 
Beșineului. este convocată la Bistriță pe 
diua de 28 Iulie st, n. — Adunarea con
stituantă a despărțământului XXIV (Ier- 
gu-Mureșului) ală Asociațiunei, care va 
cuprinde comunele din oerculă Mure
șului de josă, Mureșului de susă și Ni- 
ragiului, se va ține în 1 Augustă s. n. în 
Bandulu de Cămpiă.

No. 199-1691

CONVOCARE.
In conformitate cu prescrisele 

§§-lorQ 14 și 21 din statutele Aso
ciațiunei transivane pentru litera
tura română și cultura poporului 
românu, precum și cu conclusulii 
comitetului d-to 4 Iulie a. c. pt. 
prot. 100 adunarea generală pentru 
anulă curentă se convocă prin acesta 
în opiclulă Hațegă pe 4 (16) Augustă 
și cțilele următdre.

Aducendu acesta la cunoscința 
publică, învitămu pe toți membrii 
Asociațiunei a lua parte în nu- 
merii câtu mai mare la ședințele 
adunării, care de astă-dată va fi 
însoțită și de o esposițiune mo
destă de manufacturi românesc!, 
de producte economice și de alte 
obiecte.

Sibiiu, în 6 Iulie 1891.
Pentru comitetulu Asociațiunei 

transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului ro
mânii :

& Barițiu Dr. I. Crîșîann
președ. secret. II.

Tarifulu vamalii românii și resboiulu 
vamalii.

Camera și senatulă României au 
primită tarifulă de vamă autonomă, care 
acum cu 11 Iulie va intra în putere de 
lege. Cu 10 Iulie espiră convențiunile 
comerciale române cu tote țările, afară 
de Hollanda, prin urmare dela 11 Iulie 
înainte, tote mărfurile cari voră intra în 
România, voră fi supuse la aceeași taxă.

Austro-Ungaria vine în situațiune a 
se declara, dâoă mai susține pentru măr
furi importate din România taxele de 
pănă aci, ori decă încetă cu răsboiulă 
vamală. In urma ordinațiunei ministe
riale de d-to 22 Maiu 1866 pentru măr
furile de proveniență română, s’au in
trodusă în Austro-Ungaria parte vama 
de retorsiune, parte unu adausă de 30°/0 
la taxele tarifului generală.

Acestă vama de retorsiune a atinsă 
în modă forte simțitoră esportulă ro
mână de bucate. Astfelă vama pentru 
grâulă română este 3 fl. de maja metr., 
pănă când ală celorlalte țări este taxată 
cu 1 fl.

Mai simțitdre este diferința la orză 
și ovăsă, unde taxa de 75 cr. s’a împă
trită. Vitele cornute române erau oprite 
totală. Pentru rîmătorl se incassa o 
taxă de 12 fl., pentru oi, capre, miei șiiedl 
1 fl., pentru purcei 9 fl., pe câne vama 
de ordinară era 3 fi., resp. 30—35 cr. 
de capă.

încetarea acestoră stări escepționale 
se pote face totă prin ordinațiune mi
nisterială. România a avută și ea ună 
adausă, că decă vre-o țâră ar urca vama 
față de productele ei, guvernului ro
mână să fiă în dreptă da asemenea a 
urca tarifulă față de o astfeliu de țeră.

CJ-clts-Cl
pentru industria de casă în legătură cu 

instruarea de note.*)

Când pe fruntașii poporului română 
îi vedemă luptândă din tdte puterile 
pentru a pune o basă mai sigură fericirei 
generațiunei noscre viitore, și noi învă
țătorii poporului suntemă datori a da 

totă sprijinulă posibilă la acestă operă 
mărâță, cu atâtă mai vârtosă, căci stă 
chiar și înteresulă nostru morală și in
dividuală, ca să deșteptămă și să ridicămă 
poporulă la o posițiune mai favorabilă 
materială și spirituală.

Spre acestă scopă, în interesulă fra- 
țiloră învățători, cu intențiunea curată 
de a veni în ajutorulă acestora, pentru 
ca în timpă scurtă să-șl potă însuși o 
cunoscință sigură în ramii, ce-i vomă 
specifica mai josă, am aflată de bine cu 
1-ma Augustă st. n. a deschide în edifi- 
ciulă preparandială din Gherla ună cursă 
pentru câștigarea cunoștinței de lipsă a in
dustriei de casă și a notelor ti musicale.

Spre orientarea frațiloră colegi, pro- 
mitemă următorele:

1) Din industriă se va preda cusu- 
tulă și împletitulă cu papură și trestiă și 
anume : a) ală mai multoră feliurl de 
mobile de casă, precum : canapee, scaune 
etc., după ori care formă și de o cali
tate fină, b) Feliurite obieote de altă 
categoriă, precum: corfe din pipirigă, 
coșnițe pentru stupi după sistemulă lui 
„Gdndocs“și alte obiecte de felulă acesta, 
dintre cari unele fiindă esouse în anulă 
trecută la esposiția din Viena, prepa
randia de aici a dobândită premiulă de 
10 galbinl și diploma.

2) împletituri de corfe mai simple 
din răchițele și paie, aurăritulă de oadre, 
cruci etc. precum și ooloritulă de mo
bile și poleituri de bastone.

3) Din notele musicale se voră lua 
în fiă-care di mai multe ore de instrucțiă 
și se va forma ună coră vocală în cuai- 
tetă seu în terțetă, după liturgiă de note 
compusă de Șerbană și după cerințe se 
voră învăța și unele poesii ooasionale 
și naționale.

Rugămă deci pe st. colegi a îmbră
țișa acestă întreprindere de mare însem
nătate și a participa la acestă cursă de 
instrucțiune gratuită în numără câtă se 
pote de mare, căci acestea se potă în
văța și însuși într’ună timpă fdrte scurtă, 
care va dura numai 20 de dile și noi 
promitemă tare, că dintre participanțl 
fiă-carele se va reîntorce mulțumiți în 
inima sa ducândă cu sine conringerea, 
că cele învățate și audite le voră pute 
aplica și întrebuința cu folosă.

Aceia, cari se voră hotărî a lua 
parte la acestă cursă, suntă rugați ca 
celu multă până în 25 Iulie a. c. să ne 
trămită 3 fl. v. a. pentru câștigarea ma
terialului de lipsă. Tot-odată declarămă, 
că ne vomă îngriji, ca cuartirulă și vip- 
tulă să le capete st. colegi în locuri o- 
neste și cu prețuri moderate.

Cu acestă ocasiune rugămă cu tot- 
adinsulă și pe d-nii preoți și protopopi 
tractuall, să binevoâscă a îndemna și 
sprijini pe frații învățători la partici
parea acestui cursă, ceea ce s’ar pute 
face mai cu înlesnire, votându-li-se pen
tru suportarea speseloră câte-o anumită 
sumă din cassele bisericescl.

Voesce și vei pute, ajutați-vă și veți 
fi ajutați!

Gherla, 15 Iulie n. 1991. 
Macsimilianiî Silași, loaiiu Boeriu, 

învățătorii profesorii de praxă
și industriă domestică.

A IX-a adunare generală
a reuniunei învețatoriloră români din Maramurești.

A noua adunare generală a Reuniu
nei învățătoriloră români gr. cat. din 
Maramurășă s’a ținută în Apșa de mij- 
locă la 28 Maiu c. sub presidiulă d-lui 
vioară Titu Budu.

De față au fostă d-nii funcționari 
ai Reuniunei: Dionisiu Vereșă, vice-pre- 
ședinte ; Petru Cupcea, notară ; Ausentiu 
Sabo, v.-notară ; Ioană Gibană, cassară, 
și Demetriu Botișă, oontroloră. Ca âspețl: 
preotulă locală V. Ciora, clericulă abs. 
Em. Hubană și mai mulțl poporenl. Din 
cele 6 districte protopopescl (ală Viseu- 
lui, Iodului, Izei, Cașeului și Sigetului, 
Mare) au luată parte la adunare 40 de 
învățători și au lipsită numai 7, fiindă 
o stațiune de învățătoră vaoantă.

După ce se oântâ „împărate ce- 
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reșcă11, deschise ședința printr’o vorbire, 
în care arăta lipsa de a se sistemisa 
lefile învățătorilor^, accentuându, că la 
aoesta trebue să conlucre și învățătorii. 
Se trecu apoi la alegerea funcționarilor^ 
pentru unii nou periodă de 3 anî, ale- 
gendu se funcționarii de mai susă, er ca 
bibliotecară fu alesă d-lă Ioană Vancea, 
învățătoră în Sat'-Slatina. Comitetulă 
Reuniunei s’a întregită prin d-nii în
vățători Augustină Sabo și Grigorie 
Dunoa.

Ar fi fostă să urmeze acum ținerea 
unei prelegeri practioe cu copiii dela 
șoâla din Apșa de mijlocă, der cinsti- 
tulă învățătoră de-acolo nu s’a prea îm- 
buldită a-șl arăta iscusința sa înaintea 
acestei frumose adunări, s’a rugată de 
adunare, ca să-și pună pofta’n cui și să 
n’aștepte dela d-sa nici o prelegere prac
tică, căci nu s’au adunată, vedl Domne, 
destui copii la școlă. Se’nțelege, aduna
rea n’a avută ce face, der a hotărîtă, 
că în viitoră negreșită să se țină pre
legeri practice cu ooasiunea flă-cărei a- 
dunărl generale.

Cassarulă I. Gibană, despre care s’a 
constatată, că-șl portă oficiulă în regulă 
și oonsciențiosu, raporta, că Reuniunea 
avea la finea lui Iunie 312 fi. 38 cr. 
depuși la banoă. S’a hotărîtă, ca taxele 
restante să se substragă din lefile învă- 
țătoriloru restanțieri. (Ja taxe dela mem
brii s’au incassată la acestă adunare 40 
de fi.

D lă președinte Titu Budu promise, 
că îndată ce oficiulă va fi strămutată în 
capitala comitatului, amăsurată dorinței 
consistoriului din Gherla, se va îngriji 
de înființarea unei biblioteci, oferindă 
însu-șl spre acestă scopă mai multe 
cărți pedagogice, în sumă de vre-o 300 
tomuri.

Premiulă de 5 fi. publicată anulă 
trecută pentru cea mai bună lucrare a 
temei; „Destule suntă pentru învățătoră 
cunoscințele câștigate în preparandiă, ori 
doră trebue să-și cultive și mai departe 
aceste cunoscințelși pentru ce?11 l’adoben- 
dită d lă învățătoră Dionisiu Vereșii, er 
altă premiu de 5 fi. pentru cea mai bună 
lucrare a temei ; „Care ar fi modalitatea 
cea mai bună a conducerei poporului la 
prosperare materială11, l’a dobândită d-lă 
preotă învățătoră losifu Fucecii, ale că- 
roră operate au fostă judecate din par
tea comisiunei censurătore ca cele mai 
bune.

Totă în anulă trecută s’au publi
cată din partea Reuniunei 2 premii de 
câte 5 fi., anume unulă pentru cea mai 
bună lucrare a temei: „Despre defectele 
crescerei casnice și despre modulă de 
a-le îndrepta prin crescerea școlară11. La 
acestă premiu s’au presentată 2 operate, 
cari însă neîntrunindă condițiunile pres
crise, premiulă nu s’a dată nimenui.

La ală 2-lea premiu de 5 fi. pentru 
acelă învățătoră, care va dovedi, oă a 
avută cea mai bună scotă de repetițiune și 
tot-odată cea mai cercetată, — nu s’a aflată 
nici ună concurentă, deși în cea mai 
mare parte din vioariatulăMaramurășului 
școlele de repetițiune se țină regulată. 
— Pentru amândouă premiile acestea 
s’a publicată din nou concursă cu ter- 
minulă pănă la finea lunei lui Martie 
1892.

La premiulă de 5 fl., publicată anulă 
trecută de d-lă vioară Titu Budu pentru 
acelă învățătoră, care va dovedi, că a 
altuitu mai multi pomi în gradinele popo- 
reniloru în primăvera anului 1891, — a 
concursă d-lă învățăt. JDemetriu Girasimu, 
arătândă că a oltuită în grădinile popo- 
reniloră 2000 de oltoanl, er în grădina 
școlară 1550 oltoanl. D-lă Ausentiu 
Sabo învăț. în Sată-Șugatagă cu 449 
oltoaul; d-lă Nicolau Ciurciană, învăț, în 
Poieni cu 362 oltoanl. Deși premiulă 
l’a meritată și acum d-lă învățăt. Gira- 
simă, după ce însă dânsulă a primită 
premiulă și în anulă trecută, s’a hotărîtă 
ca acum premiulă să se împartă între 
dânsulă și Ausentiu Sabo. Ceialalțl d-nl 
■învăț, din vicariată au oltuită în anulă 
acesta 3430 de oltoanl, și laolaltă cu ol- 

toanii arătațl de cei trei concurențl, în 
cele 48 comune din vicariatu s’ au oltuituîn 
an. 1891 5791 oltoani, afară de cei 1550 
oltoanl din grădina șoolară din Ber- 
bescl.

Celelalte premii de 5 fl., publicate 
anulă trecută de d-lă vioară pentru în- 
vățătorulă, care va dovedi, că a pro
curată pentru școlari și pentru;singuraticii 
poporenl mai multe cărticele de cetită, 
precum: călindare, diare și cărți econo
mice române, — l’a dobândită d-lă Mi- 
hai'lă Șerbană, învățăt. în Sapintia.

După acestea adunarea generală ruga 
pe d-lă președinte, ca să facă pașii de 
lipsă pentru îmbunătățirea salarului în- 
vățătoriloră din vioariată așa, ca cu toții 
se aibă celă puțină 300 fl. la ană. D-lă 
vicară T. Budu a promisă, că va face în 
privința acesta totă ce-i va sta în pu
tință. D-sa oferi totodată alte 2 premii 
de câte 5 fl. aceloră învățători, cari voră 
dovedi 1) cumcă în primăvera anului 
1892 voră oltui mai mulțl pomi în gră
dinile poporeniloră. 2) Cumcă au pro
curată pentru școlari, ori pentru popo
renl mai multe cărți românesol de ce
tită.

In fine s’a hotărîtă ca viitorea adu
nare generală a acestei Reuniuni să se 
țină în Șugatagă.

Cu acesta terminându-se agendele, 
d-lă președinte declară adunarea de în
chisă. X.

Esamene la sate.
Selagiu, Iunie 1891.

Duminecă în 28 Iunie, s’a ținută în 
Șimleulă Silvaniei esamenulă cu elevele 
dela școla de fetițe a „Reuniunei feme- 
iloră române selăgiene.u

Esamenulă s’a începută pe la 2 ore 
p. m. sub dirigința d-lui Andreiu Cosma, 
directorulă institutului de credită „Sil- 
vania11 și sub președința d-nei Clara 
Maniu și Maria Cosma, fiindă de față 
ună numără completă de membre de ale 
Reuniunei, precum d-nele : Maria Bocșa 
Barboloviciu, Ludovica Orosu, Francisca 
Marcușă, Eleonora Răchita, Elena Lapoș- 
teauă, Ciocanu, Vaida și d-na Maria 
Ioanoviciu din Clușiu.

După cuvântulă de deschidere s’a 
începută esamenulă din religiune prin 
Rvds. D-nă Alimpiu Barboloviciu, vicariu 
din care tâte 18 copile au dată răspun
suri fârte bune.

După religiune, neobosita dămnă în- 
vățătore Maria Laposteanu măritată Lă
sării, esaminâ din studiulă limbei române. 
Maiu întâiu au cetită copilele din clasa 
I și a II-a nisce bucăți alese din abe- 
cedariu, pe cari apoi le-au enarată și 
analisată după formă și cuprinsă; s’au 
pusă întrebări gramaticale despre propo- 
sițiunl și părțile loră, despre părțile 
vorbirei, declinațiunl și comparațiunl și 
în fine descompunerea proposițiuniloră 
în cuvinte, silabe și sunete.

Elevele din clasa a Ilf-a, au cetită 
din legendară unele bucăți, ce mai în
tâiu au fostă enarate, apoi analisate gra
maticală, punându-se întrebări cu pri
vire la tote proposițiunile și la felulă 
loră: compuse, amplificate și contrase în 
modă etimologioă și sintetică.

Elevele din ol. a IV-a și a V-a ase
menea au cetită bucăți alese din legen
dară, pe cari le-au analisată gramaticală 
în modă mai completă, după tâte formele 
și părțile proposițiuniloră, după periode 
și membrele proposițiuniloră.

Din studiulă aoesta, care e celă mai 
principală și mai însemnată pentru noi, 
fetițele din tâte cinol clasele au dată 
răspunsuri dare și cu ună accentă ro- 
mânescă curată și frumosă, ceea ce do- 
vedesce, că d-na învățătore pune mare 
pondă pe acestă studiu. Resultatulă peste 
totă a fostă forte bună, chiar surprin
zător ă.

După esaminarea din limba română 
s’a cântată imnulă „Ună răsunetă“, după 
care s’a trecută la studiulă limbei ma
ghiare, mai întâiu oetitulă, apoi tradu
cerea în românesce și analisa gramaticală 
prin întrebări. Răspunsurile din acestă 

studiu încă au putută satisface chiar și 
celoră mai esagerate așteptări. După 
esamenulă din maghiară s’a cântată „O 
fiică de păstorău.

Urmă esamenulă din aritmetică și 
anume mai întâi socotela de rostă și 
apoi pe tablă, din tâte patru operațiu
nile fundamentale, precum .și cu frân
geri decimale cu ună resultată fârte 
mulțămitoru; copilele sciau resolva te 
mele fără sfială și sigură, încâtă părea 
c’ai fi într’o șcâlă superioră. D-na învă- 
țătore a sciută preda și acestă studiu 
în modă practică și în adevără folositoră 
pentru vieță.

S’a esaminată apoi din geografîă : 
clasa l-a și II-a despre comitată ; clasa
III- a Ungaria și clasa IV și V-a Europa 
și tâte țerile, apele, munții, mările și 
capitalele, precum și tâte însemnătățile. 
Resultatulă a fostă forte mălțămitoră. 
S’a cântată apoi: „Am o inimă română11.

A urmată esamenulă din Istoria na
turală: împărțirea ei; mamiferele și ordi
nea loră; ordinea și clasa loră; vermii, 
fluturii și rassele europene; Resultatulă 
a fostă de totă bună. S’a cântată în fine 
„Oștile stau față’n față.11

Din economia s’a esaminată copilele 
mai întâiu despre grădinărită și legumă- 
rită, apoi din economia domestică, des
pre curățirea odăiloră mobileloră și va- 
seloră de fiertă; despre aerisarea și a- 
ranjarea odăiloră, eto. Răspunsurile au 
fostă forte corecte. S’a cântată „Bravi 
Ostași,11 apoi s’a esaminată cu același 
succesă îmbucurătoră din Isoria patriei 
despre poporele cele mai vechi ale pa
triei; lupta lui Traiană cu Dacii; despre 
mulțl regi ai Ungariei. S’a cântată : 
„Latina ginte11 și în fine urmă esa
menulă din fisică, din care s’a pro
pusă bogată materială, așa că nici copii 
din a IV el. gimnasială n’ar fi putută 
întrece doră, pe elevele nostre din clasa
IV- a și V-a.

Cununa esamenului au format’o de- 
clamațiunile cele frumâse și alese, din
tre cari voiu aminti două, una „Deștep 
tarea României11 declamată de tînărae- 
levă Elena Hendea fiica orfană de mo
rari, și „Cătră Renegați11, declamată de 
eleva „Elena Popă, fiică unui dascălă 
pensionată. Declamarea și predarea aces
tora a pusă în admirațiune pe toți.

Deosebită admirațiune a storsă din 
partea publicului frumâsele și multele 
lucruri de mână ale eleveloră, cu cari 
erau împodobite două mese și și doi pă
reți ai șcâlei. La vederea acestora dom- 
nele maghiare, ce erau de față, se es- 
primară, că scola acesta nu arepărechiă 
în comitată.

Esamenulă s’a încheiată pe la 6l/2 
ore p. m. prin cuvântulă de închidere 
ală d-lui dirigentă Cosma, după care 
d-lă Georgiu Popă de Băsesci în cuvinte 
bine simțite mulțumi directârei acestei 
școle, președinteloră și învățătorei, cari 
în adevără auși meritată mulțumită nos- 
tră a tuturora.

La esamenă a fostă de față din par
tea onorab. cleră d-nii protopopi: Teo
doră Popă din Ortelecă și Ioană Sârbu 
din Siciu; d-nii preoți: Georgiu Podina, 
Alexandru Sima, Petru Vaida, Vasile 
Hoblea, Ioană Oherebeță și Georgiu 
Modi, precum și d-nii teologi Vasiliu 
Popă și Victoră Popă. Apoi d nii: Geor
giu Popă de Băsesci, Dr. Ioană Nichita 
Dr. Ioană Maniu, Floriană Cocianu, 
Floriană Marcușu, Ioană Popă din 
Domnină , Casiu Mânu, Gustaviană 
Marcușu, Dr. George Popă, jur. abs., 
Iuliu Mânu, Vasiliu Popă Papiliu jurist, 
Diamandi losifu, Ioană Lazară, d-nii no
tari Dănilă Deleu și Ioană Martină din 
comitatulă Clușului; D-nii învățători 
V. Olteanu Bungărdeanulă, Ipate Theo- 
doranu, Mihai Bobis, Atanasiu Husti, I. 
Ciupe, Popă Gligorie și confratele Labo 
de peste Meseșu, precum și ună numără 
însemnată de domni și domne.

După esamenă, seră, a urmată ba- 
lulă în sala teatrului orășenesoă, aran
jată în favorulă acestei șcâlei, care însă 
pâte și din causa călduriloră de vară — 

n’a prea succesă, aducându ună venită 
curată abia de^4 fl. Petrecerea însă deși 
puțină cercetată, a fostă destulă de ani
mată și românâscă.

Bztngărdenulu.

Din părțile Aiudului, Iunie 1891.
Esamenulă cu elevii dela șcâla conf. 

gr. c. din Meșcreacă, protopopiatulă 
Aiudului, un le funcționeză ca învățătoră 
d-lă Basiliu Timbușă, s’a ținută îu 
17 Maiu, sub presidiulă d-lui protopopă 
Aronă Boeriu, de față fiindă d-nii Teo
doră Radu, preotulă locală, Al. Rosciu, 
preotă în Pețelca, G. Davidă, învățătoră 
în Pețelca, A Popă, învăț. în Aiudă, 
precum și toți sătenii, bărbați și femei, 
împreuna cu d-lă Alesadru Krenger, no- 
tarulă din locă.

Esamenulă s’a începută la ora 1; 
sala era frumosă decorată; elevii oân- 
tară mai întâi „împărate cerescă11, ros
tiră rugăciunea Domnului, după oare 
mica elevă Maria Nicula în cuvinte fru
mâse saluta comisiunea esaminătâre. Se 
începu apoi esaminarea din studii înce- 
pândă cu religiunea, din care copii au 
răspunsă minunată. Mai alesă nimerită 
a fostă dialogulă despre superstițiunl, 
predată de două eleve. Asemenea bine 
au răspunsă copiii din celelalte obiecte, 
precum din limba română, socoteli, is
toria și geografia patriei, storia natu
rală, fisică, urmate fiesce-care de câte 
unu dialogă predată de două eleve seu 
elevi, și mai multe declamațiunl. La în
trebări, școlarii sciau răspunde numai 
decâtă la înțelesă și fluentă, încâtă nu
mai din clasificări se putea cunosce, 
care dintre ei e mai bună și care e mai 
slabă.

După acestea au urmată mai multe 
cântări bisericescl și naționali, cântate 
în coră cari încă au succesă forte bine.

Terminându-se esaminarea, mica e- 
elevă Maria Badu, mulțumi comisiunei e- 
saminătore și celorăpresențl pentru parti
ciparea loră la esamenă.

Din tâte acestea se pote vede, că 
d-lă învățătoră Basiliu Timbușă, pe lân
gă tote neajunsurile, cu cari are a se 
lupta, avendă familiă numărâsă, a fostă 
la înălțimea chiămărei sale dândă-și tâtă 
silința ca copii încredințați crescerei lui 
să devină odată bărbați folositori națiu- 
nei și bisericei.

A urmată în fine premiarea elevi- 
loră spre care scopă d-lă notariu Ab 
Krenger, ca și altă-dată avu bunătate 
a da pentru cei mai buni 6 elevi câte 
ună bană de 25 cr; asemenea și oeilalțl 
d-nl, precumă și unii dintre poporenl 
coleotarâ o sumă de mai mulțl florini 
cari se împărțiră între elevi.

După premiare d-lă protopopă îu 
terminii cei mai călduroșl esprimâ mul
țumită bravului învățătoră precum și 
direcțiunei școlare. Ca încheiare d-lă 
Teodoră Radu, directorulă școlei, prin 
o vorbire bine chibzuită arătă părinți- 
loră folosulă ce lă aduce școla și-i în
demna, ca în viitoră să fiă cu mai mare 
atragere cătră șcâlă și învățătoră. Ca 
de despărțire se cânta. „Multă e dulce și 
frumosă11 și cu acesta amă părăsită șcâ
la plini de mulțumire sufletescă.

G. D.

Repausulu ele Duminecă.
Legea asupra repausului de Duminecă (art. 

de lege XIII din 1891) dispune în § 1, că în. 
Dumineci, precum și în cliua de Sf. Ștefană (ca 
serbătore națională'ungurescă), trebue s6 odili- 
nescă munca meseriașilor!! și industriașilor^ pe 
totă teritoriulă țSriloră coronei Sf. Ștefană. 
Munca trebuinciosă pentru curățirea și punerea 
în rendă a atelierilorii este permisă. Kepausulă. 
se începe dela 6 ore dimineța și dureză 24 de ore.

Legea acesta, care întră în vigore la 15 
Iuliu st. n. a. c. dă voiă ministrului de c o- 
merciu și de finanțe se facă escepțiune înre- 
pausulii de Duminecă. Ministrul^ a făcută unele 
escepțiuni între cari cea mai însemnată pentru 
provincie este, că vendarea la târguri e nețăr
murită și atunci când cade în dile de repausă. 
Ministrulu de comerciu publică următorea or- 
dinațiune, în care suntă numerate escepțiunile, 
cari ]$prmită se se lucreze și în Dumineci:
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Pa basa împuternicirei din partea 
dietei, dispunii ca meserile de mai joșii, 
la cari lucrările potti fi 'îndeplinităe sub 
modalitățile indicate în Dumineci și în 
diua bf. Ștefană și adecă:

I. Pentru că întreruperea exploa
tării e imposibilă:

1. La fabricațiunea de Iută, porce- 
lanu, majolica și faianță, precum și la 
cuptorele de vară, ghipsG, cimentă și la 
cărămidării: esclusivă numai pentru lu
crările de ardere.

2. La industria de piele pentru lu
crările de mestecare și de întorcerea 
peiloră, însă celă multă pănă la 9 6re 
dimineța.

3. La industria de zahară pentru 
lucrările împreunate cu fabricațiunea și 
rafinarea zahărului.

4. La industria de oțetă, pentru lu
crările de umplută și de fermenta- 
țiune.

5. La industria de înălbită pentru 
lucrări de clorare și de stdrcere, însă 
celă multă pănă la 10 ore dimineța.

6. La topitulă cânepei.
7. La industria de scrobelă.
8. La rafinăriile de petroleu pentru 

acele lucrări, cari în urma naturii pro- 
ducțiunei nu suferă o întrerupere.

9. La industria de gază esclusivă 
numai pentru lucrările ce se receră la 
producțiunea gazului pentru aprinderea 
și stingerea felinareloră de gază.

10. La mori pentru lucrările de mă
cinată.

11. La grădinărită pentru lucrările 
grabnice ce suntă împreumate cu pro
ducțiunea.

12. La industria de hârtie, de car
ton ă și de celulosă, lucrările ce nu su
feră o întrerupere.

13. La industria surogatului de cafea 
și de sventatulă cicoriei pentru lucră
rile, cari suntă neapărată de lipsă tomna 
la lucrarea și sventarea rădăcinei.

14. La fabricarea brânzei și
15. La fabricarea salamului pentru 

lucrurile oe nu suferă o întrerupere.
16. La industria de mătase
a) în timpulă răscumpărării gogoșe- 

loră, primirea, transportulă și omorîrea 
loră;

b) lucrarea de prepararea seminței.
17. Fabricațiunea berci și a înal

tului și
18. Fabricațiunea de spirtă, rafinării 

și producțiunea de drojdii, precum și 
transportulă drojdii oră.

19. La văpsitorii pentru lucrările 
neapărată trebuinciose interesului esploa- 
tării continue.

20. La fabricațiunea de prăjituri, 
lucrările împreunate cu sventarea lord, 
pănă la orele 12 la prânzu.

21. La producțiunea de sticlă, întru 
câtă acesta se face cu cuptdre regene
rative, lucrările de încăldită, de topită 
și de suflată, cari nu suferă întrerupere.

22. La fa bricele de feră și de oțelr. 
tdte lucrările, cari nu suferă întrerupere 
mai alesă topirea oțelului, vălțuirea, ra
finarea, precum și cele din laboratoriile, 
cari suntă în legătură cu continuarea 
esploatării; producțiunea de gază, de va- 
poră, arderea cărbuniloră, de coaks, us
carea lemneloru, ferberea și turnarea, 
apoi lunile de transportă și alte esploa- 
tărl secundare, precum și întocmirile 
lord.

23. La industria chemică, acele lu
crări speciale ale esploatării, cari nu 
poiă fi întrerupte d. e. lucrările cupto- 
reloru de flăcări și de topită, a came- 
reloră de plumbă și a retortelor^.!

24. Lucrările din laboratdrele ce 
producă putere electrică, respective cu- 
rențl electrici.

25. La industria de emailă pentru 
vase de feră, lucrările de topită, arsă și 
de glasură.

II, Pentru-că publiculă cere ținerea 
deschisă în continuu:

1. La bărbieri și friseurl în localuri 
deschise pănă la 12 ore la arneadl; de 
aici înainte numai în locuințe, teatre ori 
în case private cu ocasiunea astorfelă de 
representațiuni.

2. La stabilimente de băi.
3. La cofetari și turtarl.
4. La măcelari și cârnățarl atâtă 

pentru lucrare, câtă și vindere pănă la 
11 ore înainte de ametji-

5. La neguțători de vânaturi ven
darea pănă la 11 ore înainte de amedl.

6. La precupeți atunci, când măr
furile loră le vândă în localuri de pe
trecere și de recreațiune, ori afară de 
orașă seu comună sub șetre seu la mese 
seu josă pe pământii.

7. La franzelarî lucrulă pănă la 12 
bre din di, er vândarea și mai departe.

8. Fabricațiunea și vendarea apei de 
sodă.

9. Hoteluri, birturi, debitanțl de 
vină, bere și cafea și cafenele. <8

10. Vencjarea de pome, lapte și 
pâne.

11. Vendarea de flori naturale.
12. La tipografii lucrarea aceloră 

tipărituri, ce nu suferă amînare, ca ti
părituri de stată și comunale, afișurl tea
trale, repertore, anunțuri funebrale, pre
cum și lucrulă necesară pentru expeda- 
rea loră și ală diareloră.

13. La industria de mașini lucrările 
de reparaturi cele mai necesare și cari 
nu se potă amena, der numai pănă la 10 
ore înainte de amedl.

14. La micii industriași reparaturile, 
cari nu se potă amena pănă la 10 6re 
a. m.; 6r o săptămână înainte și după 
terminulă de mutată reparaturile și schim
bările la locuințe, ce nu se potă amena.

15. La neguțătorii de coloniale, vină, 
ceaiu, delicatese și de făină, precum și 
la sfîrnarl pănă la 11 ore înainte de 
amedl.

16. La toți ceilalți neguțători debi- 
tanțr, precum și agențl și comisionari de 
servitori celă multă pănă la 10 dre îna
inte de amedl.

17. Lucrările de cancelariă la negu
țători, industriași și fabricanți pănă la 
10 6re înainte de amedl.

18. Decă vre-ună locală este îndrep
tățită a vinde articoll de monopolă era- 
rială și pe lângă aceia se ocupă și cu 
cumpărarea seu vinderea altoră articli, 
ori în acelă locală portă și vre-o altă 
industria, atunci acelă locală stă pentru 
afacerea din urmă sub articululă delege 
XIII. 1891 precum și sub disposițiunea 
actuală.

19. Pregătirea alimenteloră, precum 
și transportulă loră pote începe deja la 
1 oră noptea cjilei de răpausă.

20. Vendarea la târguri de țeră, 
cari cadă în cjile de răpausă legală, nu 
este prin disposițiunea acesta oprită, și 
în astfelă de c^ile este vendarea tuturoră 
articoliloră în acea comună liberă. La 
târguri de septămână însă vândarea este 
liberă în clile ce cadă în cjile de răpausă 
legală numai pănă la 10 dre. De sine 
se înțelege, că prin acesta legile esis- 
tente în privința unoră târguri de țeră 
nu se altereză și mai cu semă § 191 ală 
articlului de lege LIII: 1868 este de a 
se observa.

III Pentru-că comunicația publică, 
interesele militare și alte interese pubice 
reclamă neapărată o esploatare con
tinuă :

1. Exploatarea de căi ferate și de 
navigațiune cum și lucrarea industrială 
propriă ocupațiunii la postă, telegrafă și 
telefonă.

2. Lucrări industriale de clădită, de 
înarmată și de aprovisionată din punc- 
tulă de vedere militară.

3. Lucrări de apărare contra inun
dării și altoră întâmplări elementare, 
cum și lucrările neapărată de lipsă re
clamate de preîntimpinarea seu vinde
carea urmăriloră acestoră întâmplări ele
mentare.

4. Lucrările industriale, cari în in- 
teresulă comunicaț.iunei publice seu a si
guranței publice nu suferă o amînare.

5. Lucrări de decorație cu ocasiunea 
festivităților^.

Meseria de omnibusurl și de trăsuri 
pe plată.

7. Meseria de comisionari și hamali.
8. întreprinderile de pompă fu

nebră.
IV. Conformă punctului b) §. 3 din 

legea citată în diua amintită potă să în- 
deplinescă lucrări industriale acei mese
riași mici independenți, cari lucreză în 
locuințele loră singuri și adecă fără 
calfe și ucenici, cum și fără iutervenirea 
altoră lucrători ajutători.

V. Escepțiunea încuviințată în acostă 
disposițiune pentru lucrări singuratice, 
respect, operațiuni, se referă esclusivă 
la lucrătorii și personalele ajutătore, cari 
suntă airea ocupate la lucrările, respec
tive la operațiunile amintite.

VI. La acei meseriași, la cari, con
formă celoră de mai susu, se pote face 
lucrarea și în Dumineci, respectivulă me- 
seriașă este îndatorată să îngrijescă, ca 
lucrătorii ooupațl cu aceste lucrări să se 
schimbe unulu pe altulă astfelă, încâtă 
acești lucrători, celă puțină odată pe 
lună seu la câte 2 săptămâni să se bu
cure de răpausă în timpă de o Duminecă 
întregi său de jumătate.

VII. Acestă ordinațiune întră în vi- 
gore de-odată cu artic. de lege XIII: 
1891 la 15 Iulie 1891.

Budapesta, 1 Iulie 1891.
Baross m. p.

Mulțămită Publică. Subscrisulă, în 
numele școlariloră dela școla română 
gr. or. din Oradea mare, îmi permită și 
pe acestă cale a li esprima mulțamita-ml 
cordială Domniloră: Nicolau Zigre 

adv. secretariu consist, Nicolau D i a- 
mandi clerică absolută, și Dimitrie 
Balogh, comerciantă, — cari la esa- 
menulă publică, ce s’a ținută în 26 Iu
nie a. c. conduși de simțulă nobilă, pă
trunși de răspunsurile corecte a-le 
școlariloră, de progresulă și înaintarea 
acelora în sciințele propuse, — au bine
voită și de astă-dată a premia vr’o 30 șco
lari, parte cu bani de argintă, parte cu 
cărți folositâre. — Fentru care faptă 
nobilă și tot-odată îndemnătdre spre în
vățătură, rogă pe bunulă Dumnedeu ca 
susă amintițiloră Domni marinimoșl și 
interesați de binele, înaintarea și ferici
rea națiunei loru, să li lungâscă fi- 
rulă vieții, să li înmulțescă averea; apoi 
spre binele și fericirea națiunei nbstre 
române, să i trăescă încă mulțl ani fe
riciți 1

Oradea mare, 28 Iuniu 1891.
Eliă Bocliișii, 

înveți.

Telegramele „Gaz. Trans“.
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Budapesta, 10 Iulie. In camera 
deputațiloru desvoltă ministrulă- 
preșdinte, între ovațiunile furtu- 
nose ale partidei sale și între des- 
aprobările stângei estreme, vede
rile sale privitore la proiectulă 
de administrațiune, declarândă, că 
va aduce câtă mai curendă proiec
tulu de lege asupra jurisdicțiunei 
curiei în afaceri electorale. Soirile 
privitdre la o fusmne cu oposiția 
moderată le desminți.

Corfu, 10 Iulie. Iritarea între 
Greci a ajunsă la culme. Esistă 
temerea despre isbucnirea unoră 
noue agitațiuni în contra Jidovi
lor u.

Viena, 10 Iulie. Poliția arestă 
pe lucrătorulu, care se 4* ce, că a 
durmitu peste nopte în locuința 
soțiloră uciși Emeder, precum și pe 
fiulă adoptivă ală acestora, ca fi- 
indă forte bănuiți de ucigași ai 
loru.

*) După Smiles-Ruclow. A se vede Nr. 
lLf4 ală „Gaz. Trans.“ din 1891.

CARACTEBULt.*)
InsvLșirile caracterului 

S. Curagîulu.
Pe marele chemică, Lavoisier, 

ca și pe renumitulă astronomu 
Bailly n’a putută se-i scape renu- 
mele loru de „egalitatea11 și „fră- 
țietatea“ compatrioțiloră loru; 
amândoi și-au sfârșită viața sub 
guilotină ca Chenier și alți mulți 
escelenți bărbați ai Franciei.

Și ce pericule nu au îndurată 
călătorii cari au mersă se desco
pere țări și mări! Columbus, des- 
coperitorulă Americei, precum amu 
arătată, numai ca prin urechile 
acului a scăpate de mdrte. Cu
noscută este și peirea lui Fran
klinii cu toți marinarii în călătoria 
sa la polă. Și mai multe jertfe a 
pretinșii însă esplorarea Africei. 
Mungo Park, s’a înecată în rîulu, 
pe care l’a descoperită ; Clopper- 
tonsă a murită de friguri la țăr- 
murele mării ce a descoperită ș. a. 

Bărbați harnici, au scrisă ade
seori, pe când erau siliți a petrece 
în singurătate opere însemnate, 
căci singurătatea promoveză cu 
deosebire nisuința după perfecțio
nare spirituală. Seneca c|ice, ce e 
dreptu, în scrisdrea a 25-a, că 
singurătatea ne îndemnă la tdte 
relele; der elă avea în vedere cu 
deosebire tinerimea.

Și ceea ce se pote cfice despre 
tinerime, se pdte 4i°e și despre 
micele spirite, cari asemenea și-au 
dată puțină crescere. Pentru aceste 
singurătatea este numai chinui- 
tdre, dedrece nu află nimică în 
sine, ce ar pute să le înlocuiescă 
societatea altora.

Helps 4i°e frumosă: Apele, 
cari mână roțile de mdră ale 
lumei, isvorăscă în ascunsă și în 

singurătate. — Singurătatea for- 
meză spirite adânci și tari, ea 
promoveză adevărulă și curățenia 
sâmțului, din care causă cu dreptu 
cuvântă au numit’o mama sufle
tului celui mare. Profeții testa
mentului vechiu, Ioană Boteză- 
torulă, Isusă, Mohamedă, toți au 
fostă predicatori din deșertă.

Se scie că Boethius a scrisă 
cartea sa „Mângâierea înțelep- 
ciunei11 și Grotir, cartea sa „Es- 
plicarea lui Matheiu11, în închisdre. 
Buchanau a scrisă frumdsele sale 
„parafrase asupra psalmiloră“ în 
chilia unei mănăstiri portugese, 
în care l’au fostă închisă. Cam
panella călugărulu și patriotulă 
italiană, a fostă închisă 27 de ani 
într’o închisdre ascunsă în Nea- 
pole, unde n’a străbătută niciodată 
ra4©le sdrelui. Elă căută der lu
mină mai înaltă și scrise acolo 
opera sa „statulă sdrelui“, care a 
eșită în multe edițiuni, și a fostă 
tradusă în cele mai multe limbi 
europene. Raleigh a fostă trei
sprezece ani în temniță în Tower 
și scrise acolo cele cinci tomuri 
ale istoriei sale universale. Luther 
a scrisă în închisdrea din ,,Wart
burg1 1 afară de traducerea blibliei, 
multe broșuri și polemice cari au 
făcută p’atuncl mare sensațiă în 
Germania.

Numai împrejurării, că Iohn 
Bunyan a fostă închisă, este a 
se mulțămi probabilă „peregri- 
nagiulă11 a căruia autoră fiindă 
avisată la sine însuși a scrisă 
acesta și alte opere în adencă cu
getare. După ce a fostă, pusă 
erăși în libertate n’a mai scrisă 
nimică. Elă a fostă cu puține în
treruperi 12 ani închisă.

Pe timpurile lui Bunyan sub 
Carolă II partidele în luptele loră 
închideau cu predilecțiune pe ad
versarii loră, încâtă li-se da oca- 
siune și aveau putere. Der încă 
sub Carolu I, ca și pe timpulă 
când nu era rege, erau mulți 
dmeni însemnați în Anglia închiși, 
fără de a’și întrerupe activitatea 
spirituală obicinuită. Sub Carolă I 
a scrisă Iohn Eliotă frumosulă 
seu tractată; „Autocrația omului11 
în închisorea grea dela Tower, 
G. Wither a scrisă în Marshalsea 
renumita sa „satiră cătră regele11.

Și interregnulă lui Cromwell 
a avută arestanții săi renumiți. 
Sir William Davenant a stată multă 
vreme închisă în Cowes Castle din 
causa fidelității sale cătră rege și 
în închisdre a compusă partea de 
căpeteniă a poemei sale „Gondi- 
bert“. Se 4i°e> vieța acestuia 
fu scăpată mai alesă prin înter- 
venirea lui Milton. In schimbă 
elă a scăpată vieța lui Milton, 
când „Carolă erăși s’a bucurată de 
alu seu.“

In Francia autocrații mai alesă 
Richelieu, se întreceau a face se 
amuțescă cei mai învețați bărbați, 
decă deveniau incomo4l- Una din 
jertfele cele mai regretabile ale 
loru a fostă A. Chenier, care scrisă 
poesii și în închisdre și scurtă 
timpă înainte de esecutarea sa la 
morte a scrisă ultimele saleversuri 
atâtă de mișcătdre.

Intre ItalianI este Silvio Pel- 
lico cu deosebire cunoscută, ca 
unulă care a stată multă vreme 
închisă. Elă a petrecută 10 ani 
în închisori austriace, optă în 
Spielberg. Aici scrise elă „amin
tirile lui frumdse „Le mieprigioni11, 
neavendă altă ajutoră decâtă ta- 
lentulu seu de contemplare. Din 
visitele scurte ale fiicei pârcălabu
lui și din întâmplările 4Unice ale 
vieței sale monotone și-a creată 
elă însu-și o lume de idei.

Germania și aici ca în tdte a 
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imitata pe Francia. Schubert scrise 
admirabila sa odă cătră Fridericu 
II pe Holienasperg. Kinkelînîn- 
chisbrea dela Spandau trebuia se 
tbrcă bumbacu, der scria și ver
suri ș. a. In urma hotărîriloru 
dela Karlsbad era regulă a în
chide pe cei mai deștepțl și învă- 
țațl; der cei mai mulți nu se des- 
curagiau.

Bărbați, cari ca și cei amintiți, 
cadQ jertfă sentinței legei(seu volni- 
ciei),celh puțină pentr’ună timpă 
ore-care în adeveru totuși nu suntu 
învinși. Ba mulți, cari pă
reau, că au suferită deplină nau
fragiu, au esercitatu totuși in- 
fluință mai durabilă asupra ome
nire!, ca alții, a căroră carieră a 
fostă unu șiră neîntreruptă de 
sucese. Nici chiar mortea marti
rului nu este o pierdere, ci ună 
câștigă pentru adevăru, decă acesta 
prin jertfa lui capătă nouă strălu
cire. Bărbatulă care își jerttesce 
vieța pentru patriă își asigură prin 
acesta mai bine îngrijirea sa, și 
aceia cari își sacrifică vieța în en- 
tusiasmulă unui mare momenta, 
deschidă prin acesta ca și Arnold, 
de Winkelried, altora drumulă, pe 
care înainteză la învingere.

O causă dreptă pote se fiă în
vinsă pe ună timpă ore-care; decă 
însă învinge, atunci la acesta în
vingere au contribuită adese-ori 
mai multă încercările de mai ina- 
inte nesuccese, der cu perseve- 
ranță cuvenită întreprinse, decâtu 
cele ce au fostă încoronate cu suc- 
cesu, precum o arată acesta mai 
alesă istoria creștinismului.

Esemplulă unei morțl mari 
pdte să însuflețescă pe alții totu 
așa de bine la perseveranță, ca 
esemplulă unei vieți mari. 0 faptă 
mare nu piere dimpreună cu vieța 
urzitorului ei, ci cresce și aduce 
fructe în inimile celoră ce ră 
mână după elu, cari venereză me
moria lui. De mulți mari bărbați 
se pdte cjice, că au începută să 
trăiescă numai dela mortea loră.

Numele acelora cari au sufe
rită cu statorniciă pentru causa 
adevărului și a dreptății trebuesă 
le stimămu și să le cinstimă îna
intea tuturoră celoralalte. Căde
rea loră în luptă a fostă victoria 
adevărului, care tace pe dmeni li
beri și care triumfeză asupra tem
niței și a eșafodului.

Cu dreptă cuventă cjice der 
poetul u: „celă ce stăruiesce cu 
statorniciă pănă la sfârșită, vafiîn
coronată!1' (Va urma.)

POVEȚE.5 

v "

în ce casă, numai în fabricile de 
tutună nu. Atâtă funcționarii, câtă 
și muncitorii de pe la fabri
cile de tutună au fostă pănă 
acumu scutiți de influență. A- 
cesta o susține ună medică el
vețiană care fiindă cu mare luare 
aminte asupra acestui lucru, a a- 
junsă la conclusiunea, cătutunulă 
seu tăbaculă ar fi ună bună leacă 
în contra influenței. Bine înțelesă 
aici e vorba despre tutună, er nu 
despre fumată ; adecă mirosulă seu 
puterea tutunului pdte că ar fi 
de folosă în contra influenței, er nu 
fumulă de tutună, căci amu vă- 
cțută, că fumătorii n’au fostă nici 
de cum cruțați de influență.

MULTE ȘI DE TOATE.
Originea pureciloru.

Sa (lisft multe asupra originei pu- 
reciloră; la acestea se mai adauge o 
anecdotă, hazliă de totă, în privința a- 
cesta.

Pe timpulil potopului celui mare, 
când Noe plutea cu corabia pe deasu
pra valuriloru apei; netrebnicule de dea- 
volă voi ca sâ pârdă și pe Noe cu cele 
ce se aflau în corabiă. Se gândi puținii 
și născoci numai decâtă unfl felii de in
strumentă de fierb, numită adl sfredelă 
cu care putea sS găurescă păreții coră
biei ; pote că de atunci e și originea 
sfredelului.

Astfelă ucigașulă se apucă de lu
cru. Bietulu Noe și cu cele oe se aflau 
în corabiă erau în primejdia d’a se îneca. 
Se apucară și ei să scoță apă din cora
bie, der nu puteau prididi pe dracu, căci 
elă lucra multă mai iute găurindă pă
reții vasului așa, că apa năvălea din ce 
în ce și mai multă.

In fața acestui periculă se credeau 
perduțl.

Dumnedeu însă, care nu voesce m6r- 
tea păcătosului, căci perdea de totă făp
tura mâiniloră sale, det9 înțelepciune nă- 
pârcei (șerpe) și pdte, că de atunci au 
șerpii înțelepciune, căci sf. Scriptură ne 
poruncesoe să fimă înțelepți oa șerpii ; 
er năpârca se înfățișă înaintea lui Noe 
și dise :

— Ce-mi dai mie ca să astupă eu 
găurile ce le faoe dracu și prin care in
tră apă în corabiă?

— Ce ceri, o întrâbâ Noe în des- 
nădăjduire ?

— După ce va înceta potopulă, să- 
ml dai câte ună omă pe fiăcare cjj> ca 
să mănâncă cu sămențeniele mele.

Noe strîmtorată de primejdia îi fă
gădui cererea și așa năpârca se apuca 
să astupe găurile, adică: îndată ce dra- 
culă găurea cu sfredelulă năpârca rupea 
câte o bucățică din coda ei acolo de as
tupa pe unde intra apa. Cât-va timpă 
deavolulă vădendu că nu-i a reușită pla- 
nulă fugi, lăsândă corabia și pe cei din- 
trensa în pace.

După ce trecu potopulă, Noe aduse 
jertfa de mulțumire lui Dumnezeu, că 
l’a scăpată de înecă; în acestă veseliă 
năpârca își luă îndrăsnela și veni să i 
ceră lui Noe cea ce ’i făgăduise adecă: 
câte ună omă pe fiăcare di de mânoare. 
Elă se supără grozavă, fiindcă se gân
dea, că în câte-va dile va isprăvi lumea 
dându-o la năpârcă, deorece era puțină. 
Ast-felu pe cea dintâiu, care îndrăsni să 
vorbescă o arunca în focă în urmajert- 
feloră. Dumnezeu atunci nu-i plăcu fu
mulă ce eșia din arderea năpârcei și por
ni ună vîntu, care împrăsciâ totă cenușa 
dela acestă jertfă peste totă suprafața 
pământului. Din acestă cenușă eșiră pu
recii, cari soootindu-i pe toți din lume, 
precum și sângele ce îlă sugă dela toți 
omenii, de negreșită că mănâncă ună 
omă pe fiă care cjb ca împlinire a făgă
duinței lui Noe.
„Romanulă“ Ionii Demetrescu.

de lângă Dembovița.
*

Unu cală bătrână.
Intr’ună sată din Normandia a pă

răsită lumea acesta ună cală bătrână, 
despre care se scie cu siguranță, că a 
trăită 63 de ani. In ultimii doi ani ai 
vieții, bătrânulă cală a trăită numai din 
grația stăpânului său, care îlă iubia din 
causă că în tinerețe cu elă umblase la J
pețite la nevastă sa. Dealtmintrelea ca- 
lulă acesta a fostă folosită în vieță nu
mai la liamă și nicl-odată n’a fostă pusă 
la poveri mari și nici la călărită. Elă a 
ajunsă cea mai înaintată etate între se
menii săi, oăcl mai multă de 40 de ani 
rară se întâmplă să trăesoă ună cală ; 
de obioeiu caii trăescă numai 25—30 de 
ani. — Fiindă vorba despre cai, mai a- 
mintimu la acestă locă, că în statulă 
Massachusetts (Africa), s’au luată măsuri 
prin oarl se opresce aspru de-a se tăia 
cocjile cailoră, deorece tăindu-se codile 
bieții cai nu se potă apăra de musce. 
Pedepsa este de 100 de dolari. Reuniu
nea pentru apărarea animaleloră dă pre
mii acelora, cari descoperă pe cei ce 
taie cocile dela cai.

»
0 școlăriță de 60 de ani.

Pe băncile unei școli elementare de 
fete din Kansas șede o bătrână de 60 
de ani și învață cu multă sîrguință scrie
rea și cetirea. Ea vine în fiă-care di după 
prândă la școlă cu placa și cu abeceda- 
rulă subsuâră și se aședă în rândă cu 
celelalte școlărițe, între cari se află și 
nepoțele ei în vîrstă de șese și optă 
ani. Ea dice, că ar veni și dimineța, der 
trebue să-și gătescă de mâncare și să-și 
ție menagiulu. Bătrâna a făcută pro
grese reped! în cetire; cu sorierea însă 
merge mai greu, deore-ce mâna-itremuj 
ră. Ea declară că va învăța la școlă a- 
tâtă timpă, pănă ce va pute ceti în diară 
și să scrie singură o scrisore.

Sciri comerciale.
B. Pesta, 4 Iulie. Mișcarea în pro 

duete a fostă mică și în săptămâna tre
cută. Cumpărări neînsemnate s’au făcută 
numai pentru consumă. Negoțulă de 
manufacturi încă a fostă slabă. Numă- 
rarulă rară, interesele 4°/0.

Cereale. Raportele din afară, de pre- 
tutindenea, arătau prețuri deprimate. 
După ce insă s’a împărtășită din Rusia, 
că acolo săcara va ave răcâltă slabă, 
deodată a întrată o schimbare generală. 
In New York, scăduse grâulă cu 2 cenți, 
der nu numai i-a redobândită pe aceștia, 
din contră a încheiată încă cu 1 centă 
mai susă. De asemenea s’au urcată pre
țurile și pe celelalte piețe.

In B.-Pesta grâulă soăduse cu 20 
cr. Mai târdiu s’a mai reculesă în-câtva. 
Mișcarea 80,000 m. metr. Săcara, ovă- 
sulă și porumbulă, tote au suferită 
puțină.

Victuale. Căldura cea mare a pro
dusă o stagnare în negoțulă de ouă. 
S’au vândută 48y2—49!/2 la 1 fl., lada 
cu 29, 29.50 fl. — Gralițe. Ofertele au 
întrecută cererile, de aceea prețurile au 
dată îndărătă. S’au plătită: gâsce grase 
cu 4, 4.50 fl., găini 80 cr. —1.20 fl., curci 
3, 4.50 fl., pui 60,75 cr., pui de gâscă 
1.80, 2.50 fl,, de rațe 80 cr., 1.20, tote 
cu părechea.

Păstăiose. In fața recoltei, care pro
mite a fi favorabilă, consumulă se măr- 
ginesce numai la trebuințele indispen
sabile.

Pel uscate. In săptămâna trecută 
s’au prezentată mulți cumpărători, cari 
au și făcută cumpărări însemnate. No- 
teză: boi grei 75 — 80 fl., de mijlocii 
68 — 72 fl., Kneip, fruntea, 112 — 115 fl. 
suta de chilogr.

Pei. De oiă n’au fostă nici ună 
negoță, de mielă s’au vândută 20,000 cu 
70—80 pr., 102 bucăți.

Peile lucrate s’au menținută în 
preță,

Ttrgulu de rîmători din Steinbruch. La 5 
Iulie n. starea rîmătoriloră a fostă de 140.230 
capete, la 6 Iulie au întrată 1027 capete și 
au eșită 1714 remânendă la 6 Iulie ună nu
mără de 139543 capete. — Se notâză: marfa un- 
gurescă veche, grea dela 42 pănă la 43 cr. 
ma.rfâ.ungurdscă tineră grea dela44'/2 cr. pănă la 
45 cr., de mijlocii dela 46 cr. pănă la 47 cr. 
— ușoră dela 47 cr. pănă la 48 cr. — Marfă 
țirănisca grea dela 42 pănă la 43 cr. — de 
mijlocu dela 45 cr. pănă la 46 cr. ușâră dela 
47 cr. pănă la 47’/2 cr. — Marfă de România 
de Balcony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
înse transito uș6ră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlocia dela — cr, pănă la — cr..

Marfă serb&că grea dela 45’/2—46 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 46’/,—46 cr. transito. 
ușdră dela 46’/,—47 cr. Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu

Bursa demărfurl din Budapesta dela 7 iuliun. 1891

Bursa din Bucurase! din 7 Iulie

Semințe
35 43
< M 

■s â

Rroțulă per
100 chilogr.

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

80
80
80
80
80
80

9.75
9.7C
9.80

10.85

10.90
10.85
10.85
10.90

Semințe vechi 
ori nouă soiulă

Si 43 ® o

75 S o P.

Prețulu per
100 chilgr.

dola pănă
Săcară
Orză 
Orză 
Orză 
Ovăsă 
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n

70-72
60.—
62.—
64.—
39.41

75
73

7.45
5.80

640
5.80
5.70

740

7760“
6-20

6.40
5.85
5.75

7/70

Producte div. Soiulă
Cursulu

dela pănă

Pr
eț

ul
ă p

e 10
0 c

hi
lo

gr
nm

e.

Seni, de trif.

Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

Slănină

Său
Prune

H
Lictară

Nuci
Gogoși

»>
Miere

Ceară
Spirtă

n

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă 
rafinată duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
un gureșei 
serbescl 
brută
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

37^—
5.50

51.50

4A—
50.-
35.50

21.-

133.
18.50
20.50

38^—
5.75 

52.—

44.50
51.—
37.-

22.-

134.
19.—
21.—

Proprietarii:
Dr. Aureli Mureșianu.

Redactorii responsabilii interhnslu: 
Gregoriu Maiorfi.

■Xralorî 7n se cnnij
Rentă română perpetuă 1875 57o 100.’/,
Renta română amortisabilă . . 5% 99.’k

dtto............................... • 4°/o 86 ?/;
Renta rom. (rurale convertite) 6% îoi.’/;
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o

idem idem .... <7o
Imprumutulă Openheim 1866 . 8“/o , __
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5% 97.—

idem idem din 1884 57o
idem idem din 1890 95.5/0

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —
Credit fonciară rurală . , . . 77o

idem idem . . . . 5°/o 98.-
Credit Fonc. Urb. din BucurescI î°/o 102.’/,

idem idem .... 6% 101.—
idem idem .... 5% 94.’/,

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 85.3/;
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 lOfr 274.—

V.N.
Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1490.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 367.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 376.—
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500
Soc. Roift. de Constr. uit. div.51. 250
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . . _
Societ. de Hârtie uit. div. , . _
Agio în Bursă........................... _ _
Rubla de hârtie....................... —

Banca Națion. a României —
Scompt.......................................... 5%Avansuri pe efecte.................. G7ovansurl pe Lingouri.................. 5’/a

Lumină fără chibritu. Să se ia 
o sticluță albă cu gâtulă lungă și 
să se pună în ea o bucată de fos- 
foră de mărimea unui bonă de 
mazăre, apoi se tdrnă în sticlă 
uleiu de măsline ferbinte, pănă 
cam a treia parte din sticlă, și 
apoi să se astupe sticla bine cu 
ună dopă. Decă avemă lipsă de 
lumină atunci destupămă sticla, 
pentru ca să între puțină aeră 
înlăuntru și apoi erăși o astu- 
pămă. Spațiulă golă din sticlă 
ne va răspândi o lumină viuă. 
Decă lumina se micșoreză, lăsămă 
erăși să între aeră înlăuntru, și 
lumina erăși se va mări. Când e 
frigă e bine ca să ținemă sticla 
în mână pentru ca să se încăl 
cjescă. O sticlă e de ajunsă pen
tru o ernă întregă, și se pdte ținea 
în buzunară.

Leacu în contra influenței. După 
cum se vede, influența a în
cepută să devină o bdlă statornică. 
De când s’a ivită, s’a observată, 
că ea a pătrunsă ori și unde, ori
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Zmckgesetzte SeîdenstofFe mit 25%—3373 % nnb 
50% Rabatt auf bie (DrițjinoUPtcife cerf. meters unb, robentncife porto*  iuti) 
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Turnătoria ăe tern §i fabrica le mașini a Ini ppuj ip v
SOCIETATE PE ACfll IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIR0ULU CENTRALI?: BIROULtJ ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU
VI., Kiiiso v;îcz-ut 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,

Recomandă escelentu construatele
Garnituri de treieratu cu aburu și cu verteju (Gopel), 

precum și cu mai mult© din cele mai mari premii distinsele 
Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 

Pluguri Bayol patent., 
PIuguri-Rayol, Pluguri originale ale lui 

ScSbîîcK și pluguri Vîdats pentru o brazdă, 
unelte pentru lucrarea pământului, grape și 

spărgători de bulgări.
534,24-16

Mașini de semănată iu rânflnfl „HALADAS", patentate ale lui SchH. 
Mai departe s’află în deposits mori pen
tru curățitulii cerealelortt (sistemă Baker 
și Vidats), mașini pentru prepararea nu
trețului, batoze de porumbă (cucuruză), 
mori pentru uruită, mori de uruială cu 
putere de abură „Hungariau patent, lui 
Jokây, mori de măcinată și instalațiurii 
pentru mori de uleiu.

Mașini originale americane de sece
rată și legată snopii, mașini de cosită 
erba, căi ferate pentru câmpii etc.

Prețurile cele mai eftine. — Condițiuni favorabile pentru plată. 
’ Prețurl-curente la cerere gratis și franco.

Serviciidu de Studii și construc- 
țiunl: căi ferate, șossele și poduri atu 
Ministerului Lucrăr'iloru Publice din 
România, face cunoscutu că are nece
sitate de Ingineri eșițl cu diplome 
seu certificate din unite din Școlele 
Technice: Viena, Berlin, Paris, Bru
xelles, Gand, Zurich etc. și se fiă de 
naționalitate Români seu celu puțin 
se cunoscă limba Română.

Amatorii Ia fi angajați pe unu, 
doi seu mai mulțl ani, suntu rugați a 
trimite Serviciului în București Strada 
Minerva Nr. 16 propunerile cu o copie 
legedă după diploma seu certificate, 
cu indicațiunea naționalităței, etatea, 
timpulu servitu și anume la ce lucrări.

Nr. 8679—1891 622,1

PUBLICAȚIUNE
referitore la conscrierea dărei de câni.

Toți posesorii de câni de pe teri- 
toriulă orășenescă se provocă conformă 
§-lui 2 ală statutului pentru ținerea de 
câni, de a lua, spre soopulă conscrierei 
câniloră, dela oficiulă orășenescă de dare 
în primire, pănă în 13 Iulie a. c. foile 
de insinuare, reascernându-le provădute 
cu datele recerivere, totă aceluiași ofi- 
ciolată celă multă pănă în 20 Iulie a. c. 
Foile de insinuare pentru acei posesori 
de câni, cari nu sciu scrie, se provâdă 
cu datele recerfvere, pe temeinlă arătă- 
rei verbale de eătră același oficiolată.

Acei cari ajungă în decursulă anu
lui în posesiunea unui câne se deobligă, 
ca luândă în primire o foiă de insinuare 
dela amintitulă oficiu și provă(jendu-o cu 
datele recerivere, se șl insinueze cânele 
în decursă de 3 cjile.

Intrelăsareainsinuărei cânelui se con
sideră de contravențiune a statutului 
pentru câni, pedepsindu-se cu o pedepsă 
dela 50 cr. pănă la 50 fi. seu cu arestă 
corăspundetoră.

Totdeodată se reîntregesce publica- 
țiunea din 24 Iunie a. c. Nr. 8167, adu- 
cendu-se la cunoscința publică, cumcă 
în loculă passului din § 6: „prin urmare 
.toți cânii umblători liberi și fără mărci 
se voră prinde și ucide de cătră călău“, 
este a se induce: „In orașe și comune 
mai mari se ține la provocarea căpita
nului orășenescă (autorităței comunale) 
de cătră călău în strad« și pe locuri pu
blice razzi, cu care ocasiune suntă de a 
se prinde toți cânii, cari nu suntă pro- 
veduțl cu mărci, în orașe, toți cânii, cari 
nu suntă provăduțl cu botnițele pres
crise, și în oomune toți cânii, cari nu 
suntă legați. După pedâpsa dictată res
pectivului posesoră de câni oonformă §§ 
18—20 ală acestui stătută și după o su- 
praveghiere de 8 dile a cânelui se îna- 
poieză cânele, ce are de a se alimenta 
în decursulă acestui timpă pe spesele 
posesorului de câni, la cererea acestuia 
mdărătă, pe când aoei câni ai căroră 
stăpâni nu se insinueză, se ucidă necon
diționată. u

Brașovii, 4 Iulie 1891.
Majislratiill orășmeseb.

Nr. 8412—1891. 619,3-2

Z1Z1NUL 
locft de scăldă și cură lângă Brașovii, re
cunoscută prin isvbrele minerale de fern 
și iodă, provădută atâtă cu băi calde de 
putină, câtă și cu scaldă de apă minerală < 
(Lobogo) și de apă curgătore de rîu, — 
curează bolele de glandule, scrofulosa, ' 
anemia și slăbiciunea.

Loculă acesta de scaldă provădută ! 
CU UUU liotelu arangiată în modă corn- 1 
fortabilă, și eu locuințe solide, stă în le
gătură zilnică cu Brașovulă și oferă 6s- 
pețiloră prin parcurile frumose și estinse 
și prin musica, carea concerteză în de
cursulă curei de doue ori pe di, distra
gere și plăcere.

Ammstrațiimea scaldei.

Budapesta 1885 
Pipi, de ondre.

N.-Palanka 18871 
Med. de aurii.

Pipi, de ondre 
Londra 1878.

Viena 1873.
Medalia pentru 

merită.

c. și r. escl. priv.
Prima fabrică ie Syrinier Porttanî-Cement si varHydraelic 

in BEOCSIN.
Biroulă-Centrală și depositulfl: BSssiSngscsto., W.,

recomandă, onor, d-nl didarl și architecțî, întreprinderiloră de construcțiunl, 
proprietarilor!!, comiteteloră rurale și bisericescl, precum și onor, publică 

doritoră de-a clădi, propriele sale fabricate în

cari se lifereză totdeuna în calitate escelentă. — Prețuri curente și infer 
531,38—29 mațiuni se trimită la cerere punctuală.
Parisu 1876 1 Kecskemdt 1871J I Nensatz 1875 I | Szeged 1878 | Triestu 188: 

ned. de bronz, j I med. de argint.| > med. de aurii . I med. p. merită | med. de aur
■VHChAT* ^4 te
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PUBLKAȚÎTOE.
In 20 Iulie a. c. înainte deprânijH la 

10 ore se voră da în biroulă orășenescă 
forestierală mai multă oferențiloră pe 
cale de oferte și licitațiune din hula— 
scurta—putreda, în susă de livadea Hon- 
terus, 241 de trunchi de ștejară cojiți, 
tăiațl în 1890, mai departe 109 bucăți 
trunchi de ștejară cojiți în Szekerut, în- 
dărătulă Tempei, tăiațl în 1891 ; mai de
parte 250 bucăți de trunchi de ștejarf 
cojiți tăiațl în 1891 în calea adâncă, din 
susă de ștejerișulă mare, și în fine 120 
trunchi de ștejarl din așa numitulă locă 
de hotară tăiațl în 1891.

Oferenții au de a’șl ascerne ofertele 
provScjute cu ună vadiu de 100/0 din 
prețuia de strigare de 3 florini 90 or. 
per m3. și cu unu timbru de 50 cr. pănă 
la 9l/2 ore înainte de prânclă la oficiulă 
forestierală, dechiarândă totodată în o- 
ferte, cumcă oferențiloră li suntă cunos
cute condițiunile de oferte și cumpărare 
și că se supună loră.

JBrajtww, 27 Iunie 1891.

Haplratula oi’ășenescO.

Amciu de licitare.
Prin care se face cunoscuta 

cumcă construirea și edificarea in
ternatului destinată pentru 100 de 
studențl se va da în întreprindere 
pe calea licitațiunei minuende prin 
oferte.

Doritorii de a licita au de a’șl 
subșterne ofertele sigilate și pro- 
vecjute cu unu vadiu de 1600 fi. 
ven. Consistoriu Metropolitană în 
Blașiu, celă multă pănă în 25 Iulie c.

Planulă, antemăsurătărea șical- 
cululă preliminară și pănă atunci 
se potă vede în cancelaria subscri
sului.

Blașiu, în 7 Iulie 1891.

Ludovicii Csato,
620,3—2 advocata archidiecesană.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Sosirea și jlecarea îrenunlorfl în Brașova.
I. Plecarea trenurilor ft:

I. Dela Brașovii la Pesta
Trenulă mixtă: 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după amecji.
Trenulă de persone; 7 ore 23 minute sera.
Trenulă accelerată (peste Aradă): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovu la Bucurescî:
Trenulă accelerată: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 12 ore 20 minute după amedl.
Trenulă accelerată : 2 ore 19 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I, Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă accelerată (peste AradO): 5 ore 8 minute dimineța.
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amecjl.
Trenulă mixtă: 10 bre 5 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulă accelerată: 2 bre 18 minute după amedl.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 bre 17 minute sera.

Avisfi. d-lorH obanați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

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

Admmistraț. „Gaz. Trais.“
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


