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Brașovii, 19 Iulie v.
Totă mai multă întindă con

trarii noștri cdrda maghiarisării; 
totu mai mare este cutezarea loră, 
cu care pretindă față cu tâtă 
lumea, că aici în Ungaria și Tran
silvania numai desvoltarea limbei 
și culturei maghiare este îndrep
tățită.

Acum suntă la rendă Nemții 
din Pesta.

Pănă ac|f au isbutită ocâr- 
muitorii unguri a face ca se nu 
mai fiă în Budapesta nici o șcdlă 
cu limba de propunere nemțescă. 
Acum nu voră se mai sufere nici 
măcară ună ‘teatru germană, nici 
chiar societăți ambulante de co- 
medianți ș. a. germane, cu tote 
că în Pesta trăescă apropo 100,000 
de Nemți.

Bepresentanța orașului, după 
multe dispute, dădu-se voiă ca 
să se clădescă ună nou teatru 
germană în Budapesta. Din causa 
acesta era mare nemulțămirea în 
tabăra maghiarisătoriloră. Ună 
teatru germană, îșl eficeau ei, pbte 
se dărîme erășl peste nbpte totă 
ce vomă clădi noi în școle cu 
limba maghiară peste cj.i.

Lucrulă era însă gingașă, căci 
ce ar fi cțisu lumea civilisată și 
mai alesă aliații din Germania 
când ar fi aurită, că Maghiariloră 
le este frică de ună teatru ger
mană în Pesta? Unde rămânea 
vitejia și cavalerismulă, cu care 
se totă laudă ei?

Apoi mai era încă de a se 
ave în vedere ună lucru forte 
urîciosă.

Pici tu Maghiare, că ții așa 
de multă la Nemți și la pnetinia 
loră, cjicl chiar că sortea ta e le
gată de a Nemțului, și că acesta 
nu p6te se aibă ună „forpostă**  
mai bună și mai credinciosă, de-

câtă pe Maghiară; le (fie! tăte 
acestea și apoi totă tu se vii și 
se lovesc! cu brutalitate în sîm- 
țulă națională, în mândria și cul
tura națională a acelora, pe cari 
te razimi și cari te țină la pu
tere ? ț

Acestă întrebare și-o va fi 
pusă pbte unulă seu altulă dintre 
omenii dela stăpânirea unguresca 
și așa era p'aci se li-se dea Nem- 
țiloră din Pesta concesiunea pen
tru ună teatru, ca se fiă pace cu 
aliații germani, când etă că iese 
la lumină o fatală petițiune, ce 
au adresat’o fruntașii acelora mo- 
narchului, rugându-lă se spriji- 
nescă causa teatrului germană.

Acestă petițiune nu numai că 
era scrisă în limba germană, lu
cru destulă de îngrezitoră pentru 
ori-ce sufletă șovinistă maghiară, 
der se vorbea în ea și de-o che
mare deosebită a culturei germane 
în capitala Ungariei, chemare, ce 
ar avea-o se o îndeplinescă tea
trală germană. Lucru și mai în- 
grozitoră pentru aceia, cari nu 
vreau se scie aici de alta, decâtă 
numai de cultura maghiară.

La acesta s’a mai adausă că 
petiția a fostă adresată Maiestății 
Sale la Viena, la cancelaria cabi
netului împărătesc, și nu pe calea 
ministeriului ungurescă.

Urmarea a fostă, că petițiunea 
s’a trimisă fără de nici o semnă
tură la ministerulă de interne un
gurescă, care a adresat’o cătră 
primăria orașului, de unde apoi 
a eșită în publicitate.

Nu putea să le fiă ceva mai 
bine venită șoviniștiloră, cari cu 
puțină înainte își vărsaseră foculă 
în contra Croațiloră și a armatei 
comune, decâtă acestă petițiă, 
adresată cătră „Maiestatea Sa îm- 
părătescă* 1.

„Trădare în contra națiunei!“ 
strigară îndată corifeii oposiției 

maghiare și nu se îmblăniră nici 
după ce baronulă Kochmeister, 
care este în fruntea celoră sub- 
scrișl, a declarată, că a subscrisă 
petiția ,,fără se o fi cetită'*.

Resultatulă este, că oposițio- 
nalii pretindă ca guvernulă se 
respingă concesiunea, ce a dat’o 
representanța orașului pentru în
ființarea unui teatru germană în 
Pesta, er cj.iarele unguresc! pre- 
gătescă încă de pe acum „opi- 
niunea publică,“ că nu mai pbte 
fi vorba de a se da concesiunea.

Patima orbă cu care se trac- 
teză și acestă afacere în tabăra 
maghiarisătoriloră, lipsa de or!-ce 
moderațiune în atingerea cu alte 
națiuni, numai o prevestire a bine 
nu pbte fi.

In îngâmfarea loră ei provbcă 
tbtă lumea. Odată îi amărăscă pe 
Români, altă-dată pe CroațI, și acj! 
pe Nemți și așa mai departe fără 
sfîrșită. Nu vădă ei, că își perdă 
simpatiile pretutindenea și că suntă 
o mică națiune, care numai prin 
respectarea cea mai sinceră a drep- 
turiloră și libertății tuturoră ce
lorlalte națiuni se pbte susține?

CRONICA POLITICÂo
— 19 (Bl) Iulie.

, —Se dice: nebunulăaruncă în fântână
o pe.țră, pe care deoe înțelepți nu o potă 
scote. Cam așa s’a întâmplata și cu de- 
monstrațiuuile din Fiume. După cum 
iese acum la ivelă, chiar (din însă-șl 
informațiunile unora foi ungurescl, — 
nu Croații au fostă cei ce au produsă 
scandalurile din Fiume cu ocasia pe- 
trecerei Maiestății Sale acolo, ci nisce 
ștrengari de pe strade, probabila din se
minția lui Arpad și a lui Lewi, cari de 
măniă, că Croații nu s’au înfățișată îna
intea Majestății Sale cu pinteni la căl
câie și cu pene de cocoșa în pălăriă și 
n’au strigată „eljen**,  ci l’au întimpinată 
pe monarcha în limba lora națională cu 

strigăte de „Jivio“ — s’au apucata să-și 
verse focula dela inimă asupra unora 
ostași croațî, pe cari i-au insultata pe 
Btradă. Maghiaronii dela primăria oră- 
șenescă din Fiume au sucita lucrula și 
au raportata la ministeriu, oă nu ștren
garii „patriotici**  da pe stradele din 
Fiume au insultata pe ostași, ci os
tașii croațî au insultata pe Maghiari.

De aici a venita tota răulă.
Basata pe raportul Maghiaronilor din 

Fiume, deputatula Ugron a atacata în 
dietă pe oficerii oroațl, er oficerii croațî 
scima, că prin căpitanula Uzelac au pro
vocata la duela pe Ugron, care însă n’a 
vruta să primesoă duelula sub cuvânta, 
că ela ca deputata are dreptula imuni
tății, adecă pote să vorbâscă în dietă 
cum îi place, fără a fi datora a da semă 
cuiva.

Acum s’a amestecata în lucru și de
putatula Bedty Akos, care a propusa 
dietei, ca treba dintre Ugron și Uselao 
s’o judece comisiunea de“imunitate, și decă 
acesta va afla, că Ugron nu-i datora să 
primescă duelulă, atunci norooula lui; 
der dâcă comisiunea de imunitate va 
dioe, că Ugron n’a avuta dreptula să 
vateme una corpa întrega de oficerl, 
atunci e datora să le dea satisfacțiunea 
cuvenită și să primâscă duelula.

Propunerea lui Beothy s'a primita 
și prin acesta lucrurile s’a încurcata și 
mai rău.

Acum a pășită la mijlocă însu-șl 
ministrula unguresca de honveefi br. Fe- 
jervâry, care ca generală îșl ține de da- 
torință să apere onorea armatei și pre
tinde, ca Ugron să dea sâmă de vorbele 
vătămătore, ce le-a (fish despre armată 
și să primescă duelula, căci la din con
tră, elh a declarata, că nici ună cesu nu 
mai vrd se fiă ministru. Dedrece însă mare 
parte dintre deputății unguri nu pota 
vedâ în ochi armata comună din causă 
că e germană și nu e ungurdscă, — e 
lucru firescă, că aceștia n’ar vre să-lă 
dea pe Ugron pe mâna oficerilora CroațI 
și de aoeea e mai multa ca probabilă, că 
comisia de imunitate se va pronunța pe

FOILETONUL „GAZ. TRANS.**

Sabia lui Beauharnais.
Narațiune de A. Schmidt-Weissenfels.

La deputatulă conventului Tallien 
era mare societate. Totă ce era în Pa- 
risă în tomna anului 1755 dintre nota
bilitățile militare, politice și altele, se 
arăta cu deosebire în saldnele elegante 
ale bărbatului aceluia, care ajunsese la 
o mare vacjă prin ataculă său în sala 
deputațiloră asupra lui Robespierre în 
9 Thermidor (27 Iulie) a anului premer- 
gătoră și prin resturnarea tiranului în
tâmplată după aceea. Soția sa, frumosa 
și tânăra spaniolă Teresia, născută Ca
barrus, era regina modei sărbătorită de 
junimea regalistă său chiar antijacobină 
ca „Scumpa femeă a lui Thermidor**.  
Deși era mare lipsă și scumpete în Pa- 
risă, așa încâtă pânea devenise ună ast- 
felă de luxă, încâtă fiecare dspe când 
era invitată undeva la mesă îșl ducea o 
bucată de pâne în buzunară, totuși în 
casa lui Tallien nu se băga de semă 
nimică despre acesta. Soția sa era bo
gată și-i plăcea să ducă o vieță strălu
cită, care amintea timpulă aristocratică.

Intr’unulă din salone se danța. Pri

veliștea de aici oferia o frumsețe origi
nală prin costumulă ușoră grecescă, cu 
care erau îmbrăcate damele și pe lângă 
aceea domnii în fracuri lungi, cu cravate 
mari și țepăne, cu ună guleră mare albă, 
cu pantaloni pănă la genunchi, cu ghete 
seu și cu cisme cu turecii resfrânțl. 
Totă lumea era veselă și glumeță: dan- 
țau cu pasiune, îșl petreceau fără grijă, 
ca și când ar fi sosită dile mai frumose 
și ca și când ar fi fostă pline de bucuriă 
prospectele în viitoră, în urma consti
tuției nouă hotărîtă de conventă, 
după care avea să fiă în fruntea guver
nului cinci directori.

„Cetățenă**  Tallien, căci așa se di- 
cea încă atunci în onorea republicei 
egalității, era ca totdeuna în centrulă 
festivității. Plină de grațiă împărțea 
onorurile cu tânăra, delicată și spirituală 
damă de Recamier și cu amabila și 
frumosa văduvă a generalului de Beau
harnais. Tdte trei au fostă împreună în 
temniță, tdte trei fură puse în libertate 
abia după căderea lui Robespierre, pe 
domna de Beauharnais la patru dile după 
ce urcă bărbatulă ei eșafodulă.

Barras se apropia de aceste trei 
stele, Barras, omulă de petrecere, co- 
mandantulă sărbătorită, care porunci să 

aresteze pe Robespierre în ora sa fatală 
și apoi imediată a ordonată, ca tribu
nalele de sânge să înceteze cu lucrările 
loră. Elă era însoțită de ună oficeră, 
care purta uniforma francesă de gene
rală de brigădă și-lă presentâ dameloră 
ca pe generală Bonaparte, cameradulă 
său de răsboiu, care înainte cu trei pă
trare de ană printr’ună bombardamentă, 
smulsese erășl Toulonulă din mânile En
glezi loră.

Damele privi au înstrăinate pe acestă 
dspe. Elă avea o față de culdrea măs
linia și ochi străpungători. Era tânără, 
și cu totă rangulă său celă înală, era 
abia în vârstă de 20 de ani; era slabă 
și mică de statură, cu părulă negru, care 
cădea în lungi plete pe cefă, ceea ce 
îi da o înfățișare sălbatică, pe care o 
mai mărea încă numele său străină și 
vestea că e corsicană.

„D-ta locuescl aoum în Parisă?*'  îlă 
întrebă domna casei, pentru ca să-i dică 
o vorbă. „In concediu, da**,  răspunse elă 
perplesă. Apoi urmă cu multă energiă: 
,,Sunt pusă în disponibilitate, cetățenă, 
și câtă pe aici era ca să mă ghilotineze1*.

Domna de Beauharmais se întorse 
cu compătimire cătră elă și dise: ,,Ce 
ușoră se schimbă sortea omeniloră în 

timpulă nostru! Și soțulă meu a trebuită 
să urce eșafodulă**.

,,Sciu, cetățenă**.
Ună altă domnă, președintele con

ventului, Boissy d’Anglas, întrerupse 
conversațiunea abia începută. Elă vorbi 
cu damele, lăsă pe Barras să-i presen- 
teze, pe străinulă și pe când acela se 
întreținea vioiă cu domna Tallien, intră 
președintele în conversațiune cu acesta, 
care se părea că îlă intereseză fdrte tare. 
Tînărulă generală îi povesti despre starea 
armatei dela granița italiană și povesti 
cu atâtă focă, încâtă figura sa mică și 
neînsemnată dintr’o dată apăru într’o 
lumină mai avantagidsă.

„Păcată, că n’ai ună comandamentă 
acolo !** (fise Boissy. „Spune-mi nu co- 
mandezl nici ună corpă de armată ?“

„M’au bănuită, fiindcă odată am 
stată în relațiunl amicale cu Robespierre, 
căruia am să-i mulțămescă primulă avan- 
samentă la Toulon**,  răspunse Bonaparte 
năcăjită. „pică că suntă jacobină. Der 
nu suntă. Sunt republicană, mai înainte 
de tdte soldată, numai soldată. Aoum 
trebue să trândăvescă aici!**

„Der cunoscl pe Barras ?“
„Acela mi-e binevoitoră, der nu e 

atotputernică**.
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partea lui Ugron și nu va admite să se 
dea satisfacția oficeriloră croațl. In ca- 
sulă acesta Fejervary, în înțelesulă cu
vântului datQ, va trebui să demisioneze 
din postulă de ministru.

Așadâră ori că Ugron va da satis
facția, ori că Fejervary va demisiona, una 
din două trebue să se întâmple. Totă 
luorulă atârnă dela hotărîrea comisiei de 
imunitate, despfe oare se dice, că nu-șl 
va așterne raportulă său în causa de 
față pănă la tomnă. Dealtmintrelea mulțl 
credă, că Fejervary a dorită încă de 
multă să demisioneze și că casulă dela 
Fiume ar fi pentru elă numai o ocasiă 
binevenită.

Ori cum ar fi, s’a adeverită și aici 
proverbulă, că nebunulă aruncă o pâtră 
în fântână, pe oare 4ece înțelepți nu o 
potă scote. Cine ar fi credutu, că nisce 
ștrengari de pe strade să fîă în stare a 
face să se înoaere întrâgă câta a șovi- 
niștiloră, începândă dela polițiștii ma- 
ghiaronl din Fiume pănă la oei mai de 
frunte corifei unguresol din câta minis
terială ?!

—In ședința dela 29 Iulie a dietei un- 
gurescl, deputatulă Kaas Ivor a făoută 
o interpelația în causateatrului germanii. 
Interpelația și-o începu Kaas cu cuvin
tele : „Trăâscă regele, care ca celă din
tâi Maghiară, fără a asculta părerea mi- 
niștriloră, a respinsă oererea, prin oare 
în asounsă fu chiămată în ajutoră în con
tra drepturiloră constituționale ale na- 
țiunei maghiare și în contra naționali
tății maghiare. “

• După acâsta, Ivor arătă cuprinsulă 
petițiunei Germaniloră, în care se dice, 
că înființarea unui teatru germană în 
capitala Ungariei este de lipsă din cause 
politice, pentru cultivarea linibei germane 
în inter esulă cetățenilor^ germani și a ar
matei comune. Petiția nu era adresată 
„Regelui Ungariei “ și nu era sorisă un- 
guresce, oi nemțesoe. Aceste împreju
rări i-au mâhnită pe „patrioțl“ câtă se 
pâte mai tare. Când Ivor Kaas ceti în 
limba germană sfîrșitulă petiției, care sună 
astfelă: „Cu cea mai profundă reverință- 
rămânemă ai Maiestățiii vostre imperiale 
supuși servitori : Baronă Friedrich Koch- 
meisteru, — deputatulă Csanady striga: 
„Acesta este o infamiă!*  Despre ală doi
lea iscălitoră ală petiției, Stanislaus 
Lesser, deputatulă Osatar dise, că „tre
bue huiduită din țâră“. Ceialalțlsubsorii- 
torl au fostă : Wilhelm Leipziger, Iaoob 
Hirsch și Sigmund Singer, corăsponden- 
tulă lui „N. Fr. Presse“ și, după cum 
dice Ivor, omulă de înoredere ală miniș- 
triloră și ală bărbațiloră de stată ma
ghiari. După ce Ivor îșl vărsa foculă dela 
inimă asupra tuturoră aoestora, cari 
suntă totă atâția fruntași ai Budapestei,

adresă interpelarea, care e de următo- 
rulă cuprinsă: 1.) Ce posițiă are de
gândă să ia ministrulă de interne față 
cu conținutulă petiției și față cu proce- 
derea subscriitoriloră ei? 2). Are minis
trulă de gândă să permită a se înființa 
acelă teatru germană? 3.) Are de gândă 
să pună sub oea mai strictă pază poli- 
țienâscă tâte societățile (ambulante de 
jocă și cântări) germane din Budapesta?

Pe ministrulă de oomerciu îlă în
trebă Ivor Kaas, dâcă are de gândă să 
mijlocâscă, ca br. Kochmeister, care e 
tot-odată și magnată ungurescă, să fiă 
dată afară din postulă de președinte ală 
camerei comerciale din Budapesta și să 
înounjure în viitoră de a întră în ast
felă de posturi omeni de aceia, cari 
într’o privință sâu alta ar fi aplicați să 
împedeoe maghiarisarea comerciului ?

La interpelarea acâsta a lui Ivor 
Kaas, miniștrii voră răspunde cu altă 
ocasiune.

După Ivor s’a ridicată Gavrilti 
Ugron, care îșl esprimâ marea sa indig- 
națiune, oă ună omă oa Sigismundă Sin
ger, oare a subscrisă petiția cătră mo
narchs, face pat te din partida guvernului. 
0 vooe îi răspunse atunci, că tocmai 
acum Singer a esită din aoâstă partidă. 
Astfelă Ugron trebui să atace pe Singer 
din punotulă de vedere, că este cores
pondentă ală lui „Neue Fr. Presseu, 
despre care 4ise> că 0 ună diară ou ten
dințe opuse Ungariei.

pișe Ugron, că elă a văcjută cu 
ochii o petițiă, ce o adresară Germanii 
din Budapesta și cătră împăratulă Ger
maniei. începu aoum Ugron să-și verse 
foculă asupra Germaniei, din causă, că 
aoâsta, după oum crede elă, se ames
tecă în trebile Maghiariloră și nu-i lasă 
pe aceștia, ca să pâtă maghiarisa în 
ticnă pe Germani. Ou tendința acâsta a 
Germaniei trebue s’o oiuntămă, dise 
Ugron, pentru-oă de-i vomă lăsa pe 
Nemți să mârgă înainte pe calea loră, 
atunci se voră ridica și Românii din 
România, Sârbii din Sârbia și alții și 
voră pune pedecl Maghiariloră în calea 
loră de maghiarisare.

De aceea trebue, dise Ugron, ca să 
să stîrpâscă mai întâiu de tote institu- 
țiunile germane din Budapesta și tote 
tendințele de „germanisare“ pentru-că, 
dise elă, Budapesta trebue să fiă ungu- 
râscă și ea are să presinte în mică idea 
națională maghiară. De aceea intetpelă 
și elu pe ministrulă de interne, dâcă are 
de gândă să aprobe ooncesiunea, ce s’a 
dată din partea representanței orășenesol 
din Budapesta de a se înființa teatru 
germană ?

Ministrulă va răspunde și la acâstă 
interpelare cu altă ocasiune.

— Presa europână se ocupă cu viu 
interesă de visita escadrei francese la 
Kronstadt. Țarulă Rusiei a profitată de 
acâstă ocasiune pentru a-șl arăta simpa
tiile sale față cu Francia aprope nici fără o 
reservă. Elă a visitată escadra francesă, 
a luată parte la banchetele date în onârea 
acesteia și în sunetulă marseilesei a toas
tată pentru Francia, pentru președintele 
ei Carnot și pentru armata francesă; ba 
a trimisă și o telegramă de felicitare lui 
Carnotă, arătându-șl simpatiile sale Față 
cu Francia. Carnot i-a răspună totă în 
asemenea sensă. Gervais, comandantulă 
esoadrei francese, s’a esprimată cătră ună 
corespondentă ală lui „Novoie Vremiau, 
că escadra francesă nu s’a dusă în Ru
sia cu scopulă acela politică, ce i-lă a- 
tribue presa, dâr din primirea ce ’i s’a 
făoută acesteia din partea Rusiei, elă 
s’a convinsă, că pe lângă tâtă diversi
tatea formei de guvernamentă, o alianță 
între Francia și Rusia s’ar putâ face u- 
șoră. piarele rusesol spună, că între 
numerosele deputațiunl, ce s’au dusă la 
Kronstadt pentru a saluta esoadra fran
cesă, se afla și o deputațiune a presei 
slavioe din Austro-Ungaria.

SOIRILE QILEI.
— 19 (31) Iulie.

Noulu fișpanti ală Sibiiului, Thalmann, 
fu instalată alaltăerl, în 29 Iulie. După- 
oe a depusă jurământulă obicinuită, a 
ținută o vorbire în limba maghiară, în 
care-șl desvâltă programulă său. După 
aceea vorbi, în numele oomitatului, proto- 
notarulă comitatensă în limba maghiară. 
Apoi vorbi Dr. Vilhelm în limba ger
mană, Dr. Aurel Brote în limba română 
și notarulă reg. Zagoni în limba ma
ghiară. Dr. Aurel Brote cjis0 între al
tele, că articolulă 44 din legea de na
ționalitate din 1868, care cu timpulă 
s’a făoută ilusoriă, doresce, ca să fiă 
respectată cu esactitate și speră, oă ac- 
tualulă fișpană, care a fostă odată mem
bru ală partidei naționale, și care a lup
tată pentru principii analoge cu ale Ro- 
mâniloră, nu va consimți nicl-odată cu 
nerespectarea acestei legi, ci din contră 
se va sili din tâte puterile, oa toți func
ționarii să respecteze pe deplină dispo- 
țiunile legei, și va face, oa să se ade- 
verâscă vechia maximă, oă nu poporală 
este pentru funcționari, ci funcționarii 
pentru poporă.

* * *
Adunarea despărțământului VIII Deva 

ală Asociațiunei, ce s’a ținută la 19 
Iulie în Săcărîmbă, după cum ni-se scrie, 
a fostă o adevărată sărbătore pentru 
Românii din acele părți. Numărosă po
poră s’a presentată la adunare, urmă- 
rindă tote desbaterile cu celă mai viu

interesă. Bravii Români din Săcărîmbă 
și-au dată tote puterile pentru înălțarea 
acestei serbări naționale și li-a și succesă 
pe deplină, căci cei ce au luată parte 
la adunare, voră aminti cu dragă diua 
acâsta. Corală teologiloră din Sibiiu s’a 
produsă fârte frumosă și prin frumosele 
sale cântări a răpită inima poporului.

** *
Convocări. Adunarea generală a „Aso

ciațiunei transilvane*  se va ținâ în 4 
{16} Augusta și (jilele următore în o- 
pidulă JSațegu. — Adunarea generală 
constituantă pentru lărgirea despărță
mântului Șimleului, la care se va ală
tura în viitoră și fostulă despărțământă 
ală Șomcutei mari ală Asociațiunei tran
silvane, este convocată în Selsigu pe 
4iua de 3 Augustă st. n. In aceeași di se va 
ținâ aici și adunarea generală a Reuniu- 
nei femeiloră române Sălăgene, precum și 
o petrecere. — Adunarea generală a 
despărțământului XXXV ală Asocia
țiunei Transilvane, de care se ține cer- 
oulă pretorială ală Turdei, Iarei și Vin- 
țului de susă, se va ținâ la 8 Augustă 
n. în Turda vechiă, cu care ocasiune se va 
da și o petrecere de vâră. — Adunarea 
constituantă a despărțământului XXI ală 
Asociațiunei, de care se țină comunele 
din Cerculă Năsăudulă și Rodnei, se va 
ținâ la 3 Augustă s. n. în Năseudă. — 
Despărțământulă II (Brană) ală Asocia
țiunei, îșl va ținâ adunarea generală la 
8 Augustă stila nou la 3 âre p. m. în 
JBrană-Șimonti.

La tote aoeste adunări suntă invi
tați a lua parte câtă mai mnlțl cărtu
rari și plugari rbmâni.

** Sți
Poporația Londrei. DeunădI s’a ter

minată reoensământulă populației ora
șului Londra. Capitala Angliei, numără 
acjl 5,633.332 de loouitorl, adecă cam 
totă atâtă câtă România sâu Belgia în- 
trâgă. Londra e mai populată decâtă 
Suedia, Portugalia, Elveția Sârbia, Bul
garia, Saxonia, Danemarca, Grecia sâu 
Norvegia. De asemenea Londra e mai 
populată decâtă Australia întrâgă.

«* *
Colera in Asia. Din Constantinopolă 

se anunță, că colera în Siria și în Hed- 
jas ia din ce în ce dimensiuni mai 
mari. Cu deosebire băntue colera în 
Aleppo, Mecca și în ținuturile din giură. 
E temerea, că colera va străbate și în 
părțile de mâcjă nâpte și apusă, din 
causă, că carantina musulmană din 
Mecca e fârte slabă. Consiliulă sanitară 
internațională din Asia a hotărîtă, că 
corăbiile, ce vină din locurile infectate 
de ooleră, să fiă supuse la o strictă ca
rantină.

*
* *

,,Cârcă, oa prin favârea femeiloră 
să ajungi âr la loculă cuvenită, gene
rale", dise Boissy surî4ândă. „Domna de 
Beauharnais are mare influență, ea e 
amică bună a lui Barrasu.

„Nu-mi place să lingușescă pe femei!“ 
răspunse junele generală bruscă și rupse 
conversațiunea.

Optă dile trecură dela sâra aceea. 
In odaia sa simplă, în care locuise Bo
naparte de câteva luni, fără nici o func
țiune în Parisă, ședea elă pe o canapea 
tare și cetia într’o carte. Trăsurile feței 
sale erau posomorite, adeseori ochii săi 
arzători rătăciau peste paginile cărții. 
In fine puse cartea josă, se ridică și 
începu să umble ou pași apăsați în susă 
și în josă prin odaiă meditândă. Uni
forma sa era descheiată, sabia sa era 
pe mâsă. 0 luâ și începu să taiă ou ea 
furiosă prin aeră.

„Blăstămată viâță!“ strigă elă. „Ce 
potă eu face cu sabia acâsta, UDă oo- 
mandamentă îmi trebue! Ună comanda- 
mentă! Aid încă mă voiu ticăloșiși voi 
flămânzi în cele din urmă !“.

Băgă mâna în buzunarulă vestei și 
scâse câteva asignate*)  mototolite de

*) Asignatele (bani de liârtiă) îșl perduseră 
pe atunci valorea loră.

câte o sută de franci, pe cari le desfă
șura și le privi cu tristețe.

„Acesta e totă — nici măcară atâtă, 
cu câtă să plătesoă ună prânză!“ urmă 
elă. „Nici doi franci nu facă tâte acestea. 
De unde să mă mai împrumută ? Ce potă 
să mai vândă? Iosifă trebue să-mi tri
mită ârășl bani!".

Repede se puse la mâsă, pentru ca 
să scrie o scrisâre fratelui său la Mar
silia. Acesta se căsătorise cu fiica unui 
neguțătoră de mătăsăriă bogată și prin 
acâsta era în posițiune, ca să-i pâtă tri
mite sume mai mici de bani. Generalulă 
întrerupse gânditoră scrisorea. Fruntea 
lui se încreți. Scose din scrinulă mesei 
o epistolă și o ceti cu neplăcută aten
țiune. Era cea din urmă ce o primise 
dela mirâsa lui, Desirâe Clary, sora soției 
fratelui său Iosifă, o epistolă plină de 
amoră, în care îlă mustra pentru tăcerea 
sa îndelungată.

„Ea nu va mai primi dela mine nici 
ună rândă!" murmura elă în tăcere. ,,Nu 
mă pot gândi la căsătoriă, nu mai vrâu 
să o portă cu vorba, apoi nici că este 
o partiă, care să-mi potă folosi. Mica 
ei avere — la ce-mi va ajuta? Va găsi 
ună omă mai potrivită pentru ea, decâtă 
mine. Hai să-i pui ună capătă!"

Și în epistola sa oătră Iosifă îi îm
părtăși scurtă și brutală, că elă privesce 
relațiunea cu Desirâe ca desfeoută. Fra
tele său să-i spună cumnatei sale acâsta.

închise epistola, se ridică și în
cepu din nou să se primble prin odaiă.

„Voiu părăsi Francia. Voiu căuta 
serviciu la Turci. Trebue să fac ceva fi
indcă aici n’ajungă la nimică. Nu se în
crede în mine, nici chiar Barras. Ei bine, 
elă e ună flecară, pe care nu mă potă 
răzima. Ha, la Turci voi avâ norooă. 
Orientulă îmi ațîță fantasia. Acolo încă 
e ceva de făcută!"

Din gândirile acestea îlă deșteptă o 
bătaiă în ușa odăiei sale. 0 deschise cu 
curiositate. Ună trimisă ală conventului 
venise cu o epistolă din partea preșe
dintelui Boissy d’Anglas. El desfăcu 
scrisorea.

„Cetățene generale", sta scris în 
acâsta, ,,anunță-te la comisiunea de xăs- 
boiu. Nu te-am uitată și te-am reco
mandată acolo."

Bonaparte sări în susă de bucuriă 
și se grăbi se corăspundă învitărei. In 
catulă ală șâselea din palatulă Tuillerii- 
lor se afla comisiunea de răsboiu. Când 
se presentă aici, îi se spuse că e primită 
ârășl în serviciulă activă.

Afară, pe strade, era nelinisce. Masse 
de poporă umblau încoce și în colo, așa 
numita „junimea de aură", mergea în- 
coce și în colo armată cu bastâne grâse 
și ținea vorbiri în care înjurau pe Ja- 
cobinl. înaintea intrării în sala conven
tului vădii Bonaparte o astfelă de câtă 
batjocurindă pe deputatulă Cambon. în
dată chema elă garda de grenadirl .în 
calitate de generală și îi porunci ca să 
apere pe celă amenințată. Elă săvârși o 
faptă, abia intrândă în serviciu.

In cfi’ia următore turburările de pe 
strade deveniră și mai mari. începu o 
rescolă, regaliștii oferiră concursulă loră 
în contra conventului. 0 armată întrâgă 
se apropia amenințătoră în oontra a- 
cestora.

Atunol primi Bonaparte o nouă so- 
liă. Ea venea dela Barras, care toomai 
fu numită din nou oomandantă ală tru- 
peloră din Parisă în loculă nesigurului 
Menou și îi oferi generalului subco- 
manda, pentru ca să apere conventulă.

Bonaparte șovăi ună momenta, apoi 
se decise și se duse la Barras. Elă 
primi decretulă de numire cu asigurarea 
ca să’lă facă generală de divisie, la casă 
dâcă va învinge pe resculațl, și apoi se 
urca pe cală. încă în noptea aoeea îșl
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Tariful! internaționalii aii*  noueloră 
taxe tegrafice române: Ună cuvânta din 
România pentru Germania se plătesee
24.5 centime; la Austro-Ungaria 16,5; 
Belgia 29,0; Bosnia și Herțego vina 17,0; 
Bulgaria 13,0 ; Danemarca 29,0 Ispania 
36,5; Insulele Canarii 96,5 ; Franța 28,5 ; 
Algeria 38,5; Senegal 179,5; Britania 
Mare 42,5; Gibraltar 41,0; Greoia și 
insulele Poros și Eube 41,0; Insulele 
Greciei 44,5; Italia 24,5; Luxemburg 
29,0; Malta 45,0; Montenegru 21,0; Nor
vegia 40.5; Olanda 29,0; Portugalia 
41,0; Rusia 36.5; Serbia 13,0; Suedia 
32,5; Elveția 21,0; Tunisia 38,5; Turcia
40.5 și Tripolitania 130,5.

* * *
Petrecere. Măestrii cojocari din Lu- 

goșfi voră da mâne, cu ooasiunea ser
bării patronului lord, S. Ilie, o petrecere 
cu joc! în grădina otelului „Concordia14 
din Lugoșă.

* 
* *

Lăcuste in Astrachan. Din Astraohan 
(Rusia sudică) se anunță, că în Dumineoa 
trecută s’a ivită deasupra orașului Astra- 
chan ună roiu grozavă de mare de 
lăcuste, care a întunecată mai multă 
vreme orizontulă.

Sfîrșitulu războiului vamalii cu 
Roi*  aula și noulii tarifă autonom 

românii.

Mesurile mai nouă, ce s’au 
luată în Viena, Pesta și Bucu- 
resci, ne arată, că răsboiulă va
mală, începută între Monarchia 
năstra și România, încă din anulă 
1886, a luatu în cele din urmă 
unu sfârșită.

In foile oficiale din Viena și 
Pesta s’au publicată trei ordina- 
țiunl ministeriale, prin cari se de- 
lătură piedecile, ce se aduseseră 
comerciului nostru cu România.

După aceste ordinațiuni pro
dusele române potă fi importate 
în Austro-Ungaria sub aceleași 
condițiuni ca și produsele al- 
toru țări.

Comerciulă de făină ală mo- 
riloră din Austro-Ungaria cu Re- 
gatulă vecinu este de asemenea 
liberă de ori-ce vamă.

Transitulu de rîmători, oi, 
capre și miei din România e li
beră, fiindă însă supusă disposi- 
țiuniloră veterinare în ființă. In 
sfîrșită importulă și esportulă de 
verdețuri, pbme, plante și părți 
de plante este lăsată liberă, afară 
de obiectele, cari ară pute lăți 

filoxera, cărora li-se aplică dis- 
posițiunile ordinațiunei dela 28 
Iunie 1882, Nr. 41,025.

Vitele din România nu se potă 
însă importa nici de aici înainte, 
așa că în privința acesta rămâne 
totă vechea stare de lucruri.

La rîndulă loră corpurile le- 
giuitore ale României au votată 
ună nou tarifă vamală, care s'a 
și pusă în aplicare din cfiua de 
29 Iunie st. v.

Guvernulă română este hotă- 
rîtă a nu mai încheia convențiuni 
de comerciu și de aceea a alcă
tuită ună tarifă vamalu, care în 
genere cuprinde taxe de vamă 
mai scăzute decâtă cele din 1886.

Cetitorii, cari dorescă, să cu- 
noscă cu deamăruntulă acestă ta
rifă publicată în „Monitorulă 
oficială14 ală României, potă să 
și-lă procure dela tipografia C. 
Gobi din Bucuresci, cu prețulă 
de 2 Lei esemplarulă.

Pentru cetitorii noștri, mai a- 
lesă pentru economii și proprie
tarii din ținuturile mărginașe, cari 
susțină legături comerciale cu Ro
mânia, vomă înșira mai jos taxele 
de vamă ale celoră mai de că- 
peteniă articole de comerciu, cum 
le vedemă arătate în tabela din 
„Monitoră“ :

Taxele de vamă se socotescă 
în Lei noi la 100 de Klg.

Untă prăspătă, grăsimi, 140 1., 
Vinuri, surogate de vină în vase 
seu butelii, 100 1., — Alcoolă, 
100 1., — Parafină, ceresină, 240 1.,
— Luminări de parafină și cere
sină, 400 1., —- Cărnuri prăspete 
și sărate, 30 1., — Luminări de 
ceră curată, 250 1., — Lemne de 
construcțiă (berne, scânduri ș. a.) 
5 1., — Trăsuri fără arcuri, cară, 
bucata 75 I, — Părți din trăsu
rile fără arcuri și cară, 25 L, — 
Vară, 11., — Brânzeturi, cașca- 
valuri, 75 1., — Făinuri, afară de 
cea de grâu 5 1., Făină de grâu, 
12 1., — Uleiuri vegetale, 30 1., — 
Sforă de ină, de cânepă, 72 1., — 
Lucrări de lemnă ordinare, 20 1.,
— Nisipă, pietrișă, 0,10 bani, — 
Lapte, 12 1., — Ouă de pasări, 
25 1., — Miere, 25 1., — Olăriă 
de pămentă, 15 17, —Berbeci, oî, 
capre, miei, capulă 2 1., — Purcei, 
capulă 0,90 bani, — Cartoii, 2,50 1.,
— Țesături de bumbacă neînăl- 
bită, 50 1., — Pânză de cânepă 
seu de ină înălbită seu nu 70 1.,

— Lemne de focă, 0,25 bani., — 
Cărbuni de lemnă, 1.60 1., —
Trunchiuri de bradă metru cu
bică, 4 1., — Grâulă, săcara, po- 
rumbulă, orzulă, ovăsulă, meiulă, 
hrișcă suntă scutite de ori-ce taxă.

Esemplu de imitații.

După Eriulii S&lagîului, Iulie 1891,

Rari sunt! comunele acele, cari să 
fi săvârșită o faptă atât! de vrednică de 
laudă, precum a săvârșită comuna ro
mână E r i ă-G h i r o 11 ă din comitatulă 
Sălagiului.

Locuitorii acestei comune, la pro
punerea unui Română bravă, cu numele 
Ioană Moisa, care e ună plugară ou 
stare bună în aoea comună și omă în- 
țeleptă, au hotărîtă, să nu mai bea ra
chiu și prin obligațiune în scrisă au 
pusă votă, că ei mai multă rachiulă 
acela omorîtoră de trupă și sufletă, care 
ruinâză numele bună, mintea și averea, 
nu’lă voră mai be, cu elă nu voră mai 
trăi, oi voră be vină, de voră căpăta 
vină, deoă nu, bâ-voră apă, căci de apă 
nu se voră îmbăta și nu-șl voră perde 
mintea și sufletulă, nu’șl voră omorî 
trupulă și nu-șl voră nimici numele bună. 
Er cine acestă votă, care l’au întărită 
cu subscrierea numelui, îlă va călca, 
acela ca ună n'mernioă se va eschide 
din societatea aoestoră omeni bravi, ca 
și cari puțini se află în (filele nâstre.

r
Etă aici o minunată reuniune de 

temperanță formală numai prin voința 
tare a unoră omeni dela sate! O, câte 
sate și câți plugari de-ai noștri ară pute 
să ia pildă dela acești bravi Ghiroltanl!

Peste 2—3 ani se voră vedă de 
sigură urmările binecuvântate ale acestui 
începută nobilă și vrednică de imitată; 
ba urmări și pănă acuma are, ceea ce 
se pâte vede de-aoolo, că arendatorulă 
regaliiloră a și înmânată cerere, ca să 
împuțineze arânda.

Dee Dumnedeu Atotputerniculă, ca 
acestă frumosă pildă, dată de nisoe plu
gari harnici și înțelepți din comuna Eriă- 
Ghiroltă din Sălagiu, să atragă pe rendă 
și în scurtă vreme pe toți plugarii noș
tri români din tote satele.

Corespondentul^.

0 frumosă serbare școlară în păr
țile Nirului.

Din comitatul! Sabolciu, Iuliu 1890.

Cu ooasiunea călătoriei mele prin 
părțile Nirului, avusemă fericirea de a 

lua parte și la o prea frumâsă serbare 
școlară românescă în comuna Niru-Adoni, 
care a fostă tot-odată inteia serbare șco
lară romândscă in părțile Nirului.

Serbarea au arangiat'o bravii învă
țători români din AdonI, cari după ce 
aședară pe copii doi ou doi, pleoară în 
ordinea cea mai frumâsă și după o oră 
ajungă la o dumbravă verde și frumâsă 
în apropiarea pădurei Dobriținului, unde 
s’a ținută serbarea. Pe vârful! unui de- 
luță era așezată o mesă înfrumsețată 
frumosă de d-nii învățători, și era făoută 
în jurulă mesei ună pătrată din funii 
împodobite ou flori; fetițele și copii șco
lari erau înșirațifrumosă înjurulă mesei; 
fetițele de-a drâpta, copiii de-a stânga, 
âră poporulă pe de lături, în numără 
de vre-o 500 de înșl.

Inteligința română din AdonI încă 
a fostă de față la aoestă serbare. Lo- 
culă celă dintâi la masă l’a ocupată 
d-lă preotă looală ca directoră ală șcâ- 
lei ou stimabila-i soțiă. Au mai fostă și 
d-rele: Mariâra Barbulă și Elena Căloiu- 
nariu, precum și alte dame române, ba 
și nisce maghiare și israelite.

Eu credă, că acestă serbare mai 
bine nu se va pute descrie, decâtă îm- 
părtășindă însă-șl programa, după care 
a decursă aoestă serbare Etă punctele 
din programă:

1.)  Cuvântă de deschidere, rostită 
de d-lă învățătoră Georgia Basiliu Vancu, 
care în cuvinte însuflețitâre și bine alese 
vorbi despre însemnătatea acestei (file.

2) . Corulă cântă Imnulă poporală 
„Dâmne ține și protege14.

3) . Ună școlară de cl. a Vl-a vorbi 
ou însuflețire totă despre momentuo- 
sitatea acestei (file, după aceea ună șco
lară declamă poesia „Limba Română44, 
ună altă școlară poesia „Cântecă Con
timporană14, după aceea poesia „Trico- 
lorulă română14.

4) . Corulă cântă „Trei colori cu- 
noscă pe lume14.

5) . Ună școlară declamă „Balcanulă 
și Carpatulă“, ună altă școlară declamă 
poesia „Boia Copiiei14, și ală treilea 
școlară poesia „Cătră Români14.

6) . Corulă cântă „Hai să dămă mână 
cu mână“.

7).  Trei școlari au declamată pe 
rândă poesiile, „Ștefană celă mare și 
muma luiu, „Am fostă, sunt, voiu fi 
Română14, „Poporului Română14.

8) . Corulă cântă „Astă(fi cu bucu-
riă44....

9) . Ună școlară declamă poesia; 
„Cântecă ostășesc!;14 ună altă școlară: 
„Militarulă14 și ală treilea „Inima Ro
mână14.

10) . Corulă cântă „Eu aveamă 
odată44...

aședâ trupele. In dimineța următâre veni 
în adevăr! lucrul! la bătaie.

Glonțele, cu carl Bonaparte, fără 
ca să se gândescă multă, împușcă asupra 
resculațiloră de pe piața St-Roche, ’i 
împrășciâ. Elă a fostă îuvingătorulă 
acestei (file, 13 Vendemiaire (5 Oo- 
tomvre.)

Bouaparte, domnă peste Parisă, se 
și arătă ca atare.

Trupele sale împrăsciară pe rescu- 
lațl, și conventulă i-lă răsplăti, numin- 
du-lă comandantă generală de divisiune 
în Parisă. Elă căpătă o locuință ofioi- 
âsă și aici întrau și eșeau ordonanțe, 
petiționari, gratulanțl, oficerl, visitatorl 
de totă felulă. Tânărulă generală de
venise o putere, steua lui se ridică.

In anticamera nouei sale locuințe 
aștepta într’una din (filele următâre ună 
copilă drăgălașă pentru ca să fiă primită 
în audiență. Elă stărui de repețite-orl 
ca să fiă primită și în sfârșită i-se des
chise ușa. Bonaparte îlă primi cu o ati
tudine porunoitâre stândă la ferestră și 
percurgendă repede câteva scrisori, pe 
cari le dădu adjutantului, ce tocmai in
trase.

„Ce voescl d-ta?“ dise elă cătră 
copilă, abia uitându-se la elă.

„Cine ești d-ta?11
a

„Numele meu e Eugen Beauhar- 
nais11, răspunse copilulă fără să fiă în
curcată.

Bonaparte se uimi, îndrepta o pri
vire străpungătore asupra copilului și-lă 
măsura ună moment!.

„Beauharnais ? Dor ună fiu ală ge
neralului ?“

„Da, cetățene generale ?
„De câți ani ești?11
„De patru-spre4eceu.
, Și ce te aduce la mine ?“
„Porunca d-tale strictă, de a preda 

tâte armele ce se află în posesiune pri
vată11.

„Mai departe!“
„Am trebuită, cetățene generale, să 

mă despartă de sabia tatălui meu. Ea e 
o amintire scumpă dela răposatul! meu 
tată: acesta ml-a lăsat’o mie moștenire, 
îndrăznesc! deci, ca să te rogă, să’ml 
lași moștenirea acesta a tatălui meu. E 
ună odor! sfântă ală familiei nâstre11.

Elă se uita cu ochi umecjl de lacrimi 
în fața de bronză a puternicului, care 
se apropia mai tare de elă și cu o voce 

amicală dise: Scie mama D-tale despre 
venirea ta la mine?1,

„Da“ răspunse Eugen Beauharnais.
„Așa deră ea este aceea, care prin 

gura ta a trimisă acestă rugare la 
mine?

„Da, cetățene generale: der sabia e 
a meau.

Bonaparte lăsă să cadă privirea esa- 
minătore a ochiloră săi asupra frage
dului copilă. „Mai ai frați?14

„O soră mai mică, cetățene gene
rale : Hortensia11.

„D-ta dai nisce răspunsuri așa de 
hotărîte, micule cetățean!, înoată suntă 
uimită. La o astfel! de tinerețe acesta e 
lucru neobicinuită11.

„Pâte am să mulțămescă acâstă în
sușire serviciului militară, pe care l’am 
făoută.

„Serviciu militară ? D-ta ? Ou său 
mai bine înaintea etății de 14 ani? Is- 
torisesoeml mai deaprâpe luorulă11.

Ou o simpatiă netăgăduită adresă 
generalulă provooarca acesta lui Eugen 
și acesta răspunse sigură ca și ună sol
dată obicinuită de a raporta.

„Când am fostă de doipredece ani, 
mă luă tatăl! meu cu sine în campaniă. 
Am fostă la Rină. Apoi m’am întors! 

cu tatăl! meu la Parisă. Elă fu arestată, 
aousată într’ună modă infamă și că(ju 
victimă dușmanilor! săi. Pe urmă însă 
— și mama mea a fostă aruncată în în- 
ohisâre — pe baza unei legi, care ho
tăra ca copii de nobili trebue să învețe 
ună meșteșug!, mă siliră să întru ca 
ucenioă la ună măsară. Sora mea întră 
lâ o cusătoresă; abia după ce Robespierre 
a fostă răsturnată, și când mama mea a 
fostă eliberată, părăsii atelierul!, pentru 
oa să mă ducă la armata din Vendee 
cu generalulă Hoche, căruia mă reco
mandase tatăl! meu înainte de mârtea sa 
și care avea comanda peste acea armată. 
Elă mă făcu ordonanța sa deși eram 
încă pre tânără. Aveam ună serviciu 
greu, ună comandantă aspru în genera
lulă Hoche — după câteva luni mă tri
mise la mama mea în Paris.14

„Pentru ce te-a trimisă?14 întrebă 
Bonaparte repede.

„Mama mea dorea să mă aibă lângă 
sine.14

Tânărulă generală îi întinse lui Eu
gen mâna. „Mă bucură, că am cunos
cută pe fiulă unui camaradă nenorocită. 
Păstreză fără grijă sabia aceluia și ține-o 
și mai departe în onâre. Pentru ori ce 
casă îți dau înscrisă că poți să o păstrezi!“
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11),  După acestea păși pe tribună 
o fetiță și declama „Iubirea limbei ro
mâne" ; a doua fetiță declamă „Copila 
română" și cânta solo „Fiioă de Ro
mână sunt"; a treia fetiță declamă: 
„Eroulă rănită".

12. ) Corulă cântă: „Tu fetiță de 
Română".

13. ) Mai declameză trei fetițe trei 
poesii : „Re’ntornarea în patriă", „Ră
masă bună dela patriă" și „Ună june 
română mortă în străinătate".

14). Corulă cântă: „ț)iua trece, nop- 
tea vine", „Eram ferioe", „La fântâna 
cea de petră", „Tristă e timpulă" și poesii 
de felulă acestora.

La fine a urmată esercițiulă milită- 
rescă cu marșurile „Aucfl buciumulă", 
„Drum bum" și „Sună dobele sună", er 
după acesta d-lă învățătoră TraianH Mu- 
reșianu prin cuvinte vii și însuflețitdre 
mulțămi ospetiloră și părințiloră pen- 
tru-că și-au luată ostenela de a partioipa 
la acestă serbare, care e cea dintâi în 
Niră-Adonl.

Poporulă erupse în strigăte de bu
curia și pe bravii învățători era să-i ducă 
în triumfă în sată, der la cererea dd-lor 
se mulțămi a-le esprima racunoscință 
prin frenetioe strigări de „să trăescă". 
Mamele plângeau de bucuriă și fiesoe- 
care se silia să aj ungă la d-nii învățători 
și să le cjioă: „Dumnedeu să vă al- 
duesoă!“

După acestea d-nii învățători puseră 
fetițele și copiii în ordinea, în care au 
venită, și plecară spre stată în tactă 
militărescă cântândă „Auc|l buciumulă", 
eră când ei isprăviau cântarea, începeau 
ceterașii.

Pe la 10 ore săra ajunseră la șcdlă, 
unde mai cântară oâteva hore și doine 
poporale și cu aoestea serbarea se ter
mina, ducendă fiă-care ou sine cele mai 
dulci suvenirl.

Unii caletorii.

Programă
pentru adunarea generală a XXX-a a Asociațiunii 
transilvane pentru literatura română fi cultura po
porului românii, care se va ține în 4jl6 Augustă 

n. 1891 și dilele următore în Hațegu.

Ședința l-a Duminecă în 4/16 Augustu 1891.
1. Deschiderea ședinței prin pre- 

sidiulă ordinară la 10 ore a. m. în 
localulă, ce se va destina în acestă 
scopă.

2. Esmiterea unei comisiunl de 3 
pentru încasarea de taxe dela membrii 
vechi și dela cei, cari se voră înscrie 
de nou.

3. Apelulă nominală ală membri- 
loră Asociațiunii, cari au dreptu a par
ticipa cu votă decisivă la desbaterile 
adunării.

4. Raportulă generală ală comite
tului despre activitatea lui în decursulă 
anului 1890 dimpreună cu adusele a- 
celuia.

5. Raportulă comisiunei de înscrieri.
6. Insinuarea propuneriloră și even- 

tualeloră interpelări pentru-ca în a dona 
ședință să pdtă fi date în decisiune și 
să nu se pdtă dice că i-s’a făcută cuiva 
surprindere.

7. Alegerea unei comisiunl de 3 
pentru esaminarea rațiociniului pro 1890 
și a proiectului de bugetă pro 1892 și 
altei comisiunl de 3 pentru esaminarea 
raportului generală ală comitetului și a 
eventualeloră propuneri.

8. Cetirea eventualeloră disertațiunl 
decă acelea au fostă insinuate celă pu
țină cu 24 de ore mai înainte la corni- 
tetă, respective la presidiu.

Ședința a li-a, Lunî în I5/Î7 Augustu 1891.
1, Verificarea protocolului din șe

dința I.
2. Raportulă comisiuniloră esmise 

în ședința I.
2. Alegerea unui membru ordinară 

în comitetă pentru restulă periodului 
1890-1893.

4. Defigerea locului pentru viitdrea 
adunare generală.

5. DisposițiunI pentru verificarea 
protocolului din ședința a Il-a.

6. încheierea ședințeloră adunării 
generale.

Din ședința comitetului Asooiațiunii 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română ținută în Sibiiu 
la 4 Iulie 1891.
George Barițiii m. p., Dr. I. CrișanU m p.,

președinte. secretară II.

Esamene la sate.
Sân-Petru, (com. Huniădorei) 1891.

Esamenulă cu elevii dela șcdlă nos- 
tră centrală ortodocsă română din Sân- 
Petru, la care suntă afiliate comunele 
Săcelă și Uciucă din protopresbi- 
teratulă Hațegului și la oare funcționeză 
ca învățătoră încă de prin anulă 1875/6 
d-lă învățătoră diriginte G eor g i u B 
Reitescu, s’a ținută și de astă-dată 
în biserica română gr. or. din Sân-Petru 
în 11 Iunie st. v., adecă a treia di de 
Rusalii.

Precisă la 2 ore p. m. sosi d-lă 
comisară esaminatoră Ioană Cornea, no
tară de cercă în Sântă-Măriă; însoțită 
de părintele administratoră parochială 
Pavelă Ciocană din BărăscI, de d-lă 
ajutătoră de notară Petru Gălcă din 
Sântă-Măriă, precum și ună numără mare 
de bărbați, femei, feciori, fete, din tus
trele comunele, cari veniră anume spre 
a lua parte la esamenulă eleviloră dela 

acestă șcdlă, cari au fostă în numără 
de șepte-decl.

După sosirea dspețiloră în biserică, 
elevii la ună semnă dată au intonată o 
rugăoiune, după care urma esaminarea 
din studii, încependă cu religiunea și 
mai în specială cu Istoria biblică. Elevii 
din acestă șcdlă folosesoă manualele d-lui 
Vasile Petri. Atâtă începătorii câtă și 
ceilalți elevi cetiră fluentă și la înțelesă, 
așa că îți saltă inima de bucuriă, vă- 
cțendă câtă de preparați suntă copii, atâtă 
în ceea ce privesce analisa gramaticală, 
câtă și ortografia. Pănă ce se esaminară 
elevii din cursurile superidre, micii în
cepători decopiară din abecedarele loră 
(jicerl pe tăbliță. Se revidară apoi te
mele miciloră începători. Multă m’au în
cântată atâtă scrisulă caligrafică și ce- 
titulă miciloră începători, câtă și răs
punsurile eleviloră din cursurile superidre. 
In intuițiune mici' elevi au dată probe 
îmbucurătore; ei răspundeau precisă în 
(jicerl complete, făcendă publiculă să-i 
admire.

Peste așteptare au fostă și răspun
surile din limba maghiară, istoria patriei, 
geografiă, constituțiunea patriei, sciințele 
naturale, fisica, computulă mentală și 
scripturistică.

Terminate fiindă acestea, elevii fie
care la rendu-lă său a declamată câte-o 
poesiă. Multă i-a plăcută publicului și 
dialogurile arangiate cu deosebită pri
vire la șcdlă și la vidța familiară.

Mai observă, că masa presidială era 
împodobită cu buchete frumose de flori, 
libele, modele caligrafice, catalogulă ele
viloră, cronica școlară, clasificațiunile 
școlare, — tdte ținute în esemplară cu
rățenia și lucrate cu multă acurateță, 
ceea ce ar pute servi de modelă flăcărui 
învățătoră.

D-lă comisară în terminii cei mai 
călduroșl esprima mulțămită bravului 
nostru învățătoră G-eorgiu B. Reitescu 
pentru zelulă și activitatea sa, er popo
rului presentă îi vorbi despre folosulă 
șcdlei, relafiunile între casă, șcdlă și 
între învățătoră, aplicândă mai multe 
esemple din istoria trecutului nostru și 
din vieța praotică.

După acestea părintele administra
toră parochială Pavelă Ciocană de ase
menea printr’o frumosă vorbire mulțămi 
zelosului învățătoră și d-lui comisară și 
sfătui pe fiii săi sufletescl, să se îngriji- 
jescă a-șl edifica o șcdlă propriă, căci 
acum localulă șcdlei e numai închiriată; 
le arătă dmeniloră, că averea cea mai 
soumpă, ce pdte da părintele copilului 
său, este învățătura; acesta este o co- 
moră, pe carea hoții nu o fură, vermii 
nu o rodă, foculă nu o arde.

Serbarea se încheia prin ună cân- 

tecă de despărțire, intonată din partea 
eleviloră.

De altmintrelea d-lă Reitescu, de 
când funcționeză la noi ca învățătoră, 
tot-deuna a dată probe de ună progresă 
îmbucurătoră, așa că noi emulămă as
tăzi cu celelalte comune vecine. Când 
d-sa a venită în acestă comună, abia 
vre-o 6 locuitori sciau ceva carte; as
tăzi însă tdtă tinerimea scie scrie, ceti 
și caloula. Câți feciori devină asentațl 
din aceste comune, toți ajungă, amăsu- 
surată istețimei și purtărei loră, șărgl 
(suboficerl) și încă în timpulă celă mai 
scurtă. Din astă causă locuitorii acestei 
comune au și căpătată mare iubire față 
cu șcdlă. Omeni de etate mijlocia în 
serile cele lungi de ernă, ceră să li-se 
propună privată, scrisulă, cetitulă și so- 
cotitulă; zelosulă învățătoră, pe lângă 
o mică remunerațiune, le și împlinesce 
ou plăcere acestă dorință a loră.

Acestea le-amă amintită în cinstea 
vrednicului nostru învățătoră și ca o 
dovadă despre oeea ce pote face în- 
vățătorulă în adevără devotată chiă- 
mării sale.

Unu recunoscătorii.

Cuvesci, (Bănată) 4 (16) Iulie 1891.
In 28 Maiu v. c. s’a ținută la șcdlă 

ndstră din Cuvesel esamenulă cu pruncii 
de 6—12 ani, la care au fostă presențl 
34 de băețl și 7 fetițe.

De față au fostă la esamenă d-nii: 
Voicu Hamsea, protopopă ală tractului 
Lipova, ca inspectoră școlară; Iosifă 
Iorgoviclu preotă în locă și mai mulțl 
dintre membrii comitetului și epitropii 
parochiall.

Șcdlă a fostă decorată frumosă cu 
flori și frunfle verdl; pe masa școlii am 
vădută buchete de flori, caietele șco- 
lariloră, programa esamenului, clasifica- 
țiunea, ba chiar și din industria de casă 
am văzută în miniatură greble, juguri, 
leuci făcute de școlari,

Esamenulă s’a începută la 7 dre a. 
m. cu ună imnă religiosă și „împărate 
cerescă", și a durată pănă la 12 ore 
din cji în următorulă modă :

După-ce D lă protopopă deschise 
esamenulă printr’o vorbire acomodată, 
s’a purcesă la esaminarea din religiune, 
din care copii au dată răspunsuri fdrte 
bune, arătândă între altele șiînsămnăta- 
tea fiă-cărei sărbători de peste ană. După 
religiune școlarii au cântată ună imnă 
religiosă și apoi s’a esaminată din gra
matică, cetire, socdtă, geografiă, consti
tuția, istoria naturală, fisicăși eoonomiă, 
dovedindă în tote progresă îmbuou- 
rătoră.

După fiă-care obiectă de învăță- 
mentă a urmată câte-o cântare, ori de- 
clamațiuDe din partea școlariloră.

Se puse apoi la masa de scrisă și 
scrise ună rendă pe o fdiă de hârtiă, 
pe care o dede băiatului.

„Complimentele mele mamei D-tale!" 
țlicendă acestea îlă concedia pe co

pilă, care îi esprima atâtă mulțămirea 
sa câtă și a mamei sale. încă în 4^ua 
aceea primi Bonaparte dela domna de 
Beauharnais o epistolă, în care îi mul- 
țămesce pentru încuviințarea rugămintei 
lui Eugen ou cuvinte amabile și în 
care totdeodată îlă învită ca să cerce
teze seratele ei.

Bonaparte bucuroră petrecea la se
ratele ddmnei de Beauharnais. Mai îna
inte de a avea elă comanda peste Paris 
numai acea dorință o avea, ca să gă- 
sdscă în societate ună protectoră; acum 
voia să satisfacă deșertăciunei sale, de a 
fi ună omă căutată. Căci deja după 10 
cjile, de când se făcuse generală de di- 
visiune, îlă ridica comitetulă la rangulă 
de generală supremă ală trupeloră din 
tdtă Francia. Intr’ună modă strălucită 
se ridicase din miseriă și desperare steua 
sa, a cărei petră hotarnică fu întâi mă- 
oelulă dela St. Roche și pe a doua, și 
mai mândră, spera elă cu încredere că o 
va pută pune.

La ddmna de Beauharnais era pri
mită în modulă celă mai amicală. Tot- 
deuna era și Barras aoolo și-i arăta sen- 
timentulă său de amicițiă. Acesta era 
încă forte prețuită pentru Bonaparte; 
căci Barras era unuia dintre cei cinol 
directori ai Franciei, și acela, care în
semna mai multă.

De ună astfelă de protectoră nu se 
putea lipsi ambițiosulă generală, care 
umbla după gloriă militară. Republioa 
ridică în decursulă unei nopți ună ge
nerală și totă atâtă de iute îlă răsturnă 
în sărăciă și nimicniciă, după cum a 
esperiată Bonaparte însăși.

Barras iubia pe Iosefina de Beauhar
nais, acesta era luoru lămurită genera
lului și ’i ațîța gelosia. Der câte femei 
nu iubia Barras, care avea obiceiuri 
rele, și ce puțină îlă interesa, decă Io
sefina se va mărita după dorința inimei 
ei! Și la acesta se gândia generalulă din 
ce în ce mai seriosă, că aodstă femeiă 
ar putea să fiă a lui. In totă timpulă 
iernei i-lă preocupa campania, pe care 
nu o conducea numai după sentimentele 
inimei sale, oi și cu calcululă unui stra- 
tegă. Frumseția creolică a Iosefinei i-lă 
ațîța, ddr mai multă posițiunea ei în so
cietate și vechia ei origine de nobilă 

franoesă.
Era o damă de salonă sărbătorită, 

și fiind-că îșl răcăpătase bunurile ei se- 
cuestrate în timpulă regimului terroris- 
tică, preoum și ale soțului ei ghilotinată, 
era și o văduvă bogată. Posedându-o pe 
ea, câsciga tînărulă generală o prețiosă 
neatârnare și-lă aducea în legături cu 
familii nobile.

Pețirea sa în taină îi fu cunoscută 
atâtă Iosefinei câtă și lui Barras, și a- 
cesta nu era de locă supărată de acesta. 
Din contră. Elă doria căsătoria acesta, 
nu numai ca să vadă pe tînăra văduvă 
într’o căsătoriă demnă de posițiunea ei, 
ci chiar și pentru aceea, ca să-i facă po
sibilă lui Bonaparte posițiunea socială 
dorită de acesta. Ii plăcea, să avanseze 
pe generalulă, pentru ca aoesta să-i fiă 
îndatorată cu recunoscință și ca să-i stea 
la disposițiune în oasurl oritioe ca ins
trumentă devotată, ca în 13 Vende- 
miaire.

Când părăsi într’o seră împreună 
cu Bonaparte casa ddmnei de Beauhar
nais, (lis© elă: „M’ași bucura, generale, 
când ai fi D-ta stăpânulă casei acesteia. 
De sigură, oă iubescl pe frumdsa femeiă. 
Pentru ce nu o iai în căsătoriă?"

Bonaparte privi uimită pe directo- 

rulă Barras. „E întrebarea, că dre ea ar 
primi mâna mea?"

„Cu greu se va opune."
„Așa credă? Acesta de sigură că 

m’ar încuragia, ca să-i facă o propu
nere".

„Indrăsnesce. Posițiunea d-tale îți 
permite acesta".

„In timpulă de față, fără îndodlă. 
Der, D-ta scii, oetățene directoră, că 
eu dorescă ună comandamentă în câmpă. 
N’așI dori să rămână aiol în Parisă".

„Se pote oferi o bună ooasiune ca 
să țină oontă de dorințele D-tale. Lu
crurile din Italia nu mai potă merge 
astfeliu. Trebue să se întâmple ceva, 
pentru ca să trezescă din somnă armata 
ndstră de acolo. Ministrulă de răsboiu, 
Carnot, îți este binevoitoră. Voiu vorbi 
cu elă, speră, că’țl voiu pute procura co
manda supremă peste armata din Lom
bardia, decă voescl".

„O, cu bucuriă!" striga generalulă 
cu vioiciune. „In adevără mă |ocupă în 
gândurile mele necontenită cu planulă 
de oompunere în contra Piemontului și 
a Austriei".

„De minune, generale. Aici ai locă 
ca să-ți câștigi gloria, pe care o do- 
rescl".
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In decursulă pausei top copiii au 
eșită afară în curtea școlii, producân- 
du-se din gimnastică atâta cu aparate, 
câta și fără aparate.

La fine d-lă protopopă, împreună 
cu noi, aflându-se deplina mulțumită cu 
succesulă esamenului, lăudă zelulă vred
nicului nostru învățătorii G e o r g i u 
Tomi, a cărui țintă este binele și în
florirea neamului românescă. Urmă o 
scurtă mulțămită din partea învățăto
rului și cu acesta esamenula se ter
mină.

Ar fi de dorită însă, ca conducă
torii și fruntașii comunei să se îngrijescă 
mai multă de sârtea învățătorului și în 
specială de edificiulă șcâlei, care ar tre
bui să stee în conformitate cu progresulă 
și reoerințele culturali ale comunei năstre.

Vasiliu Iorgoviciu, 
silv. reg.

Ixisciințare.
Brașovă, 19 Iulie s. v. 1891.

Reuniunea femeilortl române din Bra- 
șovii a înființată, după cum se scie, ună 
Jnternatu cu scopă de a instrui fetițe 
din olasa de mijlooă a societății româ- 
nesci în menagiulă casei, precum și în 
diferite luorurl de mână, ce cadă în 
sfera unei bune econdme.

Reuniunea întreține și subvenționeză 
acestă internată cu o sumă considerabilă 
numai ca să potă primi fetițe cu o taxă 
câtă se pote de scăzută.

In acestă internată se învață:
a) A pregăti totă feliulă de mân- 

, cărl ;
b) A spăla și a călca totă feliulă de 

albituri;
c) A croi și a cose cu mașina totă 

felulă de albituri și vestminte;
d) A cultiva legumi și
e) Reguli higienice.
Pentru completarea cunoscințeloră 

câștigate în școlă, s’a introdusă și ună 
cursă din religiă, limba română, ma
ghiară, germână și din aritmetică.

In acestă Internată se primescă fetițe 
române, cari voră fi absolvată celă pu
țină trei clase primare și voră fi împli
nită celă puțină doi-spre-dece ani.

Tacsa pentru întreținere și instruc
țiune este 12 fi. pe lună, plătită antici- 
pativă.

Fetițe orfane și sărace potă fi pri
mite gratuită în Internată.

Fetițe din Brașovă, cari ară voi 
să petrecă în Internată numai peste cli, 
plătescă pentru totă instrucțiunea și 
pentru prândă și ojină 8 fi. pe lună.

Deorece numărulă eleveloră, ce se 
potă primi în acestă Internată este res- 
trînsă, de aceea se învită părinții și tu

torii a se insinua la subscrisa președintă 
celii mai târziu până în 30 Augustu 
st. vechiu.

Primirea eleveloră în Internată se 
va face dela 25 Augustă st. v. încolo.

La primire are să aducă fiă-care 
elevă albiturile și vestmintele necesare, 
precum și așternutulă de pată.

Informațiunl mai de aprope se potă 
lua dela subsrișii.
Agnes Dușoiu Lazai’u Nastasi

președintă. actuară.

Literatură.
In editura librăriei N. I. Ciurcu din 

Brașovă a eșită de sub țipară : „100 
doine și strigături, culese din gura sol- 
dațiloră români din Țera-Ardelului, de 
Ștefanii Munte anii, sub-oficeră c. și r.“ 
Formată mică (de busunară) cu 96 pag. 
Prețuia unui esemplară 12 cr.; 10 esem- 
plare de-odată procurate 80 or.

CARACTERULUI) 
însușirile oaraoterulVLi 

2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

Cicero 4i°e în Tusculane: Spi- 
ritulu este împărțită în doue părți; 
una este pofta, ce’lă împinge pe 
omă încdce și încolo, cealaltă este 
mintea, care’lu învață ce se facă 
și de ce se se ferescă. Și pofta 
trebue se asculte de minte, căci 
numai așa omulu se pote stăpâni 
pe sine.

Și într’altă locă 4ice Cicero 
destulă de lrumosu : în toți Omenii 
este ceva josnică, este slăbiciune; 
decă n’ar mai fi și altceva, omulu 
ar fi cea mai pecătbsă ființă. Der 
etă, regina și dbmna peste totă: 
mintea, care răzimata pe sine în
săși și mergendu încetă înainte, de
vine virtute deplină. Ca ea se dom- 
nescă asupra acelei păcătoșii, este 
problema și ținta omului. Me 
întrebi cum? — Așa cum porun- 
cesce stăpânulu slugei sale, impe- 
ratorele ostașului, tatălă fiiului.

Herbert Spencer cji°e : In stă
pânirea de sine consistă desăvâr
șirea omului. A nu ceda flăcărui 
îmboldu spre drepta ori spre 
stânga, ci a merge în pași me- 
surațl înainte cu liniștită chibsuința, 
care aude fiăcare voce: acesta este 
ținta educațiunei.

Celă dinteiu și celă mai bună 
dascălu pentru disciplina morală, 
este familia; după aceea vine șcbla, 
în fine lumea, șcâla vieței. Una 
pregătesce cărarea pentru cealaltă; 

ceea ce devine omulu înse, se 
vede mai cu semă încă din tine- 
reța sa. Decă nu s’a bucurată 
nici de crescere casnică nici de 
altă crescere, decă a crescută fără 
nici o conducere ca pomulă din 
pădure — vai de elă și vai de 
societatea din care face parte!

Cea mai bună familiă este 
aceea în care domnesce cea mai 
strînsă disciplină și în care tutuși 
acestă disciplină se sîmte mai pu
țină, așa că copiii se supună ei pe 
nesimțite și tinerele suflete iau 
forma și direcțiunea, ce le este 
destinată.

însemnătatea disciplinei strînse 
casnice resultă din remarcabilulă 
faptă, că cei mai mulți locuitori 
ai caseloră de nebuni suntă totă 
copii de aceia, cari au fostă sin
guri la părinți, cari prin urmare 
au cea mai mare libertate și suntă 
cei mai îndărătnici, pe când copiii 
din iamilii numerose, cari crescă 
în mai strînsă disciplină, nebunescă 
cu multă mai rară.

Deși moralitatea atârnă în 
parte de talentele și însușirile moș
tenite, precum și dela crescători 
și modele, totuși esistă o putere, 
care precumpănesce tbte influin- 
țele acestea: stăpânirea de sine 
deșteptă și energiă. Ună harnică 
învățătoră a cjfisu, că înclinările și 
obiceiurile se potă învăța tocmai 
așa, ca și latinesca și grecesca, 
pe când pentru binele omului ele 
suntă neasămănată mai importante, 
ca acelea.

Dr. Johnson, deși era înclinată 
din tinerețe la melancoliă, 4ise> 
că totă ființa unui bărbată, chiar 
și dispo'siția lui bună, ori rea, 
atârnă în cea mai mare parte 
dela voința sa. Noi ne putemă 
deda la răbdare și mulțămîre, seu 
ne putemă deda a fi nerăbdători 
și a totă murmura; ne putemă 
deda a esagera mici neajunsuri 
și a desprețui mari binecuvântări. 
Putemă să ajungemă a fi chiară 
jertfa unoră mici conturbărî, decă 
le dămă putere asupra nbstră; și 
din contră, putemă să resistămă 
celoră mai grele loviri, decă în- 
cunjurămă acesta.

Astfeliu ne putemă cresce pen
tru fericire, seu pentru nefericire, 
pentru o vieță plină de speranță, 
de bucuriă, seu pentru o vieță 
desperată; și putemă să întărimă 
vorba lui Johnson, cumcă darulă 
de a privi tote din partea cea mai 
bună, este totă așa de prețiosă, 

ca ună salară anuală de 20,000 
de mărci.

Bentham : decă voința are 
putere asupra gânduriloră, atunci 
lăsați în orl-ce casă ca, aceste gân
duri să se îndrepteze asupra feri- 
cirei omului. Căutațî pretutindeni 
partea lujninată, cea mai luminată 
a lucruriloră și priviți mereu spre 
ea... O bună parte a vieței năstre 
suntemă siliți a-o petrece neo
cupați. Decă 4iua așteptămă pe 
cine-va seu decă nbptea nu pu
temă dormi, ne recomandă chiar 
considerația, ce trebue să o avemă 
pentru fericirea ndstră, ca să ne 
ocupămă cu gânduri plăcute. De 
vomă umbla, ori de vomă ședea 
acasă: spiritulă nu pote rămânea 
neocupată; elă are gânduri fia 
aceste folositdre, fiă nefolositore, 
ori chiar stricăciose pentru feri
cirea nbstră. Dați-le direcțiunea a- 
devărată, atunci obiceiulă, de a 
ave gânduri fericite, se va înrădă
cina și elă ca tote celelalte.

Numai câtă, făcândă acesta, 
omulă trebue să înțelegă bine ferici
rea și să nu se dea unoră gân
duri deșerte și voluptdse cari ne 
smulgă din brațele activității, la 
care suntemă datori.

Crescerea strictă a Spartani- 
loră este cunoscută. Prin acesta 
Lycurg a voită să crescă popo- 
rulă la ascultare față cu principii, 
pe principă la ascultare față cu 
legile. Der și Perșii puneau, pe 
lângă adeverătate și dreptate, 
cea mai mare greutate pe stăpâ
nirea de sine. De aceea copiii nu 
se cresceau în case, ci în șcăle 
publice, unde trebuiau să vină di- 
mineța cu o bucată de pâne și cu 
ceva năsturel pentru tâtă 4iua, Pre' 
cum și cuunăpaharădebeută. Mul
tilaterală era esercițiulă corporală, 
strictă era disciplina, prin care e- 
rau crescuți la ascultare, conduși 
de esemplulă celoră în vârstă și 
chiară și ală bătrâniloră. După 
ce eșiau din acestă șcâlătrebuiau 
să locuescă 4ece ani 4*  ȘÎ nopte 
pe ună șesă liberă, spre a păzi 
cetatea și a se esercita în stăpâ
nirea de sine. Căci Perșii credeau, 
că ună june trebue crescută cu 
atâtă mai strictă și mai cu îngri
jire, cu câtă e mai desfrînată. Nu 
li era ertată nici măcară să se 
abată din drumă, decâtă numai 
când vânau; jumătate din juni pe
treceau la vânătore pe rege, er 
după vânătbre se delectau erășl cu 
pâne și năsturelă.*) După. Smiles-Rudow. A se vede Nr. 
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— „Der domna de Beauharnais?u 
(fise tenărulă generală, „decă nu suntă 
aici —“

Se despărțiră, Barras ou o strângere 
de mână și esprimândă cea mai bună spe
ranță, Bonaparte cu capulă înfierbântată 
de gânduri. La Italia, ună comandantO, 
ună biruitoră, ună erou sărbătorită ală 
Franoiei! Elă se desfăta încă de aoum în 
speranța acesta.

Câteva cjil® m&i târziu directoriulă 
îi trimise decretulă de numire ca co- 
mandantă supremă ală armatei din 
Italia.

„Da ar fi ună dară de nuntă!“ scria 
Barras amicală favoritului său.

Și pentru ca să adeverescă acesta, 
se declara Bonaparte într’o epistolă scrisă 
cu fooă frumdsei creole și-i ceru mâna.

Iosefina șovăia, mai înainte de a 
fi pronunțată hotărîrea. Femea multă 
sărbătorită, pețită de mulți, îșl esaminâ 
mai întâiu inima ei setosă după amoră. 
Tânărulă, pentru ea încă vrea tenărulă, 
corsicană încă ’i stârnia mai multă ne
liniște, decâtă plăoere, când îi arăta o- 
magiele sale înfocate, der lipsite de ori 
ce formalitate. Privirea și țînta sau, vor- 
.bele și gesturile ce le făcea elă, înflu- 

ința cu o spaima tainică asupra ființei 
fragede, fără grije și veselă. încrederea 
sa mândră în sine făcu ce e dreptă in- 
presiune asupra ei; der femeia deja es- 
pertă întreba, că Ore acesta e o garan- 
țiă pentru ună viitoră fericită lângă dân- 
sulă, că ore temperamentu său porunci- 
toră nu va fi pote causa unei căsătorii 
fără linisce ?

Nici unulă, pe care-lă consulta în 
afacerea acesta a inimei ei, nu-i delă- 
turâ îndoiâla: .afară de Barras nu era 
nici unulă, care să o fi sfătuită la că
sătoria acesta. Notarulă ei, cu care vor
bi sinceră în privința regulării averii ei 
pentru contractulă de căsătoriă, de sfatulă 
ca să nu se căsătoresoă cu ună oficeră, care 
n’are altoeva decâtă sabia sa, pe lângă 
aceea are sarcina de a îngriji de ma
ma sa și de mai mulți frați. Totă 
asemenea aoestă sfătuitoră nu ținea 
de lucru potrivită căsătoria acesta, 
cu ună bărbată așa de tînără, în intere- 
sulă celoră doi copii ai Iosefinei.

însuși acești copii, cari observară, 
că despre ce e vorba, nu trăgănară, să 
începă ună răsboiu formală și se înbar- 
bătau unulă pe altulă și acesta cu atât 
mai multă, cu câtă mai puțină tăi
nuia mama ei, că ea doresce să se căsă- 

torescă cu generalulă Bonaparte.
„Acesta e o căsătoriă nepotrivită!" 

cficea Eugen cătră mama sa năcăjită.
„Te înșeli", răspunse ea, „familia 

Bonaparte, e de origine nobilă ita
liană".

„Corsicani! “ dise Eugen cu dis' 
preță. „Tatălă meu a fostă ună conte".

„Să nu mai (ficl a?a ceva", ’lă 
mustra mama sa.

„O de nu m’așă fi dusă atunci la 
elă. Prin sabia tatălui meu amă făcută 
să vină în casa nostră !“

„Atunci ’i erai recunoscătoră pentru 
aoeea, că țl-a încuviințată amicală ru
gămintea."

„Acum, mamă, nu mai suntă, în a- 
devără că nu mai suntă. Urăscă pe a- 
cestă omă, care are înfățișarea unui săl
batică".

„Și eu", oonglăsui cu curagiu sora 
de treisprecjeoe ani, Hortensia.

„Pentru-ce, copii?"
„îmi pare și prea tânără ca să’ml 

fiă tată", (fise frumosa fată. „Nu ne 
trebue ună nou tată."

„Și tocmai pe acela, nu!" esolamâ 
Eugen „de acela ne tememă; aoela e 
omă rău".

„Nebunaticiloră!“ esclamâ Iosefina 
cu fruntea înorată. „Elă e soldată, ună 

omă aspru ală taberei. Ddcă i-lă veți 
cunosce mai bine, îlă veți judeca mai 
dreptă. Elă îșl are părțile sale bune, și 
pote fi chiar și fdrte amicabilă".

„Ună omă aspru ală taberei, haha !" 
(fise Eugen din nou. „Unde a purtată 
răsboie? O oanonadă la Toulon și una 
în Parisă ! Pentru aceea a fostă făcută 
general un oficerașa de tânăr și strein! Dâcă 
ar fi fostă ună oficeră bătrână și espertă 
în răsboie! Acum e totă atâtă câtă a 
fostă tatălă meu Beauharnais, fiindă mai 
bătrână ou câți-va ani și numai după 
fapte răsboinice și binemeritate în Ame
rica nordică și sub Oustine. Generală 
Bonaparte, generală superioră, coman- 
dantulă supremă ală unei armate și până 
acum n’a comandată nici o divisiune în 
câmpă. Nu, mamă, nu te căsători după 
acela, din dragoste față de copii tăi, 
pentru amintirea soțului tău, stimatului 
nostru tată căcjută victimă."

Eugen în cea mai mare iritare smânoi 
sabia, ce atârna pe părete sub o coronă 
de lauri, și o scose repede din tecă și-’șl 
luâ o posițiune care i-lă arăta pe tînă- 
rulă voinică de 15 ani, ai cărui ochi 
scânteiau, într’o așa lumină, înoâtă mama 
sa îlă privia cu o admirare plina de 
uimire.
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POVEȚE.
1

Ce trebue se facemu, ca se avemu o apă 
debeutu curată și sănetosă? Când apa 
este tulbure, decă o lăsăm ti se 
stea cât va timpu în odihnă, ea 
se curăță, căci materiile pămen- 
tdse cadă la fundă. Pentru ca se 
o curățim Q de aceste materii și 
mai iute, este bine se aruncămu 
în ea puțină petră acră (alaunu) 
pisată, cam câtu ai lua cu doue 
degete la o oca de apă, apoi se 
o batemă bine și să o lăsămti se 
se odihnescă. Prin acestu mijlocii 
tote acele materii cadu la fundu 
și apa se limpecțeace. Acesta mij- 
locu este lesniciosu și eftinu, și 
prin urmare nu vomu mai po
meni alte mijloce mai costisitbre 
și cari nu potu fi la îndemâna 
flăcăruia. Celu mai puternicii și 
mai lesniciosu mijlocii de-a ave o 
apă sănetosă, lipsită de ori-ce mi
crobi, mai alesu în vreme de mo
limă, este ca se o fierbemO, lă- 
sând’o pe urmă să se răcorescă, 
după care o putemu bea fără nici 
o temă, căci prin fierbere orice se- 
mența de b61ă piere. Acestă mă
sură este cea mai bună de luatu 
și cu putință pentru ori-ce căsniciă, 
în timpurile când bântue lingorea 
ori holera. Nu trebue înse se ui- 
tămu, că după ce amâ fiertu apa 
este bine, ca pănă ce se răcesce 
și chiar câtva timpu după aceea, 
se o batemfi cu ceva, cum se bate 
laptele în putină, pentru ca se o 
aerisimă, făcend’o asttelu se fiă 
ușoră la beuth. („Foia satinului*}.

Proverbe și [Hm ttaiiescl.
Proverbe.

Cui îi dragă preutesa se face 
și crâsnicfi.

Cu mâncări și beuturi îți faci 
și pe draculh prietină.

Elfi își grijesce muierea, ca 
cuculii oulu.

Iși cumpără cală ca să nu 
mergă pe josă.

O economiă fără muiere, e o 
ceteră fără cărde.

Limba nebunului e o mbră 
fără grăunțe.

Nevastă bătrână și bărbații 
tinerii : — capii pleșugîi și pieptene.

Unu bărbații fără barbă e o 
mâncare nesărată.

Pe cine vre Dumnezeu să bată, 
îi dă trei muieri în nouă ani.

Iubirea fără bani e o vacă 
sterpă.

Muierea nebătută, ca carnea 
nefriptă.

O muiere fără bărbații e o 
vacă fără cbrne.

Când are dracultt durere de 
măsele, face pe unii bătrânii să 
se îndrăgostescă.

Struțulu din pălăriă încă nu 
face capulii cu minte.

Ca fată — roșă, ca nevastă — 
ghimpe.

Bărbații spânii — muierea cu 
barbă.

T6te drumurile ducu spre grbpă.

Banulu e copita și cornele bo
gatului.

Draculu când n’are de lucru, 
încaeră două femei.

Glasulii măgarului numai mă- 
garii-lfi pricepîL

Banulii e unsărea vieții.

Și fără dinți cânele-i totu câne.

O femeiă 6rbă e vrednică multă, 
der una mută e vrednică și mai 
multă.

In nenorocire omulu e mută, 
în fericire e prostu.

Ghicituri.
Cunoscu unii arbore minunată
Sub bolta ceriului aninatu
Cu rădăcinele în susu
Cu verfulu lui dreptu în josfi

•(țaiĂBiqs Bț ■gțBțqS 9P UInl°IS)
*

Cunosc! pădurea pe care o tă- 
iămtî în totă Dumineca, și preste 
săptămână eră cresce ?

•(BqJBg)
*

Care caru, când pornesce
T6tă lumea o trecț'esce ?

(noo-iojjj ețjj inj qjujbq)
*

In apă nu se înecă,
In focu nu se arde,
Nu cunosce nici frigulu, nici căl
dura.

•(BjqaiQ)*
O căsuță fără ușă,
Plină de unu bunu gustoșii.

•(OPO)
Ilu vecți, der nu-lu poți prinde.

•(țqnuin^)*
Viu îsu negru, mortu îsu roșu.

(•țipiOBțj)*
Se spală cjiua și ndptea și totu. e 
negră ca ndptea.

•(niout ‘Bțțj'gj*
Pasce prin câmpii și-și pierde coda 
’n ierbă.

•(țqe ui b^b no țjjnoy)*
Arde, der nu aprinde, e roșu, der 
n’are pară.

•(BOjBchd — ‘pptepiy)*
Este o mamă cu haine de lemnfi 
și cu șinore de teru, laptele îi a- 
duce multă stricăciune?

•(Beqng)
♦

Din lăuntru părăsă, din afară pă- 
rosă, păroșii e celu ce întră în ea?

■(Bjnio^o)*
Este o vacă negră, nu mănâncă, 
nu bea, der pe toți ne hrănesce?

•(Bințuouigj)
*

Viu e roșu, mortu e negru?
•(ejounqj^Q)*

Pănă nu mă nasce îmi pierdG 
mama?

•(țqnono)

MULTE ȘI DE TOATE.
Congresulu celoră grași.

In Reichenbach s’a ținută o adu
nare a omeniloră grași din Silezia. La 
acostă adunare sărbătorâscă nu au pu
tută lua parte decâtă numai acei indi
vid!, cari tragă la cumpănă celă puțină 
100 de chilo. Indivicfii mai ușori de 100 
chilograme n’au avută locă. La acestă 
adunare s’a vorbită multă asupra între- 
bărei, că avândă în vedere timpulă sar- 
bedă în care trăimă, nu ar fi ore lucru 

cu sfată, ca să se primescă ca membri 
ai societăței loră și indivizi de aceia, 
cari cumpănescă și mai puțină cevași 
de 100 de chilograme.

După-ce însă și așa adunarea a fost 
peste așteptare bine cercetată, s’a hotă- 
rîtă, ca din acâstă greutate prescrisă să 
nu se cedeze nici măcară ună gramă-

Cu ocasiunea acestei adunări s’a 
dată și premii ,,esemplareloră“ mai es- 
traordinare. Astfelă ună ,,esemplară“ 
dintre cele mai respectabile, care trăgea 
la cumpănă 143 de chilograme, a căpă
tată ca premiu ună porcă grasă. O altă 
celebritate, de 137 de chilograme a fostă 
încununată cu ună cârnață lungă. Intre 
ceilalți premiațl s’au împărțită: gâscl 
grase, curci, rațe, șunci și cârnațl.

Intrâga societate, după oe s’a ter
minată congresulă, a voită să se foto
graf eze, der fotografulă din Reichenbach, 
a declarată, că pentru o grupă așa de 
compactă și voluminbsă nu are ună a- 
parată aplicabilă și chiar decă ar voi 
să se fotografeze singuratiol, e silită 
se ceră ună preță duplu, fiindcă 
pentru ei trebuescă portrete mai mari. 
Astfelă s’a hotărîtă, ca numai cei pre
miațl să se fotografeze, ale căroră por
trete se voră păstra în archivulă socie
tății.

Sciii comerciale.
B.-Pesta, 25 Iulie. In săptămâna tre

cuta timpulă a fostă mai multă ploiosă 
ceea-ce a împedecată seoerișulă. Din Ru
sia vină soiri reale, cu tâte acestea acolo 
se speră, că esportulă de grâu va fi în
semnată.

Cereale. Pe piețele de dinafară ten- 
danța a devenită mai fermă.

In piața de aici, grânele s’au ur- 
oată rapidă, mai târtjiu însă eră au scă
zută. In grâu a fostă o mișoare de 
90,000 m. metr, săcară de 4000 m. metr, 
ovăsă cam 6000 m. metr.

Victualie. Oele căutare slabă, s’au 
vândută 51, 52 la 1 fi., lada de 1440 cu
27.50, de Transilvania cu 26, 26,50' 
florini.

Galițe. Noteză: gâsce grase 4.50, 5 
fl., celelalte 2.20, 2.60 fl., găini 75 cr. 
pănă 1.20 fl. rațe 1.20 fl., 1.40, curci
3.50, 4.50 fl. — părechea.— Untulii6Q — 65 
fl., de mâsă 80—90fl. pr. 100 chil.

Pei s’au vândută săptămâna trecută 
numai de mielă anume de mielă 6000 
de Baclca cu 90—110 fl., de Sârbia 
8000 cu 113 fi., de Bulgaria 20,000 cu 
110—115, tote pr. 100 bucăți cu 2O°/0.

„Cu sabia acesta, mamă !“ esclamâ 
Eugen măniosă, „pote s’ar fi luptată ge- 
neralulă Beauharnais în contra aventu
rierului Bonaparte în cjiua de 13 Ven- 
demiaire! Căci erau regaliștl aceia, cari 
mergeau în contra conventului, și Bo
naparte, că iacobini i-a culcată la pă- 
mântă. Tatălă meu n’ar fi făcută însă 
nici-odată causă comună cu iacobini. 
Iți spună, mamă, că mai bine ar fi ridi
cată acestă sabiă în contra acestui ge
nerală de glânțe. Și în adevără și eu 
ași fi făcută acesta, decă ași fi avută 
norocirea. Ași fi făcută ca tatălă meu. 
„Bâ“, striga elă însuflețită și ridică sabia, 
„ași fi plecată cu regalisti în 13 Ven- 
dimaire, m’așl fi luptată cu sabia acâsta 
pentru causa loră, și decă totuși te că- 
sătorescl cu generalulă iacobină, atunci 
eu însumi îi voiu spune, ceea ce ai 
audită tu acum dela mine!“

Iosefina încremenise vădândă isbuo- 
nirea acesta vehementă a fiului ei. Hor
tensia i lă îmbrățișa plină de însuflețire. 
„Eugenă ! Eugenă!“ 4‘se ea tremurândă. 
„Acestă omă să nu fiă tatălă nostru!“

După acestă scenă urma o convor
bire agitată, între Iosefina și Bonaparte, 
care fu chiămată în odaia ei. Ea i îm
părtăși temerile ei în contra acestei pro
puneri, der elă sciu să o învingă. îna
intea tăriei voinței sale, se plecă slăbi
ciunea ei. Pe când sta în cumpănă și 
vrea să resiste, ea se aprinse de ade

vărata pasiune de amoră din văpaia do
rinței lui ambițidse și între temerea, ca 
nu cumva să sufere o înfrângere. Când 
se despărți de Iosefina, avea cuvântulă 
ei, ea era miresa lui, care se declara că 
e gata să împartă vieța cu dânsulă, mai 
multă orbita de foculă scânteiătoră ală 
geniului său decâtă din iubire față de 
dânsulă.

Pe copii ei îi duse în grabă în pen
sionate la St. Germain: Hortensia avea 
încă lipsă de o crescere regulată într’ună 
pensionă, er Eugen, așa credea ea, că 
trebuia încă să-și completeze eduoațiu- 
nea sa.

„Domnișorule!“ îi dise glumindă ca 
o mamă, când elă protesta supărată în 
oontra pensionateloră. „Phrtarea ta din 
urmă mi-s’a părută prea amenințătore. 
E mai bine pentru noi toți, decă ună 
rîu așa de sălbatică, să-și ia cursulă său 
liniștită. Ascultă pe mamă-ta, care te 
iubesce !“

Apoi la 9 Martie, se întâmpla că
sătoria oivilă a Iosefinei cu Napoleonă 
Bonaparte. Din vanitate, ea (fis® că e 
cu ună ană mai tînără, er elă cu ună 
ană mai bătrână. In casa ei mioă în 
calea Chautereine, numită mai târdiu 
calea victoriei, îșl luă elă ca bărbată 
tînără locuința. Numai pe două <j^e> 
căci după aceea avea să mergă la armată 
în Italia, unde îlă mâna cu putere do- 
rulă său.

Elă se desfăta încă de pe acum ou 
victoriile ce avea să le câștige, pe hartă, 
făcea elă bătăliile sale și de câte ori se 
închise în aceste două dile singurile 
„dile de miere“ ale căsătoriei sale în 
camera sa pentru ca să se adâncescă în 
planurile militare! Fericită în acâstă des
fătare, o ameția pe tînără sa soțiă cu 
însuflețirea pentru speranțele sale. O 
ținea necontenită în brațele Bale și dicea 
fericită oătră ea, că ambițiunea cea mai 
frumdsă a sa, este ca să audă din gura 
ei o esclamațiune de admirațiune.

„Icona ta, Iosefino, totdeuna va fi 
înaintea ochiloră mei, atâtă în tabără 
câtă și în luptă. Ah, departe de tine, 
adorată amică, îmi va lipsi de multe-orl 
puterea, ca să suferă despărțirea de tine. 
Tu vei fi necontenită obiectulă gândirei 
mele. Fantasia mea se va consuma, ca 
să-mi represinte ceea ce faci tu aici în 
timpă ce eu voiu conduce soldații mei 
la luptă. Numai atunci sunt ferioită când 
voiu sci, că nu ți-s’a întâmplată nimică. 
Decă geniulă proteotoră, care tot-deuna 
m’a păzită în pericole, ar voi să te pă- 
zescă și pe tine în totdâuna!“

Privirea sa se opri asupra săbiei ge
neralului de Beauharnais de pe părete. 
Elă se apropia repede de ea și o luâ 
în mână.

„Ei, am să-i mulțămescă ferioirea 
mea, prin ea te-am cucerită pe tine, să 
ne fiă de aici înainte în casa nostră 

simbolulă unui geniu proteotoră! Ce 
ciudată se întâlnescă adeseori destinele 
âmeniloră, se schimbă, așa (fi30-?1 cătră 
mine, soumpă Iosefino, când pentru în- 
tâiașl dată am văcjută fața ta și am au
dită vocea ta. Acestă sabiă — oe în
semnătate a căpătată pentru noi. Pe ea 
îți jură, scumpa și unica mea Iosefinăr 
că departe de tine, nu voiu găsi nici 
o buouriă, că deși acum trebue să mă' 
despartă de tine, va fi de aici înainte 
istoria vieței mele! u

Elă o strânse ou focă la peptulă 
său; era rămasulă său bună. Afară îlă 
aștepta deja trăsura pentru călătoria șf 
o trupă de oficerl, cari voiau să-și ia- 
rămasă bună dela elă. Cu lacrimile în 
ochi se desfărți Iosefina de elă. Elă 
o sărută încă-odată cu pasiune și apoi 
se coborî pe trepte în jusă.

Optă ani mai târcjiu, la 2 Decemvre 
1804, corsicanulă, ajunsă într’aoeea îm- 
părată ală Franciei, puse cu mâna pro
prie corona împărătescă pe capulă femeei 
sale, oare a contribuită la întemeiarea 
ferioirei sale și erășl cinci ani mai târziu 
se despărți de ea, ca prin o nouă căsă- 
toriă ou o fiică a împăratului Austriei 
să-și întăresoă posițiunea sa și să oa- 
pete ună moștenitoră pentru tronulă- 
împeriului francesă.

Corueliu Scurtu.
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Pei uscate, ou deosebire marfă ușora 
au fosta bine căutate. Noteză; boi grei, 
prima 75,80 fl., de mijlocii 68—72 fl., 
vaci grele, 72—75 fl., ușore 74, 78 fl. 

pitlingl 80—90 fl., kneip 110—120 fl. 
tdte pr. 100 chil.

Pei lucrate, căutare mai puțină.
4 O cn b- CD CO

CQ CQ OM GM GM <N GM
• • • •

b- b- t-
0 v—1 CQ ce CD

4H 45

Q > %

Vend.

u

r> 
n

«
n

Bancnote românescl 
Argintă romănescă 
Napoleon-d’orI - • 
Lire turcescl 
Imperiali - - ■
Galbinl

9 20
9.30
10.50
9.48
5,40 

JOI—

9.34
9.25
9.35

10.55
9 53
5.45

Cursulii pieței âSrașovo 
din 31 Iulie st. n. 1891.

Cump. 9.29
n
n
>1

‘ 11

Scris, tone. „Albina” 6°/0

r> n r>
Ruble rusesc! - 
Mărci germane 
Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

„ 100—
„ 125-

„ 57.90

5% „ 99.50
- „ 124—

57.40

Bursa de mărfuri dinBndapesta deia 27 iuiiu n. 1891

Sfimințe
5 -2 0

5 -

Pretulă per 
100 ohilogr.

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

10.4C
10.35
10.45
10.5C

10.55
10.50
10.65
10.55

Semințe vechi 
ori nouă soiulă

td 43 o a ♦e ® 
2 w 
"2 h 
0 â

Prețulă per
100 chilgr.

dela pană
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

8.35
6—

5’50
5.60
5.50

74.0

8.55
640

5.90
5.65
5.55
7*70

Producte div. 8 0 i u 1 u
Cursulă

dela pană

Luțernă ungur.
— francesă —~ •

roșiă
rafinată duplu

•
M

Oleu de rap. 37— 38—
Oleu de in 5.50 5.75

8 Uns. de porc dela Pesta 51.50 52.—
u dela țârăb£) no' Slănină sventată 44— 44.50
3 afumată 50.— 51—0 Său 35.50 37—00 Prune din Bosnia în buți
T—< din Serbia în saciO 
Ph Lictară slavonă nou 21— 22—

H bănățenescă
"3 Nuci din Ungaria
iT Gogoși ungurescl

Pd
Miere

serbescl 
brută 
galbină strecurată _ e_ —.—

Ceară de Rosenau 133. 134.
Spirtă brută 18.50 19—

n Drojdiuțe de spirt 20.50 21—

Bursa din BucurescT din 28 Iulie
"V aloxî. 7o se cump

Rentă română perpetuă 1875 5°/o 100.
Renta română amortisabilă . . 5% 99.7s

84.85dtto..................................•
Renta rom. (rurale convertite) 6% 101.7,
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o

idem idem .... 47,,
lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o ——
lmprumutulă Oraș. BucurescI . 57o ___

idem idem din 1884 570 94- 7«
95- 7,idem idem din 1890 6%

Impr. or. B. cu prime Loz.fr. 20
Credit fonciară rurală .... 7%

idem idem .... &7o 97.85
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7% 102.7,

101.7,idem idem . ’. . . 67o
idem idem .... 5°/o 94.10

Credit Fonc. Urban din lași. . 5%
10 fr 
V.N.

85.7,
276—Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1544.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 382.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200
Banca Rom. uit. div. fr. 15— . 500
Soc. Rom. 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............................................. 57o
Avansuri pe efecte................... 67o
vansurl pe Lingouri................... 67o

Cursnlu la bursa din Viena.
din 30 Iulie a. c. L891

Renta de aură 4°/0 104.70
Renta de hârtiă B°/o • 10180
Lmprumutulă căiloră ferate ungare •

aură...................... .... 117—
dto argintă ..... 99.40

Âmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [2-a emisiune] - - —.—

Âmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] - - —— 

Âmortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) > - 113— 

Bonuri rurale ungare - - - - - 91.80
Bonuri croato-slavone ..... 104.75

împrumutului cu premiulă ungurescă 
Losurile pentru regularea Tisei și Se*  

ghedinului
Renta de argintă austriacă -
Renta de hârtiă austriacă
Renta de aură austriacă - - 
LosurI din 1860 ....
Acțiunile bănceiaustro-ungare
Acțiunile băncei de credită ungar. • 
Acțiunile băncei de credită austr . 
Galbeni împărătesei- - - ......
Napoleon-d’orI ...... .
Mărci luO împ. germane ■ - - -
Londra 10 Livres sterlings

141—

- - 13140
- - 92.45
* - 92.45
- - 11165
- - 139.25

• - 1022—
336.75
287.50

5.57
9.871/,

57.95
117.95

Nici una preparata nu p6te s6 în- 
trecă balsamula D-rului Rosa, (Dr. Rosa’s 
Lebensbalsam) dedrece renumele sflu se 
baseză singura numai pe efeotuld esce- 
lenta în tote cașurile de bdle de stomacha 
și în ce privesoe efeotuld rămâne neîn
trecuta. Balsamului D-rului Rosa din far
macia lui B. Fraguer în^Praga se află 
în tăte farmaciile.

Proprietara:
Dr. Aurelă Mureșianu.

Redaotord responsabila interisjaeuK
Gregoriu Maiorft

Ca vendătore
se caută o fată dintr’o familiă bună 
românescă, ocupațiunea va fi du
rabilă.

Acele, carî sciu vorbi nem- 
tesce si au mai fostă vendătore, î î 7
suntu preferite.

Ofertele scrise cu mâna pro
prie suntu a se trimite la admi- 
nistrațiunea acestei foi sub cifra 
„Credinciăsă și solidă44.

641,3-3
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pe liniile orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—JPredealu Predealu—Budapesta |b.-Pesta-Aradu-TeiuS|Teiuș-Aradu-B.-Festa Copșa-mică— Sibiiu

Trenu 
accele-,

Trenu 
de 

persân. ratu

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele

rații

Trema 
de 

persân. ratu

Trenii 
accele-

Trenu 
de 

persdn.
Trenu

de
persân. ratu

Trenu 
accele-

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Tronu 
accele

rații

Trenu 
de 

p^rsân-

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea-mare^ 

Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Grhirbău 
Nădflșel
Clușiu

Apahida
Grhiriș
Cucerdea
Uiflra
Vințul de sus
Aiudti
Teiușu

Crăciuneliî
Blașiu
Mioăsasa

I
Copșa mică j 
Mediașfl 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodii
Augustiniî 
Apața 
Feldiora
Brașovu

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8—

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

li

Timiștt 
Predeala 
BucurescI

Tren de 
persâne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8.20
8.45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58
1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

BucurescI
Predealu
Timișu
Brașovu

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Feldidra 
Apața 
Augustiniî 
Homorodtî 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfl

I

Copșa mică J

Micăsasa
Blașiu
Grăciunelfl
Teiușil

8.22
8.38
8.43

9.14

12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Aiuda 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Grhirișa 
Apahida
Clușiu

Nădășela 
Ghîrbău 
Aghireșa 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezd-Telegd
Oradea mare

sus

J
I

Vlureșu-JLudosu—Bistrița"> , ,
Murăști-Ludoști . 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

12.17
12.47

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

8.50
5.16
5.57
6.58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51
1.55
7.20

Bistrița—Jtluresu-ljudosu, , ,
4.-
6.48
9.59 Murășfl-Ludoșii . .

Bistrița...................
Țagu-Budctelicd . .

Viena
Budapesta 
Szolnok

Aradu
Glogovațd 
G-yorok 
PaulișG 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
Soborșind 
Zarnti
Gfurasada
Ilia
Branicica
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotiî
Vinț. de josfl 
Alba-Iulia 
Teiușu

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

3.25 Teiușfl
933 Alba Iulia 
1.05 Vmf. de josfl 
5 24 Șil3otii 
5 46 Orăștia

Simeria (Piskî) 
^21 Deva 
p ™ Branicica 
SIHa 
y <0 Gfurasada 

* Zamfl .
8 07 Soborșină 
8 33 Berzava 
s r»Ț Conopii 
n | RadnaLipova 
g^gPaulișfl 
9.53 ^orok
q țg Glogovații

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4.55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
8.54
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20

“6D5

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1.55
7.20

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

3.— 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12.38
5.10 1.-

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibiiu—Copșa-uiică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9.05 5.55 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Cucerdea- Oșorheiu-R.-săs.

Cucerdea 2.50 8.20 2.41
Ludoș 3 34 9.11 3.27
Oșorheiu < 5.20 11.17 5.14

5.35 5.36
Regh.-săs. 7.10 7.15

Simeria (Piski) Fetroșeni' Petroșeni-Simeria (Piski.»

Simeria 6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6— 10.50 6.20
Streiu 6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
iHațegiî 7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19 7.20
Pui 8.06 12— 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegfl 8.36 1.54 8.25
Banița 9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
Petroșeni 9.45 4— 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Simeria (Piski) 
Cerna
Hunedora

Hunedora—Simeria (Piski)

Aradii--Timișoi•a | Timișoi a—Aradu
Aradfi 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40
Timișora 8.42 2.04 8.57 Arad ft 8.03 3.50 7.50

Ghirișii—Turda | Turda—Ghirișu
Ghirișu I 7.48110.351 3.40|10.20l Turda |T5o| 9.3o| 2.3ol 8 50
Turda J ............................. ’8.08 10.55 4.— 10.44 Gliirișii | 5.10| 9.50 2.50 9.10

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 815
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52

Careii-marI—Zelău II Zelău—Careii-mari

3.15
6.10

1.16
4.15
7.21

Nota t Numerii încuadrațl cu linii grose însemn^ză drele de nopte.
Careii-marI. . .
Zelău...................

5.5o| Zelău . . . .
11.—I Careii-marI . .

1.56
6.48

Simeria (Piski)—Hunedora

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorheiu ' 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora 
Cerna 
Simeria

7.22
7.50
8.10

4.46 2.32
5.11 3—
5.28 3.20

Brașov—ZernescI

Brașov
Zernescî

5.45
7.26

4.55
6.36

Z ernes ci—Brașov

ZernescI
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

i

Loz.fr


Nr. 161—1891.

I

Pagina 8 GAZETA TRANSILVANIEI.

Ganz seid. bedruckte Foulards fl. 1.20
450 vcrfrf?. Deffins) — oerf. roben= unb ftiipcneife porto= unb joltfrei in’s Ejcuts bas Seibcn= 
fabrif=D6pot G. Henneberg (K. u. K. fjoflief.) Ztiricli. Ilîufter umgeljenb. Sriefe foften țO 
fr. porto.

Ajutoru grabnicii și sigurii
pentru

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

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

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

măduitore se dovedesce ca forte folositorii în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
medieamentu de cnsîi poporalii.

Sticla mare costă 1 fl., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă! 

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

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

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

nCepositMlTj. prixicipa-l-uL al-îx prrod.xi.cetor’CLlvt.i

B. Fragrcer,
.Farmacia „Zum schwarzen Adler“

Prag 205—3.
Ini ICudapesta: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brașovâ, precum și tote farmaciile mai mari din mo- 

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

%
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ANUNCIU 
pentru instrucțiune de dânșii.

Subsemnatulă aducă la cunoscința on. publică, că voi 
deschide

ȘCOLA MEA DE DANS
la 15 Augustă n. c.

Durata cursului este de 3 luni. Honoraru 12 fl. 
înscrierile se făcu în fie-care di în localulă școlei de dansă 
Strada Castelului 46.

Dau de mai multă vreme instrucțiune în dansă cu 
succesă bună și acum țină în Budapesta în companiă cu 
măestru de baletă dela opera ungară renumitulă institută 
de dansă. Dau instrucțiune în societatea cea mai înaltă și 
în mai multe școle de fete. Suntă în posițiune ca să in- 
strueză cu celă mai bună resultată și anume în metoda 
francesă de dansă.

Cu stimă
Franz Fiedler,

znăestrio. <S.e dans-L

H VIena 1873. 
«Medalia pentru 
• merite.

Budapesta 1885 
Dipl. de ondre. .1 Esseg 1889. 

Dipl. de ondre.
N.-Palanka 1887 
Med. de anru. I1 Dipl. de ondre 

Londra 1878.

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

(3=>ra,g-er ■C'an.i’versa.l-Ha'ULSsa.lloe)

unii medicamentu sigurii și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscutu 
în contra tuturora inflamațiuniloru, răniloru și umflăturilorB.

Acesta se ’ntrebuințeză cu succesh sigurii la inflamațiunl. la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțelorfi cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiuni la degete, la întă
ritori, umflături, tumorea glandulelorii limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întăritori se vindecă în timpulti celă mai scurtă; la cașuri însă, unde s’a 
formată deja puroiu absărbe buba și o vindecă în timpulu celă mai scurtă fără dureri.

In oiAtiore â, 25 și 35 cr.
FIȚI ATENȚl!

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

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

Balsamu pentru audu.
(CS-elx6r-JBa.lsa,zxx)

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

603,26-5

â
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Turnatoria le ferii și falirica ie mașini a lui ww w
SOCIETATE PE AOfll IN BUDAPESTA.
FABRICA ȘI BIROULU CENTRAL ti: BIROUL ti ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULlJ
VI., Kiilso vâcz-ut 169(1/99, VI., Podnianiczky-utcza 14,

Recomandă escelentă construatele
Garnituri de treierata cu aburii și cu verteju (Gopel), 

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

Pluguri Rayol patent., 
Plugurl-Rayol, Pluguri originale ale lui 

Sclklick și pluguri Vidals pentru o brazdă, 
unelte pentru lucrarea pămentului, grape și 

spărgători de bulgări.
534,24-18 

| Moi Jb semănau îi rânduri „HALADAS11, patentate ale Ini Schlick. I 
Mai departe s’află în depositfl mori pen
tru curățitulă cerealeloru (sistemă Baker 
și Vidats), mașini pentru prepararea nu- 

j trețului, batoze de porumbă (eucuruză), 
mori pentru uruită, mori de uruială cu 
putere de aburfi „Hungariau patent, lui 
Jokây, mori de măcinată și instalațiuui 
pentru mori de uleiu.

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

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

c. și r. escl. priv.
Prima fabrica is Spinier Portland-Cement si TarHyirailic

in BEOCSIN.
Biroulu-Centralu și depositulu: ISuilajpesta, V., Budolfsquai 8, 

recomandă onor, d-nl didarl și architecți, întreprinderilor!! de construcțiunl, 
proprietarilorQ, comitetelor^ rurale și bisericescl, precum și onor, publică 

doritorG de-a clădi, propriele sale fabricate în

Porfland-Cement și varu hydraulicu, 
cari se lifereză totdeuna în oalitate escelentă. — Prețuri curente și infor- 

mațiuni se trimită la cerere punctuală.

Parisîi 1876 
med. de bronz.

|Kecskemdt 1872 
I med. de argint.

531,38-32

Neusatz 1875 
med. de aură

Szeged 1878 | I
med. p. merită I 8

Triestă 1883 
med. de aură

ABONAMENTE„GAZETA THAHSILVAHIEI“
Prețulu abonamentului este: 

Pentru Âustro-Ungaria: 
trei luni 
șese luni 
unu ană

Pentru România și străinătate:
trei luni....................................................
șese luni...............................................
ună ană....................................................

gI
1

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

s

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

g

5
Abonamente la numerele cu data 

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

ană............................................................... 2
șese luni..........................  . . . . *1
trei luni...............................................

Pentru România și străinătate:
ană........................................................................... 8 franci,
șese luni..........................  4 franci,
trei luni ......... .2 franci.

Pe
Pe
Pe

fl. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, se binevoiescă 

scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.**

a

g

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulu manda
tului poștalii și numerii de pe lașia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.**
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă


