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Brașovu, 3 Augusto v.

Cu numărulă de fața înche- 
iămu revista esameneloră nâstre 
dela sate

Amu deschisă cu bucuria co
lonele fâiei nâstre raporturiloră 
asupra acestoră esamene și le 
vomu deschide cu plăcere și în 
viitoru, pentru-că suntemă adâncă 
pătrunși de convingerea, că nu 
avemu astăc|i o causă mai impor
tantă și mai de vieță, ca causa 
nâstră școlară, și ținemă multă 
la aceea, ca să constatămă starea 
și progresulă, în care ne aflămă 
pe acestă terâmu.

Constatările, ce le-amă făcută 
pănă acum în privința acesta, ne 
umple inima de bucuriă, pentru- 
că în mânia tuturoru greutățiloră, 
ce ni-se pună în cale din partea 
adversariloră culturei nostre na
ționale, vedemă din ană în ană 
manifestau du se în poporulu nos
tru ună interesă totă mai viu 
față cu șcâla.

O scurtă privire asupra stărei 
învățământului nostru poporală 
de astăcpt în asemănare cu trecu- 
tulă ne este de ajunsă pentru a 
ne convinge de înaintarea, ce amă 
făcut’o pe acestu teremă, cu tâte 
pedecile, ce ni se pună și pe lângă 
tâte lipsurile nostre materiale, — 
înaintare, care nu pote decâtă să 
ne întărescă și mai multă cre
dința în puterea de vieță și în 
trăinicia poporului nostru.

Revista asupra resultateloră do
bândite la esamenele din acestu 
ană ne-au convinsă, că poporulă 
nostru scie se prețuescă destulă 
de bine foldsele șcâlei și nici nu 
se retrage dela jertfele, ce ’i se 
ceră pentru susținerea ei; decă cu 
tâte acestea în multe locuri înve- 
țământulă încă stă rău, după a 
nâstră părere, fără îndoielă vina 
o pârtă aprope esclusivă numai 
conducătorii nemijlociți ai șcâlei.

Nu trebue să ceremă dela po- 

poră numai jertfe, ci mai întâiu 
noi înși-ne trebue să aducemă 
jertfe pentru elă, să-i dămă do- 
vecți despre bunăvoința nostră și 
prin fapte să-lă convingem ă des
pre iubirea desinteresată față cu 
elă și față cu căușele lui și atunci 
potă să fiă siguri preoții și învă
țătorii noștri, că sprijinulă popo
rului îlă voră ave, de s’ar pune 
chiar toți solgăbirăii în contra loră.

De adevărulă acesta, precum 
cu bucuriă amă vefiută, suntă pă
trunși adâncă mulți dintre învă
țătorii noștri, cari în mănia tutu- 
roră greutățiloră și neajunsuriloră, 
cu cari au avută a se lupta, au 
mersă mereu înainte, și-au împli
nită datoria în modulă celă mai 
consciențiosă și au arătată pro
grese, prin cari au mișcată inima 
poporului și au storsă recunoscința 
ori cărui Română iubitoră de nea- 
mulă său.

Față cu asemeni învățători 
bravi, nici-odatănu vomă pute sta 
în reservă, și de ni-s’ar face ori 
câte imputări din partea unora, 
ori a altora, noi vomă fi tot-de- 
una gata a arăta și a recunosce 
în publică vrednicia loră, tocmai 
așa, precum nu vomă întârzia 
de-a critica în publică pe cei in- 
conscii și defectuoși.

Acesta o considerămă ca o da- 
torință a nostră publicistică, pe 
care pănă acum ni-amă împlinit-o, 
pe câtă s’a putută, mai numai cu 
ajutorulă corespondențiloră noștri 
de prin provinciă. Decă însă, pre
cum amă observată, unii, ori alții 
dintre conducătorii șcâleloră nâstre 
ar dori, ca acestă datorință să o 
vadă în viitoră împlinită într’ună 
modă mai mulțămitoră și mai de- 
săvîrșită, atunci nu-șl pregete a-șl 
da și din a loră parte concursulă 
datorită, căci pe ei îi privesce în 
prima liniă și a loră este mai 
multă, ca a tuturoru, obligațiunea 
de a contribui la încuragiarea mer

sului învățământului nostru po
porală.

Amă observată și cu asta oca- 
siune, că cei mai cu influință fac
tori ai învățământului nostru po
porală suntă, pe lângă preoți și 
învățători, protopopii noștri. In 
cercurile de activitate ale pro- 
topopiloră zeloși și devotați pen
tru cultura poporului română, în- 
vățământulă face pe 4*  ce merge 
progrese mai mari.

La acești factori puternici ai 
învățământului nostru poporală, 
la protopopii, preoții, și învățătorii 
noștri, apelămă și de astă-dată în 
prima liniă și le cțicemu, să-și 
aducă aminte de marea loră chiă- 
mare și de responsabilitatea, ce 
o au înaintea națiunei și a lui 
Dumnezeu; să vegheze ne’ncetată 
și cu trezviă asupra șcâleloră de 
sub conducerea loră, să veghieze 
asupra zelului și spiritului în care 
se face într’ânsele învățământulă, 
căci dela buna și sănetâsa di
recțiune și dela progresulă aces
tui învăț ământă atârnă cultura și 
viitorulă poporului română.

CRONICA POLITICĂ»
— 3 (15) Augustti.

In dieta ungurâscă erășî au înce
pută turburările. Nascere la aceste tur- 
burărl a dat’o de astădată afacerea 
Ugron-Usolac, asupra căreia comisiunea 
de imunitate șl-a esprimattt verdictulă 
său, der și-l’a esprimată nu precum a 
dorită Ugron, ci precum a dorită minis- 
trulă de honvedl Fejervary. Comisia a 
declarată adecă, că căpitanulă Uselac, 
când a provocată la duelă pe Ugron 
pentru vorbirea, ce a ținut’o acesta în 
dietă, n’a vătămată nici ună dreptă de 
imunitate și prin urmare afacerea acesta 
nici nu se ține de comisia de imunitate. 
Ugron, prin urmare, va trebui însu-șl 
să se răfuescă cu căpitanulă Uselac și 
să primescă duelulă.

Satisfacția, ce s’a dată oficeriloră 

croațl prin acestă hotărîre a comisiei 
de imunitate, a produsă multă amără
ciune și nemulțămire mai alesă în sînulă 
deputațiloră din stânga și stânga es- 
tremă, oarl Joia trecută, când comisia 
de imunitate a presentată dietei rapor- 
tulă său asupra acestei cestiunl, provo- 
cară o disouțiă forte vehementă, care 
se vede trăba că erășl are să dureze 
mai multe cple. Isbucnirea s’a întâmplată 
în următorulă modă:

Mai întâiu vorbi în afacerea Ugron- 
Uselac raportorulă comisiei de imuni
tate, Alexandru Konkoly-Thege. Se’n- 
țelege, elă a vorbită în înțelesulă 
hotărîrei comisiunei și tocmai de aoeea 
cei din stânga și stânga estremă înoe- 
pură să dea din gură mereu. Președin
tele suna clopoțelulă și provoca la or
dine când pe unulă, când pe altulă, der 
înzadară, căci nici nu astupa bine gura 
unuia și se auclia a altuia. De repețite 
ori raportorulă n’a putută grăi minute 
întregi nici ună ouventă din causa aces
tui sgomotă asurefitoră.

S’a ridicată apoi deputatulă Ro- 
honezy Gedeon, care a fostă ascultată 
cu mare interesă, fiind-că elă fusese 
chiar unulă dintre martorii lui Ugron 
cu ocasia provocărei la duelă. Se’nțelege, 
că elă a ținută parte lui Ugron. ț)ise, că 
Ugron numai în acela casa sse va duela 
cu Uselac, decă se va adeveri, că rapor- 
tulă poliției din Fiume a fostă neade
vărată, la casă contrară nu-i datoră să 
primescă duelulă. In decursulă vorbirei 
lui, unii dintre deputății din oposițiă în
cepură să strige în contra ministrului 
Fejervary, dicendă că se identifică cu 
Uselac și altele, așa că președintele 
numai cu mare greu putu restabili or
dinea. Apponyi încă vorbi în contra 
raportului comisiei de imunitate ; se vede 
treba, că Apponyistii cu Kossuthistii 
s’au și unită la olaltă în lupta contra 
guvernului. Desbaterile asupra cesțiunei 
Ugron-Uselac se continuă.

— piarulă „Narodni Listi“ publică 
o împărtășire din Parisă, în urma căreia 
înfrățirile ceho-francese oontinuă aici. 
In localulă reuniunei ceho-slave din

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Preumblări la Lainiciti.
VI.

Iubite amice!
La învitarea veneratei familii 

Costescu din T-Jiului, Duminecă, 
21 Iulie curentă, însoțită de d-nii 
profesori Teodoră Costescu, Ra- 
diană și d-na Toma Costescu am 
cercetată mănăstirea Laimciu si
tuată pe Jil în susă, în munți.

Escursiunea din orașă pănă la 
mănăstire ține mai bine de 5 ore 
cu trăsura și pănă la sătulă Bom- 
bescl calea trece prin livecjl, gră
dini și locuri de arătură, er dela 
mâra Sadului începă strîmtorile 
munțiloru și drumulă mare e lu
crată cu multă măestriă numai în 
zîdă pe unu terenă forte dificilă de 
pe țermulă dreptă ală Jiului și care 
în curând va stabili comunica- 
țiunea între PetroșenI și T.-Jiului.

Mănăstirea e așeefată la mar 
ginea unei poene întinse de pe 
malulă stângă ală rîului și e ad
ministrată de părintele protosin- 

gelă Irodion, ună venerabilă oc
togenară cu mai puțină carte, 
înse cu mai multă omeniă și iu
bire creștinescă decâtă unii din 
lumea nouă pretinși înaintați în 
ale culturei și ale învețăturei mo
derne.

Afară de mici reparațiuni ne
cesare pentru readucerea în bună 
stare ale unora din chiliile călu- 
găriloră, mănăstirea e ținută în 
cea mai mare rânduielă; o curte 
spațiâsă măturată, o grădină bine 
cultivată cu legumi, o altă gră
dină cu pomi roditori: meri, peri, 
pruni nuci etc., o stupină cu mai 
mulți stupi cu cari se ocupă unulă 
din călugări de origine din țera 
Hațegului, locuința starițului sim
plu mobilată însă fârte curată; 
tote acestea indică, că aici în a- 
deveră te găsesc! într’ună locașă 
sântă.

Biserica e în mijloculă curții, 
zidită cu unu âre-care stilă și e 
bine întreținută. Intre ornamen
tele bisericei am admirată mai cu 
semă stiharele, patrafirele și al
tele lucrate în formă antică de 

părintele stariță Irodion, pe fon
duri de atlasă și catifea de mă- 
tasă, fiindă florile cusute numai 
cu firă greu de aură și de ar
gintă.

„Pentru ună observatoră, 4i°e 
„ (Țarul ă „Românulă^ care l’amă 
„primită Mercur!, 24 Iulie st. v., 
„ună durerosă spectacolă se înfă- 
„țiseză nu numai prin orașe, der 
„încă și prin satele cele mai de
părtate din România, găsindă 
„pretutindenea numai icâne și por
trete rusesci și nemțescl“.

Ună asemenea spectacolă mi- 
s’a înfățișată și mie când am ză
rită atârnândă pe păreții din întru 
ai bisericei trei icâne rusesci cu 
inscripțiune rusescă, între cari, 
una părea a fi portretulă familiei 
Țarului tuturoră Rușiloru,

De asemenea între pomelnice, 
am găsită unulă încadrată în rame 
negre de ștejaru scrisă caligraficu 
cu cirile de ună călugără, actual
mente transferată la altă mănăs
tire, în care la sântele daruri se po- 
menescă membrii familiei impe
riale ai Rusiei, anume, împeratulă 

Nicolae, împeratulă Alexandru II, 
împeratulă Alexandru |III, Marii- 
ducl Nicolae, Vladimiră, Sergiu și 
marele ducese Alexandrovna și 
Olga.

In timpulă în care convor- 
beamă cu părintele stariță, a ve
nită și superiorulă schitului dela 
Locurele, părintele Dionisie. Acestu 
schiță e pe unu vârfu de munte, 
îndepărtată de 1 oră pe josă dela 
Lainiciu și are una dintre cele 
mai frumâse posițiuni în munți. 
Mai în susă de acestă schiță se 
află o peștere în care trăesce ună 
pustnică vegetariană care mai bine 
de 40 de ani nu și-a părăsită băr- 
logulă.

Sânții părinți îmi spuneau, că 
au mare iubire pentru Ruși, fiindă 
dreptă credincioși, și decă n’ar fi 
pravoslavnica Rusia, starea călugă
rii oră români ar fi nesuportabilă. 
Chiar și în muntele Athos, (Țceau 
ei, numai Rușii mai dau mâna de 
ajutoră călugăriloră români.

In acestă sântă munte din înal- 
tulă Olimpă ală lui Joe, urma pă
rintele Dionisie, de origine din
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ParisG, s’a arangiată în acest0 0
serată în ondrea gimnastioiloră și stu- 
deuțiloră franoesl, cari au visitată espo- 
sițiunea din Praga. Cu ocasiunea acestei 
serate declară președintele gimnastici- 
lorfi, că Boemia, deși e o țeră mică, 
Franoia trebue, ca să o cunâscă, flind-că 
Boemia e unii aliată credincioșii atu Frau
dei. Apoi se adresă cătră reuniunea 
ceho-slavă cu rugarea, ca să 10 primesoă 
și pe elO între membrii ei. pentru ca să 
cunâsoă mai bine raporturile ceho-slave. 
Primirea sa între membrii reuniunei fu 
primită cu mare însuflețire și între stri
găte furtunâse de: „Trăiescă Francia!", 
„Trăiescă Cehii!“ Președintele gimnas- 
ticiloră francesl mulțămi 4i°0n(l’h că elfi 
va stărui cu seriositate pentru înființa
rea unei reuniuni cehice de gimnastică.

— In filele aoeste a sosită în Parish 
marele duce Alexis fratele Țarului Rusiei. 
Aici a fostă primită cu mare însuflețire 
de Francesl, cari strigau „ Vive la Russief 
„Vive le Czar.* 1, Marele duoe îșl luă lo
cuința la otelulă „Continentală14, înain
tea căruia în fiă-oare di se adună o mul
țime de omeni, oarl îi facă marelui duce 
mari ovațiunl. Intr’o 4*  30 duse marele 
duce la o cafenea, ca să asculte cum 
cântă oelebra cântăreță Ivette Guilbert. 
îndată ce publiculă din cafenea recu
noscu pe marele duce, se soulâ de pe 
scaune și cu capulă descoperită cântă 
dimpreună cu musica, imnulă rusescă. 
Marele duce mulțămi amioală. țliarulă 
„Gaulois" a publicată într’ună numără 
ală său imnulă și textulă rusescă cu 
litere latine și chiar musica o publică pe 
note.

SOIRILE PILEI.
— 3 (15) Augustă.

Regele Carolii la manevrele austriace. 
Din BucurescI ’i se scrie diarului „Pes
ter Corespondenz" : „E fârte probabilă, 
că regele Cărolă în scurtă timpă se va 
duoe în Austro Ungaria, și adecă în tim- 
pulă mariloră manevre, cari se voră face 
acolo, și la cari va lua parte și împăra
tule Wilhelm. Ou acesta ar dori bucu- 
rosă regele nostru să se întelnescă, pen
tru ca să vorbescă, despre interesele ca
sei de Hohenzolern. Regele, decă va 
pleoa în călătoria va fi însoțită și de mi
niștri, dedrece în tocmei ca și politica, îi 
zace la inimă și economia politică a ță 
rii sale, și înțelegerea cu marele stată 
vecină pe terenulă economică formăză 
o cestiune adevărată vitală pentru Ro
mânia."

* * *
Din Mehadia ni-se scrie: „De câteva 

cjile am sosită aici, la băile din Mehadia, 
unde m’am mirată multă vădendă, că 

nu se află nici, unu cțiaru româneștii din 
monarchia austriacă, niol din Transilvania, 
niol din Ungaria. Intrebândă despre 
causă, mi-s’a răspunsă, oă pănă aoum 
nimenea n’a pretinsă să se procureze i 
fiare românești din monarchia. Mirarea 
mea fu ou atâtă mai mare, când am 
văietă aici câțiva tineri români, oarl 
cetiau cjiare ungurescl și nemțesci și nu 
au „curagiulă" să reclame și 4'are r0 
mâne din monarchiă. Atâta amorțelă și 
nepăsare din partea inteligenței nostre 
de pe-aicl nu mă așteptamă să vădă." — 
Tristă de totă !,..

* * *
Manevrele flotei române se voră în

cepe în 11 Augustă st. n. în presența 
Maiestăței Sale regelui Carolă.

** *
Certă pentru naționalitate in armată. 

Din Dalmația sudică ’i se scrie 4iarului 
„Narodni ListI" : „In cailele acestea a 
fostă ună duelă cu sabia între ună loco
tenentă croată și ună căpitană ungură 
din regimentulă 39 de infanteria. Căpita- 
nulă a primită o rană grea la umere, 
în urma căreia nu va mai fi aptă 
pentru serviciu. Oausa duelului a 
fostă, că căpitanu ungurescă a vătămată 
națioanalitatea croată.

** *
Instalare. Din Bănatfi ni-se scrie, că 

în 14 f26) Iulie n. c. s’a săvîrșită în co
mună Ghilad din traotulă Olacovei in
stalarea preotului gr. cat. Ioană Ceontea, 
administratorulă de pănă aoum ală ace
lei parochii. Instalarea s’a făcută prin 
d-Ifi protopopă ală Oiacovei, Alesiu Man- 
ciu, ca delegată din partea consistoriu- 
lui din Lugoșă.

** *
Dară. Din Ilva-mică ni se scrie, că 

frații Sevastiană, Ioană și Iacobă Sân- 
georgianu au dăruită pe sâma bisericei 
de acolo ună potiră frumosă în preță 
de 50 fl.

* * *
Circuit! Sidoli, va da Lunia viitore 

adecă în 5/17 Augustă ultima represen- 
tațiune. AstădI și mâne se voră da pro- 
ducțiunl cu programă forte variată. Se 
va juca „Cenușotoa", mare pantommiă e- 
seoutată de 80 de copii. Atragemă a- 
tențiunea publicului asupra acestoră ul
time representațiunl forte interesante.

Unii ciudatu și misterioșii avisu.
In numărul u celu mai din urmă 

alfi „Revistei Catolice1) ce apare în 
Baia-mare în editura și sub re- 
dacțiunea și direcțiunea d-lui Dr. 
Vasiliu Lucaciu, cetimu următorulu 
ciudată și misterioșii avisQ cătră 
abonenți :

„Avisfi 00. abonenți.
„De ore-ce dreptulu preoțiloru auc- 

tori, și alu preoțiloru abonenți, în con
tra doctrinei și a disciplinei Biseri
cei Catolice, în modă necompetentă, prin 
celu mai mare abusu cu puterea sacră 
a auctorității, quasi prin atentată, este 
desconsiderată, călcată în piciore, ma 
din anumite puncte de videre, se ve- 
neză alte scopuri condamnabile: prin 
aceste se aduce la cunoscința 00. abo
nenți ai „Revistei Catolice11, că sun- 
temă siliți a suspinde pe ună timpă 
nedeterminatu edarea ulterioră a aces
tui periodică.

Cei ce suntu de vină voră respunde! 
Baia mare, 3 (15) Iuliu 1891.

Editura „Hev. Cat.“
Care este „abusulfi cu puterea 

sacră a autorității, “ prin care s’a 
călcată în piciore dreptulă preo- 
țiloră autori și ală preoțiloru abo
nenți?

Cari suntă cele „alte scopuri“ 
ce „se veneză“ și de cine se ve- 
neză?

Cine suntă „cei de vină, cari 
voră răspunde"?

Ceremă deslușiri directorului 
și editorului „periodicului,“ d-lui 
Dr. Vasiliu Lucaciu, asupra acestoră 
întrebări, pe cari însu-și le susci- 
teză în avisulă seu.

Cerem u aceste deslușiri cu a- 
tâtă mai vertosu, cu câtă nu ne 
putemă esplica, cum tocmai în 
contra „Revistei Catolice11 din Baia 
mare, care de patru ani și jumă
tate, de când esistă, n’a apărată 
nici-odată vr’ună dreptă ală biseri
cei române unite; nu a combătută 
nici-odată vre-ună reu, ce s’ar fi în
cuibată în sînulu acestei biserici, 
n’a criticată nici faptele Episco
pului și a consistorului dela Gherla, 
nici n’a stăruită vreo-dată pentru 
vr’o causă națională, ori biseri- 
cescă, ori școlară, care să-o aducă 
în conflictu cu cei dela cârmă: 
nu ne putemă esplica, (Țicemîi, 
cum tocmai în contra acestei re
viste se pune în scenă ună ,,quasi 
atentată*',  călcându-se chiar „doc
trina și disciplina bisericei ca
tolice ?“

Regele Serbiei în Ischl.
TinSrulă rege ală Serbiei, care încâ 

nici n’a împlinită 16 ani de etate, întor- 
cendu-se din Rusia, unde visitâ pe Ța- 
rulă, plecă la Luzern în Elveția, unde 
se înțelesese ca să se întelnescă cu ta- 
tălfl său. Cu ocasiunea acestei călătorii, 
regele Serbiei se abătu și pe la Ischl 

pentru a cerceta pe Majestatea Sa Fran- 
oiscă Iosifă.

Regele Alexandru ajunse la Ischl 
în 11 Augustă. La gară fu întimpinată 
de Majestatea Sa, însoțită de contele 
Paar și de br. Sachs. îndată ce s’a 
oprită trenulă, regele Serbiei se coborî 
din vagonă și împreună cu însoțitorii 
săi regentulă RisticI, ministrul-președinte 
ală Serbiei PasicI, și alții, păși dreptă 
spre Majestatea Sa monarchulă, căruia 
îi strînse mâna, er după aceea îi pre
sents pe RisticI și pe Pasiol.

După acestea ambii domnitori se 
suiră într’o trăsură și plecară spre ote
lulă Elisabeta. Regele Serbiei ședea de-a 
dreptă, după ei urmau trăsurile cu înso
țitorii domnitoriloră. In sala otelului, 
domnitorii vorbiră multă timpă laolaltă.

La prân4ulă curții din aceeași di, 
domnitorii șe4ură lângă olaltă la mijlo- 
culă mesei celei lungi, er după ei la 
drăpta și la stânga urmau diferiții prinți, 
princese, archiducl, archiducese etc. 
Toaste la prândă nu s’au ținută. Sera 
au luată eu toții parte la teatru, uude 
s’a dată o representațiă de gală. Aici 
miculă rege îșl petreou fârte bine în so- 
oietatea vecinelor saledin casa domnitore.

In 4iua următore la ll'/4 bre, re
gele Serbiei primi în audiență pe mi- 
nistrulă de esterne contele Kalnoky, care 
după ce petrecu o jumătate de 6ră în 
conversația cu regele Alexandru, oercetâ 
și pe regentulă RisticI și pe ministrulă- 
președinte PasicI. Totă înainte de prân4ă, 
rpgele Serbiei visitâ pe diferiții membri 
ai oasei domnitore austriace, cari se aflau 
în Ischl, precum și pe Kalnoky și pe 
prințulă Hohenlohe, er regentulă Ristiol 
și ministrulă președinte PasicI fură pri
miți în audiență la Maiestatea Sa, unde 
petrecură timpă îndelungată. După prân4 
la l3/4 ore M. S. Franciscă Iosită îutorse 
visitâ micului rege, cu care petrecu mai 
bine de */ 2 6ră.

La prân4ulă, ce s’a dată în acâstă 
4i, de asemenea nu s’au ținută toaste. 
La 4‘/2 6re M. S. Franciscă Iosifă se 
duse la otelulă, la care se afla regele 
Serbiei, pe care îlă luă în trăsura sa și 
împreună făoură o preumblare cu trăsura, 
urmați încă de alte 13 trăsuri. Dela 
preumblare se întorseră dreptă la teatru, 
er după teatru domnitorii mai luară îm
preună ună ceai și apoi se despărțiră. 
La 93/4 regele Serbiei merse directă la 
gară, de unde pleca spre Luzern.

Esposiția română din Hațegu.
(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“)

Hațegii, 14 Augustă 1891.
Astăcji la 11 bre a. m. avu 

locu deschiderea esposiției dame- 
lorîî române din Hațegu.

Craiova, întorsfi numai acum câți
va ani de acolo în țeră, s’ar afla 
peste 300 călugări români, er nu 
o 100 cum afirmă D-lfi C. Bilciu- 
rescu, și între cari abia numai 
60—80 arii fi din țeră, pe când toți 
ceialalțl ar fi transilvăneni de pe 
la Săliște, Reșinari, Sibielfi etc., 
din țera Făgărașului și din țera 
Bârsei. Omenii, aceștia după ce au 
ciobănită și negustorită mai mulțl 
ani în văile Prutului, Nistrului, 
Dunării și în trecătorele Carpați- 
loră și-ar lăsa nemuriloră averile 
câștigate, er în lipsa acestora s’ar 
retrage cu averi cu totu în sântulu 
munte de unde nu se mai întorci! 
nici ei și nici averea lorii câști
gată de la Români pe șesurile ro
mâne.

Totă în acestă convorbire îmi 
mai spuneau Sânții părinți, Iro- 
dion și Dionisie, că nemeșii (no
bilii) din țera Hațegului peregri- 
neză în mare numeru la mănăs
tirea din Lainiciu și Locurele, 
dândii părastase, paraclise și să
rindare pentru ispășirea păcatelorfi 
ce le-au comisu și le comitu la 
alegerile de deputați și szolgabirae. 

Pe zidurile din afară ale bisericii 
suntu săpate în păreți numele su- 
telorii de visitatori...

Punctele de comunicațiune în
tre Gorjiu și țera Hațegului suntii 
următdrele și anume:

Lainiciulu respunde cu Petro- 
șenii, Schila-Buliga merge la Vul
canii IscronI, în matca Jiului din 
meridianulu Retezatului și Tis- 
mana stă în liniă directă cu Rîulft 
de mori și Rîulii Bărbații; er 
transportulu articolelorâ de co- 
merciu se face cu caii pe la Vul- 
canfi-Buliga.

Graiulu poporului are mare 
asemănare în intonare cu alu Hă- 
țăganiloră și alu Românilorfi din 
Munții apuseni. Așa de esemplu, 
întâlnindti o femeiă, care vindea 
aguridă, la întrebarea mea : pentru 
ce suntă bbbele așa mici? ea îmi 
răspunse: au remasu mici fiindu că 
fu chimpulă — tyimpulu (timpulCi) 
rău. Dederă în locfi de au datfi seu 
dădură, fu în locfi de a fostu, 
hăștea în locfi de aceștia; corcireți, 
de esemplu, nu vă corare# cu altu 
neamfi = să nu vă corciți cu altfi 
neamfi.

Din datine, două mi s’au pă
rută forte semnificative : bărbatulfi 
decă îi măre soția seu unii nemfi 
de aprope, jălesce 40 de cpl®, Pur' 
tându în capu în locfi de pălăriă 
seu căciulă, unfi ștergaru albii în
fășurata împrejurulii capului în 
forma de turbană.

Fetele mari, pe la Românesc!, 
Rovinari, Vlădulenl, plasa Jiului, 
când suntu îmbrăcate în haine de 
sărbătbre, pbrtă pe capu cununi 
fbrte frumoșii împletite din flori 
de tergu (artificiale), înodate cu 
panclicl lăsate în joșii pe spate.

In repedea mea trecere prin 
părțile superibre ale Gorjului, în 
clasificarea poporului mi-s’a pă
rută a pute distinge trei grupe 
deosebite.

1) Foștii clăcașl pe moșiile boe- 
resci seu mănăstiresc! mi-se păru 
a fi în cât-va amestecați cu alte 
neamuri romanisate de peste Du
năre, între cari elementulu țigă- 
nescu de asemenea este represen 
tată. Țiganii suntă de mai multe 
categorii: lăeți ungureșci și lăeț! 
românesc!, aceștia suntă nomacții 
și vorbescu o limbă lăețescă deose

bită de a Țiganilorfi stabili și lu
crător! de pămentă. Lăeții n’au 
nici cea mai mică atingere cu po-

Vorbindă cu moșă Petru Roșea 
din Lelesci, îmi spunea, că Că
lugării grec! au adusă cei mai 
mulți Țigan! în țeră, pe care i-au 
cumpărată dela Porta Otomană 
și cari fiindu aduși în calitate de 
robi, păcjiau otarele moșiilorfi mă
năstiresc!, avendfi peste ei, călu- 
gărulă celă mare, o putere ca și 
Vodă. La Tismana, <Țcea bătrâ- 
nulă Roșea, Țiganii ar fi coloni- 
sați din Turcia, de egumenulfi grec, 
Petronie, dinaintea vremii lui Tu- 
dorfi Vladimirescu.

Alii doilea grupă de colon! se 
compune în numerîi destulă de 
mare din Românil-Mărgineni de 
pe la Săliște, seu ungureni, cum 
le 4icQ ei pe aici, din satele Vâ
nata, Tismana, StănescI, BengescI, 
Polovraci, Vaide! și altele. A- 
ceștia s’au așeȚatfi aici parte prin 
gineriri (însurători) și parte prin 
cumpărări de locuri dela moșneni și 
chiar și până astăcți îșl păstreză 
portulu mărginescu.
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SusAna Popoviciu, presidenta 
comitetului de esposițiă, ocupându 
locuia presidialu, între vii aclama- 
țiuni rosti următorulu discursu de 
deschidere:

Ddmneloră și domniloră!
ȘcițI cu toții, că, în antichitate, anu

mite prejudiții dominău industria și co- 
merciulă. La Elini, la Romani și la ve
chii Germani, classa cultă a societăței, 
său cum cficemă noi Ardelenii „inteli
gența națiunei0 cultiva numai armele, 
literatura și agricultura. Practica |comer- 
ciului, a industriei, și mai alesă a me- 
seriiloră erau desprețuite într’ună modă 
absolută, și lăsate numai pe sâma scla- 
viloră, ca nisce ocupațiunl aprăpe ne
demne de omă. — Astăzi aceste preju- 
diții au căzută, grațiă răspândirei ins- 
trucțiunei în generală, și a cunoșcințe- 
loră ^economice și sooiale în specială. 
— Industria modernă se distinge în 
modă esențială de industria antică prin 
noulă modă de lucru și de producțiune 
basată pe concurență și pe libertatea 
de transacțiuni. — De unde mai nainte 
omulă lucra ca ună robă, și producea 
tbtu-șl puțină, scumpă și inferioră ca ca
litate ; astăcfi, grațiă intervenției capita
lului și a instrumenteloră perfecționate 
prin soiință, produoțiunea este facilitată. 
Omulă a devenită numai ună dirigentă 
ală mașineloră ; lucrează mai multă cu 
mintea; produce mai multă, mai eftină 
și de calitate mai superiâră; âr resulta- 
tulă practică se traduce prin o prospe
ritate de care beneficiază atâtă produ
cătorii, câtă și consumătorii.

Ideia bunului traiu și a confortului 
a străbătută astădl la națiunile cele mai 
civilisate pănă în sate și cătune. — 
Factorii, cari contribue la acesta, suntă 
număroșl: astfelă este : vulgarisarea in
strucției profesionale; îulesnirea voiaju- 
riloră prin perfecționarea căiloră ferate 
și reducerea tarifeloră de transportă. 
Dâr una din pârghiile cele mai puter
nice este, fără îndoielă, instituirea con- 
cursuriloră și a e s p o s i ți i 1 o r ă.

Cu ocasiunea deschiderei unei esposi- 
țiunl, ună bărbată de stată ală Franciei 
a disă, că „o esposițiă universală instru- 
esce pe celă care o cerceteză în tote 
amănuntele ei, mai multă ca ună voiajă 
de 10 de ani, și mai multă ca o învă
țătură de 20 de ani din cărți0.

Pătrunse de acestă maximă, femeile 
române din miculă nostru opidă, la ini
țiativa luată de Comitetulă „Reuniunei 
femeiloră Române din comitatulă Hunia- 
dorei,0 s’a hotărîtă să organiseze mica 
esposițiă, la a cărei solemnitate de des
chidere ați binevoită a asista.

Domneloră și domniloră,
Dorința nostră d’a vă presinta in

dustria casnică a femeiloră române din 

acestă comitată a fostă și este mare. 
Silințele, ce amă desvoltath pentru a o 
pune câtă se pâte mai bine în reliefă, 
au fostă și mai mari; der puterile mate
riale fiindă răstrînse, n’au putută face 
mai multă, decâth ceea ce vedeți. In 
numele comitetului de organisare ală 
esposiției, vă rogă, să o luațl în nume 
de bine și s’o judecați cu indulgență! 
Noi vomă fi pe deplină mângăiațl, dâcă 
în schimbulă ostenelei, ce amă depusă, 
vomă primi dela onorații visitatorl în
credințarea D-lui de Segur, că: „nu 
acela, care face multă, merită lauda cea 
mai mare, ci acela, care a făoută totă 
ce i a stată în putință. “

Socotescă, că nu trecemă peste mar
ginile modestiei, dâoă credemă, că mica 
nostră esposițiă va permite ochiului pă- 
truncjătoră ală femeiloră și ală bărbați- 
loră instruițî, să scotă două conclusiunl 
fundamentale: una istorică și alta de 
estetica și inteligența femeei române.

1) Oestiunea istorică este demons
trată prin natura obiecteloră de îmbră
căminte. Binevoiți a privi secțiunea cos- 
tumeloră! Ele nu vorbescă, der croitu
rile facă pe istoriografă să-și reamin- 
tâscă: portulă femeii dace, când vede 
șubele înfundate ale săteneloră din co
munele Găuricea, Văliora, LuncanI și 
altele; portulă din giurulă Romei și a 
orașeloră Peuoium, Tustia, Pestiana, 
când vede obiectele din comunele Peu- 
cinesce, Tuștea și Peșteana. Portulă să
teneloră dela Fărcădină ne aduce aminte 
că acelă portă este rămasă dela colonii 
cari, înainte d’a veni în Dacia, s’au lup
tată la Furcile-Caudiene. Porturile să
teneloră din comuna Rea și CărneștI ne 
dică: Români! De veți fi uitată, aduce- 
ți-vă aminte, că cu 17 secoll în urmă 
era, la Cărnesci măcelăria, er la Rea 
loculă de eserciții militare ale strămo- 
șiloră noștri Romani.

2) Esaminândă cu atențiune modul, 
cum suntă esecutate obiectele cusute și 
mai alesă chindisiturile espuse de sătene, 
visitatorulă imparțiala și cunoscători nu 
pâte decâtă să admire talentulă și este
tica femeii române, când află, că tâte 
acestea suntă lucrate fără modelă.. Dom- 
nișorele nostre, când facă o luorare de 
chindiselă se folosescă de gherghefă de 
ună canevasă în pânză seu hârtiă, și de 
ună modelă; pe când sătena română 
dimpotrivă, ține lucrulă în mână și n’are 
alte insrumente, decâtă aoulă, lânița și 
mintea. Mai multă încă, varietatea lu- 
cruriloră și a formeloră dovedesce înal- 
tulă grada de inteligență naturală, cu 
care este înzestrată. încependă cu cul
tura cânepei la câmpă și cu spălatulă 
lânei la isvoră, ea târoe, țese și confec- 
ționeză întregă îmbrăcămintea familiei, 
faptă, pentru care călătorii străini au 

adusă elogii binemeritate în literatura 
străină, și care avu de resultată, că as
tădl costumulă femeiloră române este 
răspândită în tâtă Europa.

Astfelă este, dâmnele și domnii mei 
aptitudinea femeii române!

Der spunenda aceste, am <fisb bre 
ultimulă ouventă ?

Recunoscă, că nu ! Și ori unde m’așl 
opri; ori câtă de multă ași vorbi, nu 
voiu pută spune totulă; pentru-că es
tetica și aptitudinea femeii române este 
totă așa de infinită ca și varietatea o- 
biecteloră minunate și drăgălașe, ce 
scote din mânuțele sale.

Am (fisă.
Prospere industria română!
Esposițiă este deschisă.0

După finirea acestui discursu 
aventatu, aclamată și aplaudată 
cu multă sinceritate și după ce
tirea telegrameloră sosite din mai 
multe locuri, presidenta condusă de 
activulă, bravulă și neobositulă ei 
secretar Paulă Olteanu, urmată 
fiindă de publiculă asistentă, — 
ne puse la disposițiă șalele — trei 
la numără — ale esposiției. ’Țî 
sălta inima de bucuriă și mândriă 
la prima impresiune, ce-țl face 
clasicitatea, armonia și gustulă de
licată ală arangierei. Nu scii, ce 
să admiri, paciența și gustulă sor- 
tirei, seu varietatea și neobosita 
hărniciă a esponenteloră. Intru 
adevără ar merita acăstă esposițiă 
așa cum e, a fi traspusă la o es
posițiă universală, ca prin ea se 
se arate unui publică dintr’o lume 
întregă, că femeia română întru 
adevără este cu multă mai vred
nică de cum a fostu declarată și 
recunoscută pănă acum din partea 
unoră persdne chemate. Ori care 
lucrare din esposițiă ’ți ofere o- 
biectă de ună studiu formală. Nu 
scii, ce se admiri mai tare deli 
cateța și gingășia composiției, ori 
destoinicia înnăscută a Româncei, 
care pe lângă așa puțină cunos- 
cință este în stare se’ți producă 
dintr’ună materială așa bruscă a*  
deverate capă de opere.

T6te cinci regiunile comita
tului Hunedorii suntă bogată re- 
presentate. Obiectele suntă în di
ferite grupuri după respectivele 
ținuturi sortate. Pare că pe între
cute și-au dată silința esponen- 
tele! Obiectulă și celă mai neîn
semnată este de valbre industrială 
mare. Nu se află obiectă într’o 
casă română, care se nu fiă re- 
presentată la acestă esposițiă forte 
in cifru ctivâ. MAw-Ano 

Hațegu și în specială comitetulă 
de esposițiă merită recunoscința 
țărancei române, potă fi mândre 
de splendidulă resultată obținută 
și preste t6te așteptările întrecută.

Fără a voi se esamineză, potă 
afirma și susține, că esposițiă ro
mână din Hațegă este o dovadă 
plausibilă, că femea română întru 
adevără este ună factoră națională 
române seu cu multă mai ponderos 
și vitală, decâtă și-lă pâte cineva 
închipui între alte împrejurări. 
Ună trecută gloriosă, ună presentă 
mândru și cuceritoră, ună viitoră 
încuragiatoră, putemă deduce din 
esposițiă presentă. O destoiniciă 
deosebită și unu studiu este nu
mai în stare a cualifica mai potri
vită aceea, ce-i ofere visitatorului 
acesta esposițiă. Nu pot recomanda 
îndestulă cercetarea acestei espo- 
sițiuni fiă-cărui Română intere
sată de cultura și prosperarea ne- 
mului nostru.

Acum vină străini să vedă ce 
este în stare se facă femeia ro
mână.

La revedere! Coresp.

Corespondența „Gaz. Trans,lt
De sub Cheia-Tur^ii, la 18 Augustă 1851.

Onorată Redacțiune ! După noua a- 
rondare a despărțăminteloră „Asociațiu- 
nei Transilvane0, oerculă Turtfii, 'alO Ie- 
rei, Trăscăului și Vințului de susă, for- 
meză despărțămentă nou, oare și-a ți
nuți! prima adunare generală Sâmbătă 
la 8 Augustă st. n.

Comitetulă a fostă necesitată a oon- 
chiema adunarea pe o (fi de lucru, și 
așa țăranii nu au putută partioipa, s’a 
presentată însă în numbră frumosă flo- 
rea inteligenții despărțământului. S’a fă
cută 7 inși membrii ordinari și 9 ajută
tori.

Fiindă la ordinea cellei constituirea 
comitetului s’a alesă de directoră d lă 
Protopopă din Luna de Arieșiu Simeonii 
Popu, er de memării în comitetă d-nii: 
Dr. loanu Rații, Alecsandru Ramonțianu, 
Silvestru Moldovanii, luliu Vlăduțu, loanu 
Petricașă și Petru Roșea.

Cu ocasiunea acesta, tinerimea 
din Turda și jură încă a contribuită 
în modă forte însemnată la înălța
rea solemnității aoeste adunări, aran- 
giândă o producțiune literară.

Partea literară s’a începută cu de- 
clamarea D-rei Augusta VlăduțU, care cu 
o voce în adevără declamatorică predase 
poema epocală de Vasile Aleosandri, 
„Sentinela Română0. Desteritatea în pre
dare, rară la așa etate fragedă, a deșteptată 

’""’’rațiune er accentele sonore, ce încântă 
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inima, au secerata în mai multe rânduri 
uplausele și au storsă felicitările mulți- 
mei adunate.

După declamare, a urmată diserta
ția d-lui învățători din Luna, Simeonu 
Nicdră, despre „însemnătatea biblioteci- 
lorti poporale,u în care d-sa în cuvinte 
bine simțite presents bibliotecile popo
rale ca uniculă mijlocii, ce pdte tind pe 
țeranulă românii eșită din școla poporală 
nedeslipită de carte și lectură. Disertațiu- 
nea se va trimete foii Asooiațienei spre 
publicare.

După acâsta urmeză declamarea 
d-lui Eugenia Pătăcianu, stud. jur. „Gla- 
sulft unui română“, poesiă de Andreiu 
Murași ană, care a fosta predată cu simța 
și intonare nimerită, a fosta viu aplau
dată. Apoi d-la teologă Nicolau Mdzere 
potențâză însuflețirea generală prin o cu
vântare țesută din frase alese și predată 
pe câta de naturali, pe atâtă de origi
nala despre limba română și cultivarea 
ei, ca idealulu „Asociațiunei Transilvane11.

D-la direotoră luândă cuvântulă îșl 
esprimâ viua sa mulțămire față cu re- 
sultatula ședinței și face în numele Lu- 
menilora propunerea, primită cu însufle
țire, că pe anula viitora, adunarea să se 
țină în Luna. După acesta dechiară de 
închisă ședința, care a ținuta li/2 6re și 
a lăsata în inima oeloră presențl împre- 
siunl oe vora dura timpa îndelungata!

Sera s’a ținuta petrecerea arangiată 
de tinerime în hotelulă „Corona", unde, 
mulțămită zelului desvoltata de comite- 
tula arangiatoră și în specie activității 
d-lui președinte Silvestru ELoldovanv, o 
sală frumosa decorată sta gata pentru 
primirea număroșiloră âspețl.

Petreoerea s’a începută la 9 5re, și 
numărulă părechilora dansatâre la jocu
rile de salona trecea peste 70.

Cu însuflețire rară s’a continuata pe
trecerea pănă la cjorl.

Nu pota să nu amintescă, oă tinerii 
venițl la petrecere și adunare din de
părtare, au aflata în casele d lord Sil
vestru Moldovand, Iuliu Vlăduță, Ioana 
Cigăreanu, Alesandru Ramonțianu, Alec- 
sandru Gaia, ospitalitate în adevără ro- 
mânescă.

Tinerimea română din Turda și jura, 
care a improvisata cu ocasiunea adunării 
dela 8 Augusta o ședință, ce a împluta 
inimile participanțiloră cu impresiunl 
neșterse, și o petrecere, oe lasă în urmă-i 
suvenirl plăcute, prin proba dată despre 
aptitudinea sa, pune în perspectivă noului 
despărțămentă una viitora încoronata cu 
succese frumose.

Spereza, că la anula viitora, când 
ne voma revede la Luna de Arieșa, 
voma întîmpina resultate tota atâta de 
îmbuourătore. ep.

Esamene la sate.
Din districtul^ Ulpiei Traiane, Iuliu 1891.

(Fine.)

6. Ostrovulu mare și Ostrovulu micii. 
Esamenulă s’a ținuta în 30 Maiu dimi
neța de învățătorulă Leonu Jubașu, 
cu succesa de laudă. Din 97 copii obli
gați și 59 conscrișl, s’au esaminata 49. 
Abia de una ana și jumătate stă acâstă 
școlă sub conducerea învățătorului ac
tuala și învățământula a luata una sbora 
de tota îmbucurătora. Prin purtarea sa 
simpatică și previitore, acesta vrednică 
învățătora șl-a câștigată în scurtă timpă 
simpatiile poporului, suocedându-i a ca- 
pacita pe părinți asupra mărețeloră fo- 
lâse ale instrucțiunei și prin aceea a-i 
îndemna la trimiterea de bună voiă a 
copiiloră la școlă, ceea ce sub antece
sorii săi nu s’a putută efeptui nici prin 
mijlocele cele mai rigurose. Ou tactă și 
prudință a sciută atrage la șcâlă pe acei 
elevi, cari pănă aci numai cu forța se pu
teau sili la o frecuentare neregulată. Resul- 
tatulă acestoră ostenele a și adusă fructe 
binecuvântate, oăcl răspunsurile clare, pre
cise și binechibzuite, au succesă preste 
așteptare, procurândă învățătorului acea 
mângâiere sufletescă de carea e pătrunsă 
o inimă simțitore în fața datorințeloră 
împlinite și a meriteloră recunoscute. 
Copiii mai mici din cetire și computulă 
mentală, eră cei mai mari din intuițiune 
au dovedită multă deprindere și price
pere, ceea ce în mare măsură e resulta- 
tulă stăruințeloră continue ale învățăto
rului și probeză pe deplină capacitatea 
prunciloră. In propunerea materiei de 
învățământă s’a ținută strînsă de pla- 
nulă școlară, încâtă nu a propusă cu 
nimică mai multă, de câtă a fostă pres
crisă pentru singuraticele școle; materia 
propusă însă s’a predată la înțelesă fără 
pică de mecanismă și totdeuna în legă
tură cu cele percurse.

Der nu numai în predarea practică 
a obiecteloră de școlă, ci și cu privire 
la ținerea ordului și a disciplinei, cu pri
vire la întrega ființă a eleviloră, acestă 
învățătoră zelosă șl-a arătată destoinicia 
si influința sa regenerătâre, căci pe când 
elevii acestei școle cu alte ocasiunl se 
presentau la esamene timidl, fricoși și 
leneviți, deodată să străform rră în copii 
îndrăsnețF vioi și curați. Dreptă aceea 
frecuentările au fostă regulate, pedepsiri 
nu s’au aplicată, sporiulă e învederată, 
poporulă mulțămită și starea școlei în 
propășire grabnică.

7. Pgucînescî. La școla acesta s’a 
ținută esamenulă în 31 Maiu după amedă 
prin bravulă învățătoră Ștefană Țarina 
cu succesă forte mulțămitoră. In fața

nnhb’cfi •f'W.A nnmiSrosu din comună 

fiindă de față d-nii învățători din Gră- 
disce și ZaicanI, Nicolau Trimbițoni și 
Carolă Pască, se esaminară 53 prunci 
inscrișl dintre 58 obligați. Nu se pote 
îndestulă apreția zelulă și perseveranța 
neobosită a acestui învățătoră întru îm
plinirea grelei sale misiuni, ceea ce s’a 
constatată pe deplină din răspunsurile 
precise, sigure și bine chibzuite, din cu- 
ragiulă și ținuta esternă a eleviloră, cu 
care ocasiune s’a putută cunosce destoi
nicia și calitățile frumose ale copiiloră 
români, dâcă educațiunea loră e încre
dințată astorfelă de învățători harnici și 
consciențioșl. Din tote obiectele, fără 
deosebire se obținu resultată strălucită 
der mai vârtosu în socotâlă, intuițiune și 
oallgrafiă elevii escelară cu desăvârșire. 
Onore și recunoscință învățătoriloru, cari 
lucră asemenea! Frecuentările au fostă 
regulate, poporulă e încântată ; școla în
flori tore.

8. RîudemorT, Ostrovelu. Esamenulă 
s’a ținută în 2 Iunie dimineța prin în- 
vățătorulă Michailă Jubașu cu succesă 
mulțămitoră. Presențl au fostă pe lângă 
protopopulă tractuală și preoții locali, 
ună numără însemnată de poporă și de 
străini din comune. Din 93 copii obli
gați și 51 inscrișl, s’au înfățișată la esa- 
menă 46 elevi. Diferința între copiii o- 
bligațl și inscrișl se află mai cu sâmă 
din neaptitudinea, miseria și debilitatea 
prunciloră, din care causă aprope jumă
tate a trebuită să se scutescă dela cer
cetarea șcâlei. Materia de învățământă 
s’a predată întregă, bine și la înțelesă, 
deși mai cu semă la începători s’ar fi 
așteptată deprindere mai multă. Fre- 
cuentarea a fostă regulată, școla se află 
în progresă.

9. Valea Delșii, Ohaba Sibișeld. In 
3 Iuniu dimineța s’a ținută esamenulă 
sub presidiulă inspectorelui districtuală, 
prin învățătorulă provisoră Paulă Popescu 
cu succesă de mijlocă. Au fostă de față 
numai 6 poporenl, ceea ce dovedesoe 
puțină interesă față de școlă și de cres- 
cerea tinerimei. Din 78 copii obligați, 
abia au cercetată șcâla 38 cu puțină re
gularitate ; se esaminară 30, dintre cari 
vr’o 4 nu au cercetată școla mai de locă. 
Pe lângă tâte stăruințele și îndemnările 
repețite din partea presidiului, poporulă 
nu se pote capacita în privința însem
nătății șcâlei, nu vre să’șl trimită copiii 
la șcâlă și orl-ce jertfă, fiă câtă de ur
gentă, numai cu forța se pote mijloci. 
Materia de propunere nu s’a proprosă 
întregă, după plană, și s’a propusă mai 
multă mecanică, decâtă la înțelesă; răs
punsurile au fostă nesigure, fără combi
nare și mai multă pe ghicite. Frecuentarea 
a fostă neregulată; în pedepse au in- 
cursă aprope 20 fl. Copiii nu au apli

care spre învățătură și cu puține escep- 
țiunl suntă mărginiți la minte; învăță- 
mântulă stagneză.

Mai amintescă la acestă locă, că la 
școlele de stată din Pesceana și Zai- 
căniu s’au ținută esamenele în 7 și 14 
Iuniu. La școla din Pesceana, unde elevii 
români preponderează, funcționeză ună în- 
vățătofă diriginte și o învățătoresă, ambii 
de naționalitate maghiari. La șcâla din 
Zaioaniu, unde totalitatea eleviloră e ro
mână, e aplicată ca învățătoră Carolă 
Pasca. Răspunsurile eleviloră români din 
doctrina creștinescă au fostă îndestuli- 
tore; catecheții se remunereză cu 40—50 
fl. la ană.

Din acestă raportă apare, că starea 
șcâleloră și a învățământului din acestă 
districtă protopopescă peste totă e îm- 
buourătâre și mulțămită zelului desvol- 
tată din partea preoțiloră, ca directori, 
și a învățătoriloră ca nemijlociții con
ducători, se află în înaintare continuă. 
Considerândă marea înfluință, ce o au 
cântările asupra poporului, ar fi o do
rință generală, ca se se formeze coruri vo
cale la tdte școlele] asemenea deprin
derea în gimnastică ar fi ună mijlocă 
potrivită pentru desvoltarea fisică și dis
tragerea eleviloră.

In fine se observă, că grădinile de 
pomărită, oe s’au mijlooită pentru școle 
cu ocasiunea comassăriloră, ar fi tare de 
dorită, ca să se țină în grijă mai bună 
și să se cultive cu mai mare zelă ca 
pănă acuma; eră agricultura și grădină- 
ritulă, de care mai cu semă au lipsă ță
ranii să se propună în mai mare mă
sură, ținându-se semă de resultatele sci- 
inței și ale esperiențeloră moderne.

- u. —

Deșii. 1891.

Esamenulă la șcâla poporală română 
din Deșă s’a ținută la 31 Maiu sub pre
sidiulă d-lui protop. Ioană Vele. Școla 
era frumosă decorată.

S’au esaminată 42 de băieți și 15 
fetițe; școla era îndesată de părinții și 
mamele eleviloră, în frunte cu câteva 
dame și inteligința din looă. Răspunsu
rile precise ale eleviloră din cele cjeoe 
obiecte de învățământă și ținuta loră 
îndrăsneță dovediră de ajunsă diligința 
și destoinicia d-lui învățătoră Laurențiu 
Micheșiu.

Scrisori de probă românescl au fostă 
45. Cântările naționale și religiâse și de- 
clamațiunile eleviloră produseră îndestu- 
lirea generală.

La fine, d-lă președinte ținu o vor
bire acomodată, dărui apoi 12 cărți di
ferite școlariloră în preță de 3 fl. și 
făcu o colectă, la oare au dată d-nii 
Gavr. Mânu 1 fl., Aug. Munteanu 1 fl., 
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Dr. G. Mihali 2 fl., Ioană Cherecheșă 1 
fi., Fl. Hatosă 1 fl., St. Mureșianu 50 or., 
I. Onofrei 30 cr., G. Apahidanu 30 cr., 
T. Grigorașă 20 cr., Mitru G. Mureșiană 
40 or., Toma Samoilă 20 or., Nastasia 
Mureșiană 20 or., Simiogă Câmpeanu 20 
or., Todoră Rednică 20 or. Mai mulțl 
poporenl 3 fl. Suma 11 fl. 50. Diu aceș
tia 2 fl. 50 or., s’au împărțita între elevi, 
er 9 s’au reținuta pentru cărți.

P. Mureșianu Șir eg anulă.

(Ghiladă (protopiat. Clacovei,) 1891.
Esamenula la șcdla română gr. c. 

din GhiladO s’a ținuta în 4iua 8. Con
stantina și Elena prin învățătorulă Con
stantinii Toma.

Copii obligați la șodlă50, esaminațl 
au fosta 34. Numai 5 dintre cei esami
națl nu soiu sorie și ceti.

La esamenă a fosta de față d-lă 
protopopă Alexiu Manoiu, preotulă lo- 
oala Ioana Ceontea și doi învățători din 
vecinătate. Ospeții puseră diferite între
bări școlariloră și ou răspunsurile pri
mite au rămasa pe deplina mulțumiți. 
Printre esaminarea din singuraticele 
obiecte de învățămentă, s’au deolamata 
din partea șoolarilora mai multe poesii 
naționale frumose.

Mai multa ne va mulțumi resulta- 
tula acestui esamenă, decă voma ține 
semă, că abia 2—3 școlari au avuta ma
nualele de lipsă, ba nici șcălă propriă 
n’a avuta acestă comună, căci șcdla de 
ana a arsă împreună cu rechisitele 
din ea.

Decă pe lângă tote acestea n’amă 
rămasă ou totulă pe josă ou învățămen- 
tula, este a se mulțumi numai vredni
cului nostru învățătoră, care încă de 
prin an. 1848 îșl împlinesce cu sirguință 
diregătoria sa și deși nu are o leafă mai 
mare de 70 fl. la ana, din cheltuiala pro
priă a provăduta pe mai mulțl copii cu 
cele de lipstă pentru șcdlă și a provă- 
4utd și șcdla cu table de păreți.

După tote acestea a meritata bă- 
trânulă învățătoră lauda și mulțămita, 
ce i o esprimâ la fine d-lă protopopă.

Unulii din cei de față.

încetarea r&stooiului vamalii 
și comerciulu de vite.

Vorbindă despre întrebarea, 
decă monarchia austro-ungară va 
ridica în curendu și oprirea im
portului de vite din România, 
„Naționalulă“ scrie între altele:

Prețurile carnei s’au urcată atâta 
de multă, încâtă o mare parte din po- 
porațiă a trebuită să-și restrângă con- 
sumațiunea și chiar să renunțe la carne. 
Suferința resultată din acestă stare de 
lucruri, s’a simțită mai cu semă la Viena, 
unde consiliulă comunală, chiar în vremea 
când răsboiulă vamală era mai îndârjită 
s’a vădută silită să facă demersuri pe 
lângă ministeriulă comerciului, spre a 
obțină deschiderea fruntarieloră austriaco 
pentru vitele ndstre.

Lipsa și prin urmare scumpetea 
oarnei continuă și până aoum la Viena. 
Situațiunea amenință chiar să se înrău- 
tățesoă, din causa înlesniriloră ce Ger
mania, unde lipsa de oarne e asemenea 
forte mare, a aoorJată Austro Ungariei. 
O parte din vitele unguresol trecândă in 
Germania, atrase de prețurile forte bune 
ce se plătescă acolo, fîresce că golulă 
din piața Vienei se va mări și prețurile 
se vora urca și mai multă.

In vederea aoestei înrăutățiri a situ
ației, în ședința dela 26 Juliă a consiliu
lui oomunală vienesă, consilierulă Wim- 
berger a făcută următdrea propunere;

„Primarulă este rugată oa, punendu- 
se în capulă unei deputațiuni a consiliului 
oomunală, să aducă la cunoseința mi
nistrului de comerciu, că consiliulă comu
nală consideră esistența mai departe a o- 
pririi importului de vite din România, ca 
o nenorocire însemnată pentru poporațiunea 
Austriei și cu deosebire pentru Viena; că 
consiliulă doresce grabnica ridicare a a- 
cestei opriri și în fine, să Excelența sa 
ministrulă de comerciă, până la o alegere 
definitivă a acestei cereri, va dispune 

celă puțină provisoră, oa importulă de 
vite din România se fie posibilă a se face 
directa la Viena“.

Atâtă de grea e situația, în câtă 
sonsiliulă comunală din Viena, nici n’are 
răbdare se aștepte resolvirea definitivă 
a oererei sale, ci pretinde ca imediată, 
să se deschidă fruntaria.

Când numitulă consiliu comunală 
cerea anii treouțl deschiderea funtariiloră 
pentru vitele nostre, trebuințele răsboiu- 
lui vamală făceau pe guvernulă austriacă 
se nu admită oereraa.

Astă-^i, aceste oonsiderațiunl au 
dispărută, odată cu răsboiulă. Preteos- 
tulă epizootiei, care în vremea cofliotului 
era bine-venită, acum nu se mai pote 
invoca; mai alesă că, după cum bine 
scie guvernulă Austro-Ungară, bole de 
vite nu suntă la noi.

Paternă dar spera, oă în ourendă 
vitele mari din România voră fi liberate 
se între în Austro-Ungaria; demersulă 
consiliului comunală din Viena oferă 
guvernului austriacă celă mai bună prilej ă 
pentru a ridioa oprirea de pâuă-acumă, 
oprire care a fostă o „nenorocire însem
nată pentru poporația Austriei și cu de
osebire pentru Viena“.

Apelu cătră părinți.
Conform decisiuuei „comitetului re- 

uniunei femeiloră române din Aradă și 
provinciă“, — și în urma însărcinării 
primite dela acestă comitetă, pre cum 
și cu învoirea înaltă prea sânției Sale 
D-lui Episcopă diecesană prea grațiosulă 
Patronă ală reuniunei, — subscrișii adu- 
cemă la cunoseința onoratului publică ro
mână și în specială tututoră părințiloră, 
că la șcdla română gr. or. confesională 
superioră de fetițe din Aradă, provădută 
cu internată și arangiată după recerin- 
țele timpului modernă cu tdte recuisitele 
presorise, înaotivată în anulă trecută, 
înscrierile se înoepă în 1 Septemvrie st. 
n. în localitățile scolei: casa cea nouă 
diecesană de lângă biserica catedrală.

Eleve se primescă în tdte clasele.
Elevele, cari până aoum nu au fre- 

cuentată scola, au a se supune unul e- 
samenă de primire, seu să doveddscă cu 
atestată publioă școlastioă clasa absol- 
vată în anula trecută.

Internatulă școlei oorăspunde pe de
plină tuturoră postulateloră atâtă didac- 
tioe câtă și sanitare.

Eleve interne solvescă pentru întrega 
provisiune pe lună 12 fl. și 2 fl. didactru.

Elevele esterne solvescă pe lună 
numai 2 fl. didactru. Solvirile se facă 
anticipative.

Afară de studiile și ocupațiunile 
prescrise în planulă de înățămentă, ele
vele pe lângă o taxă lunară fdrte mo
derată voră primi instruare din limba 
franoesă și piană.

Tote elevele au a fi provădute cu 
cărțile prescrise, cu rechisite de scrisă și 
desemnă, precum și cu rechisitele de cu
sută și lucru de mână.

Elevele interne au a mai fi provă- 
4ute cu ună matrață, ună covoră de 
pată, două perine, patru fețe de perine, 
ună poplonă cu două lepedee, două le- 
pedee de pată, șeâe ștergare; cuțită, fur- 
ouliță, o lingură de supă și una de cafea, 
pocală pentru apă, lavoră, periă de 
dinți, săpună și peptene; vestminte albe 
din fiă-care celă puțină șdse bucăți, pre- 
oum și cu încălțămintele și îmbrăcămin- 
tele de lipsă. Pentru egalitate și unifor
mitate se voră face în internată, pe- 
spesele eleveloră : cătrințele (șurțele) pre
cum și ună vestmentă de stradă.

Deslușiri mai detaiate se potă cere 
său în persdnă seu în scrisă dela direc
țiunea școlară seu dela secretară.

Aradă, din ședința oomitetuiui reu
niunei femeiloră române din Aradă și 
provinciă, ținută în 31 Iuliu st. nou 1891. 
Aurelia Belești, m. p. presidentă. Dr. 
Giorgiu Plopii,, m. p. secretară.

Mulțămita publică.
Pătrunși adenoă de multele semne 

de iubire cătră noi ou ocasiunea morțil 

iubitului și neuitatului nostru fiu Eugeniu 
Sabin studinte de clasa a IV reală, pe 
care amicii și binevoitorii noștri au bi
nevoită a le manifesta atâtă prin scrisori 
și telegrame de eondolență, câtă și prin 
numărdsa loră participare la îmormen- 
tare, întră cari strălucea în rendulă șiru 
riloră de conduotă funebru lamura inte- 
liginții române din Buciumă și Abrudă 
precum și corpulă studențiloră din jură, — 
ne luămă deci voiă a esprima pe calea 
acesta profunda nostră mulțămită tutu
roră aoeloră prea stimați amici, cari din 
acestă prea durerosă incidență au bine
voită a înceroa să aline durerea ndstră, 
pe carea altfelă numai acela o pdte alina, 
carele în nemărginita sa înțelepciune a 
binevoită a ne certa, ohemândă din bra
țele ndstre la sine pe unulă din cele 
mai prețiose ale ndstre oddre.

Buciuma-Cerbii, 31 Jul. (12 Aug.) 1891.
Jalnica familiă Todescu.

CARACTERULUI)
In-siașirile caraoterulrLi 

2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

Unu esemplu de stăpânire de 
sine din partea unui Arabă isto- 
risesce Soleiman-Alvarec-Bei-Șem- 
sed'din.

Niciodată — c^ice Soleiman — 
n’a vecțutu unu omâ mai înțelepții 
decâtă pe Mamuu-Ibn - Arreșid. 
Odată adecă, când me aflam la 
elu, ținea în mână urni hiaointă 
(petră scumpă) roșu și’lă întorcea, 
așa că strălucea în tote părțile. 
Chiămâ apoi la sine ună auraru 
și’i porunci se pileze petra și se 
o îmbrace în aură. După trei 
cțile îi porunci erășl se vină se-i 
arate câtă. de departe a înaintată 
cu lucrulu. Aurarulu cu fața gal
benă de spaimă și tremurându 
întră în odaiă și când Mamun îlă 
întrebă de petră, belbei câteva 
cuvinte neînțelese; Mamun vâcțu 
atunci îndată ce s’a petrecută. 
Elă îșl întorse fața și scrâșni din 
dinți, până când i s’a așezată 
mănia. După aceea mai întrebă 
încă odată pe aurară, ce a făcută 
cu petra și acesta rugându-se de 
iertare, scbse petra, care s’a fostă 
spartă în patru bucăți, din întâm
plare i-a lunecată din mână și 
tocmai pe nicovală. Mamun (ți3©: 
„Tu pentru acesta nu ești vino
vată, fă der patru inele mari de 
sigilă din ea“. După aceea vorbi 
încă cu aurarulă și așa de prie- 
tinosă, încâtă se părea, că petra 
în patru bucăți îi plăcea mai bine 
ca întregă. După ce se duse au
rarulă, întrebă Mamun: „ScițI voi 
câtă prețuia acestă petră?11 — 
Noi râspunserămă că nu scimă și 
elu epse: «O sută d<. uăc|ecl de mii 
de dirhense“ (96,000 florini).

încă și mai mare stăpânire de 
sine dovedi Kais-Ibn-Azim. Când 
acesta ședea într’o 4i masă cu 
mititelulă seu fiiu, servitorea adu- 
cendă într’o frigare ună mielă 
friptă, îlă scăpă din mână, fri
garea cu carnea căcțu tocmai pe 
capulă copilului și acesta muri 
îndată. Servitbrea încremeni de 
spaimă; elă însă 4lse: „Tu ești 
nevinovată înaintea lui Dumnezeu. 
Acesta fiă lăudată!“

Ună naturelă, cu câtă e mai 
tare, cu atâtă mai necesară este 
se se scie disciplina și stăpâni pe 
sine. Rr. Iohnson cjice ce-i dreptă, 
că omulă devine cu atâtă mai 
bună, cu câtă îmbătrânesce mai 
multă și cu câtă devine mai es- 
pertu; acesta însă atârnă în rea
litate cu totulă dela împrejurări 
seu mai vârtosă dela voința omului. 
Nu greșelele înăscute ruineză pe 
omă, ba nici chiar cele săvârșite 
ci numai chipulă și modulă cum 
se pârtă elu după săvârșirea loră. 
Ințeleptulu va trage din gre
șelele făcute învățătura de a le

*) După Smilea-Rudow. A se ved6 Nr. 
167 ală „Gaz. Trans.11 diD 1891. 

încungiura în viitoră; alții devină 
cu timpulă totă mai îndrăciți și 
stricați.

Puterea junimei este în multe 
privințe necăptă și se manifesta 
chiar în modă stricăciosă, decă 
nu este condusă cum se cade. 
Stefan Gerard, unu Francesă, care 
ajunse la mari onoruri, lua pe 
toți tinerii, pe cari îi cunosceaca 
fărte vehemenți și iuți în servi- 
ciulă său și sub scutulă său deo
sebită ; căci era de părere cu totă 
dreptulă, că asemeni tineri, devină 
cei mai buni lucrători, decă le iai 
ocasiunea de a se aprinde. Altfelă 
totă puterea, câtă e mai multă, 
se perde în isbucnirl de mâniă. 
Mulțl dintre cei mai mari 6meni 
au fostă fdrte vehemenți, der totă 
așa de mare a fostă tăria voin
ței loră de a’și înfrâna acestă 
desfrâu.

Renumitulă Earol of Strafford 
a fostă de totă vehementă și’șî 
dădea cea mai mare silință de 
a’șl modera acesta patimă. Când 
ună amică bătrână ală lui, Cooke, 
îlă dojeni sinceră din causa acesta, 
elă îi scrise: ’Ml-ai dată o bună 
învățătură în răbdare, și 4eu, anii 
mei și patimile mele ’ml dau des
tulă ferbințelă. Der spereză, că în 
cursulă timpului se va răci. Ceea 
ce face ca acesta greșelă să fiă 
atâtă de condamnabilă, nu este 
atâtu vehemența însăși, câtă îm- 
pregiurarea că isbucnesce așa desu 
tocmai acolo, unde nu trebue și 
nu este potrivită.

Și Cromwell a fostă fdrte vehe
mentă, neîmblân4itu și încăpățî
nată în juneța sa, așa că făcu 
multe neajunsuri și avea ună rău 
renume. După ce ajunse însă sub 
mâna de feră a calvinismului, i-se 
dădu energiei sale o direcțiune 
mai bună, așa că deveni stăpână 
peste Anglia.

Ducele de Wellington a fostă 
din fire forte vehementă cu Na- 
poleonă, și numai printr’o con
tinuă veghiare se putea stăpâni. 
La Waterloo elă dă poruncile sale 
în situațiunile cele mai critice, 
fără să arate nici cea mai mică 
iritare, ba încă cu voce mai pu
țină tare, ca altădată.

(Va urma.)

ZZTO-ZEZZ.Z\-
Pentru vindecarea ofiticei său tu- 

berculosei.
' Pentru cei ce suferă de durere 

de peptu, d-lă preotă din Arghi- 
hată, în urma unoră esperiențe 
ale sale, recomandă mai pe susă 
de tote ună traiu regulată și diete
tică, aeră curată departure și o hrana 
vegetală.

Amintitulu preotă ne împărtă- 
șesce ună casă specială, din care 
a făcută d-sa aceste esperiențe și 
de care ni-lă descrie în următorulă 
modă:

O rudeniă a mea, în etate abia de 
22 de ani, ou ocasiunea unei petreoerl a 
beută apă de ghiață, de care a căpătată 
aprindere de plămâni în mare măsură. 
De morte a scăpată, ce e dreptă, der 
în urma acesta începură a se ivi urmele 
periculdse ale tuberculosei, er la ună auă 
după- aceea au constatată medicii, că 
bolnavulă în adevără sufere de oftică, 
fiindu-i atăcată partea stângă a plămâ- 
neloră.

Bolnavulă a plecată momentană în. 
ținuturi căldurose, unde îlă sfătuiră doc
torii să mergă, prescriindu-i o dietetică 
severă, de-a mânca cărnuri ușdre și a 
bea vinuri tari.

Așa a trăită o jumătate de ană; 
plămânile însă în locă să i-se vindeoe au 
începută a trece în putretjime.

Părinții răposându-i în acestă timpă, 
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bolnavulă n’a mai avută mijloce de a 
trăi în ținuturi căldurose din străinătate, 
ei a foștii silita să vină la oasa părin- 
tâscă, care se afla în nisce loourl delu- 
rose și împregiurate de păduri.

S’a lăsata de dietetica presorisă și 
a trăită după împregiurările sale casnice 
și modeste. S’a făcută vegetariană, a 
băută lăpturl, mânca pâme și forturi. Cu 
desperare rodea seri întregi jaiulă reco
mandată de babele satului, cari fineau, 
că de aoela va căpăta plămâni nouă. 
ț)ile întregi vagabunda în pădurile um
brise din vecinătatea satului său, odih- 
nindu-șl trupulă slabă și obosită pe pa
jiștea mâle de sub arbori.

Scalda îi era oprită, der elă îșl cu
geta, că pentru oe să se mai rețină, după 
ce și așa i-s’a spusă, oă 4h®l® 1 suntă 
numărate. începu deci să se scalde, dâr 
se ’nțelege, că totdeuna cu luare aminte 
și la timpă potrivită.

In fine sosi timpulă să mâră, der 
n’a murită ; cei ce-i preziseră mortea au 
rămasă de minciună și la sfârșitulă ve-1 
rei se simția mai bine ca ori când. In 
anulă următoră a încetată de-a mai tuși 
și de a scuipa. Nu peste multă timpă 
elă s’a pusă apoi pe economia și a în
cepută să-și vadă de treburi. După trei 
ani a mersă la ună doctoră specialistă, 
ca să lă visiteze. Mediculă a constatată, 
că tuberculosa a dispărută și oă ranele 
plămâniloră suntă vindecate.

Astăcjl rudenia acâsta a mea e în 
verstă de 50 de ani și e totdâuna veselă 
și vioiu, der ține și aoum la dietetica sa 
vegeteriană și numai lăpturl și apă bea. 
Vegetalele, mai vertosă însă jaiulic, re- 
’noesce sângele și împedecă trecerea plă
mâniloră în putrecliune.

Ștefanii Sabo.

Din serile de ernă.
Ghicituri.

Ce stă în apă și nu putre- 
4esce?

*
Ce alergă la apă și nu be? 

(•■gOBA ed ep țjpiqodojg)
*

Ce stă în cuiu cu gura în 
jostt ?

(•țqn-jodoio)*
Ce îngieță vera mai iute, de- 

câttt erna?
(•OțOțdțrj)

*
Cine cântă'n c|iori de 4i și nu-i 

beată ?
(•țjțnSooog)

♦
Amu unu bou roșu, unde se 

. culcă i-se cunosce loculfl.
(•țqnootf)

*
Am o iapă înșelată; decă’i iau 

șeua, i-se vedu mațele.

*
Hodoriță pe poliță,
Hodoroiu cu măturoiu
O gonesce dinapoi.

(•«țJ'Bca țâ opoeio^)

*
Am0 unu bou cu ochii ’n 

ebrne.
(•Qino{ejț)

*
Amu unu calu cu patru pi- 

cibre ; be și nu mănâncă; de nu lă 
ducu, nu merge.

("BOSB jgd-l'BOSOț(j)

*
Porumbă venătă
Cu clonțu’n pămentu.

(•țjpSnjj)
*

Am o epă surepă
Când o ducă la apă
De cddă o ducă
De cddă o aducă.

Aucjite în Betfia. Koevari.

Vîjulu*)  și baba.

*) Vijîi=moș£i, moșnegii.

anecdotă poporală.
Se spune, că a fostă odată ună vîjă 

și o babă, numai ei doi, der săraci, de 
abia trăiau de pe o tji p® alta- Odată 
s’au însămată și ei și și-au făcută plă
cintă și au adusă holircă**)  să trăiesoă 

**) Holircă=Vinarsâ, rachiu.
odată și bine.

Face baba plăointă, âr vîjulă merge 
după holircă, o ferbe și o pune la că- 
pătîiulă patului, âr baba pune plăcinta 
în sicriu.

Se iau amândoi și mergă în pădure 
după vre-o două găteje să potă ferbe și 
puțină carne ce aveau. Baba, vec]I bine, 
închide ușa bine și haidă la pădure.

Mergândă amândoi pe cale, baba ou 
ori cine se întâlnia 4ic®a: „Măi omule, 
să nu mergi la noi acasă, se iai cheia 
de-asupra ușorului să ne mănânci plă
cinta din sicriu și să ne bei holircă dela 
căpătîiulă patului!“

Și așa 4>®®a ®a cătră toți omenii, 
cu câți se’ntâlnia.

Bine 1 Aduna ei câteva găteje și se 
întorcă înapoi, der ce să vecjl? — Ușa 
deschisă, plăointă mâncată și holircă 
beută, adecă niol asta, nici ceea ca’n 
palmă.

— „Măi vîjule, ni au mâncată plă
cinta și ni-au băută holiroa, dâr nimeni 
altulă, decâtă blăstămatele estea de 
musce. Hai să le omorimu. Eu voiu lua 
ună chindeu***j>  tu ia toporulă și după 

***) Chindeu= stergară, prosopă.
ele. “

Se da baba prin casă după musce. 
Baba „plioscă!“ cu chindeulă, vîjulă 
„pujă!“ ou toporulă, în păreți, în cup- 
toră, în masă și în totă loculă, unde se 
puneau musce

O muscă ecă se pune pe fruntea 
babei. Atunci baba: „iol vîjule 1“ arăten- 
du-șl cu degetulă spre frunte, vîjulă 
„jupă 1“ cu toporulă în capă la babă.

Baba more, vîjulă rămâne văduvă.
Districtulu Năseudului, 1891.

Miliăescn.

MULTE ȘI DE TOATE.
Deprinderi de limbă.

— 1. Doi cu doi și cu doi; doi nainte, 
doi napoi; cei dinainte napoi, cei din- 
napoi în nevoi.

— 2. Am o capră, petra crapă, de 
nu crapă, vai de capră.

Deprinderile aoestea se dică câtă 
se pâte de iute și mai de multeorl după 
olaltă. Koevary,

*
între ghiarele urșiloru.

Pe la mijloculă lunei trecute, în 
menageria din paroulă „Lincoln“ în 
Chicago s’a petrecută o scenă dintre oele 
mai îngrozitore.

După cum se scrie din New-York, 
mai mulțl străini din Minneapolis au 
visitată menageria din parcă, unde ună 
tată, la dorința fetiței sale, a petrecută 
timpă mai îndelungată lângă o coliviă 
în care se aflau patru urși. Ca să vadă 
fetița mai bine săriturile urșiloră oe se 
jucau voioși, tată-său o luă de brâu și 
o ridica pe grădele d’asupra coliviei. 
După vr’o câteva minute însă, breulă 
se rupse și fetița căcju în o adâncime de 
vr’o patru metri în coliviă, și încă dreptă 
în spatele unui ursă, care ca trăsnită, sări 
de spaimă la o parte. Fetița rămase de 
pe spatele ursului pe padimentulă de 
pâtră fără să se fi vătămată câtuși de 
puțină. Vr’o câteva dame din publiculă 
presentă leșinară, er bărbații sub im- 
presiunea grâsnică a scenei, rămaseră în
cremeniți.

Urma vr’o câteva secunde o liniște 
înfricoșată, când deodată publiculă fu miș
cată de o nouă scenă și mai îngrozitâre. 
Nenorocitulă tată ca eșită diu minți se 
aruncă după fetiță în fundulă coliviei și 
în momentulă următoră, aprope nebună 
îșl strînse copilulă în brațe și sări în- 

tr’ună unghiu ală coliviei. Cu mâna 
stângă îșl ținea copila la pieptă, er cu 
mâna dreptă, în care avea ună misera- 
bilă bățigașă de plimbare, aștepta să 
respingă atacurile sălbatice ale fiareloră. 
Păzitorulă îngrozită a fugită numai de- 
câtă spre edificiulă direcțiunei din apro
piere după o pușcă, er publiculă încun- 
jurâ colivia cu neliniștea sufletâsoă, care 
îi făcea să tremure ca frunza, aștep- 
tândă desvoltarea înfricoșatei scene. Ca 
inspirați toți de același sîmțemântă, băr
bați și femei deopotrivă aruncau prin 
grădele cu petrii sute și sute asupra fiare
loră ce părea că s’au retrasă numai pe 
uuă momenta îndărăptă.

In sfârșită ursulă celă mai tînără 
îșl luă curagiulă și în depărtare de doi 
pași dela tată, grosnică mormăindă se 
ridica în două piciore. Nenorooitulă omă 
în desnădăjduirea sa, trase cu bățigașulă 
o lovitură peste botulă ursului cu așa 
putere, încâtă sălbateculă animală tre
sări îndărăptă. Acâstă surprindere însă 
a ținută numai vr’o câteva momente, 
căci deodată, se ridicară toți patru urșii 
în piciore și mormăindă pășeau spre 
unghiulă, în care se afla părintele cu 
copilulă strânsă la pieptă.

In acestă ultimă momentă, vede 
strîmtoritulă tată ună drugă lungă de 
leinnă, care era la ună capătă încârli- 
gată și stătea acățată de păretele coli
viei. L’au luată numai decâtă și acă- 
țândă capătulă încârligată de vestmân- 
tulă copilei, drugulă îlă întinse în susă. 
Sute de mâni să întinseră atunci spre 
drugă, și ridicândă fetița în susă o mân- 
tuiră.

După ce astfelă fu mântuită copila, 
care de frică îșl perduse simțirile, josă 
pe padimentulă coliviei, înfricoșata scenă 
reîncepu a se desvăli din nou. Nenoro
citulă omă sări pe o pâtră, ca astfelă 
să ajungă mai cu înlesnire drugulă ce 
i-se întinsese de susă în coliviă șî pe 
când era să pună mâna pe drugă, tâte 
patru înfuriatele fiare urlândă sălbatică 
năpădiră asupra lui și cu grâznicele loră 
labe îlă traseră josă la pământă, unde 
tâte patru începură să’lă sfârtice. Bie- 
tulă tată însă nu șl-a perdută nici de 
astădată presența de spirită și cu pumnii 
săi b:ne încleștați aplica lovituri puterniue 
acuși în dreptă acuși în stânga și neconte
nită striga după drugă. In sfârșită îi suc
cese să apuce drugulă în momentulă 
ultimă, când adecă obosită de atâtă 
luptă nu putea multă să mai resiste pu- 
teriloră incomparabilă mai mari ale fia
reloră înverșunate. Publiculă îlă trase 
iute și pe dânsulă afară din coliviă, scăpân- 
du-lă astfelă din ghiarăle urșiloră și de 
morte sigură. Pe când sosise păzitorulă cu 
pușca, ambii, tbta și copila, erau mân- 
tuițl.

*
împărțirea trupeloru în Austria.

După resultatele numărărei poporațiunei 
prin comitetulă militară technic-adminis- 
trativă, din 1890, se împartă trupele ast
felă : Austria de josă 31,363 soldați, 
Austria superidră 5826 soldați, Salzburg 
1584, Stiria 8043, Oarintia 3714, Carnio- 
lia 2264, Triestulă dimpreună cu terito- 
rulă său 1995, Gorz și Gradișca 1152 
Istria 8630, Tirolulă 7886, Voralberg 
433, Boemia 34,392, Moravia 14’988, 
Silesia 2524, Galiția 53,401, Bucovina 
3544 și Dalmația 5398, laolaltă 187.537 
soldați. Din cifrele susă amintite reese, 
că Galiția are cei mai mulțl soldați.

*
Unu prinoipe, oare se află încă în resboiu ou Prusia.

Principatulă Liechtenstein are o în
tindere de trei milurl pătrate și 9124 de 
locuitori și e situată între Elveția și 
Austria. Principele acestei țări, care este 
Ioană II, duce de Troppau și Jăgerdorf, 
conte de Rietberg etc. Acesta în anulă 
1866 dimpreună cu Austria, deolarâ răs- 
boiu Prusiei și puse pe picioră de răs- 
boiu o „trupă“ de 6 soldați, der la pacea 
dela Praga în 23 Augustă 1866 a fostă 
acestă principată „uitată“ și de atunci 
trăesce încă pe picioră de răsboiu cu 
Prusia, fără ca însă în oeștl 25 de ani 

să se fi schimbată vre-o împușcătură, 
între aceste două state! Dealtmintrelea 
principatulă Liechtenstein e o țâră în ade- 
vără fericită. Dela 1866 încâce locuitorii 
lui nu plătescă nici dare de stată, nici 
dare comunală, principele, care are des
tui bani și elă plătesce pe funcționari. 
Afară de aceea în urma unei conven- 
țiunl cu Austria nici nu reorutâză 
soldați.

■ *
0 nouă meseriă.

Președintele Republicei Francele va 
primi -peste câte-va 4il® ună dară fârte 
originală, acesta este portretulă seă 
„sorisă" cum s’ar dice, portretulă seă de- 
sămnată cu litere scrise ou mâna. Tră
surile feței, părulă, barba, sprâncenele, 
pleopele ochiloră suntă fârte exactă fă
cute din cuvintele și frazele biografiei 
d-lui Carnot. Cele dintâiă vorbe din 
acâstă biografia se găsăscă în partea 
drâptă a cărărei părului. Haina, cravata, 
gulerulă și până și nasturii cămășei suntă 
alcătuite din diferite fragmente din dis
cursurile pronunțate de președintele re
publicei,

D’asupra marelui cordonă, ale cărei 
ape suntă perfeotă imitate, se pote ceti 
mesagiulă d-lui Carnot rostită cu prile- 
giulă numirei sale de șefă ală Statului.

Portretulă este între dâuă ramuri de 
lauri; frunzele uneia suntă desinate prin 
mijloculă biografiei lui Lazare Carnot, 
frunzele din cea-l-altă parte prin acela 
alu biografiei d-lui Hippolyte Carnot.

Desemnulă care este de 20 oenti- 
metri pe 15, conține 62.000 litere.

Autorulă acestei lucrări este ună a- 
nume Șofer, care ’și dă titlulă de „ar
tistă în miniatură micrografică“ și lucra
rea acâsta a terminat’o în patru luni.

*
Exposițiă de câni

Cânii nu se voră mai plânge, că lu
mea nu se ocupă și de ei. D’acum și 
până în luna lui Octomvre viitoră li se 
voră consacra patru exposițiunl, în An
glia și în Austria. La 13 Augustă st. n., 
cânii ciobăneșclvoră fi expuși la Liverpool. 
De la 2 până la 4 Septembre, o nâuă 
exposițiă cânâsoă se va deschide la Bir- 
kenbad. Societatea canică diu Boemia 
va ține pe a sa la Praga, de la 6 până 
Ia 8 Septemvre. Insfârșită, de la 27 
până la 29 Octomvre, exposițiă canică 
din Londra va ave locă în palatulă de 
Cristală.

Tragerî la sorți.
Losurile Crucei-roșii italiano (dela 

1885), 1 Augustă:
A) Trageri pentru premii, 

seriile cu nrii: 1234,17.1254,47.1468,50. 
3023,38.3228,24.4007,44.4149,38.4241,45.  
6889,6. 7486,37. 8114,7. 9119,46. 9570,27. 
10773,48. 11456,31. 11868,14.

B) Trageri pentru amorti- 
sațiune, seriele: 1125, 2847, 3927, 
4277.4293, 6685, 8984, 9442, 9589, 10342, 
10695, 11864.
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Bursa ftemărfurltliiiBnilapesta deia 12 Aug. n. 1891

Terguld de rîmători din Stelnbruch. La 10 
Aug. n. starea rîmătoriloră a foștii de 144,340 
capete, la 11 Augustă au întrată 1921 capete și , 
au eșită 1G77 rămânendă la 12 Aug. unii nu- |

SSmlnțe

<S J
2 * 

g â

Prețulă per
100 chilogr,

dela pănă

~Grâu Bănățenescă 80 <' - .—
Grâu dela Tisa 80 10.6C 10.80
Grâu de Pesta 80 10.55 10.75
Grâu de Alba-regala 80 10.6C 10.80
Grâu de Bâcska 80 10.6C 10.80
Grâu ung. de nordă 80

d3 -+□ 
ffl O Prețuit! per

Semințe vechi Boiulă 100 chilgr.
ori nouă d So a dela pănă

Săcară 70-72 9.35 9.50
Orză nutreță 60.— 6 — 6-40
Orză de vinars 62.— — .—
Orză de bere 64.— — .—
Ovăsă 89.41 6.10 6.50
Cucuruză bănăț. 7b 6.20 6.25
Cucuruză altă soiu 73 6.15 6.20
Cucuruză — — .—
Hirișcă 11 — 7.40 7.70

Cursul 6
Producte div. Soi u 1 u

dela până

Sem. de trif. Luțernă ungur» _ e_
— francesă

H roșiă _  __
Oleu de rap. rafinată duplu 37.- 38.-
Oleu de in 5.65 5 75

8 Uns. de porc dela Pesta 52.50 53.—
n dela țâră — —.—

O Slănină sventată 44.50 45.—
3 7) afumată 50.- 50.50o Său 37. 38.-o o Prune din Bosnia în buțîr—<

77 din Serbia în saci<D & Lictară slavonă nou 21.- 22.-
77 bănățenescă

Nuci din Ungaria
Gogoși ungurescl

dl 17 sărbescl
Miere brută _ a- —,—
_ »7 galbină strecurată — —
Ceară de Rosenau 137 138.
Spirtă brută 17.- 17.50

- 77 Drojdiuțe de spirt 18.50 19.-

mării de 145164 capete. — Se notâză: marfa un- 
gur&că veche, grea dela — pănă la------ cr..
marfă ungur iscă tineră grea dela 48— cr. pănă la 
48’/, cr., de mijlocii dela 49 cr. pănă la 50 cr 
— ușâră dela 50 cr. pănă la 52 cr. — Marfă 
[irăniscd grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela — cr. pănă la — cr. ușâră dela 
49’/, cr. pănă la 51 cr. — Marfă de România 
de Bakany grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușdră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țepdsă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — or. 
Marfă serbescd grea dela 49./,—50 cr. tran
sito, mijlociă grea dela 49’/,—50 cr. transito. 
ușâră dela 50—50’/, cr. Porci îngrășațl de unii 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruzi dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
ou ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/,.

Bursa din Bucuresci din 12 Aug.
"Va-lozi °/o se cumj

Rentă română perpetuă 1875 100.-
Renta română amortisabilă . . 5%

dtto............................... ‘ 4% 84.—
Renta rom. (rurale convertite) 6°/o 101.—
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o _ t_

idem idem .... 4°/o _ t_
Imprumutulă Openheim 1866 . 8°/o —.—
Imprumutulă Oraș. Bucuresci . 5% —.—

idem idem din 1884 5°/o 93?/4
95.’/4idem idem din 1890 57o

Impr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —
Credit fondară rurală . . . . _ t_

idem idem . . . . 98. -
Credit Fonc. Urb. din Bucuresci 77o 102.’/,

idem idem .... 6% 101.’/,
idem idem . . . . 5°/o 94.10

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 85-74276,—Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr
V.N.

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1545.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 390.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 _ .—
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500 _ o—
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 _ B_
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 ___
Soc. de Reas. uit. div. 151. aui 200 _ e_
Societ. de Constr. uit. div. . — __  _
Societ. de Hârtie uit. div. . — _ B_
Agio în Bursă....................... — _ B_
Rubla de hârtie.................. —

Banca Națion. a României —
Scompt...................................... 5%
Avansuri pe efecte .... 8°/n
vansurl pe Lingouri ....

Cars aii ii pieței O ras o vă.
din 15 Augustă st. n. 1891.

Cursulu la bursa din Viena.

bancnote românescl Cump. 9.36 Vend. 9.40
Argintă romănescă • „ 9 30 » 9.35
Napoleon-d’orI • - n 9.36 n 9.40
Lire turcescl • • „ 10.48 77 10.53
Imperiali - - - • „ 9.46 77 9 51
OalbinI - - „ 5.40 71 5.45
Scris, fonc. „Albina1* 6°/o 101.— n

n n » 57o n 99.50 71 100.—
Ruble rusescl ■ ■ ° „ 124.— n 125.-
Mărci germane " • n 57.80 n 58.05
Discontulă 6 — 8% Pe aniL

din 14 Augustă a. c. 1891
Ăenta de aură 40/0 ...... 104.10
Renta de hârtiă 5% .... . . 101.60
Imprumutulă căiloră ferate ungare •

aură .......... 116.75
dto argintă..................... 99.20

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

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

i.mor(isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.80 

8onurl rurale ungare ..... 91.40
Bonuri croato-slavone ..... 104.75 
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .......................... —.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 13125
Renta de argintă austriacă ... - 92.25
Renta de hârtiă austriacă .... 92 10
Renta de aură austriacă.................... 111 75
LosurI din 1860 ..............................  188.—
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1021.—
Acțiunile băncei de credită ungar. • 332.— 
Acțiunile băncei de credită austr , » 285.25
Galbeni împărătesei- » • ... 5.60
Napoleon-d’orI ........ 9,40
Mărci li>0 împ. germane - - - 58.05
Londra 10 Livres sterlinge • 118 05

(Cu cea mai deplină încredere) se 
pote întrebuința ună medicamentă de 
casă în contra bdleloră de stomachă, 
oând sute de scrisori de mulțămire do- 
vedescă efectulă escelentfi. — „Balsa
mult de vieță (Lebensbalsam) ală 
lui D r. B os a“ din farmacia lui B. 
Fragner în Praga se bucură de aceste 
dovedi forte num&rose, căci scrierile de 
mulțămită se înmulțescti pe fiă-care cji- 
BalsamulQ de vieță ală lui Dr. Roșa 
celfi adevărată este de căpătată aprope 
în tbte farmaciele din Austro-Ungaria.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor^ responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

Nr 612—1891 645,1

PUBLICAȚIUNE
Joi in 27 Augustă n. c. 1891 se va 

face în oficiolatulă orășenescă economică 
pertractarea de oferte în scrisă, pentru 
predarea lucrăriloră de adoptațiune dela 
cafeneua orășenescă de pe promenada de 
josă, calculate la suma de 5042 fl. 43 cr. 
la aceia, cari voră cere mai puțină.

Doritorii au să-și așternă ofertele 
loră în scrisă, sigilate, cu timbru de 50 
cr. și provădute cu ună vadiu de 5°/0 
din suma de construcțiune, pănă la 12 
ore a dilei fixate la ofioiolatulă orășenescă 
economică.

Ofertele voră ave să conțină suma 
de construcțiune în oifre și litere esactă 
și lămurită precum și declarațiunea ofe- 
rentului, că ’i suntă cunoscute condițiu- 
nile de ofertă și că se supune loră.

Condițiunile mai detailate de ofertă, 
precum și planulă și costulă loră se voră 
pute vede pănă în cjiua de 27 Augustă 
a. c. în drele obicinuite de oficiu, în can
celaria oficiolatului orășenescă eoonomică 
strada Porții Nr. 63 etagiulă II.

Brașovă, în 12 Augustă 1891.

X/CersuLl-cL trexiu-rilorvi
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predealii Predealit—Budapesta I i; I105.-IPesta-Aradft-Teius'Teius-Aradii-B.-Pestall C’opsa-mlcă—SibiiuI . ’ll 'll ’
Trenu 

de 
persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată

Trenu 
accele

rată persdn.

Trenu 
de

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

persdn.

Trenu | 
de 

persdn.

Trenă 
accele

rată persdn,

Trenu 
de

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd

Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiăra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediașă 
Elissbatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovu

Timișă
Predeală
Bucurosul

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

Tren de 
persdne

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

5.47
6.-
6.18
6.34
7.34
7.57

Bucuresci
Predealu
Timișă
Brașovu

Feldidra
Apața 
Augustină 
Homorodu 
HașfalSu 
Sigliișora 
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Grhirișă 
Apahida
Clușiu

sus

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

948
9.50

10.06
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Nădășelă
Ghîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea mare j

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

IVIureșu-Ijudoșii—Bistrița

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelică . 
Bistrița . . . .

12.17
12.47

1.26

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

Viena
Budapesta
Szolnok

Trenă 
de 

persdn.

I

Trenu 
accele

rații

Trenă 
de 

persdn-

10.50

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

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 . . . .
Țagu-Budctelică . 
Murășă-Ludoșă .

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

Arădfi
G-logovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă 
Vinț. de josC 
Alba Iulia 
Teiușii

8.15
11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T, d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Teiușu

)5 Vinț. de josă 
>4 Șibotă 
[(. Orăștia 
._ Simeria (Piski)

Deva
Branicica 

ți Ilia 
9 Gurasada

Zamă
Soborșină
Berzava 

j Conopă 
jRadna Lipova 
^Paulișă 
V' Gyorok 
9 Glogovață

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
944
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5 14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

1.39
2 19
2 36
3 03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5 53

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43
4.15 12.08 8.27
4.46 12.38 8.59
5.10 1.- 9.23

6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51 

10.06 
10/ 
10.
11.
11.
12.09
2.24
4.47
8.40
6.05

Simeria (Piski) Fetroșeni JPeireșem-Simeria (Piski

Simeria
Streiu
Hategă
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșeni

6.- 10.35 4.22 Petroșeni 6.- 10.50
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40
7.21 12.23 5.42 Crivadia 7.19 12.19
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05
8.47 2.23 7.24 HațegQ 8 36 1.54
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27

6.20
6.54
7.20
7.51
8 25
9.01
9.35

Sibiiu—Copșa-mică
—
Sibiiu 7.35 4.34 10.17
|0cna 8 02 4.58 10 43
JLoamneș 8.30 5.25 11.09

^Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
l Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea- Oșorheiu-R săs.

Cucerdea 2.50 8.2C 2.41
Lndoș 3 34 9.11 3.27
„ . . ( 5.20 11.17 5.14Oșorlieiu ( 5.35 5.36
Regli.-săs. 7.10 7.15

Regh.-săs. Oșorh .- Cucerdea

Regh.-săs. 8.- 8.15
Oșorlieiu ( 9.35 9.53

5.21 5.54 10.20
Ludoș 6.58 7.41 12.06
Cucerdea 7.47 8.25 12.50

Aradu—Timișora Timișora—Aradu
Timișora 
Vinga 
Aradu

Aradu 6.15 11.30 7.15
Vinga 7.32 12.47 8.04
Timișora 8.42 2.04 8.57

Gliirișu—Turda Turda—Ghirișii
Gliirișu
Turda

7.48 10.35 3.40 10.20 Turda 4.50 9 30 2.30
8.08 10.55 4.- 10.44 Ghirișu 5.10 9.50 2.50 Brașov—Zernesci

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 
Cern a
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4.46 2.32 7.22
Cerna 5 11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Sighișora—Bdorineiu || Odorheiu—Sighișora

Bistrița—IVluresu-Iaidosu? 9 9
Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.15
Odorheiu . . , 7.21 2.11 Sighișora. . . 10.52 6.10

Careii-mari—Zelău SEelăit—Carcii-inari

Brașov
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Zernesci—Brasov

Nota : Numerii încuadrațl cu linii grdse însemnâză drele de nopte.
Oareii-marI .
Zelău. . .

5.50| Zelău . .
11.—Careii-marI

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24 944

8.20

I
I
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Schwarze, weisse und farbige Seîden-Damaste 
imn fl I ZI A &’s "• 7.75 p. îTîefer (J8 ©nai.) — uerfcnbet robcn= iuti) ftiicFtveife porto; 
VUiI 11. I.Grts jollfrei bas ^abrif=î)6p6t Gî. Henneberg (K. u.If.£?ofltcf.) Zii- 
ricli. îîîuftcr umgetjenb. Sriefe foftcn țO fr. porto.

FABRICA ȘI BIROULtJ CENTRALĂ: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULC

VI., Kiilso viicz-iit 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,
Recomandă escelentu construatele

Garnituri de treierata cu aburii și cu verteju (Gopel), 
preoum 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 Scliiick și pluguri Virfats pentru o brazdă, 
unelte pentru lucrarea păinentului, grape și 

spărgători de bulgări.
584,24-19

Mașini ie semânatn in rânflnrl „HALADAS", patentate ale lai SchlicL 
Mai departe s’află în deposits mori pen
tru curățitulu cerealelorii (sistemiî Baker 
și Vidwts), mașini pentru prepararea nu
trețului, batoze de porumbă (cucuruzii), 
mori pentru uruită, mori de uruială cu 
putere de abură „Hungaria“ patent, lui 
Jokăy, mori de măcinată și instalațiuni 
pentru mori de uleiu.

Mașini originale americane de sece
rată și legată snopii, mașini de cosită 
6rba, căi ferate pentru câmpă etc.

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

eONCIM
Devenindu postulil de învățători la școla reuniunii grănițăresci 

din fostulu regimente română I. în Baru-mare, cottulu Hunedorei, 
eventuali și Mărgineni, cottuli Făgărașului, vacantă, se escrie prin 
acesta concurși.

Emolumentele împreunate cu fie-care din aceste posturi suntă:
1. Salari de 300 fi. v. a.
2. Cvartiru în edificiulă școlei.
3. Lemnele de foci trebuinciose.
Suplicele instruate conformi legilori școlare esistente sunti 

de a se înainta pănă în 26 1. C. II. la
Comîtetulu administratorii de fondulu și școlele de re

uniune grănițeresci din fostul reg. rom. I.

i--

Se caută o

(GÂZDOIĂ.)

pentru institutul^. „Maria- 
D6mna“ în Iași, care se scie 
românesce și a scrie.

Â se adresa la Direcția In
stitutului. 644,3-1

,THE MUTUAL*,
Societate Re asigurare pe vieță Reia New-Yoii

Curatu reciprocă, fără acționari.
înființată 1848.

este cea mai avută și cea mai avantagiosă 
societate de asigurare pe vieță din lume și 
oferă siguranța cea mai mare.
Fondulu totală de garanțăla 1 Ianuarie 1891: 

t-s' Peste 34»î ntili«'»ne floi*inî.
Dela înființare s’a plătită posesoriloră de 

polise:
Kr Feste ÎOO milione florini, 

dintre cari cade singură asupra câștiguriloră 
aprbpe

Ks" 810 milione florini.
Câtă de mari avantage oferă o asigurare 

la „The Mutual11, arată resultatulu polisei de 
mai josă deslușite, la care dupS espirarea 
asigurărei, câștigurile a ajunsă aprope suma 
asigurată. Polisa Nr. 27/ 28 (nu tontmă)

Suma asigurată .... Dolari 2,000.— 
Câștiguri adunate....................... 1,826.—
Plătită în Martie 1891 cu Dolari 3,826.— 
Plata totală a premieloră

a fostă de....................... „ 1,549.76
Prin urmare cgșțjg curăță Dolari 2,276.24

Polisele delă „The Mutual11 suntă după 
doi ani neatacabile, și după 3 ani nu’șl mai 
perdă valbrea. Risiculă pentru casă de res- 
boiu se primesce cu condițiuni forte favora
bile (mai adeseori gratisă). Asigurări do 
rentă cu deosebire avalitagidse. Pentru in- 
formațiunl esacte, seu pentru primirea de 
agenturi a se adresa la
Geueral-Diruktion fur diu LâiiRer Rer ungar. Krone, 625,6—2

Bu«9apest, Beesi-ntcz» ă.

Ajutorii grabnicii și sigurii
pentru

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

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

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

măduitore să dovedesce ca forte folositorii în contra tuturoră greutăjlloru de mistuire 
cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăeiei, congestiunilord, haemorhoideloru etc. etc. 
In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită 
mediennieiitu «Ie casă poporalii.

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

FIȚI 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 
învălită 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 provădute cu alăturata 
marcă a fabrieei luată sub scutulă legală.

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

IDeposit-CLl-ă. prixtcipal-fi. a.1-5. piodirLcetorvLlixi

B. Fragoer,
Farmacia „Zum schwarzen Adler“

Prag 205—3.
In Budapesta i la farmacia I. von Tbrbk.
Tote farmaciile din Hi*așovA,  precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

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

CFxag-er TTzi.i-vezsal-HaTj.ssalToe)
und medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturora inflamațiuniloră, răniloru și umflăturiloră.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

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

oixtidre a 25 si 35 cr.
FIȚI ATENȚII

De ărcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
fărte desă, facil pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acăsta 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.
(Grelxor-Ealsam)

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

603,26-6

4

Gr. Schenk 
Ios. Hammer.

este în aieverU ceh mai escelentu în contra insectelor!!, 
fiind-că — nu mai e unu alu doilea mijlocu ca acesta — cu o putere și o iuțelă de 

necrecjutu sterpesce cu totuld „orl-ce“ insecte.

Cea mai bună iirtrațars se face prii împroșcare cu im „Zacherlm-Sparcr" suprapuse.
Nu trebue să se confunde Zacherlinulu cu obicinuitul# praf# de insecte, fiind-că Zacher- 

o specialitate propria, care nu esistă nicăiri, decât# în 
sticle pecetluite cu numele I. ZACHERL.

așaderă Zacherlin, și va căpeta în locu de acesta unu prafă în cutii de cartonul, 
acela de bună semă va fi înșelații.—Veritabilă

Se află de venftare în SSrașovis la Domnii:

linulu este

Cine cere

Hessliaimer.I. L. & A.
Heinrich Zintz.
Bimitrie Eremia Nepoții. 
Emill Porr.
Karl Hartli
Karl Irk
Franz Kellemen, farmacia.

Rich. Gleiin, farmacia 
M. A. Griiser „

Iulius Miiller
Karl Schuster
Teutsch & Tartler
N. Grădinar
Ed. Kugler, farmacia
Karl Topfner
Iulius Hornung, farmacia.

In Făgărașu la Domnii:
I. Iaroscli
Heînricb Seinii

la Domnii Ernst Wolff, Sam. Nagelschmidts Erben. 
„ „ F. Schnell.

Emil Jekelius, farmacia
I. Rotii, farmacia.
Heinrich G. Obert, farmacia. 
Ioh. Lerchenfeld
Samuel Mark.
Heinrich Wagner.

In Cohalmu
In Șereaia

Mai departe Se află deposite de „ZacherUri1 veritabilii în tote locurile acolo, unde se află afișate placate.
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă


