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3*3^"  Noua lege pentru repausulu de 
Dumineca, care a întratu în vigore în 
15 Iulie a. c. (art. de lege XIII din 
189Î) prescriindu repausulu și pentru 
Ziua de Sf. Ștefanii, regele Ungariei, 
ce cade mâne in 20 Augustă st. n., și 
fiind/ă astfelu pentru $iua acesta in
terzisă ori-ce muncă industrială, prin 
urmare și lucrulu în stabilimentele ti
pografice, numerulu proximii ală foiei 
nostre va apăre numai Vineri sera. 

Adunarea eenerala a Asociaținnei transilvane.
(Raportă, specialii ală „Gaz. Trans.“)

De sub polele Retezatului, 1 Augustă 1891.
Cu o satisfacțiune nespusă iau pena 

în mână de astă-dată, ca prin acesta să 
pună și eu o mică floricioă la oununa de 
laudă, oe o merită mica, der cu atâtă 
mai ospitala și vrednica societate româ
nă din Hațegă.

Ar fi fără de scopă a mai perde 
vorbă multă, arătândă în genere impor
tanța, oe o au adunările generale ale 
„Asociațiunei transilvane pentru litera
tura română și cultura poporului română11, 
căci însemnătatea și resultatele loră în- 
suflețitOre și înălțătdre de inimă pentru 
multă ceroata ndstră națiune română vo- 
bescă din de ajunsă. Dâr cu atâtă mai 
cu scopă, cu atâtă mai de interesă tre- 
bue să fie ună mică raportă despre de- 
cursulă uneia dintre cele mai memorabile 
adunări generale ale Asociațiunei, ținu
tă în de 4—6 Iulie v. c., aprope
de ruinele vechei Sarmiseghetuse, în'locu
rile memorabile, unde se ciocniră odinidră 
armele tainicei Rome ou armele înfiorătore 
ale trufașului Decebală, unde fiă-care deal, 
fiă-care vălcică, de ar avâ vieță, ni-ar 
pute povesti mii și mii de fapte vitejesol 
ale poporului împărată și ale neînvinșiloră 
Daol 1

Cu atâtă mai tare mă simtă îndem
nată a face o schiță — deși pdte prea 
palidă față cu realitatea — despre de- 
cursulă ședințeloră adunărei generale 
ținute în mijloculă Hațeganiloră, a sen

tinelei neadormite lăsate în aceste ținu
turi, de unde odinioră îșl întinse aripile 
falniculă vultură ală strămoșiloră noștri, 
pentru a cuprinde încă înainte cu 18 se
cole aceste pământuri.

Și pdte toomai de acesta ordine 
de idei și de curiositatea de a vede ți
nuturile, din cari se respândi ginta ro
mană dela Nistru până la Tisa, va fi fostă 
îndemnulă principală, din care, — ca 
aprope la nici o adunare a Asociațiunei,— 
a partioipată la Hațegă ună numără a- 
tâtă de însămnată de bărbați luminați 
din sînulă poporului nostru, din t6te 
părțile loouite de Români. Florea Ro
mânismului din cele mai îndepărtate 
ținuturi: Sălăgianulă cu Brașovenulă, 
Bănățanulă, Aradanulă și Lugoșanulă, 
toți din tdte părțile au venită să dea 
mână cu mână în acestă leagănă, din 
oare a eșită nemulă loră ; au venită să 
jure pe mormintele cele dintâiu ale stră
moșiloră, că voră fi pururea frați pe te- 
renulă neutru ală culturei, limb ei și sen- 
timenteloră și au jurată susă și tare, oă 
tdtă vitregimea timpului de față îi va 
afla tari, ca o stânoă, neclintiți oa falni- 
oulă Retezată și gata a primi ori oe 
măsurare cu cea mai desăvîrșită hotărîre, 
siguri fiindă de victoriă în jupta dreptă 
pentru sfânta causă a esistenței sale ! . . .

Suntă 27 de ani dela ultima adu
nare a Asociațiunei în aceste ținuturi. 
Cei, cari îșl voră fi aducendă aminte de 
timpulă acesta, trebue să constate, cu 
cea mai viuă mulțămire sufletescă, că 
acestă restimpă de peste ună pătrară de 
secolă de luptă grea și de năpăstuirl, 
inundări și pustiiri cutropitdre ale ele
mentelor ă conviețuitdre asupra nemului 
nostru, departe de a slăbi, ori a rări 
șirele luptătoriloră pentru oultura și 
prosperitatea poporului nostru, le-a for
tificată, le-a făcută de 27 de ori mai în
țesate de cum erau, aprinclendă în ele 
încă și mai tare dorulă de a lupta în 
potriva tuturoră pedeoiloră, ce se pună 
în calea culturei ndstre românesol.

Atâtă de bine a fostă de astă-dată 
ceroetată adunarea din Hațegă, încâtă 
tdte așteptările au fostă pe departe în
trecute și în orașele mari arare-orl credă 
că s’ar pute aduna atâta inteligență din 
împrejurime la o asemenea ooasiune. 
Hațeganii adevărată, că au putută fi 
mândri de cununa frumosă a dspețiloră 
de ambele sexe.

I.
Ca de obioeiu, în presera cjilei de 4 

(16) Augustă a. c. sosi din Sibiiu comite- 
tulă centrală ală Asociațiunei în frunte 
cu octogenarulă, der pururea tînărulă 
președinte, cu d-lă Cr. Barițiu. O fru
mosă întâmpinare i-se făcu comitetului 
la sosirea în gara din Hațegă prin d-lă 
primară ală orașului A. Bersanu, eră la 
intrarea în orașă printr’o deputațiune a 
fruntașiloră hațeganl sub conducerea d-lui 
vioariu I. Ianza. D-lă vicariu I. lanza 
întâmpina pe iluștrii ospețl printr’o vor
bire plină de foculă sacru ală ospitali
tății române. După primire, dspeții fură 
conduși la locuințe.

Sera s’a ținută convenirea de cunos- 
cință în grădina hotelului „Mielulă de 
aură." Deja pe la 9 dre grădina, destulă 
de spațiosă, era așa de îndesuită de 
lume. încâtă mulțl au fostă necesitați a 
se retrage, ne mai aflândă locă. Ca tdte 
întrunirile de asemenea natură, sâra de 
cunosoință a decursă în celă mai vială 
spirită pănă tare târcjiu. In decursulă 
timpului, câtă am putută partioipa la 
întrunire, s’au ridicată mai multe toaste, 
dintre cari amintimă cu deosebire toas- 
tulă de bineventare a dspețiloră, rostită 
de d-lă primară A. Bersană.

Duminecă în 4 (16) 1. c. încă de 
dimineță totă orășelulă avea ună aspectă 
sârbătorescă. Din tdte părțile se vedeau 
eșindă cete de dspețl pentru a merge 
să asiste la serviciulă divină în bisericile 
române gr. or. și gr. cat. In biserioa 
gr. cat. a oficiată d-lă vioariu I. lansa, 
eră în biserica gr. or. d-lă protopres- 
biteră din Sibiiu, Z. Boiu.

După terminarea servioiului divină 
în biserica gr. or., unde avea să se țină 
ședințele adunărei generale, d-lă proto- 
popă Z. Boiu adresa celoră de față 
câteva cuvinte pline de viâță și de în
suflețire pentru sfânta causă a Asocia
țiunei. După o introducere fdrte potrivită, 
învocândă ajutorulă divină, pentru ca 
în curândă poporulă hățegană dreptă 
oredinoiosă să-și potă căpăta păstoră su- 
fletesoă în loculă decedatului protopopă 
Rațiu, d lă protopopă Z. Boiu luă motive 
din tecstulă evangeliei și arătă însem
nătatea luminei și hranei sufletesol, ce 
este ohiămată să o dea Asociațiunea 
pentru literatura și oultura poporului 
nostru românesoă, care Asociațiune a 
venită de astă-dată să lumineze, încăl- 
cfâsoă și să hrănâscă sufletesce pe popo
rală română din opidulă Hațegă. Apoi 
implora Pronia ceresoă, ca precum Chris- 
tosă a putută sătura cu cinol pani și 
doi pesol peste oincl mii de dmenl, așa 
puterea dumnecjeescă să-șl reverse daru
rile ei asupra lucrăriloră Asooiațiunei, 
făoându-le mănose și asemenea celoră 
oincl pânl și doi pescl.

La 11 dre a. m. venerabilulă pre
ședinte ală Asooiațiunei, în presența unui 
publică atâtă de numărosă, precum arare
ori se pdte vede, tineri și bătrâni, dame 
și domni, țărani și profesioniști, ocupa 
loculă presidială la masă și dete cetire 
unui discursă de o elocență și erudițiune 
rară, ou atâta putere și însuflețire, încâtă 
credeai, că ești în fața unui bărbată în 
flAroa vârstei, nu a unui ootogenară în
cărunțită în calea spinosă a lupteloră 
culturale.

In aoestă discursă, d-lă președinte 
face pe scurtă ună istorică ală înființărei 
Asociațiunei; arată apoi starea ei și mij- 
ldoele, de cari dispune, precum și modulă 
de întrebuințare ală aoeloră mijldoe. Re- 
levâză cu deosebire faptulă, că decă 
acfl avemă bărbați pe tdte terenele oul- 
turale, aodsta avemă a-o mulțămi în 
mare parte mânei deschise a Asooiațiunei
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Eroismulu unei mirese.
Novelets., de C. Cressieux; trad, de Camil B......

In palatulă contelui Wehrstetten se 
dete ună bală aristocratică strălucită. 
Printre dspețl se șoptia. că cu ooasiunea 
aodsta contele va anunța așa-cjicândă în 
modă oficială fiidanțarea fiioei sale, a con
tesei Marta, ou oontele Ervin. Acesta 
era o eventualitate multă discutată, de- 
ore-ce tdtă lumea scia, că contesa Marta 
nu mai era în prima flore a juneței și 
oă număra totă atâtea primăveri, ca și 
viitorulă ei fidanțată. Inoă ca copilă 
tinerică ea se promisese vărului ei, însă 
fiind-oă amândoi erau fără avere, tre
buiau să aștepte pănă va muri mătușa 
loră bătrână, la oare crescuse Marta și 
a oărei moștenitdre era dânsa. Acum 
însă se împlinise anulă, de când mătușa 
ei a murită și Marta deveni moștenitdre; 
nu mai era prin urmare nici o dificul
tate de învinsă și contele începu să vină 
erășl la Marta, vrândă să-și împlinescă 
promisiunea.

Fusese ună timpă veselă și plină 
de sdre acela, pe care-lă petrecuse Marta 
în dilele din urmă, când după ani de 
cji'e se vădu unită erășl cu aoela, oare 
fusese primulă și unioulă ei amoră. Câte 
erau de a se vorbi despre viitoră și mai 
multe încă a se regula ?!

Sala era plină de elita sooietății 
din reședință. Se dete musicei semnalulă 
și joculă se începu.

Intr’ună colță ală salei sta contesa 

Marta și lângă ea contele Ervin, oon- 
versândă pe șoptite.

— „Ce fecioră sdravănă mai e și 
acestă Ervin11, 4lse ună tînără ofițeră 
de cavaleria cătră ună altă tînără.

— „Și ou ce domnișoră frumosăjuca 
odim >rău, adause celalaltă.

— „Era mica Olga, fiioa baronului 
Bellheim“, răspunse celă dintâiu. Aceea 
s’ar potrivi mai bine cu elă, decâtă 
palida contesă Marta, care e toomai așa 
de bătrână, oa și elă.

— „Da, însă, Marta dispune de o 
avere de trei-ori mai mare ca mica Olga“, 
observă ună ală treilea.

— „Și totuși parieză pe iepa mea 
Ella“, 4ise nou oficerulă, care des- 
ohisese vorba mai întâiu, „oă între Olga 
și Ervin a fostă ună mică amoră; eu 
am vă4ută prea bine cum, în decursulă 
jooului ce trecu, elă i-a răpită florea, ce 
o avea la pieptă.“

— „Se pdte, însă Marta, primulă și 
acum bogatulă său amoră, totuși va în
vinge. Elă ceea oe faoe, prea bine face. 
Banii suntă astă4l mai multă decâtă o 
chimeră. Averea Martei dă obraziloră ei 
pali4l și puțină frumdsei sale fețe ună 
lustru, oare nu e de desprețuită, pentru 
că elă întineresoe și înfrumsețeză.“

— „Cârcă ți noroculă“, îi 4ise unulă 
din camera4ii săi. „Aoelă „se tjice11 în ceea 
ce privesce fidanțarea ei, înoă nu e faptă 
împlinită.11

— „Ideia n’ar fi tocmai rea“, răs
punse agrăitulă zîmbindă.

Pe când se vorbiau acestea despre 
ea, Marta îșl puse cu încredere mâna pe 

brațulă lui Ervin, care o conduse la 
valsă. După dânsa elă dansa cu Olga 
Bellheim. Ofițerulă de cavaleria avuse 
dreptate. Espresiunea feței lui Ervin de
venise cu totulă alta. Când încinse cu 
brațulă său talia sveltă a feței de șese- 
spre-4ece ani, oohil îi începură a străluci 
și tdtă liniștea, ce o observa când 
dansa cu Marta, dispăruse. Marta încă 
observase acesta și privirile ei agere se 
opriră pentru ună momenta pe fața lui 
Ervin. O întrebare fdrte adâncă era 
cuprinsă în privirea aceea, ca și când ar 
fi voită să pătrundă în inima lui și să 
vadă, decă ea mai esercită asupra acestei 
inimi aceia-I putere ca mai nainte. Ervin 
oând observa privirea acesta, părăsi 
îndată pe Olga și se duse erășl la Marta. 
Delicateța vocei lui o reliniști.

Una dintre acele întâmplări ouridse 
despre care se pdte dice, oă „mici cause 
au efecte mari", conduse pe Marta în 
decursulă sărei în grădina de ernă, prin
tre ale cărei plante esotice, se aflau 
nisce locuri ou totulă retrase. Tăcerea 
adâncă de aici îți oferia o liniște plăcută 
după sgomotulă oausată prin musica de 
jocă. Numai stropitulă unei fântâni să- 
ritdre întrerupea liniștea.

Marta perduse ună mică medalionă 
dela brățara ei: cre4ândă, că-lă va fi 
perdută în grădina de ârnă, se duse să-lă 
caute, și îlă și află. După aceea cam obo
sită și pierdută în felurite cugetări, se 
așe4â pe o bancă ascunsă după nisce tu
fișuri. Oând voia sS se ridice, oa să 
se întorcă în sala de jocă, cre4endă, oă 
Ervin ală ei o așteptă cu nerăbdare, 

au4i apropiindu-se nisoe pași și în a- 
celașl timpă au4î și vocea lui Ervin. 
Marta credea, că elă e singură, der de 
după tufișă vă4u apărândă ceva albă. — 
Era Olga, oare-lă însoția.

In primulă momenta Marta voi să 
âse din ascun4dtdrea ei, dâr îșl cugeta, 
oă asta ar însemna, oa și când ea n’ar 
avea înoredere în elă. Oe mare lucru e, 
decă Ervin conversâză ou Olga! ’I se 
părea, ca și o vătămare pentru elă, deoă 
ar fi eșită acum înaintea lui, der 
cu tdte acestea simția, că inima îi tră- 
sări de-odată.

— „Oe straniu, că ne revedemă 
toomai aci!11 au4i ea pe Ervin 4i°®11db- 
„Te oredeamă încă în Italia.11

— „Și eu am fostă surprinsă, d-le 
conte, a te revede așa fără de veste11, — 
răspunse Olga cu o vooe puțină vibră- 
tdre. Mama, cum soii e cam bolnăviciosă 
și din acestă motivă am venită la reșe
dință spre a consulta medicii.11

— „La aparițiunea d-tale ni se păru 
ca și când ași fi ărășl în peștera dela 
Oapri, unde ne-amă fostă întâlnită aoum 
ună ană pentru prima-dată,u 4ise Ervin 
cu vocea lui frumdsă și adânoă. „’Ml 
părea, oă audă erășl sgomotulă lină ală 
valuriloră și că vădă iluminarea magică 
a peșterei.“

„A fostă forte frumosă timpulă, ce 
l’am petrecută acolo cu mătușa mea,“ 
observă Olga după o mică pausă.

— „Iți aduci cu plăcere aminte?11 
întrebă Ervin ou vocea lui tremurătore 
ce atingea inima și pe oare o asculta fi- 
danțata lui cu atâta plăcere.
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întru împărțirea de ajutâre pentru ores- 
cerea tinerimei. Și deși mijlâoele au 
fostă ațâță de neînsemnate, totuși ac}I 
ne putemă mândri cu bărbați distinși pe 
tâte terenele și ou fală putemă sta față în 
față cu celelalte naționalități conlooui- 
târe, cari au dispusă de mijlâce cu sute 
de ani înaintea nâstră. De asemenea 
posedemă o șcâlă civilă de fete în in
ternată, precum puține esistă în împre
jurimea destulă de îndepărtată.

„Și decă totuși puține suntă pănă 
acum fondurile Asociațiunei nâstre, care 
pănă acjl nu faoă nici două sute de mii, 
după mine însă/ — 4ic® ilustrulă vorbi
torii — npe lângă acele fonduri în bani 
și în case, avemă ună altă capitală, ou 
carele nu se pâte compara tâtă acea a- 
vere materială, eră acelă capitală stă în 
aceste conveniri frățesc!, întru care bă
trâni și tineri, cărturari și poporă, bo- 
gațl și săraci, se apropiă unii de alți, 
din diverse regiuni ale țărei, îșl comu
nică ideile, famili cu famili faoă cunos- 
cință în mai multe cașuri pentru totă viâța, 
agricultorii au ooasiunl de a face esperiențe 
economice și mulțl alții învață dintr’o con
venire, precum este și aoesta, mai mult, de- 
chiar câtă dintr’o carte volumniosă; în fine 
durerile și suferințele nostre comune, a- 
flându-ne mai mulțl la ună locă și în- 
căldindu-ne sufletesce unii e alții, ni-se 
pară mai puțină simțite și mai alinate"...

Venirea în aoestă districtă a fostă 
îmbrățișată cu căldură cu atâtă mai mare, 
cu câtă looulă de întâlnire este punc- 
tulă, unde se „înfipsese vulturiM Romei 
mai întâiu pe pământulă Daciei și în 
capitala ei, pe care înșiși Daoii în cea 
din urmă răsbunare a loră o dedeseră 
flacăriloră, ca după aceea „optimus Prin- 
ceps" să înalțe în loculă unui orașu cu 
case de lemnă o capitală în stilulă Ro
mei, înoată urmele aceleia să se mai 
cunâscă înoă și după 1786 de ani, în 
mânia tuturoră vandalismeloră fără nu
mără și fără nume, câte au trecută peste 
aoestă țâră și peste poporulă nostru!“

Aoâstă întrunire mai are însă și ună 
interesă deosebită din punctă de vedere 
curată scințifică și etnografioă, căci prin a- 
acâstra se ua ocasiune tumrorO a vede 
ou ochii nenumărate urme și anticitățl 
romane, pe cari nu le-a putută nimici 
ciooanulu barbariei celei mai întunecate. 
Deși bărbați distinși din țerl streine s’au 
ocupată cu mare zelă de adunarea și 
studiarea loră, totuși o modestă lucrare 
mai sistematică s’a putută începe nu
mai dela 1880 încâce, prin înființarea unei 
societăți archiologice în Deva, care deși 
cu mijlâce puține, desvâltă ună zelă 
vrednică de recunosoință. „Câțiva mem- 

minare unei comisiunl compuse din d-nii 
bri, adeoă dintre cei mai erudițl ai nu
mitei sooietățî aroheologice se ocupă nu 
numai cu predilecțiune, ci și cu mare 
pasiune, de originea, de treoutulă, de 
colonisarea poporului română, de drep
turile, pe cari' le va fi avută aoesta său 
de oare va fi fostă lipsită în aoestă țâră. 
Pentru ca să pâtă ajunge la ună resul- 
tată âreoare, dânșii se îngrâpă în biblio
teci, adună la ună locă sute și mii de 
citate mai lungi, mai scurte, fragmente, 
indigetărl, apoi le alătură, le combină, 
le întregescă cu o mulțime de gâciturl, 
bunăâră ca Roesler, oa Hunfalvy eto. 
ou „wahrsoheinlich" es scheint, vielleicht 
es ist moglioh, nach meiner Meisnung" 
și alte de acestea, totă atâtea gâciturl 
și fantasii, de care eu numai la Hunds- 
dorfer aflasemă aprope o sută.

„Eu credă, că toți membrii socie
tății nostre voră fi de acordă cu mine, 
decă voiu declara la aoestă locă, că 
Români se simtă onorați ori când află 
că bărbați serioși și de bună credință 
se ocupă nu numai de originea și de 
treoutulă loră, oi chiar și atunci, când 
li-se aooentueză scăderile și vițiile loră 
pentru ca să li-se dea ocasiune de a le 
cunosce și de a le corege. Din contră, 
ori când cineva plecă din câte-o hipo- 
tesă, din vre-o urmă istorică întunecosă 
cu tendința invederată, de-a ascunde ori 
altera originea poporului român sâu a iîne- 
gri treoutulă așa, oași când altă popor, mai 
decăzută nu s’ar mai afla pe fața pământu
lui, atunci tendința soriitorului este in - 
vederată, elă a lunecată și s’a rătăcită 
în labirintulă politicei militante, ceea 
ce nu este permisă să facă nici ună omă, 
oare c|ice, că cultivă sciința pentru sci- 
ință, âră nu pentru scopuri politice.

„Aceia dintre noi, cari voră fi ur
mărită în acești 10 ani din urmă activi
tatea societăței aroheologice, au în
tâmpinată la unii membri și abateri de 
acestea dela scopulă celă adevărată ală 
soiinței și încă une-orl în modă demon
strativă și în tonă provooatoră față cu 
poporulă română, mai vârtosă atunci, 
oând ei discută în nenumărate variațiunl 
vechimea nâstră în țerile acestea. In locă 
de a considera cestiunea pură și simplu 
ca tesă istorică, ei facă dintr’ânsa oestiu- 
ne de stată.

„In cestiunea naționalităței nostre, 
scriitori din olasa celoră caraoterisațl 
mai susă, se încurcă și mai înfricoșată. 
Despre originea poporului română curată 
seu amestecată, latină ori dacă, ori slavă, 
voră să judece omeni, cari seu nu cu- 
noscă nimică din limba nâstră, seu o 
cunosoă numai pe câtă voră fi învățată 

câteva cuvinte în vre-ună sată undeva. 
Ei nu sciu nici atâta, că 4^®1® săptă- 
mânei portă la noi numele divinitățiloră 
Romei. Ei n’au făcută nici ună studiu 
comparativă între mitologia etnioă și 
între credințele poporului nostru, numite 
superstițiunl, cari însă tâte suntă resturi 
din religiunea ethnică, unele conservate 
întocmai, altele transformate în perso
nage creștinescl.“

Așa d. e. diferitele atribuțiunl date 
sfințiloră, mulțimea sărbătoriloră româ- 
nescl, între cari unele suntă identice 
în scopă și în anotimpă ou cele etnice 
de dinainte cu două mii de ani. Cele 
mai multe datine, ceremonii, superstiții 
la nasoerl, la nunte, la îngropăciuni, la 
pomeni, la secerișă, la culesă de vii etc. 
Icânele din casa sătenului, întregă mo
dulă de viâță ală femeei române, diferi
tele lucruri duse la biserică în anumite 
cjile eto. eto., tote acestea suntă semnele 
cele mai vii despre originea nostră. De 
aceea ar fi forte bine, decă învățații bi
nevoitori și-ar lua ostenela a studia po
porulă română nu numai după monu
mentele mârte, ci și după cele vii, oarl 
suntă în numără cu multă mai mare și 
mai deci4ătâre în aoestă privință, aju
tați fiindă de noi întru ajungerea scopu- 
riloră adevărată sciențifice.

Cu acestea apoi se declară ședința 
deschisă. Discursulă a fostă ascultată cu 
viu interesă și întreruptă de repețite și 
dese aplause. —

După deschiderea ședinței, d-lă vioară 
Ianza salută în numele loouitoriloră ro
mâni din Hațegă pe comitetul ă Asocia
țiunei și pe toți ospeții pentru presen
tarea în numără atâtă de frumosă la a- 
cestă adunare generală, dândă asigurarea, 
că amintirea acestei dile memorabile va 
rămânâ multă timpă viuă în memoria 
loouitoriloră din Hațegă, setoșl de a-șl 
încăMi inimile la radele binefăcătore ale 
acestei instituțiunl. Discursulă e întâm
pinată cu vii urări.

După aceea se alege o comisiune 
de trei, compusă din d-nii B. PopovicI, 
S. Șelariu și P. Rădică, pentru încassa- 
rea de taxe dela membrii, cari se voră 
înscrie de nou, și dela membrii cei vechi.

Apoi cassarulă Asociațiunei, Dr. 
Candrea, dă cetire listei membriloră Aso • 
ciațiunei, cari au dreptă a participa cu 
votă decisivă la desbaterile adunărei.

După acestea d-lă secretară Dr. 1. 
Crișianil dă cetire raportului generală ală 
comitetului despre activitatea sa în de- 
cursulă anului 1890. Aoestă raportă este 
asoultată cu viu interesă și apoi, dim
preună cu alte intrate, se predă spre esa- 

Gr. Popa, Dr. V. Luoaciu și A. Vlaicu. 
De asemenea pentru esaminarea rațio- 
ciniiloră se esmite o comisiune oompusă 
din d-nii A. Cosma, și I. Ivană.

Ca punctă ultimă ală acestei ședințe 
a fostă ună discursă pe câtă de potri
vită, pe atâtă de interesantă, ală d-lui 
protopopă Z. Boiu, oare prin ounoscu- 
tulă d sale dară de espunere a făcută 
o dare de semă despre Academia ro
mână. D-sa arăta mai întâiu fasele prin 
cari a trecută Academia dela prima idee 
de înființare pănă în 4il®l® nâstre. Es- 
puse apoi în resumată, cari au fostă și 
suntă preocupațiunile de oăpeteniă ale 
membriloră ei; enumără lucrările Aca
demiei și în fine termină prin amintirea 
binefăcătoriloră acestui focară puternică 
de cultură românescă, care trebue să fiă 
totdeuna farulă desvoltărei nostre cultu
rale naționale.

Cu acestea se termină prima ședință 
a adunărei generale cam pe la ’l1^ âre 
p. m., la care a asistată pănă la fine 
același publică numărosă de totă felulă, 
care asistase și la deschidere.

*

La 2 âre p. m. se ținu bauchetulă 
îndatinată în sala hotelului „La mielulă 
de aură". Ca și la ședință, încă punctă 
la 2 âre sala era îndesată cu respeota- 
bflulă numără de peste 180 de âspețl. 
îșl pote închipui fiă-cine, ce aspectă im- 
posantă, sărbătorescă, avea sala — deși 
cam mică — cuprindândă o parte atâtă 
de însemnată din florea inteligenței ro- 
mânescl, ce representa tâte părțile lo
cuite de Româul. N’au lipsită nici re- 
presentantele sexului frumosă, ceea ce 
măria decursulă meseloră.

Celă dintâiu toastă îlă ridica pre
ședintele Asociațiunei, D-lă G. Barițiu, 
pentru sănătatea și viâța îndelungată a 
înaltei case imperiale. Apoi toastară 
D-nii Ianza pentru Președintele și Co- 
mitetulă Asociațiunei, Ghermană pentru 
tru armoniă și pentru însuflețirea tine- 
locuitorii Hațegului.

Banchetulă deourse până la 5 âre 
în oea mai deplină veseliă. De aci ds- 
peții se duseră să visiteze esposițiunea 
de lucruri de mână arangiată în șcâlele 
grănițerescl. Sera urmă concertulă, care 
a fostă cercetată de ună publică fârte 
numărosă*)

*) Despre esposițiă. și concertă, precum 
și despre bală vomă publica separată o dare 
de semă. — Red.

II.
Luni 5/17 1. c. la 10 âre a. m. se 

ținu a doua ședință a Adunărei generale 
totă în Biserica gr. or. Și la aoestă șe-

— „Cu mare plăcere",răspunse Olga 
scurtă. „Mie acelă timpă mi-a dată oca- 
siunea să privescă într’ună raiu, care 
pănă atunci îmi fusese închisă/ reluă 
Ervin. Ochii lui erau îndreptat! spre fața 
Olgei, și ea tregui să-și plece privirile, 
fiindă cuprinsă de o confusiuue neobici
nuită.

— „Iubescă Italia ca și oând ar fi pa
tria mea", răspunse ea lină, ca și când 
ar fi voită să-lă întrerupă. „Decă ași fi 
bogată, ași ruga pe tatălă meu, să 
cumpere pe insula Capri o căsciâră, dâr 
așa nu se pâte. In privința acesta, ome
nii bogațl o au bine, ei potă să-și îrn- 
plinescă ori ce dorință.u

— „Și totuși bogăția și sărăcia con- 
tribue atâtă de puțină la fericire! Ade
vărata fericire o putemă afla totuși nu
mai într’ună.... “

— „ înțelegi, în mulțumire/ îlă 
întrerupse Olga.

— „Nu, ci în o simpatiă reoiprocă, 
în sentimente, pe cari le împărtășimă cu o 
ființă iubită, scurtă 4’30-- îu iubirea adevă
rată. Olga, de când am fostȘla Capri, sciu 
ce e amorulă adevărată, o sciu, de când 
te-am vă4ută pe d-ta 1"

Elă o prinse de mâni și i le săruta.
— „Pentru Dumne4eu, conte, nu 

vorbi mai departe. Nusci, cănu-mle per
misă a te asculta ?“ esolamâ Olga spă- 
riată și-și retrase mânile din ale lui.

Cuvintele ei îlă readuseră la rea
litate.

— „Ai dreptate, 
că din tinerețe sunt ca 
elă mișcată și umilită.

Olga; uitasemă, 
și legată", dise 
N’a fostă nobilă 

din parte-mi a uita, chiar și numai pe 
ună momenta de acesta. Iți mulțumescă 
Olga, că. m’ai readusă la realitate. Scu- 
să-mă decă poți."

Ea nu află la momentă cuvinte spre 
a i răspunde. Ea scia, că elă are de a 
împlini ună angajamentă sacru, pe oare 
și-l’a luată asupră-șl cu bravură. Ea voia 
să-i ajute, ca să și-lă împlinescă și cu 
tâte asestea inima ei rebelă se onunea 
unui ast-felă de luoru.

— „Eu n’am să scusă nimică", 4ise 
ea în cugetă curată, „sciu numai ună lu
cru : Marta merită să fiă fericită prin 
d ta, câtă se pâte de fericită!"

Mica Olga pronunța aceste cuvinte 
zîmbindă prin laoriml și bărbatulă forte 
privia cu admirațiune la tînăra copilă 
care scia să șl stăpânescă în modă atâtu 
de bravă sentimentele ei, în timpă ce 
elă fusese atâtă de slabă.

— „D-ta erășl ai dreptate/' 4^se 
Ervin cu ună tonă apăsată. „Marta e 
după d-ta ființă cea mai nobilă pe 
lume și-mi voiu da tâtă silința să o 
fericescu, numai promite-ml una, Olgă, 
și apoi să ne despărțimă, pentru-că așa 
n’am pute-o duce multă amândoi. Pro- 
mite-mi, că nu mă vei uita./

— „De sigură, că nu“, ’i șopti ea, 
„mi-ar fi cu neputință să te uită!“

— „Dă-ml încă odată mâna, Olga!“
Ea ’i-le întinse pe amândâuă. Do- 

rulă de a o săruta se tredi în elă, der 
îlă suprimă totă așa de bravă, precum 
mai ’nainte îșl suprimase Olga sentimen
tele ei. Amândoi sciau de multă, că se 
iubescu, der sciau și aceea, că nu se 
potă uni.

— „Rămâi în pace!“ dise tinera co
pilă sărbătoreșce. „Ougetă-te a ferici 
pe Marta".

— „Fii sigură! îmi voiu ține paro
la?" răspunsă elu lină și se desprinse de 
mânile ei. Elă o urmărea cu totă sufle- 
tulă, când ea fugi dela elă.

De-odată au4i o mișcare usoră 
în orângl. Elu sări repede de pe banca, 
pe care se aședase. Decă oumva ar fi 
fostă audițl?.. Der nu, fusese numai ună 
curentă ușoră, ce se făcuse, când a eșită 
Olga prin portiță.

Elă grăbi în sala de dansă, te- 
mându-se, nu cumva Marta să fi obser
vată absența lui. Orchestra intonase 
tocmai unulă din cele mai noue valsuri 
de ale lui Strauss. Colo în mijlocă sta 
Marta și tocmai îșl făcea reverența cătră 
o principesă, care chiar atunci intrase 
și cu care vorbea. Ea era atâtă de pa
lidă! . . II lipsea ore ceva? . . Și contele 
Wehrstetten observa schimbarea în față 
a fiicei sale și o întreba, după ce o dimi- 
sese principesa, că doră nu se simte bine?

— „Nădușela din sală e causa, tată,“ 
4ise ea zimbindă. „Te rogă di, să des
chidă puțintelă ferestrile. Și încă una 
tată" ! . . . Ea-lă luâ de brață și-I 4is® 
cu veseliă: „Nu publica astădl fidanța- 
rea mea cu Ervin — mai e încă vreme 
pentru aoestă".

Contele se uita cu mirare la fiica sa, 
der dedată ai face tâte pe voiă, elă ore- 
du, că acesta rugare a ei, e numai ună 
căpriță de fată mare. Der împrejurarea 
acesta totuși îlă înstrăiuâ, de ârece Marta 
nu prea avea caprițil.

— „Nu te simți bine" ? șopti mai 
târdiu Ervin miresei sale. Ea mișcă din 
capă și se înroși ca purpura.

— „Nu te înfrica, va trece ! — Prin
cipele Cari îmi făou onorea de-a mă an
gaja la polca, ce urmâză, etă-lă ..." și 
dândă mâna principelui, sbura cu elă.

După ce au terminată tura, princi
pele observa, că-1 tremură mâna, însă 
ea de nou nega, că s’ar simți rău.

Restulă nopții trecu, ca în sboră. 
Ervin rămase până în fine nedespărțită 
lângă Marta; elă nu a mai jucată delocă 
cu Olga. Domnișora casei oonoedia, ou 
zimbetulă pe buze, pe âspeții veseli, cari 
îșl petrecuseră atâtă de minunată în sa- 
lânele contelui Wehrstetten.

Ervin rămăsese celă din urmă, după 
aceea se duse și elă, și la pleoare Mar
ta îi întinse buzele spre sărutare. Ea 
zimbi asemenea popâreloră primitive din 
nordulă Americei, când se află sub chi
nuri de morte. Ou câtă mai buourosă 
ar ti țipată ea de durerile mortale, oe-i 
torturau inima, și de desperare pentru 
fericirea-i nimioită, și ea totuși ziinbia.

— „Mulțămită Domnului, în fine 
suntă singură", di3® ®a suspinândă, după 
ce o părăsise cameriera, oare i aju
tase să se desbraoe. Mai multe mi
nute petrecu apoi în budoarulă ei par
fumată și șe privia ou ochii triști în o- 
glindă. „Omenii au dreptate ; sunt tre
cută, nu mă mai potrivesoă cu elă; 
Olga se potrivesce mai bine cu Ervin"! 
murmură ea între buzele ei palide, mai 
’nainte de ce să adârmă.

A doua 4i ®a erășl era oa totdeuna.
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dință dela începută până, la line biserica 
fu îndesuită de lume.

Celă dintâi ă punctă ală ordinei de 
cji a fostă verifioarea protocolului ședin
ței precedente. După aoeea ceti D-lă 
Paulii Olteană, învățătoră la șcâla gră- 
nițerescă din Hațegă, în liniamente ge
nerale, o frumosă monografia a Hațegu
lui, oare fu ascultată cu mare atențiune 
și a fostă primită ou vii aplause.

Urmă apoi raportulă comisiunei pentru 
înoassarea de taxe presentată verbală prin 
d-lă Rădică, referentulă comisiunei. Re- 
sultatulă materială a fostă mulțămitoră în 
împrejurărilelooale, înoassându-se aprâpe 
300 fi.

După aceea ceti D-lă Vlaiou rapor
tulă comisiunei pentru esaminarea Ra
portului generală ală Comitetului pe 
1890. Mai de însemnată față de acestă 
raportă ală comisiunei a fostă oonclu- 
sulă adusă pentru oa în viitoră să se 
oaute a se ține esposițiunl looale, indus
triale și agricole preste totă unde se 
ține adunarea generală și să se facă po
sibilă cercetarea adunăriloră și esposițiu- 
niloră pentru massa poporului, precum 
și decisiunea adusă de a se ține proxima 
adunare generală în Blașiă, în urma in- 
vitărei despărțământului XX.

D-lă Ivană ceti apoi raportulă Co
misiunei pentru revidarea rațiociniiloră 
anului 1890 aflate în bună regulă. De 
importanță din aoestă raportă este cre
area a două stipendii pentru a se pute 
pregăti învățători și învățătore pentru 
șodla civilă de fete a Asociațiunei.

După aceea se puse la ordinea clileî 
alegerea unui membru în oomitetă în 
looulă decedatului Elie Măoelariă și se 
alese cu unanimitate D-lă protopopă 
1. Papiu din Sibiiu.

D-lă Dr. V. Hossu, profesoră în 
Blașiu, luândă cuventulă, mulțămi adu- 
nărei generale pentru primirea favorabilă, 
dată învitărei de a se ține procsima a- 
dunare in Blașiu și promise în numele 
locuitoriloră din Blașiu, că-șl voră da 
totă silința spre a mulțămi pe deplină 
tote așteptările.

In fine d-lă președinte G. Parițiu, 
în numele d-sale și ală comitetului, mul- 
țămesce celoră presențl pentru interesulă 
oelă viu, cu care au participată la a- 
ceste ședințe, eră tuturoră loouitorilorh 
din Hațegă le mulțămi pentru primirea 
favorabilă și ospitală și pentru zelulă 
desvoltată pentru a favorisa ajungerea 
scopuriloră Asooiațiunii și pentru a mul
țămi pe dspețl, cari voră duce cu sine o 
dulce amintire a timpului petrecută aci.

Cu aoestea luâ cuventulă d-lă P. 
Olteană și ținu o vorbire plină de entu-

siasmă. La încheere mai vorbi d-lă Stanca 
Avramă, paroohă în PetroșenI și admi- 
nistratoră protopopescă în Hațegă, mul- 
țumindă în numele bisericei și ală credin- 
cioșiloră ei, președintelui și Comitetului 
Asociațiunei, preoum și ospețiloră pen
tru ondrea făoută aoestui orașă.

Cu acestea se ridică și acestă ul
timă ședință a adunărei generale din 
Hațegă îutre cele mai sgomotdse aplause 
și urări de „să trăâscă!"

Sera a urmată balulă.
Coresp.

CRONICA POLITICĂ,
— 6 (18) Augustă.

— Camera din Belgia a luată va
canță, după ce a votată mai întâiu cre- 
dilele militare și a primită în manus- 
criptă referatulă despre revisuirea con- 
stituțiunei, care se va tipări în decur- 
sulă feriiloră și se va împărți apoi prin
tre deputațl. Raportulă se esprimă în 
principiu pentru revisuire, der respinge 
sufragiulă universală, sub cuvântă, că a- 
cesta ar „favorisa nisuințele sooialiste" 
și că acolo unde domnesce, a adusă ou 
sine „țărmurirea libertății". Raportulă 
susține ună sistemă basată pe o anumită 
posesiune, care mai înainte de a fi pre- 
sentată camerei se va proba față la a- 
legerile comunale și comitatense, printr’o 
lege adusă de guvernă, în timpă de doi 
ani. Raportulă acesta va conținâ 78 pa
gini de țipară. Foștii miniștrii liberali, 
Tainetelette și Frere-Orban, nu au luată 
parte la ședința secțiunei centrale.

— In 5 Augustă n. o. s’a serbată 
în Rusoiuc a cincea aniversare a suirei 
pe tronă a principelui Ferdinand alu 
Bulgariei. La dejunulă de gală oe s’a 
dată aici, 4^® principele Bulgariei, că 
elă, în timpulă călătoriei sale de dâuă 
luni prin stăinătate, șl-a câștigată con
vingerea, că părerile asupra Bulgariei 
s’au schimbată în favorulă acesteia. ț)ise, 
că elă s’a întâlnită cu monarchulă Aus
tro Ungariei și că s’a convinsă personală 
despre bunăvoința și simpatia acestuia 
față de causa sfântă a Bulgariei. Princi
pele constată cu plăcere, că Bulgaria în 
anulă acesta s’a ridicată forte multă în 
ochii lumei civilisate, preoum și în ochii 
bărbațiloră de stată conducători.

— La banchetulă comiteteloră bo 
napartiste dată cu ocasiunea dela 15 Au
gustă, au asistată 600 de persâne. Ună 
oratoră vorbindă de prințulă Ludovioă 
Napoleon, soldată în armata rusescă, a- 
sistenț ■. a cerută imnulu rusescu, care 
a fostă urmată de aclamațiunl entusiaste. 
La finitulă banchetului s’a votată o a- 
dresă prințului Victor Napoleon.

SOIRILE PILEI.
— 7 (19) Augustă.

Vacanță parlamentară. Atâta ședin
țele dietei, câtă și ale camerei magnațiloră 
s’au amânată înoepândă dela 17 Augustă, 
până la 3 Octomve. Mare parte dintre 
deputațl au plecată aoasă încă înainte 
de suspinderea ședințeloră.

* A 4:
Condamnată. Amă amintită la tim

pulă său, că locuitorulă din Săoele Mir- 
cioiu a fostă victima unui atentată din 
partea a doi Ciangăi, dintre cari unulă 
îndată ce a fostă arestată, s’a spâucjurată 
în închisâre. Tribunalulă din Brașovă a 
ținută în causa aoesta pertractarea fi
nală în 12 Augustă n. c., sub conduoe- 
rea președintelui Deesi. Acusa a repre- 
sentat’o procurorulă reg. Bodo Sandor. 
Tribunalulă, avândă în vedere dovecjile, 
a condamnată pe acusatulă Toth Istvan 
la 5 ani și jumătate închisore.

** *
Lăutarii români la Odesa, — „Gazeta 

Bucovinei" primesoe dela Odesa o cores
pondență din oare estragemă următârele: 
Orchestra lăutariloră români, sub oon- 
duoerea și direoția renumitului violinistă 
d. Sava Pădureanu, adună la „fântânele 
mici" de pe țărmulă mării, totă aristro- 
cațimea din Odesa și din totă publioulă 
străină. D. Sava Pădureanu, specialistă 
neîntrecută pe naiu, e artistă română, 
care a fostă decorată la ooncursulă 
„Trocadero" cu medalia de aură olasa 
I. și pe oare prim-ministrulă Gladstone 
l’a onorată cu o diplomă de recunosoință. 
Și în adevără atâtă măestrulă Pădureanu 
câtă și renumitulă pianistă, tînârulă 
Oohi-albi, ale cărui composițiunl publi
oulă le cere și le ascultă cu multă plă
cere, sciu a satisface pe deplină dorin- 
țeloră, și nu te miri dâcă, după eseou- 
tarea pieseloră clasice, mai alesă însă 
naționale românescl seu rusesol, publi
oulă e așa de entusiastă înoâtă nu se 
mulțămesce ai aplauda frenetică, ci chiar 
în personă îi adresâză dirigentului elo- 
giurile cele mai frumâse. Orchestra d-lui 
Pădureanu a concertată în vilele tutu- 
roră aristocrațiloră din Odesa, și ou 
cine te întâlnescl autjl numai numele lui 
Pădureanu, și renumele orohestrei ro
mâne a străbătută în tote cercurile. 
Unulă diD admiratorii fideli ai lui Pă- 
dureană, prințulă Skarzenski, la care avu 
onore să ooncerteze, vine regulată pe 
iachtulă său celă mai frumosă din Odesa 
împreună cu o societate alesă de aris- 
tocrațl și oficeri de rangnlă celă mai 
înaltă, debarcă la „fântânela mici0 și 
pe când eseoută Pădureanu horele ro
mânescl seu „Valurile Dunării11 — jach- 
tulă salută ou bubuituri de tunuri, cu 
focuri bengalice de frumsețe rară, valurile 
mării vuescă sfărmându-se de stânci, âr 
publioulă nu încetâză cu aplausele sale 
de mulțămire. Astfelă se reînoiesce a- 
cestă petrecere în fiă-care sâră, âr pu- 
bliculă se împrăștie târdiu după mecjulă 
nopții, când luna a răsărită și revarsă 
radele sale argintii peste marea nemăr
ginită.

** *

D!‘ia nascerii Majestății Sale monar- 
ohului nostru s’a serbată eri în Brașovă 
cu obicinuita solemnitate. In bisericile 
româna s’au ținută servioiu divină îu 
onârea acestei dile. Eri diminâța la 8 
ore a fostă și o paradă militară înaintea 
aleei de josă, unde s’a ținută și ună 
Te-deum în pavilonulă construită anume 
pentru acestă scopă.

* 4c
Oficeri norvegieni in România. Oetimă 

în „Naționalulă": Căpitanulă lacobsohn, 
Stedt și loootenentulă Lindbach din ar
mata Norvegiei, în săptămâna trecută 
au visitată fortifioațiile din jurulă Foo- 
șaniloră și dela Nămolâsa. In aoestă es- 
oursiune au fostă însoțiți de d. oolonelă 
Gheorghiu, comandantulă regimentului 2 
română de geniu.

* Mc Mc
M. S. Regele Carolii, după cum scrie 

„Timpulă", va pleca în străinătate, unde 
va petrece 50 de cjil0- M. S. se va duce 
probabilă să facă și o oură la Graefen
berg.

* * *
Petrecere. Junimea română din oâm- 

piă învită la petreoerea de vâră, ce o 
va arangia la 30 Augustă n. c. în loca
litățile on. d-nă paroohă gr. oat din Mi- 
heșulă de Oâmpiă. Prețuia întrărei: De 
persână 1 fl. De personă în familiă 80 
cr. Venitulă curată e destinată pentru 
biserica gr. cat. de aoolo. Inoeputulă la 
4 ore d. a. Pentru comitetă: Drd. Ale- 
sandru Codarcea, președinte; Mariu Ele- 
cheșiu, cassariu; Virgiliu Cadaroea, se
cretară ; Iuană Mera, controloră.

Suprasolvirile se voră cuita prin 
(jiare. Mâncările se lasă în grija fa.mi- 
lieloră.

*i 4c *
Congresulii geografică internaționalii 

din Berna s’a încheiată. Intre hotărîrile 
mai importante suntă următârele : Con
fecționarea unei hărți a pământului 
1:1,000.000, de oătră o oomisiă interna
țională. Reounâsoerea necesității d’a se 
construi linii ferate pănă în interiorulă 
Afrioei spre Niger și laoulă Cead. Invi
tarea confederației elvețiano de a lua 
inițiativa pentru stabilirea unui meridiană 
unică. S’au împărțită și patru-spre cjece 
premii diferiteloră institute geografioe și 
mai multoră întreprinderi în legătură ou 
acâstă soiință. Premiulă întâi s’a aoor- 
dată Institutului geografică ală univesi- 
tății din Viena. Congresulă viitoră se va 
ținâ la Londra.

* * *
Regele Serbiei in Parisîî. Din Parish 

Se telegrafoaâ, cu data da 17 A UQ-uctU 
n. o., că regele Alexandru ală Sârbiei a 
sosită acolo dimpreună cu tatălă său, 
Milană. La gară a fostă întimpinată cu 
căldură de peste 3000 de persone.

* * *
Cursulfi de dansă ală d-lui Frans Fied

ler din locă s’a deschisă încă din 15 
Augustă în localulă șcâlei de dansă 
(Strada Castelului Nr. 46). Părinții, cari 
dorescă a-șl înscrie copiii la acestă cursă, 
suntă rugați a se insinua în proximele 
dile, pentru ca alevii înscriși să pâtă 
face cursulă completă.

Nimenea nu putea să aibă vre-o presu
punere despre luptele sufletescl, pe cari 
le încercase ea în acea 4i ȘÎ în cele ur" 
mătore. Ea eșia cu trăsura și călărea 
împreună cu Ervin, ca ji mai ’nainte, și 
când o vedeau cunoscuții ei, îșlcliceau: 
Ore ce-I este Martei, ea din cji în cji 
devine mai palidă.

Dâr cu tâte că devenea totă mai 
palidă, ea nu înceta a zimbi. Când ta
tălă ei îl amintea de nunta ei cu Ervin, 
ea tot deuna îl dicea: mai e încă timpă, 
âr față cu Ervin pretecsta slăbiciunea 
bolnăviciosă a tatălui ei, pe care acum 
dicea, că înoă nu’lă pote părăsi.

Ervin începu să fiă îngrijată în ur
ma acestoră amânări și cu tote astea se 
simția mai ușurată și devenea mai veselă. 
După câteva dile, Marta îlă chema la 
sine în budoarulu ei înpodobită cu flori 
mirositore. înainte de asta însă ea avu
sese ou mediculă ei de casă o lunga con
vorbire, care se terminase cu eceste 
cuvinte:

„Decă d-ta, contesă, o dorescl cu 
tot’adinsulă, voiu confirma, cu tâte că 
mai repetă odată, că suferința d-tale de 
inimă nu e nici ună motivă, ca să nu te 
măriți".

— „Pentru mine motivă de ajunsă, 
iubite doctore!" îi răspunse Marta ouună 
zîmbetă tristă și durerosă.

Ervin era iritată, după ce primise 
Invitarea Martei. Lui îi era temă de ul- 
timulă verdictă, cu tote că acela avea să 
fiă o ușurare pentru elă.. Mai bine are 
să fiă, credea elă, dâcă tote voră fi tre
cută, decă 4iua cununiei va fi odată 

-ficsată.

Camera în care întră Ervin, era 
mobilată cu multă gustă. Marta era în
tinsă pe o canapea lungă, palidă oa ună 
orină. Numai colorea stofei de mătasă 
roșiă a mobileloră arunca ună reflecsă 
asupra feței sale. Ervin se înspăimânta, 
vădându-o atâtă de palidă și o întreba 
și în diminâța aoâsta. decă ea nu se simte 
bine, și plină de îngrijare se pleca asu
pra ei. In acestă momentă elă simți, 
că-i e dragă, însă numai ca amică, ca soră.

— „Spune-mi, Marto, îți lipsesce 
oeva ?“

— „Ei bine, voiescă să-ți spună ade- 
vărulă, Ervine ; da ! suntă bolnavă, fârte 
bolnavă".

— „Sermana mea Martă ! Pentru ce 
nu ni-ai spusă acesta pănă acum?"

— „Pentru ca să nu te facă să su
feri și tu, însă aoum, că-mi cunoscă sen
tința, tăcerea nu mai e de nici ună fo- 
losă. Am avută o lungă convorbire cu 
mediculă, cu tatălă meu. — Ervine, noi 
nu ne putemă căsători, — morbulă meu 
nu permite acesta".

Câtă de amară o durea aoestă nea- 
devără, însă viitorulă lui depindea de ea 
și ea voia să-lă facă fericită cu orl-oe 
preță.

— „Ce spui tu, Marto!" esclamâ 
Ervin forte agitată, d’abia aflândă cu
vintele, ou cari să se esprime.

Ea observă agitarea lui și continuă: 
„Ori câtă de dulce a și fostă pentru 
mine, în decursă de ani, ideia, că odată 
voiu fi a ta, totuși trebue să renunță la 
ea. Tu ești primulă și uniculă meu arnoră, 
Ervine, și cu niol ună preță nu e iertată

oa tu să te nefericeșcl prin mine, prin o 
infirmitate, ce va dura cu anii și la care 
mă așteptă, — acesta nu ași putâ-o su
porta nici de cum!"

Ea disel aceste cuvinte cu mare li
niște, der o liniște, care o costa fârte 
multă. Ervin fusese primulă ei amoră 
și ea soia, că elă va fi și celă din urmă 
și că nu-lă va pute uita nici odată.

— „Marto! nu pretindă nimică alta 
dela tine, decâtă, ca eu să îngrijescă de 
tine!" esolamâ Ervin în tonă rugătoră, 
simțindă de odată o compătimire nemăr
ginită pentru Marta. — „Dâcă e așa, 
cum did tu, vomă pleca departe de aci 
în o oltă climă; însă eu mă îndoiescă 
de oele ce ml-ai spusă tu și te rogă, 
să-mi dai voiă să mai întrebă pe medi
culă tău0.

— „întrebă, Ervine, elă îți va spune 
același lucru. Hotărîrea mea enestrămu- 
tabilă, rămânemă amici — der nimică 
mai multă". — Ea îșl încrucișa mânile în 
convulsiunea durerei, ce o încerca în 
aceste momente, și după aceea continua: 
— >,Ve4>, Ervine, tu ml-ai fostă celă 
mai scumpă pe lume și ml vei fi și în 
viitoră ; tu încă m’ai iubită odinidră, însă 
eu sunt de aceea-șl etate cu tine, în 
oâțl-va ani am să fiu o femeiă trecută, 
er tu vei fi încă ună bărbată frumosă 
și vigurosă „de aoeea tu trebue să-ți 
alegi pe alta, să-ți alegi o fată sănătâsă 
și mai tînără. Fu îți voiu rămâne o soră 
iubitâre, oâtă voiu mai trăi, și după oe 
vei fi alesă, vei înțelege, câtă de ou 
minte am fostă, că am făcută așa. Nu 
mă privi așa surprinsă, Ervine, oă-țl

spună tote acestea, și nu te opune pro
priei tale convingeri, care e și trebue să 
fiă de acordă cu a mea.

— „Tu nu m’ai iubită niciodată, 
Marto!" — dise Ervină, —„acâstaml-o 
arăți acum".

Marta se uită la elă și apoi îlă 
prinse de mâni: „Ervine, dâcă te-a iu
bită vre-odată o femeiă, apoi te-am iu
bită eu", șopti ea incetă, „dâr tocmai 
din acestă motivă am 'uată hotărîrea 
pe oare țl am spus’o. Acum te rogă, să 
nu mai vorbimă despre acâsta și să ră
mânemă prietini ca și pănă acum".

Hă mai sărută odată pe frunte și 
apoi eși afară, ne mai putându-șl reține 
lacrimile, care o înecau.

Nimicea n’a aflată despre cele ce se 
petrecură între cei doi amanțl. Marta 
plecă cu tatălă ei la Nizza, ca să-și caute 
precum se elicea de sănătatea ei sdrun- 
cinată. După câtva timpă ea primi aoolo 
știrea, Ervin s’a fidanțată cu Olga Bell
heim. Ea sciuse, că așa are să se în
tâmple și totuși, când aucji de acestă 
lucru, inima ei sângera de nou. In urmă 
se liniști și eu câtă înainta în etate, cu 
atâtă ea se liniștia mai multă. Pe Er
vină nu l’a mai văzută nicl-odată.

La mârtea ei, care urmă după doi 
ani dela despărțirea de celă, pe care l’a 
iubită, ea lașa ca moștenire primului 
năsoută fiu ală lui Ervin, o vilă pe in
sula Capri, care fusese loculă, unde elă 
făcuse ounosciuță cu Olga și în ală cărei 
favoră ea renunțase la fericirea , oe o 
visase pe acâstă lume.
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DIVERSE.
Fulgerulu desenatorii. Intr’ună oră- 

șelă austriaca deună-di, pe timpuld unei 
furtuni, tr&snetula a isbita într’una grajda 
de vite. Una băiata de 7 ani se afla în 
grajda. Trâsnetula l’a isbita pe o ușă 
și copilula a leșinată. Mai târziu, ve- 
nindu-șl în fire, părinții au constatata pe 
corpula copilului nisce desenurl oiudate : 
flori, frun4e, ramuri de copaoO. Desem- 
nurile erau formate din linii roșiatice și 
atâta de simetrica esecutate, în câta să- 
mânau cu o tatuare artistioă. Dibaciula 
desenatoră nu fusese altoineva decâta 
fulgerula.

0 coronă pentru regina-regentă a 
Spaniei, țiiarula spaniola „El Botenu 
provocă pe damele din diferitele state 
din America sudioă, ca să deschidă între 
ele o subscripțiune, pentru ca să dea 
reginei-regente a Spaniei o ooronă de 
aura din incidentulă serbărei centenaru
lui ala patrulea ala descoperirei Americei, 
ce se va faoe în 1892. O deputațiune 
de dame îi va presenta acăstă coronă

Ocasiunea scăpată. Mama: „Ce a 
avuta domnula profesorh cu mâna ta? 
Fiica : „Ela cficea, oă am o mână mioă 
fortefrumosă." Mama: „Și tu ce ai (jisO?14 
Fiica: „Nimica.“ Mama (supărată) „Ce 
prostă ai fosta ; de ce n’ai adăugata : și 
ea e încă liberă.“

Ce nu spune o damă nicî-odată ? Ea 
nu spune: că se încinge tare lamijloca.
— Că ghetele-i sunta prea mici. — Că 
e ostenită de dansa. — Oă se pudreză.
— Că e atâta de bătrână câta o arată 
fața _ Că a stata la toaletă mai multa 
ca cinci minute. — Că s’a înroșită la 
față când a audita pronunțându-se nu
mele unui bărbata. — Că una vorbesce 
și alta cugetă. — Că ea vorbesce bucu- 
rosa despre bărbați. — Că ea nu pote 
păstra nici una secreta. — Că nu do- 
resce să aibă o pălăriă nouă.

Cursulu pieței Brașovd.
din 19 Augustă st. n. )1891.

bancnote românescl Cump. 9 86 Vend . 9.40
Argintă romănescă n 9 30 n 9.35
Rapoleon-d’orI • - n 9.36 n 9.40
Lire turcescl n 10.48 n 10 53
imperiali - - n 9.46 H 9 51
S-albinl n 6.40 n 5.45
Icris. fonc. „Albina11 6“/n JOI.— —.—

m n d &°/o n 99.50 n 100.—
liable rusescl n 124.— n 125.-
Mărci germane 57.80 n 58.05
Discontulă 6— 8°/0 pe ana.

Cursultt la bursa din Viena.
din 17 Augustă a. c. 1891

ă«nta de aură 4°/0 103 65
Renta de hârtiă 5% 101.25
■mprumutulă căiloră ferate ungare

aură - ... 117.—
dto argintă ■ • 99.—

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

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] • —.-

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) 112 50

Bonuri rurale ungare ..... 91 20
Bonuri croato-slavone - - ■ - - 104.70
[mprumutulă cu premiulă ungurescă 141.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

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

ghedinului 131 —
Renta de argintă austriacă - - - - 91.75
Renta de hârtiă austriacă .... 91.55
Renta de aură austriacă - - - - ■ 11150
LosurI din 1860 137.50
Acțiunile bănceiaustro-ungare 1021.-
Acțiunile băncei de credită ungar. 316.75
Acțiunile băncei de credită austr 283.40
Galbeni împărătesei- - ■ ... 5.62
Napoleon-d’orI .... 9.40
Mărci luO împ. germane - • E8.12‘/2
Londra 10 Livres sterlings 118 15

Proprietara :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabila interimalfi:
Gregoriu Maioru.

Concursă.
Devenindu vacantă postulă de 

învețătoru-adjunctu la școla comu
nală din Țînțarl, comitatulă Făgă
rașului (poșta ultimă VlădenI), se 
escrie prin acesta concursă.

Salarulu împreunată cu acestă 
postă, este în bani solving în rate 
lunare din cassa alodială 150 fl. V. 
a„ 6 orgii de lemne de focii și (mar
tirii naturalii.

Suplicele, instruate în sensulă 
legiloră școlare esistente, se se 
înainteze la președintele scaunului 
școlastică Ioanu Ciolanu pănă în 16 
Septemvre a. c. st. n.

Țînțarz, în 17 Augustă 1891. 
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(gâzdoiA)
pentru institutulu „Marîa- 
D6mna“ în Iași, care se scie 
românesce și a scrie.

A se adresa la Direcția In
stitutului. 644,3—2

Barnum reclamei, 
care după cum este cunoscută nu de 
multă a murită ca milionară, forte 
adeseori clicea> c& bogăția și renumele 
seu are a mulțămi reclamei originale. 
Devisa lui:
„Calea spre Nogătiă trece prin cerneala 

de tipării11
ar trebui să fiă luată în considerațiune 
de către lumea comercială de astădl, 
și cu deosebire cei din Austro-Ungaria 
ar trebui să fiă activi pentru respân- 
direa pe calea de reclamă a articulilor 
de industriă.

Mijlocirea anunciuriloru pentru 
tote jurnalele și călindarele din lume 
îngrijește biroulă de anunciuri cu bună 
renume în țeră și în străinătate a lui

I_ Danneberg', 
Wien I., Kumpfgasse 7.

50"' Telephon. 4022.
Representantulă generală ală ce- 

loră mai principale broșuil pentru 
mersulă trenuriloră din Europa pre
cum: Conducteur, Livret Chaix.

Unica regiă de anunciuri a broșu- 
rei vestite în tdtă lumea „Hendschel’s 
Telegraf fur Oesterr. Ungarn, Holland, 
Schweiz und Italien.11
Check și Clearing-Conto Nr. 807,074, 

k k. Postsparcassa.

'trenAo.rilor-ci
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealu Predealu—Budajpesta B.-B*esila-Ai*adu-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Besta Copșa-mică— Sibiiu
Trenu 

de 
persân.

Trenu 
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rații

Trenti 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
do 

persân.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persân.

Trenii 
de 

persân.

Trenu 
accele
rații

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea mare

Mezd-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Grhirbău 
Nădășel

Clușiu

Apahida
Grhiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințul de 
Aiudă

sus

Teiușu

CrăciunelQ 
Blașiu 
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediașfl
Elisa batopole 
Sighișora 
Hașfalâu
Homorodă 
Augustind
Apața 
Feldiora

Brașovu

10.50 
“8^0 
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

3.25

Timișă 
Predeal ti 
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

9.15
11.19
12.57
'2.12

2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

Bucuresol
Predealu
Timișă
Brașovu

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Feldidra
Apața 
Augustinîi 
Homoroda 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă

I
Copșa mică J

I
Micăsasa
Blașiu
Crăciuneliî

Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudtt 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișfi 
Apahida

Clușiu

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

]*Kureșu-Ijudoșu —Bistrița

Murâșă-Ludoșă . . 
Țagu-Budatelică . .
Bistrița.....................

sus

Nădășelii 
Ghîrbău 
Aghireșfi 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Oradea marej

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

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.071.52
2.18 10.44
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

11.04
1.16
3.31
6.35
140

Viena
Budapesta 
Szolnok

Trenu 
de 

p®rsân'

6.11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06;
12.371
12.53 1

1.18
1.39
2.13
2.27;
2.49
3.47
4.07
4.28;
;2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23'
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47|
8.401
6.05

Aradu
Glogovațfi
G-yorok
Paulișă
Radna Lipova
Conop
Berzava
Soborșinh
Zamă
Glurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Și both
Vinț. de josfi
Alba-Iulia
Teiușu

10.50
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

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57
6.19]
6.30
6.48
7.12
7.27
8.07
8.33
8.57
9.13
9.29
953 

1019 
10.50 
11.16[ 
11.44 
12.061 
12.38,

Teiușd
Alba Iulia
Vinț. de josă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piskî) 
Deva
Branicica
Ilia
Glurasada
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
ConopQ 
Radna Lipova 
Paulișă 
Gryorok
GrlogovațO

Ara dîi < 
I

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
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51
155
7.20

1.39
2.19
2.36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5.17
5.28
5.53,
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.40

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

Copșa mică
Șei ca-mare

3.- 10.47 7.10
3.31 11.27 7.43

Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiin 5.10 1.- 9.23

Copșa-mică

Sibiin 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
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

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

Regh.-săs.
Oșorheiu J'

Ludoș 
Cucerdea

mă || Petroșeni-Siineria (Piskî)Simeria (Piskî) Betr

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
Hațegă 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
Orivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegtt 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

Siglhișora—Odorhem || Odorheiu—Sighișora

Aradia--TimâșoM'a | Timișora—Aradu
Aradu
Vin ga
Timișora

6.15
7.32
8.42

11.30
12.47
2.04

7.15
8.04
8.57

Timișora
Vinga
Arad ft

6.20
7.21
8.03

1.11
2.46
3.50

5.05
6.40
7.50

Bliirișd—Turda Turda-—Gliirișu
Ghirișu 7.48
Turda 8.08

10.35
10.55

3.40
4.—

10.20
10.44

Turda 1 4.50
Ghirișu | 5.10

9.30
9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Bistrița—Mureșu-ILudașu

Bistrița . . . .
Țagu-Budctelică . 
MurășG-Ludoșfi .

1.16
4.15
7.21 Careii-marI . 

Zelău. . .

Sighișdra. . .
Odorheiu . .

4.30 11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișora. . .

815
10.52

3.15
7.21 6.10

©areii-mari—®elă,u | Kelău—Car eii-marî
5.50 Zelău . .

Careii-marI
1.56
6.48Nota: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză drele de ndpte.

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

)
1 Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piskî) 
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
i Cern a 5.11 3- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Bi’așov—Kernesci

Brașov 5.45 4.55
ZârnescI 7.26 6.36

5£ernesci-Brașov•

ZernescI 8.- 8.20
Brașov 8.24 9.44

>

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu
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