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Cu viuă bucuriă amu salutată 
întotdeuna orî-ce pornire bună, 
orice avântă însuflețită națională, 
orî-ce faptă vrednică românescă 
a junimei nâstre și nu amă putută 
semți nicl-odată o mulțumire mai 
mare și mai adâncă, decâtă atunci, 
când amă vecjută, că ea este pă
trunsă de sânțenia lupteloră n6s- 
tre pentru limbă și naționalitate, 
pentru dreptate și libertate.

O astfelă de bucuriă amă avută 
și o astfelă de mulțumire amă 
semțită și atunci, când amă în- 
țelesă, că în sînulă tineriloră aca
demici români din Transilvania și 
Ungaria, cari studieză la diferitele 
universități și academii din mo- 
narchia nbstră, s’a produsă în ur
ma contra-memoriului. ce l’au pu
blicată studenții unguri, ca răs
punsă la memoriulă frațiloră noștri 
universitari din România, o miș
care multă promițetbre, care are 
de scopă a continua lupta pentru 
constatarea adevărului asupra stării 
poporului română de sub ocâr- 
muirea ungurescă, luându acum 
junimea nostră de dincăce de Car- 
pați asuprașl sarcina de a răs
punde la întâmpinarea tendențiosă 
a studențiloră unguri.

Idea e forte nemerită. Stu
denții unguri susțină în scrierea 
loră, că frații noștri de dincolo 
de munți, cari șl-au redicată gla- 
sulă în apărarea nostră, n’au fostă 
bine informați asupra stării lu- 
cruriloră la noi, căci aici Ro
mânii s’ar bucura de tăte bună
tățile și libertățile și n’ar fi nici 
pomenire de-o asuprire seu de-o 
maghiarisare a loră.

Nimeni nu pote fi mai multă 
chiămată de a se pronunța asupra 
adevărului ori neadevărului afir
mării, că nu sufere și că este 
mulțămită, decâtă însuși acela pe 
care îlu privesce acesta afirmare. 
Și fiindă vorba aici de-o dispută 

între tinerimea studiosă, nimeni 
nu pote fi mai competentă a’și 
da cuventulă din urmă, decâtă 
însuși tineretul ă nostru, care a 
crescută în împrejurările, despre 
cari e vorba, și vede și semte 
adevărata stare, la care au fostă 
reduși părinții săi și în care se 
află în momentele de față nea- 
mulă său românescă

Păna aici n’avemă der ce cjice 
alta, decâtă că bine voră face 
tinerii noștri academici, decă voră 
duce în împlinire planulă loră de 
a continua disputa începută cu 
studenții maghiari. Acesta este 
cu atâtă mai multă de dorită, cu 
câtă adversarii noștri mereu se 
provăcă la „fapta patriotică“ a 
junimei loră universitare, prin care, 
credă ei, că acesta ar fi „scosă din 
rătăcire Europa sedusă și înșelată“ 
de vorbele studențiloră români de 
dincolo de CarpațI.

Rămâne acum se scimă cum 
voescă să ducă în împlinire stu
denții noștri academici din Tran
silvania și Ungaria acea intențiune 
a loră? In privința acesta amă 
ave și noi ună cuvântă de c|.isu 
și credemă, că tinerimea nostră 
va fi cu luare aminte la ceea ce 
ne simțimă datori a’i spune.

Inițiativa pentru o replică la 
răspunsulă junimei maghiare s’a 
luată, precum scimă, de tinerii 
noștri academici dela universi
tățile din Viena și Grraz. Despre 
ceea ce a urmată n’avemă nici 
o cunoscință. Probabilă că în 
vacanțe nici nu s’a putută sta
bili o înțelegere între tinerii noștri 
academici din tote părțile.

Cumcă o asemenea înțelegere, 
— pe temeiulă căreia să ia parte 
la acestă mișcare studenții noștri 
Români dela tote universitățile, 
academiile și facultățile din Tran
silvania și Ungaria, nu mai puțină 
ca aceia dela scălele superiăre 
din Austria, — este neapărată de 

lipsă, reese din însăși firea acestei 
afaceri. Cuvântulă ce amă voită 
se-lă (țicemă din parte-ne este, ca 
tinerii noștri să nu întreprindă 
nimică în modă unilaterală, iso- 
lată ori precipitată, ci să procedă, 
după însuși esemplulă tinerimei 
maghiare, în modă sistematică și 
deplină solidară la realisarea pla
nului loră.

Este der, după noi, necesară, 
ca să se țină câtă mai curândă 
o conferință generală a tuturoru 
studențiloră români, ardeleni, bă
nățeni și ungureni, dela scălele 
superiăre din monarchia nostră, 
care să statorescă modulă de pro- 
cedere în acestă luptă onorifică 
națională.

Suntemă siguri, că pe lângă 
o conducere bună și înțeleptă a 
lucrului, ne va succede să dovedimă 
pe acestă cale adversariloră noștri, 
că junimea română din Transil
vania și Ungaria este în ade- 
vără însuflețită pentru marea 
causă a românismului în patria 
năstră, și că este pătrunsă de sfânta 
ei datoriă patriotică și națională.

Salutămu der, frumăsa și no
bila inițiativă a tineriloră noștri 
și le 4icemu:

înainte pe calea ce vi-o arată 
iubirea văstră de patriă și de 
neamă !

CRONICA POLITICĂ.
— 24 Augustă (5 Sept).

— țJilele acestea ofioerii dela regi
mentulă oroată Iellaoiol au depusă în 
semnă de pietate o coronă de flori pe 
mormântulă răposatului bană ală Croa
ției, Iosifă IellacicI, ală căruia nume îlă 
portă regimentulă. Fiindcă Iellaoiol în 
1848 a luptată în contra revoluționari- 
loră unguri, foile maghiare vădă în a- 
cestă faptă ală oficeriloră croațl o de- 
monstrațiune anti-maghiară și de aceea 
au începută din nou să alarmeze lumea 
cu țipetele loră, ba „Pester Lloydu spune, 

că și în ministeriulă de răsboiujse voră 
ocupa câtă mai curendă cu afacerea a- 
căsta, pe care se voră sili a-o aplana îna
inte de-a se începe desbaterile asupra 
bugetului armatei comune, oare și așa 
va provoca nouă înourcăturl, dedreoe în 
anulă acesta se va cere sporirea bugetului 
armatei.

Câtă pentru decursulă „demonstra- 
țiuniloră anti-maghiare“ amintite mai 
susă, banulă croată, contele Khuen He- 
dervary, s’a esprimată, după cum comu
nică „Bud. Hirl.“ în modulă următoră :

O parte din regimentulă Iellaoiol e 
staționată în Fiume, altă parte în Otto- 
oiață. Intregulă regimentă și-a ținută a- 
cumă de curendă manevrele în apro- 
piarea Samoborului. Lângă Samobor se 
află Novidvor. Aici locuesce bătrânulă 
generală pensionată IellacicI, omă de 
66 de ani, fratele mai mică ală renumi
tului IellacicI. Lucru firesoă, că aoestă 
omă bătrână, fiindă însu-șl militară și 
aflândă, că ofioerii regimentului, care 
portă numele Iellaoiol, se află în vecini 
de elă, i-a invitată la castelulă acela, 
în a cărui grădină se află depuse în 
cripta familiară osămintele proprietarului 
de odinidră ală aoestui regimentă. Și 
după ce odată oorpulă ofioerescă a pri
mită acâstă invitare privată, pu- 
tut’ar fi ore să ignoreze osămintele ace
luia, care se află înmormântată în gră
dina casei și ală oăruia nume îlă portă 
regimentulă ? Adevărată, (fise Hedervary, 
că eu nu găsescă acestă lucru destulă 
de practică și chibzuită, der împrejură
rile înșirate aoi ne dau posibilitatea de-a 
pută judeca lucrulă pe cale logică. “

Foile ungurescl însă nu prea vreu 
să scie de niol o iogică. Ele pretindă 
cu ori ce preță, ca ofioerii croațl dela 
aoelă regimentă să fiă trași la dare de 
semă, regimentului să nu-i mai fiă ier- 
ată a purta numele „Ielacicl“ și altedeaces- 
tea. Der înzadar sunt tâte. Numele lui Iella
cicI, dice corespondentul din Agram ală lui 
„Egyetertes", se află înrădăcinat în inimele 
Croațiloră; „în piața principală din A- 
gram se află statua lui IellacicI, care 
stă călare pe cală, cu sabia scdsă și a-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Nea Sărăcilă și surata Calicia.*)
(Poveste aurită dela baba Florea din soci.)

Păi, cică era odată, pe vremea când 
Domnulă Hristos umbla călare pe ună 
bietă măgărușă, 6r nu în răddnă de Mi- 
tropolită, er sfîntul Apostol Petru purta 
în toiagă traistă de aduna în ea halca 
de pită, ce li da Creștinii cel buni la 
sufletă, er nu, pe sub antereă, coșgoge- 
mete, terh, ohioscă de plocone vlădicescl, 
ori bortdsă de lefuri domnescl; — era 
cică odată un bietă ferar, ce-idiîeaNea 
Sărăcilă.

De cum sântulă sore zugrăvia, cu 
pulbere de sidefă, de aură și de rubine, 
pe marginea cerului gâna dilei și pănă 
noptea, la cântatulă coooșiloră de miecjulă 
nopței, era Sărăcilă totă oiooa-boca cu 
ciocanulă pe nicovală.

Muncea nea Sărăcilă de-i curgea 
sudorile câtă bobulă, dâr’ o prinde 
vr’ună taleră resleță, cu ce să stâmpere 
a purdalnică de f'6me nepotolită a fole- 

loră celoră 12 oopil, ce i-a dăruită sfîn- 
tulă Dumnedeă.... Că de! Dumnezeu 
că-i Dumnedeu și tot greșesce crestătu
rile răbușului. Unde chitia elă că cresta 
copii la răbdjele celoră bogațl, nemeria 
răbojele lui nea Sărăcilă!....

— Surată Calicie — că așa se chiamă 
muierea lui nea Sărăcilă — surată Ca
licie, oftă ferarulă scoțândă, la capătulă 
(filei, șorțulă de pele și trăgându șl pi- 
ciorele amorțite de mototolelă din gaura 
unde luora; — nu mai înfla foile, că-i 
vremea de înfiată folele plocfiloră. En 
audi-i în bătătura bordeiului, cum ciri- 
pescă ca lăstunii în cuibă dăr oră vede 
vermușulă în plisculă mamei lor....

— Da ce le-omă da, omule, că de, 
foile le-am învârtită eu tâtă diua mai 
dahai decât răschitdrea mamei Despei 
și D-ta încă t6tă diua: oiooa-boca pe 
ilăă, când cu ciocanulă mică ca celă dela 
tochița popii Elevterie, când cu barosnlă 
dar giaba; nu ne-am alesă deoâtă cu 
scântei și cu sgură.... Că nime n’a ve
nită să-mi cumpere bareml o caiă de 
potcovă....

— Ei hei, da mâne, încă, și mai 
— și mai, surată Calicie, că nu mai am 
nici un dram de feră ca sâ potă lucra....

— Oh! Oh! bădică Sărăcilă!
— Oh! Oh! surată Calicie!

*
Păi, cică a doua 4L desă de dimi- 

neță, de pusă și-lă puse șorțulă nea Să
răcilă, și surata Calicie încă sufla cu toile 
în cea spuză de focă...., da bietulă meș
teră să scărpina în cap gândindu-se de 
unde feră pentru lucru ? Când ecă doi 
călători rău îmbrăcațl și sdrențoșl se 
opriră în bătătura bordeiului. Unulă 
era călare pe ună măgărușă și celălaltă 
pe josă. Călărețulă îșl lega dobitooulă 
de belbiugulă prinsă de populă unde 
meșterulă lega obicinuită caii mușterii- 
loră aduși la potcovelă, apoi urmată de 
celălaltă unchiașă întrară în bordeiu.

— Bună dimineța, meștere.
— Mulțămimă D-Vdstră, oinstițl 

drumeți.... Da ce poftiți dela Sărăcilă 
potcovarulă ?

— Ea să-mi potcovescl măgărușulă, 
că o să ne urcămă la munte și-I iute 
colțulă de nu p6te prinde copita fără 
de potcovă, c jă Domnulă Hristosă, — 
oă tocmai sfinția sa era aidoma, deși 
îmbrăcată în haine de cerșitoră, că um
bla tiptilă în lumea sfinției sale cu to- 
varășulă săă de drumă, oare nu era al- 

tulă decâtă Sân Petru. Da unde să-I 
cunoscă bieții creștini de meșteșugari, 
că erau sfințiile loră ?

— El, nevastă, ce ne facemă? De 
unde feră pentru potcove? șopoti Sără
cilă suratei Calicie.... Păi oe o da târ- 
gulă și noroculă.... Adă ’neboe, muiere, 
paftalele tale de argintă, ale dela cu- 
nuniă.... Ecă! Calicului scufă de mărgă
ritare ei trebue!

Adusă din sicrieșă surata Calicie 
paftalele.... Aferim, soulă! Lucru de ar
gintară domnescă, ălă de fac odăjdiile ti- 
torescl dela biserica lui Vodă!.... Nu-țl 
poți sătura ochii privindă așa mândreță... 
Mă rogă, flori cu ciocanulă făurite oum 
abia le-ai fi putută câse, cu mătăsuri și 
bibilurl, pe pânză de burangioă întinsă 
dobă pe vesca desprinsă dela ciură!...

Da nici mal căta nea Sărăcilă la 
mândreță paftaleloră, nici mai băga de 
semă oum lumina focului împlândă cu 
aurulă ei găurile dintre florile de ar
gintă, le făcea și mai minunate, ci haț 
paftalele la cleștele celă mare și le bagă 
în valtorea cărbuniloră intețițl de foile 
suratei Calicie.

— Ce faci, omule? nu veifl oă-să
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țintită spre Ungaria, ca și cum ar dice; 
„După mine! Urmați-mă!“ „Pactulă de 
astăcjl nu are în Croația mulțl amici sin
ceri, de aceea — continuă cdresponden- 
tulă ungurii — trebue ca într’o formă 
ori alta să se resolve cestiunea cu Croa
ția încă pănă nu e prea târcjiu, pănă 
încă nu isbucnesce răsboiulă cu Rusia, 
6r acestă răsboiu nu este departed

— Ospeții dalmatinl, carls'au hotă- 
rîtă să visiteze esposiția croată din 
Agrainu, au dată nascere la maridemon- 
strațiunl, cari nu s’au mărginită numai 
asupra teritorului esposițiunei, unde scimă 
că ospeții dalmatinl au fostă primiți de 
frații loră CroațI ou mare entusiasmă și 
unde s’a sulevată demonstrativă cestiu
nea incorporării Dalmației la Croația, ci 
ele s’au estinsă și asupra orașului Fiume.

Sosindă adecă la Fiume trenulă, ce 
aducea cătră casă pe ospeții dalmatinl 
dela esposiția din Agramă, Croații au 
improvisată o demonstrațiune puternică 
îu contra Unguriloră. După oe fură în- 
timpinați cu o vorbire însuflețită din 
partea unui matadoră croată, Dalmatinii 
intrară în orașă între strigătele nesfâr
șite de „Jivio“ ale Croațiloră, ce-i în- 
cunjurau. Sosindă convoiulă înaintea so
cietății croate de lectură „Citaonioa“, 
demonstrațiunile au ajunsă la culme. 
Mulțimea striga necontenită „Jivila Hr- 
vatska*  (trăesoă Croația) er Magharii, 
cari erau de față, ca să paraliseze ură
rile Croațiloră strigau din răsputeri 
Eljen Fiume“, la ce Croații răspundeau 
ou „Pxoră Maghiarii !“

Mai interesantă a fostă sera, când 
Dalmatinii și Croații reîntornându-se dela 
o escursiune făcută în împrejurime, 
Croații și în deosebi tinerii CroațI stri
gau pe strade câtă îi luau gura: „Jivila 
nașa Rijeka, Jivila Hrvatska, Jivio Star- 
cevicl“ (trăiâscă orașulă nostru, trăiescă 
Croația, trăiescă Staroeviol). Apoi înce
pură să cânte toți într’ună sufletă:

„Udri, udri, in der stadt
„A. magiarom strik za vrat!“ *)

(Lovesce, lovesce în cetate, er Un
gurului ștrăngă la gâtă!)

Poliția a prinsă și a arestată mai 
mulțl demonstranți, der aceste măsuri 
au potențată și mai tare înverșunarea și 
entusiasmulă demonstranțiloră.

La despărțire, când ospeții dalmatinl 
au plecată la vaporă ca să se întăroă 
aoasă, poliția a împedecată intrarea 
și apropierea publicului de vaporă, dăr 
ou tâte acestea demonstrațiunile s’au 
continuată. Maghiarii strigau de o parte 
„Josă cu Dalmatinii CroațI, Eljen Fiume“, 
er Croații strigau „Jivili Dalmatinci, Ji- 
vili Hrvati.u Văcjendu-se Dalmatinii pe

*) Cuvintele cursive suntă germane, cele- 
lelalte croațescî.

vaporă, unde erau asigurați, au începută 
și ei să strige, între altele: „Nije Rijeka 
magiarska, nego hrvatska zemlje“. (Nu e 
Fiume orașă maghiară, ci pămentă 
croată) și intonară Urdri, udri!... Abia 
după mietjulă nopții s’au liniștită sgo- 
motulă.

— Impăratulă Germaniei a sosită în 
2 Septemvrie la Schwarzenau îm
preună ou regele Saxoniei, pentru a lua 
parte la manevrele austriaco. ț)iarulă 
„Viener Abendpost“ scrie, oăfaptulă a- 
cesta dovedesce soliditatea bazei, pe 
care se află alianța triplă. țHarulă ofi- 
ciosă „Fremdenblattu c^00 c& presența 
împăratului Wilhelm la manevrele aceste 
nu e ună evenimentă politioă. Nu e de 
lipsă o nouă dovadă pentru intimi
tatea și soliditatea germano - austro- 
ungară. Ea este numai ună simptomă 
nou și naturală ală acestoră raporturi 
de alianță și va întări în Europa con
vingerea, că alianța de paoe a puteriloră 
centrale e asigurată prin armate puternice 
șî apte pentru răsboiu.

— în 2 Septemvre s’a serbată în 
Germania aniversarea luptei dela Se- 
danu. Tâte diarele, cari din acesta in
cidență vorbescă despre starea politică 
europână, se unescă întru a presența 
situațiunea în colori îngrijitore. „Post*  
dice : „Amă comite o mare greșălă, decă 
amă voi să dămă pe față seriositatea 
situațiunei, în care ne aflămă. Cincl- 
decl de ani, cpse Moltke, trebue să stămă 
înarmați, decă vremă să apărămă aceea, 
ce amă câștigată într’ună răsboiu glo- 
riosă. Din acești 50 de ani suntă încă 
mulțl îndărătă. Și chiar dâcă în viitoră 
s’ar ivi nisce stări de luorurî mai ami- 
cabile ca cele de astădl, nouă nicl-odată 
nu ne este iertată a sta cu manile în 
sînă. Noi vremă să ne bucurămă de 
pace, der decă trebuința va cere, noi 
ârășl cu curagiu și hotărîre vomă păși 
pe câmpulă de luptă, ca și înainte de 
asta cu două-decl de anl“ — „Berliner 
Tagbldtt*  se provocă la o vorbire mai 
reoentă a împăratului germană Vilhelm, 
care acum, în ceea ce privesce pacea, 
nu s’a esprimată cu atâta încredere, 
după oum îi era obiceiulă a se esprima 
de altă-dată. Se întorce apoi asupra 
stăriloră din Polonia și dice, că în Po
lonia rusâscă pe di ce merge cresce ne- 
mulțămirea și Polonii de sub stăpânirea 
rusescă așteptă să le vină mântuirea 
dela împăratulă Vilhelm. In Finlanda 
asemenea esistă o mișcare viuă. Ro
mânia — continuă „Berliner Taglatt" — 
privesce ne’ncetată cu ochi lacomi spre 
Basarabia, er Bulgaria uresce Rusia. 
Făia berlinesă de sigură, că vede starea 
lucruriloră numai prin ochelarii triplei ali
anțe vrendă să arate Rusiei, că în casă de 
răsboiu, tripla alianță ar pute conta și

la ajutorulă altoră state în lupta față 
cu Muscalii. Deoă însă „Berlin. Tgblattu 
și-ar lua ochelarii de pe nașă și s’ar 
uita cu ochii liberi, ar observa numai 
decâtă, că dâcă le merge rău Poloniloră 
din Polonia rusescă, apoi dău niol Po
loniloră din Polonia germană nu le 
merge tocmai bine, și dâcă sub stăpâ
nirea rusâscă e mare nemulțămirea între 
popârele asuprite, apoi acestă nemulță- 
mire nici între poporele asuprite de sub 
stăpânirea triplei alianțe nu e tocmai 
mică. Facă-se mai întâiu să înceteze 
nemulțămirile naționalitățiloră de aici, 
dâcă e vorba, ca triplei alianțe să-i ser- 
vâscă spre încuragiare nemulțămirile 
dintre poporele Rusiei.

— Din Sofia se anunță, că o comi- 
siune militară, lucrândă sub oonducerea 
imediată a ministrului de răsboiu, a ho- 
tărîtă reformarea armatei Bulgare. Ea 
propune, că acesteasă fiă împărțită în patru 
corpuri de armată independentă, cari 
voră avea cartierulă la Sofia, Rusciuc, 
Filipopolă și în patru orașe, cari nu suntă 
încă desemnate. Se afirmă, că la tomnă 
ună âre-care numără de ofioerl bulgari 
se voră duce spre o face studii militare 
superiâre în Austria, și că mai mulțl o- 
ficerl de stată majoră austriacl voră mer
ge în Bulgaria pentru a lucra la unele 
servicii militare.

SCIRILE PILEI.
— 24 Augustă. (5 Sept.)

Congresulu ordinarii naționalii biseri
cescul alu provinciei metropolitane româ
ne gr. or. din Transilvania este convo
cată la Sibiiu pe Marți în 1 (13) Oo- 
toomvre a. c. ** *

Comitetulii centrală electorală ală 
partidei nâstre naționale din Transil- 
silvania și Ungaria a ținută în 30 și 31 
Augustă st. n. ședință în Sibiiu. Corni- 
tetulă s’a ooupată și de faimele, ce s’au 
fostă răspândită mai întâiu de unele 
diare din BucurescI în contra lui și 
a președintelui lui, și a desaprobată 
printr’o enunciațiune atitudinea acelora, 
cari directă, ori indirectă au răspândită 
acele faime, Tot-odată a declarată, că 
în direcțiunea sa politică nu va suferi 
nici o ingerință străină, ci se va con
duce numai de postulatele, dorințele și 
aspirațiunile poporului română.

** *
Nou edificiu universitarii 'in Iași. Gu- 

vernulă română a votată 1,451.691 de 
lei pentru clădirea unui nou edificiu ală 
universității din Iași, ce va forma de- 
corea Iașiloră.

** *
Banca austro-ungară a urcată camăte 

cu l°/0 și prin urmare de acji în colo

va fi pentru escompte 5%, pentru îm
prumuturi în rentă de stată 5y2 și pen
tru împrumuturi pe alte hârtii de va- 
lâre 6%.

* 
* *M. S. Regele României a plecată erl 

seră la Veneția, ca să oerceteze pe M. 
S. Regina, care se află acolo greu bol
navă. Regele a plecată imediată, după 
oe printr’o telegramă i-se anunțase, că 
d-ra Văcărescu s’a despărțită de Regina 
și împreună cu guvernanta sa, miss Allen, 
a plecată la Milano, unde se află d-na 
Văcărescu.

* * *
La oongresulii do meteorologiă, ce se 

ține acum în Munchen într’ună din șe
dințele dintâiă, a fostă alesă delegatulă 
României Dr. Hepites, oa membru în 
comisiunea speciala pentru studiarea 
magnetismului pământului și a electrici- 
tăței atmosferice.

* * *
Gruvernulîi bulgară a trimisă pe co- 

mandantulă garnisonei din Rusciuk, ma- 
iorulă Vasiliefî în România, pentru ca 
se studiese întocmirile din arsenalulă 
română.

* A ♦
Venitele căiloră ferate de stată 

ungare, din luna lui Ianuarie și până la 
finea lui Maiă a. c. au fostă 19,165.824 
fl. față de venitulă din anulă trecută de 
18,521.583 fl.

* * *
Concertă. Corulă vocală bisericescă 

română gr. or. din Aradă, sub condu
cerea învățătorului Nio. Stefă, va aran- 
gia Dumineoă în 1/13 Septemvre 1891, 
în sala „pădurițel orașului14 concertă îm
preunată cu petrecere de jocă. Venitulă 
e destinată pentru fondulă corului. In- 
oeputulă la 8 ore sera. Intrarea; Loculă 
I. 1 fl.; loc. II. 80 cr.; III. 50 cr. Ga
leria 20 cr.

Programa: 1) „Imnulu unirei*  (A.
Bârsan) de O. Porumbesou — coră mixt; 
2) „Mugură mugurelu*,  doină de N. Stefă, 
solo, oântată de P. Mina; 3) „Fragmentă 
din Dumbrava roșie*  (V. Alecsandri) de 
C. Porumbesou — coră bărb. 4) „Hora 
Sindii*,  (Gr. Ventura) de C. Porum- 
bescu — coră mixt; 5) „Imnulu Domnului*  
(I. Grozescu) duetă cânt, de M. Ursu- 
lescu, tenoră I. și D. Gându, bass. II. 
6) „Uite mamă colo’n sată*  (I. Tripa) de 
N. Stefă, — coră, bărb.; 7) „Steluța*  (V. 
Alecsandri) duetă cânt, de Elena Niga 
(soprană) și Roza Cuzman (altă); 8) 
„Fântână cu trei isvâre*  de G. Dima — 
ooră mixt. In pausă 12 tînerl coriști 
voră juca jocurile naționale „Bătuta și 
Călușerulă“ sub conducerea vătavului 
Paulă Mina.

* * *
Grindină. Ni-se scrie, că la 27 In- 

lie s. v. s’a descăroată asupra comunei

paftalele de argintă ? dice Domnulă 
Hristosă.

— Facă potcove pentru măgărușulă 
D-tale....

Da ce mai vorbă lungă! Nea Să
răcită potcovi cu potcove de argintă 
măgărușul lui Hristosă.

— Câtă am să-ți plătescă, meștere, 
întreba sfântulă Dumnezeu, când nea 
Sărăcilă lăsă jos din ștrengă celă după 
urmă pioioră ală dobitocului.

— Ce să-mi plătescl, omule ? dise 
nea Sărăcilă.... Cu ună racă totă săracă!... 
După cojă se vede pomulă, după haină 
omulă!.... Păi, dau eu cu gândulă că
nici D-Vâstră, ca și mine, nu prea aveți 
chiagă de galbeni cu chipă împărătescă... 
Hai norocă și călătoriă bună!....

Să uita surata Calicia cu ochi 
olbațl la nea Sărăcilă și cugeta ea în 
capulă ei: „Ml-a înebunită bietulă omă!“ 
Da să crăcnescă o vorbă de-a poncișulă, 
ca mai ba, că scie surata, că nu scrie 
la cartea popii, că găina să cânte cu- 
curigulă și cocoșulă să cotcodăcăscă...

— Dâcă nu vrei parale pentru pot- 
o6ve, eu o să-ți daruescă trei daruri... 
Că așa cum mă vedl sunt și eu unulă 
din vechilii lui Dumnedeu și am trecere

pe la scaunulă din Ceră ală pre sfinției 
sale. Haide, meștere cu sufletă bună, 
cere trei luorurî și Dumnedeu ți le va da.

— Cere parte la raiu, șoptesce Sân 
Petru lui nea Sărăcilă.

— Ecă bre!... ml-oi lăsa eu 12 țincl 
pe lume, ca eu să mă ducă la raiu!.... 
Decă-i așa, jupâne vechilule ală lui Dum
nedeu, ași vre....

— Ce al vre?....
— Ași vre că orl-ce oiu pune în 

pungulița asta de pele — care-i totă 
pustiă — să nu mai esă făr’ de voia 
mea.... Că de 20 de ani, în fie-ce di bagă 
în ea părăluțe greu muncite și păn’ a 
doua di totă golă este!....

— Așa să fiă! cjice Mântuitorulă. 
Der ce mai doresc! încă?

— Cere raiulă, mă oreștine, șopo- 
tesce er Sân Petru.

— Ci dă-mi bună pace, unchiașule, 
cu raiulă lui Sân Petru, că n’o să lasă 
eu bieții copilașii mei în iadulă de pe 
lumea asta!.... Ași voi, jupâne vechilule, 
ca orl-cine o ședâ pe scaunulă ăla de 
lângă vatră, să nu să mai potă ridica 
de pe elă pănă n’oiu da eu voiă.

— Așa să fie! Da bagă de semă,

omule, că nu mai ai de cerută decâtă 
ună lucru. Vedl de-lă alege bine.

— Mă omule, ascultă-mă pe mine, 
cere raiulă, șopoti er Sân Petru.

— Ei! păcate cu omulă ăsta!... Ce 
ml-e bună raiulă, dâcă eu n’oiu mai fi 
pe lume cu băeții mei ?.... Soii ce, mă- 
rite vechilule alălui Dumnedeu? En blo- 
goslovesce nuculă ăla de lângă cumpăna 
puțului, de colo, dela pârlezul bordeiului, 
că orl-oine s’o sui în elă, josă să nu se 
mai potă da fără de voia mea.

— De, fie cum voiescl, dise Sfân
tulă Hristosă. Și încăleoândă pe mă
gărușulă celă potcovită cu potcâve de 
argintă, îșl luă rămasă bună dela meș
teră și dela surata Calicie și plecă îm
preună cu Sân Petru.

*
— Da bine, omule, nu putuși cere 

bareml ună codru de pită pe diua de 
adl ? se încumetă a dioe surata Calicie, 
că ân asoultă cum se văicără de fome 
copilașii.

— De, muiere, minte de omă și 
pace!.... M’am luată după o poveste ve- 
chiă ce ml-a spus’o când eram copilă, 
mătușa Stârpitura, poveste cu trei lu
cruri minunate.... ț)ăă că mai bine ce-

ream o pungă ou bani.... Luam’ar Naiba,
gogomană !....

De-abia rostise numele Naibd și ecă 
vădă întrândă în bordeiu ună boeră, cu 
giubele scumpe de blănl, cu antereu de 
suhariu, înmuiată în aură și argintă, în
cinsă cu brâne de șaliu, cu calpacă de 
samură în capă și a mână toiagă de 
arginti bătută cu pietrii scumpe.

— Iți dau eu pungi cu galbeni, 
cjice nici una nici alta, boerulă cătră 
nea Sărăcilă, că era chiar dumnelui 
Naiba aidoma. — Dă ’ml dai mie sufle
tul ă tău?

— Mamă, mamă! strigă în tinda 
bordeiului copilulă celă mai mică, me- 
zinulă celă mai iubită.... Dă-ml pită că 
’ml-e fâme!....

— Li-I fâme băețiloră, gândi nea 
Sărăcilă... Adă încoce zapisulă, jupâne 
Scaraoțki, și-mi dă bogățiă.... Numai să 
nu-mi iai sufletulă decâtă după vadea 
de 20 de ani, să am timpă să-mi așe^ă 
copii pe la casele loră....

— Da ce faci, bărbate?
— Ci taci, muiere.... n’autjl că li-I 

fâme ?....
Scaraoțki dete lui nea Sărăcilă ună 

sacă, doui, mulțl saci de galbeni ferecați
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Bilboră (lângă Borsecă) o furtună vehe
mentă împreunată cu grindină de mări
mea nuoiloră, care a nimicită și puținele 
sămănăturl de pe teritorulă acestei oo- 
mune montane. Bătrânii din Bilboră 
spună, că n’au mai pomenită o furtună 
atâtă de vehementă.

* * *
Casă ds morte. Hertelendy Jozsef, 

fispanulă comitatului Torontal a murită 
filele acestea în etate pe 58 de ani la 
băile din Marilla. Densulă era ună func
ționară pacinică și conciliantă, dâr toc
mai acesta și temperamentulă seu fleg
matică a dată ansă la multă stricăciune 
în comitată, așa că „patrioticii14 argațl 
ai lui Csâky și-au putută împlini nege- 
națl și în linisce chemarea de apostoli 
ai maghiarismului în acesta cela mai po
liglotă comitată din țeră.

* * *
Musica orășenescă va da ună con

certă, deoă va fi timpă favorabilă, în 
grădina hotelului „Pomulă verde", er 
decă nu va fi timpă favorabilă, concer- 
tulă se va ține în sala hotelului „Europa". 
Inceputulă la 7 ăre sera.

* * *
De pe „Postovară" (Schuller). Numă- 

rulă celoră înscriși în cartea visitatori- 
loră din casa de pe Postovară a fostă 
la finea lunei lui Augustă 1106. La finea 
anului 1890 a fostă numărulă celoră în
scriși de 1298, va se 4>c& cu 192 mai 
multu, și în anulă 1889, 1888, așadară 
mai puțină cu 297, oa în anulă acesta.

Maghiari, Români, Poloni.
Sub titlulă acesta cetimă în 

„Timpuln“:
Comitetulă studențiloră români din 

Transilvania și Ungaria însărcinată cu 
redactarea unui memoriu ca răspunsă la 
memoriulă studențiloră maghiari, au tri
misă următârea scrisâre studențiloră Po
loni din Lemberg :

Colegi,
Dați-ne voiă ca în numele junimei 

academice române din Ungaria și Tran
silvania să vă adresămă următârele 
ren duri:

Faoemă parte din acea fracțiune a 
poporului română, care se sbuciumă sub 
presiunea maghiarismului și astfelă veți 
înțelege momentulă ce ne îndemnă a vă 
scrie.

In fața violențeloră brutale la cari 
e supusă naționalitatea nostră din partea 
mâghiarismului, frații noștri din România 
liberă adresară în acestă causă ună me
moriu oătră întrega inteligență acade
mică a Europei. Nu trecu multă și stu 
denții maghiari publicară ună așa nu
mită răspunsă, oare însă nu e decâtă 

un mosaică de nepomenite intervertirl și 
sofisme naive. Vorbindă despre poporulă 
nostru, colegii noștri maghiari întrebuin- 
țeză ună tonă de o aroganță atâtă de 
revoltătâre, încâtă s’ar crede că trăimă 
în vremuri medievale. Precum amă aflată, 
voi ați primită acestă răspunsă fără a 
fi cetită memoriulă bucuresoenă și ast
felă numai acestă împrejurare putea să 
vă reducă și să vă facă a trimite ade- 
rențiloră înfocațl ai despotismului pan- 
maghiară o manifestația aprobătore. Ne 
este peste putință să credemă, că voi 
vechi luptători pentru libertățile națio
nale, ați putea să aprobați pe aceia, cari 
prin notoricile loră atentate de ma- 
ghiarisare țintescă la esterminarea na- 
ționalităței nâstre.

Nu colegi, e imposibilă ca tocmai 
voi să aplaudați pe despoții noștri cu- 
noscuțl urbi et orbi și anume în contra 
nostră a celoră ce suntemă înlănțuițl și 
naționaticesce esploatațl.

Situația frațiloră voștri din Posen 
și Prusia orientală este de sigură întris- 
tătâre, der ei se buoură celă puțină de 
putința de a se apăra.

In parlamentulă germană frații 
voștri din Germania, potă trimite oelă 
puțină 16 representanțl naționali, pen
tru noi, Românii ardeleni însă, esistă 
o lege electorală esoepțională, care 
ne face imposibilă ori ce felă de 
apărare parlamentară. Situația nâstră 
se pote compara numai cu subjugarea 
în oare se află frații noștri din imperiulă 
muscălescă. In tocmai precum Polonii în 
Rusia suntă expuși violențeloră spre a 
fi rusificațl, întocmai așa suntemă și noi 
terorisați de cătră maghiarismă în sco- 
pulă maghiarisărei. Deosebirea e aceea, 
că Muscalii nu tăgăduescă esperimentele 
loră de a estermina naționalitățile. — 
Pan-maghiarii însă nu numai că tăgă- 
duescă constantă acele esperimente, der 
mai au și curagiulă a declama în fața 
lumei necuuoscătdre de causă, că ei suntă 
ai libertății și egalității.

întocmai însă ca voi nu avemă nici 
noi pe acestă pămentă ceva mai prețiosă 
decâtă naționalitatea părințiloră noștri și 
noi nu credemă, că s’ar afla colegi, cari 
să ne desaprobe atunci, când noi cu mică 
cu mare, cu trupă cu sufletu ne luptămă 
pentru libertățile nâstre.

Maghiarii și-au dată tâte silințele ca 
să ne omâre cu tăcerea, ca astfelă să 
ne potă aservi ne bântuițl și dâoă po
meneau de noi, o făceau ca să ne colom- 
nieze.

Tote arteriile vieței nâstre naționale 
ni le-au tăiată ca să degenerămă, și 
tote acestea veclnioă au fostă interver- 
tite și tăgăduite din partea maghiaris
mului. Și răspunsulă maghiară nu este 
alt-ceva decâtă o nouă probă despre vir- 

tuositatea maghiară în intervertire și tă
găduire. Decă voi, într’adevără ați pute 
aproba sclăvia nostră națională prin 
acesta ați dovedi, că jugulă muscălescă, 
în oare se află conaționalii noștri se bu
cură de consimțămentulă vostru.

De-ore-ce însă o astfelă de presu
punere din partea nâstră ar constitui o 
insultă pentru voi, suntemă dispuși a 
crede, că ați fostă pură și simplu seduși 
de o corporațiă maghiară pentru care 
tâte mijlâcele suntă bune, care înles- 
nescă maghiarisarea și înecă vocea 
nâstră.

Totă de-odată vă însoiințămă, că în 
tâmna acesta vomă publica o replioă la 
pamfletulă maghiară și sperămă, că 
lumea nepărtinitâre, pe basa unei mul
țimi de date autentioe, va putea vede 
câtă e de curată arsenalulă, din care 
colegii noștri maghiari și-au scosă ar
mele loră; lumea va afla ce va să c|ică 
„adevărulă și dreptatea" în gura maghia
rilor ă.

Nu vomă lipsi a vă trimite la tim- 
pulă său mai multe esemplare din replica 
nâstră.

Salutări colegiale.
In numele junimei academice ro
mâne din Ungaria și Transilvania.

Viena și Graz, 30 Augustă 1891.

Comitetulă de acțiune.

Studiu asupra Esposiției de industria 
casnică dela Hațegu.

„Unde-să doi, puterea cresce și 
dușmanulă nu sporesce“.

Așa a grăită marele nostru poetă, 
și a avută deplină dreptate, căci agerulă 
său spirită ounoscea legile firei și taini- 
culă naturelă ală Românului. Axioma 
poetului să confirmă și cu ocasia aran- 
giărei esposiției din Hațegă. Dâcă nu 
tocmai de două, aflați vă rogă, că numă- 
rulă familiiloră, care a dată vieță acestei 
prea interesante esposițiunl a fostă la 
începută esactă numai de patru-, anume: 
familia comerciantului B. Popoviciu, avo- 
catulă Mih. Bontescu institutorulă Paulă 
Olteanu și lonă Munteanu ală Nesiei, 
proprietară și impiegată la banca „Ha- 
țegana". Voiu arăta mai departe și pe 
zeloșii d-nl colaboratori și modulă cum 
s’a lucrată.

Puține la numără der întrepide la 
muncă și cu încredere în reușită prin 
activulă concursă ală acestoră patru fa
milii, porturile și industria casnică a di- 
verseloră ținuturi din acestă comitată au 
fostă representate cu demnitate și bună 
gustă, și mai presusă de tâte cu o ele
ganță de arangiare, vrednică de înalta 
origine a Româniloră din regiunea Ul- 
piei Traiane.

Inițiativa a fostă luată de „Reuniu

nea femeiloră Române" ce are reședința 
în Deva și a cărei președintă este ono
rabila matrână, D-na Drăghicl. Aflândă 
oă adunările Asociațiunei se voră ține la 
Hațegă, comitetulă „Reuniunei" s’a adre
sată Comitetului pentru „Asociațiune" 
din Hațegă întrebându-lă „decă nu crede 
oportună a să organisa și o esposițiă de 
industriă casnică cu ocasia festivitățiloră 
Asociațiunei?" Hățeganii nu perdură 
timpulă și după câte-va ședințe de con
sfătuiri și învingerea unei mici resistențe 
din partea celoră cari n’au destulă cre
dință în vitalitatea și vrednicia neamului 
românescă, răspunseră afirmativă și să 
apucară ou bărbățiă de lucru.

Reuniunea femeiloră Române din 
Deva nu este înființată de multă. Ea 
datâză abia de câțl-va ani. Fondurile 
sale bănesol suntă prin urmare modeste. 
InțelegendușI însă bine scopulă ce ur- 
măresce și înalta ohiămare a femeii în 
progresulă culturală ală națiunei Ro
mâne, „Reuniunea" decise a da Hațega- 
niloră suma de 60 fl. pentru a distribui 
ca premii, și ună avansă de 100 fl. pen
tru întimpinarea cheltueliloră, cu condi
ția, ca acestă din urmă sumăsăi-se res- 
titue din încasările esposiției, învitân- 
du-i a întocmi de grabă și ună comitetă 
pentru organisarea esposiției.

pisă și făcută ! Comitetulă esposi- 
țiunei a fostă compusă din șâpte dame: 
trei membre active în persâna dâmne- 
loră: Mina Rațiu, Șarlota Baciu, Ida Peo- 
viciu și trei membre suplinităre sub pre- 
ședința d-nei Susana B. Popovid, secun
date de ală optulea membru, activulă 
institutoră P. Olteanu, în calitate de se
cretară ală comitetului.

Timpulă înainta cu pași grăbiți. 
Vreme de perdută nu era! Comitetulă 
îșl împărți de grabă atribuțiunile. Se 
puse în corespondență cu diferitele per
sons dispuse a primi greaua sarcină de 
colectanțl ai obiecteloră.

Au fostă representate la esposițiă ur- 
mătârele ținuturi: ală Hațegului și ală 
Orăștiei, apoi ală Devei, Uiei, Streiului 
Bradului și ală Huniădorei. Etă și nu
mele dâmneloră și domniloră, cari au 
făcută serviciulă de oolectanțl quasi-oH- 
ciall, hotărîțl de oomitetulă esposițiunei: 
a) D-na și D-lu Olteanu au colectată 
obiecte din ținuturile Hațegului și ală 
Jiului, b) D-lu Ioană Munteanu alu Ne
siei din Valea Streiului. c) D-na Aurelia 
Vladă din ținutulă Orăștiei. d) D-na Luisa 
Popă, soția protopopului gr. oat., din ți
nutulă Huniadârei. e) D-nele Otilia De- 
gană din Vițelă; Șinca din Biscarea și 
Anastasia Moldovană din Băița, în ținu
tulă Devei, f) D-nele Eugenia Budoiu din 
Câmpuri și Regina Dragomiră din Gura- 
Sada, în ținutulă Piei, g) D na Aurelia 
Dămiană în ținutulă Bradului.

cu zîmți și curți domnescl...., er mește- 
rulă iscăli zapisulă mai d’inainte scrisă 
de Nesdrăvană, diaculă lui Ucigăl-Tâca, 
dândă spre credință și iscăliturile celoră 
12 pârgarl ai Iadului și ală Șoltuzului 
din Tartar, cu pecetea lui a mare, în
muiată în sânge omenescă în locă de 
ohinăvară.

Apoi pe trai, neică!.... De unde nu 
era câjă de pită mucegăită pe polița 
hornului, întinde-te masă, ridică-te masă! 
Și curți domnescl, și carete cu telegari 
arăpescl și haine de mătase muiate în 
aură, și scule ou nestimate, și copiii 
toți 12 îmbrăcațl ca feți de boerl de 
Di vană....

Trecură cei 20 de ani iute-iute, că 
anulă de norocă e mai sourtă decâtă 
cesulă de năcază....

Păi când sosi veleatulă din zapisă, 
numai ce se făcură nevăzute și curți și 
carete cu roți poleite și haine scumpe și 
pungi cu galbeni...

Și iar se găsi nea Sărăcilă în gaura 
sa de fierară, cu șorțulă de pele, arsă de 
soântee la peptă și cioca-boca! cu ba- 
rosulă pe nicovală, er surata Calicia 
umflă erășl foile, er folele celoră 12 fe
ciori erășl gole....

— Hei, bogăția dracului nu-i luoru 
de temeiu! cugetă bietulă Sărăoilă.

— Da de plătită o s’o plăteșcl, nea 
Sărăcilă, strigă din pragulă ușei Belze- 
but, că adl e vadeua. Au trecută cei 
20 de ani. Haide, poftimă după mine, 
că de unde nu, te umflu cu oopiil de 
casă și plăteșcl ciobote roșii, ca la boerii 
de Divană.

— Aoleo! muiere, că-mi uitasem 
de zapisă!.... Fie, cji06 meșterulă; ian 
poftimă, ședl jupâne, numai o clipă pe 
ălă scăunașă de lângă vatră, pănă ce 
ml-oiu scâte șurțulă și m’oiu spăla pe 
obrază de cărbuni, că să cade să mă iai 
curată din lumea asta.... că puiulă de 
găină și nu-lă pui la frigare cu tulee 
cu totă....

Scaraoțki se aședâ pe scăunașă, er 
nea Sărăoilă se griji câtă se griji:

— Haide j upâne că-s gata!
Naiba dă să se ridice de pe scău

nașă...., der par’ că l’ai fi prinsă de 
scaună cu ună cui de drioă... Să învertia 
cu scaunulă pe looă ca râta morei pe 
grindeiu, der de sculată, ca mai ba!

— Ci vin’, jupâne, că’s gata, dice 
nea Sărăcilă rîcjendă.

— Da nu vecjl, omule, că nu mă 

potă ridica de pe scaună! răspunde Uci- 
gălă-Tâca.

— Păi de, eu te așteptă, cum scrie 
la zapisă!..,.

— Ascultă, omule, lasă-mă să mă 
scolă și te mai lasă să trăescl ună ană 
cu bogățiile.

— Nu, jupâne, nu! Dă-ml măcară 
cjece ani încă de bogății....

Dura-vura.... Ce să facă și Draculă, 
când e prinsă în oursa Românului. Să
răcilă sorise pe zapisă vadea nouă și 
apoi dete lui Scaraoțki voiă să se ridice 
de pe scaună. Acesta eși din bordeiu 
cu clăbucl de mâniă la gură, dar ce 
putea să mai facă? Zapisulă e zapisă 
chiar și pentru celă cu cârne, că dâr’ 
nu e draculă boeră de divană, să scrie 
una la zapisă și alta să facă!....

Ei, der ârășl trecură cei dece ani 
cum ar fi fostă 40ce 4^e deodată să 
făcură nevă4ute curțile și bogățiile și 
nea Sărăcilă er se găsi pe prispa bor
deiului său săraoă....

Numai ce se și arăta în bătătură 
Scaraoțki.

— Ei, acum s’a încheiată socotâla !.. 
Nea Sărăcilă, poftimă de vino cu mine.

— Vină, jupâne, vină, că dâr’ ml-o 

ajunge și de traiu, că’s acum omă bă
trână.... Hai, surată Calicie, hai și tu 
cu mine, că unde merge bărbatulă să 
cade să mârgă și muierea lui.

Și draculă era voiosă, că în locă 
de ună sufletă câtă avea la zapisă, o 
să aibă aoum două...

— Vină, oum de nu omule ? — 4i°e 
surata Calicie, numai o fi cam lungă 
calea și eu sunt pe nemâncate... En ur- 
că-te pe ălă nucă, bărbate, de-mi bate 
câte-va nuol.

— D’apoi nu soii tu că ml-e scrân- 
tită piciorulă, răspunde nea Sărăcilă....
Jupâne, lumea te scie cilibiu cu muie
rile. En urcă-te în pomă de bate câte
va nuci în pâla babei, ca să potă merge 
cu noi.

Atâta-i trebui lui nea Sărăcilă!.... 
Câtă să urcă Scaraoțki în pomă și bătu 
nuci, să se dee josă ca mai ba!

— Ci haidemă, jupâne, că-I sârele 
a chindiă, e târ4iu! Dă’n susă, dă’n josă.. 
Vai! piciorele dracului suntă înțepenite 
ca rădăcinile stejarului.

— Măi omule, er ml-o făcuși bună!.. 
Lasă-mă să mă pogoră.

— Ba deu, nu, pănă ce nu te-i pri-
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Pe lângă aoestia însă, oonsultândă 
registrulă Comitetului, subsorisulă a gă
sită că numărulă colectanțiloră a fostă 
multă mai mare. Comitemă indiscreția 
de a-i divulga, d’a le arăta meritele do
bândite, și rămânândă să-și câștige altele 
la viitdrele esposițiunl.

Etă-i: Avocatulă Franciscă Hossu 
din Deva, Ana Piso din Săcărâmbă, 
Leon Iubașă din Ostrovă, Samuilă Po
pescu din TotescI, protopopulă Abelă 
Bociatu din G-rădișce, notarulă Isacă 
Zepa din DânsușI, Elena lancu din SS
cărembă, G-liceria Mihuță din Hondolă, 
Nicolae Nestoră din Orăștie, G-h. Chira 
din Spini, protopopulă Stef. Rădică din 
PetroșenI, Maria Șinca din Simeria, Ni
colae Stoiohiță din Hunedoră, Petre 
Stoica din Ciula mare, Petre Stanciu 
din MâțescI, Ionă și Toma PopovicI din 
Borșodă, preotulă P. Ciacu din Rîulă- 
albă, Olimpiu Oprea din SScărembă, 
Luisa Dima din LupenI, Nicuța Beriană 
din Cujiră și Ana Damiană din Balașa.

Domnule Redactoră, esposiția dela 
Hațegă fiindă reușită peste tdtă aștep
tarea și sub tâte raporturile, soootescă 
că nu e de prisosă a întră în ore-carl 
amănunte.

NumSrulă esposanțiloră a fostă de 
325 âr ală obiecteloră espuse de 2101, 
sosite din 200 comune a celoră șâpte 
ținuturi menționate mai susă, și colectate 
de 33 persone. Prețulă intrării a fostă 
30 cr. de persână pentru boieri, și 10 cr. 
pentru săteni. S’a încasată în totală suma 
de 225 fl. din cari scăcjendă 100 fi. deja 
olieltuițl și alțl 50 fl. spese probabile, ce 
se voră mai face cu espediarea obiec
teloră și imprimarea diplomeloră, ră
mâne ună mică beneficiu și în oassa 
„Reuniunei femeiloră*  din Deva.

Ținândă contă de mica taxă de in
trare, suma de 225 fl. indică, oă nu- 
mărulă visitatoriloră a fostă considera
bilă. In adevără împărțindă suma de 
225 fl. cu 30, găsimă numărulă de 750 
de visitatorl boerl; cum au fostă însă și 
6re-carl oferte la intrare, resultă că, 
osebită de cei 600 ospețl ai Asooiațiu- 
nei, cari toți au văcjut’o, au mai cer
cetată esposiția și 350 pănă la 400 de 
săteni. In diua de Luni 5/17 Augustă, 
când are looă tergulă de sSptSmână în 
Hațegă, a fostă îmbuldelă de abia te 
puteai întorce în salonele esposiției. In 
totală peste 1000 de vitatorl.

Mare era mirarea și mulțămirea să- 
teniloră și mai alesă a săteneloră când 
vedeau că lucrările loră, departe d’a fi 
supuse la nouă dări cum se temeau, 
suntă dimpotrivă admirate de domni, căci 
spre onorea loră trebue să spună, dom
nule Redactoră, că ună mare numără de 
cocone și boieri cu minte îșl daseră în 
aceea di rendez vous în adins, și stăteau 
de vorbă în localulă esposiției cu săte- 
nele pentru a le încuragia.

A desorie în parte, fiă chiar numai 
obiectele cari au atrasă mai multă pri
virile din fiă-care grupă, ar fi de sigură 
fârte importantă, der cu neputință însă. 
Decă amă dispune de mijldce bănescl 
mai puternice decâtă acele ce avemă, 
s’ar fi putută angaja câțiva pictori oa 
să copieze desenurile și arabescurile oele 
mai elegante, cari ar pute figura cu fală 
în prinoipalele musee industriale ale Eu
ropei. Mostre și motive erau cu sutele.

(Va urma.)
* * *

împărțirea premiiloru Ia Esposițiune.
Duminecă în 4/16 Augustă n., după 

banchetă, lumea porni spre localulă es
posiției, unde se afla mare mulțime de 
poporă și inteligență. Se făcu mai întâi 
un felă de visită oficială en bloc, prin 
cele trei salone, apoi se adunară cu toții 
în curtea șoolei spre a asista la solem
nitatea distribuirei premiiloră, care în
cepu la orele 6 p. m. printr’ună discursă 
ală Dlui Barițiu. Gu vastele sale cunos- 
cințe și inima totdeuna jună, președin
tele asociațiunei relevă marea impor
tanță, ce are pentru noi cunoscerea a- 
celei prețidse comori, ce se numesce 
„industria casnică". Pasâgiulă despre a- 
vântulă, ce a luată costumulă națională 
în societatea cultă dincolo și dincâoe de 
CarpațI, și despre răspândirea lui în tdtă 
Europa, a fostă salutată cu frenetice a- 
plause; er când spuse, că acesta nobilă 
avântă este datorită generosei inițiative 
a unei cooâne mari din BucurescI, care 
este totodată și cocona cea mai învățată 
dintre tote dămnele române din (filele nostre, 
entusiasmulă era la culme.

Fără să o numescă, toți, într’ună 
gândă, până la ultima săteană i au 
ghicită numele, atâtă de răspândită este 
reputația sa.

In scurte cuvinte trecă apoi la es- 
posițiile naționale ținute în 1862 la Bra- 
șovă și în 1881 la Sibiiu, cari deși erau 
generale și pe care le-am văcjută eu în- 
su-rnl, dice d-lă Barițiu cu vocea emo
ționată, „trebue să constată, domneloră 
și domniloră și iubiții mei săteni, că 
n’au fostă atâtă de reușite ca acesta 
dintr’ună singură comitetă. Mare este 
onorea, ce se cuvine „Reun. femeiloră 
Române“ din Deva și „Comitetului de 
organisare ală Esposiției“ și îi rogă pe 
toți să primâscă, în numele Comitetului 
asociațiunei și ală meu personală, felici
tările cele mai sincere și bine meritate. 
Esemplulă Hațeganiloră este demnă de 
imitată. Entusiasmulă și satisfacția, ce 
simțimă, suntă atâtă de mari, că comi- 
tetulă Asociațiunei, sosită numai ieri 
seră și vădândă reușita esposiției a ho
tărâtă că, în semnă de încuragiare, ți
nerea în vatjă și dreptă suveniră dela 
acestă esposițiă, să dee ună premiu de 
doi napoleoni în aură, domnei seu dom

nișdrei, care se va constata la balulă de 
astă-seră, că pdrtă celă mai frumosă cos
tumă națională ardelenescă lucrată de 
mâna sa“ și între aplausele nesfârșite 
ale publicului, trecu premiulă în mânile 
Dnei presidente a Comitetului de orga
nisare ală esposiției.

„Bucuria nostră nu-se isprăvesce 
aci, domnele și domnii mei, continua 
dlă Barițiu. A fostă hotărîtă de Pro- 
vedința, care a voită, ca sărbătorile 
nostre la Hațegă să fiă strălucite, 
căci vă mai oomunică încă ună dară, 
și anume: înalta cocână, de care vorbii 
adinea-orl și care scițl, că este cu sufletulă 
său pe totă loculă, unde se mișcă ceva 
pentru cultura și industria românăscă, 
ne trimite câte 15 broșuri din fiă-care 
din operile sale întitulate „Sola“, și „Cu
vinte sufletescl“ pe care eu le înainteză 
dnei Susana B. Popovici, cu destinația 
d’a binevoi să le distribuescă drăgăla- 
șeloră coconițe, cari au făcută servi- 
ciulă de informațiune și de priveghere 
la esposițiă.“

După discursulă însuflețitoră ală 
Dlui Barițiu, d-lă Paulă Olteanu, secre- 
tarulă comitetului de organisare ală Es
posiției citesce numele premiațiloră. — 
S’au dată premiu în bani de trei ca
tegorii esponenteloră sătene, cari nu 
sciu carte; diplome de onore domneloră 
și domnișoreloră, și diplome de' merită 
boieriloră și dâmneloră, cari au stăruită 
cu munca loră grătuită la reușita es" 
posiției.

Au obținută:
1. Premii în bani.

Categoria I. de 5 fl.

1. Maria Voinescu din PăucinescI, 
pentru colecția de obiecte espuse sub 
N ru 5.

2. Sofia Agliceriu din Băuțarulă de 
josă N-ru 5.

3. Anunța Hâcă din Cărnesol, 
N-ru 14.

4. Minerva Bujurană din Lăsău 
N-ru 55.

5. Samfira Petrescu din BărăscI 
N-ru 88.

6. Safta Curteanu din Hunedoră 
N-ru 133.

Categoria Il-a de 3 fl.
1. Maria Igrețiu din Câmpuri N-ru 68.
2. Anuța Popa din BărăscI N ru 86.
2. Marișca Paveloniu din Poieni 

N-ru 94.
4. Eva Hârnea din G-alațI N-ru 127.

Categoria a Ul-a de 3 fl.

1. Iliuca Pascoane din Steiu N ru 34.
2. Maria Brote din Vițelă N-ru 75.
3. Eva Onescu din Răchitova 

N-ru 95.
4. Teresia Corta din BăiesclN-ru 124.
5. Solomia Vladă din Turdașă, 

N-ru 228.
6. Eva Bora din CoroescI N-ru 248.
7. Teresia Munteanu din Sân-Craiu 

N-ru 310.
8. G-aleria Chitideanu din Nădăstia 

de susă N-ru 315.

9. Anișca Frențeniu din Nădăștia 
de josă N-ru 320.

Multe altele din esponentele sătene 
au meritată premiulă în bani, pentru 
mulțimea și frumsețea obiecteloră espuse, 
și numai insuficiența fonduriloră au fostă 
causa, că nu s’au putută premia tâte. 
Trebue să-mi facă datoria d’a da publi
cității numele acelora, cari au avută go 
colecțiune de celă puțină de 10 obieote, 
anume :

1. Mariuca Albulescu din Bucova, 
sub N-ru 12. ■

2. Elisabeta Marilă din TotescI, sub 
N-ru 22.

3. Petoa Paveloniu din Clopotiva, 
sub N-ru 30.

4. Mariuca Iorgoniu din DânsușI, 
sub N-ru 31.

5. Eugenia Budoiu din Câmpuri sub 
N-ru 55.

6. Fironda Paraschiva din Câmpuri 
sub Nr. 61.

7) Solemia Munteanu din Vițelă, sub 
N-ru 80.

8. Maria Măgureanu din Biscarea, 
sub N-ru 121.

9. Catuța Vitău din Băiesol, sub 
N-ru 125.

10. Rosa Ascileanu din G-alațI, sub 
N-ru 126.

11. Maria Stanciu din Mătesol, sub 
N-ru 152.

12. Săndiana Popovici din Boșorodă, 
sub N-ru 162.

13. Ilinca Brudeanu din Boșorodă, 
sub N-ru 164.

14. Silvia Păcurară din Săliște, sub 
N-ru 202.

15. Luisa Raitescu din Sân-Petru, 
sub N-ru 219.

16. Dna Maria Eliu din Hațegă, sub 
N-ru 321.

Solomia și Maria- Ionașă din Vâl
celele bune; Fița Laicu din Streiu; 
G-aloni și Oprița Chilinderu, din Nă
dăstia de susă și Anișca Danciu din Nă
dăstia de josă.

II. Diplome de onore.
Domneloră și domnișăreloră, cari 

au espusă obiecte, fiă în secția orășe- 
nâscă, fiă în cea rurală, li-s’au distri
buită 138 diplome. Cele mai multe nume 
fiindă citate în studiulă nostru despre 
esposițiă, ne dispensămă a mai repeta 
și lista.

III. Diplome de merită.
Diplome de onore suntă în numără 

de 28, pentru dâmne și bărbați. Aci fi- 
gurâză, în cea mai mare parte, numele 
ddmneloră și domniloră, cari au colec
tată obiecte deja citați la începutulă a- 
cestui studiu, la care se adaugă înoă 
d-nii: N. Trimbițoniu din Grădisce, Ioq 
Budoiu din Câmpuri; Petru Paveloniu 
din DânsușI, Vasilie Janza, farmaoistulă 
Ludovică Ciuciu și frații Corneliu, Vir- 
giliu și Valeriu Popovici din Hațegă și 
Ieronimă Viețiu din Sân-G-eorgiu. D-nele 
Susana Ciatu din Deva, Maria Barițiă 
din Orăștiă și d-rele Elena Bălașă din 
Hațegă, Samfira Andreeși din Păroșiu.

mi să-mi mai lași viața și bogățiile încă 
pe alțl 10 de ani.

Dura-vura, draculă primi să-I mai 
lase lui nea Sărăcilă încă alțl 4ece anl 
de vieță cu bogățiă.

Ei, dar trecură și ăștl 10 ani iute 
cum trece bucuria sourtă a săracului.

Și ,.er să făcură nevădute curțile 
domnescl, și careta cu telegarii arăpescl 
și haine și scule și bogății.... Și er se 
treziră, la vade, nea Sărăcilă și surata 
Calicie în bordeiulă loră celă săracă.

Numai ce i-a stată înaintea loră 
rânjindă obraznică Scaraoțki. Dar de 
astădată nu era singură, că să temea 
mehenciulă să nu mai pață ca în alte 
rânduri, ci venise ou toți copii de casă, 
adecă cu urdiă de drăcușorl de totă 
mâna.

— Ei, gata meștere? Poftimă după 
mine!

Ce să facă bietul Română ?
— Haide, muiere, că nu să oade 

să aștepte Măria Sa draculă. Ș’apoi sun- 
temă și noi două cădăturl.... Ce mai ni 
e bună vieța? En privesce cum ni s’au 
crăbușită merii obrajiloră, că nu mai îi 
oprescă măselele înșirate ca gândulă.

Vorba ne fâlfăiă între ginginl ca me- 
lestiulă în ciră subțire de mămăligă....
De umblată nu mai putemă decâtă în 
cârje, că ni-să țepene piciărele ca răs- 
chitârele, er ochii când vădă calulă ne
gru, îlă zărescă câtă purecile.... G-eba, 
funia e la pară.... Hîrbulă stîrbă chiar 
decă e de aură, nu-i bună decâtă de 
topită..,. Hai nevastă, oă nl-a sunată clo- 
potulă... Hai, Mărite Scaraoțki!

Și gata e Sărăcilă și cu surata Ca
licia să urmeze după Scaraoțki însoțiți 
de droia de drăcușorl.

Numai câtă ajunseră lângă pragulă 
ușei, Sărăcilă să opri:

— Aoleo! (jise elă.... Ce eram să 
facă?.... Morte de draoă, Măria-ta. Cei 
12 băețl ai mei, acum suntă 12 nan- 
drașl voinici... Ei sciu că adl Măria-ta 
vrei să mă iai și s’au hotărîtă să te aș
tepte aciuați pe lângă bordeiu, cu a- 
ghiasmă sfântă și cu sfânta oruoe la 
mână.... Cum te voră vedea, voră să 
dea năvală asupra Măriei tale și a ala
iului M.-tale, și nu se va alege din toți 
nici câtă e negru sub unghiă.... că fiii 
mei n’au iscălită zapisă cu Măria ta. — 
Păi eu nu vreau să-mi calcă zapisulă,

că destule păcate am sarcină pe spinare! 
Voiu să te scapă, Măria-ta, de paooste. 
Ci-că Măria-ta, că draculă să pâte băga 
în trupulă dobitoceloră, fiă câtă de mici.. 
Scii una, Măria-ta? Ecă nisce furnici pe 
câja aceea de mămăligă uscată.... Băga
ți-vă în ele și eu vă voiu pune bine în 
astă pungă și vă voiu scote bine printre 
cei 12 nandrașl.... și când voiu fi afară 
din curte, veți lua er chipulă vostru.....

Draculă, câtă e de draoă, der să 
teme de bătaiă, necum de stropulă din 
fiștoculă ou aghiasmă ală popii și de 
priveliștea s tei cruci.... Primi Scaraoțki 
sfatulă și se deteră ou toții de-a tumba 
și intrără îu furnici... Nea Sărăcilă cu
lese furnicile și le puse în pungă și tuș- 
tiu în gaura de ferară.

Luâ barosulă celă mare și cioca- 
boca! peste pungă, pe nicovală, de-i 
mergea sudorile ca bobulă de mazere... 
Vai de bieții ucigă-i toca!

Dâr minune mare: în totă lumea 
cum Scaraoțki cu dracii fără băgați în 
punga meșterului, nu se mai pomeni ni- 
căiure de răsboie, de certe, de bătăi, de 
nedreptăți, muierile nu se mai despărțiră 
de bărbați nici că-i înșelară; bărbații nu

mai băteau muierile loră. Totă lumea 
era îu ticnă și în pace. Numai judecă
torii lui Vodă nu mai aveau pricini de 
judecată, temnicerii arestanțl de păzită, 
oălăulă ucigași de spânzurată de vedeau 
(jiua când voră muri de fdme....

Atunci ei se duseră toți la Vodă, 
să se jeluescă, cu lăcrămare lungă, că 
li-se taie merticiM, din pricina lui nea 
Sărăcilă, care ține închisă vrajba dracu
lui în punga lui. De nu-lă silescl, Mă
ria-ta, să i dea drumulă, nu mai avemă 
nevoiă de Măria-ta, că n’are de ce să 
mai fiă domnitori și împărați, unde o- 
menii trăescă ca frați...

D6că aucji Vodă una ca asta oă ’i 
se taie merticulă, pe dată trimise aprocjl 
și copii de casă să poruncescă lui nea 
Sărăcilă să deșerte punga cu furnicile, 
cu dracii, că-lă spânzură!

Numai nea Sărăoilă să tocmi âr cu 
draculă să-i slobodă deoă or rupe za- 
pisulă...

Ce să facă Belzebut ? Primi toomăla 
și după ce zapisulă fu ruptă și aruncată 
în focă, din care eși mirosă de oatrană 
o di întregă — dracii scăpară din punga
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Pentru a termina. Vădândă frumo- 
sulti resultată ală esposiției dela Hațegă, 
este naturalii să ne punemă întrebarea 
„âre acum nu este sosită timpulii și nu 
amă fi îu stare să organisămă o esposițiă 
generală, cuprindândă tdte ramurile de 
producțiune ale Rnmâniloră din monar- 
chia Austro Ungară? Cu deplină încre
dințare răspundă : Nu, timpul nu este încă 
sosită și acesta nu din lipsa de produse 
naționale, ci din causa lipsei de mijloce 
financiare.

Când e vorba de produsele ndstre 
naționale; când ar fi să espunemă totă 
ce produce Românulă, începândă dela 
industria casnică, produsele alimentari 
și agricole brute, produsele meseriașilor^, 
comercianțiloră și ale industrialiloră, 
pănă la produsele de artă, apoi nu mai 
încape îndoială, că amfi pute orgunisa 
o esposiț'ă, care să atragă atențiunea 
întregei Europe și să le oferimă ocasia 
d’a ne pute judeca vitalitatea și forța 
de producțiune, der cine a luată parte 
la organisarea esposițiiloră găDerale scie, 
că pentru o bună reușită trebue o pre
gătire de celă puțină doi ani, trebuescă 
colectanțl număroșl și mai alesă prica- 
puțl și consciențioșl și o sumă pentru 
întîmpinarea cheltuieliloră, pe care o 
prețuiescă la celă puțină 40—50.000 fi. 
Er asemenea sumă ar fi de sigură ună 
sacrificiu prea mare pentru Asociațiune, 
afară de casulă numai decă ne-amă ho
tărî să o adunămă prin o coleotă pu
blicată în acestă scopă.

Dimpotrivă, esposițiile regionale și 
speciale unei anumite ramure de pro
ducțiune voră reuși cu siguranță, decă 
se pune stăruință, cum au făcută Ha- 
țeganii.

Cu acestea trebue să urmămă încă 
6re-care timpă, și pe lângă reușită de
plină, ele ne oferă și marele avantagiu, 
oă le putemă studia cu înlesnire și de
taliată, făcendă astfelă ună începută ală 
„Analeloră industriei române", cari ne 
lipsescă stădl aprâpe cu totulă.

Astfelă a fostă, d le Redaotoră, re- 
sultatulă esposiției dela Hațegă. Der 
fiind-că s’a esprimată dorința, ca ase
menea esposiții să se țină și în viitoră, 
dați-ml voiă, vă rogă, a mă compleota 
încă eu ună mică detaliu, pe care so- 
cotescă, că este bine să-lă cunoscă acei, 
ce voră lua sarcina organisărei, căci 
dela aoeștia depinde totă reușita și vred
nicia Românului pe ori ce terenă s’ar 
deșfășura, trebue adusă la cunoscința 
publică.

Ei biue, etă ce s’a întâmplată la 
Hațegă: imediată după începerea cores
pondenței ou Comitetulă Reuniunei fe- 
meiloră din Deva, se începe și lucrarea 
de organisare. Der lucrurile nu prea 
mergeau bine. Timpulă de deschidere 
se apropia și obiecte sosiau prea puține, 

Vădândă acesta Hățeganii fruntași, cari 
au luată inițiativa esposiției și a ohiă- 
mărei Asociațiunei la Hațegă, întră în 
gânduri și se pună pe luoru. Energi- 
culă institutoră Paulă Olteana și ou neo
bosita domnă Amalia Olteanu pornesoă 
de grabă cu căruțele din sată în sată, 
stăruindă pe lângă săteni să trimită lu
cruri și să nu creZă în bârfelele acelora, 
cari îi speriau cu felă de felă de baza
conii. Mărunțelulă, der inteligentulă și 
agerulă lonă Munteanu ală Nesiei faoe 
același luoru pe Valea Streiului. Se mai 
intețesoe și corespondența cu ooleo- 
tanții.

Cu o lună înainte de desohidere, 
obiectele curgeau de-a valma. Cine să 
le arangieze acum, să facă etagerele, să 
înregistreze obiectele și să le clasifice? 
D-lă avocată Bontescu fără să figureze 
în comitetulă de organisare, pune atunci 
la disposiția d-nei presidents totă fa
milia și rudele sale, pe d-na Bontescu, 
d-na Barițiu, d-na și d-ra Vladu din 
Orăștiă. Totă astfelă faoe și d-lă B. Po- 
povici, care dă ună puternică sprigină 
prin conoursulă celoră 3 fii și 3 fiice ale 
D-sale. Dela începută pănă la sfârșită 
aceste persone au fostă nedeslipite de 
esposițiă, er aranjarea salei pentru bală 
și oonoertă aprope fără cheltuieli, se da- 
toresce d-lui lonă Munteanu și frațiloră 
Popovicl. Ună prețiosă concursă a dată 
încă d. farmacistă Ludovică Ciuciu, care 
a făcută gratuită pe Canicrulă esposi- 
țiunei.

Acestoră patru seu cinci familii se 
datornsce mai cu semă frumosa reușită 
a esposiției, pe care d-lă Barițiă a oa- 
racterisat’o mai bine decâtă mine.

Nu potă termina mai bine, decâtă 
împrumutândă frasele finale din olasiculă 
discursă ală d-nei presidents a Comits 
tului de organisare, care Z’ce •’ „Dâr spu- 
nândă tote aceste, am ZisQ bre ultimulă 
cuvântă ? Recunoscă că nu! Și ori câte 
ași spune, ori unde m’așî opri, nu voiu 
pute spune totulă, pentru-că inteligența 
și estetica femeei române este totă așa 
de minunată, ca și varietatea obieoteloră 
drăgălașe eșite din manile sale.“

Trăiescă femeia Română !
Inflorescă industria națională!

Dacul îneș.

„Reuniunei învețătorilorft români sălăgenl(< 
în decursulu anului școl. 1890—91.

(Fine.)

9) In tractulă Națigului, avândă ambele 
protocole, amă constatată zălă și pro
gresă destulă de bună pe terenulă șco
lară și culturală, precum și o sirguință 
îmbucurătore, în ceea ce privesoe ce
tirea disertațiuniloră practice. In privința 
solvirei taxeloră însă, membrii nu prea 
facă onore tractului. Am aflată de alt

mintrelea, că membrii aoestui tractă, 
pe lângă propunătorulă, respective învă- 
țătorulă locului, unde se ține ^adunarea, 
mai numescă și ună altă membru pro- 
punătoră pentru altă obiectă de propu
nere. Acestă lucru aflându-lă și noi de 
bună, îlă recomandămă tuturoră trac- 
teloră.

10) Tractulu Bredului nu șl-a tri
misă decâtă protocolulă adunărei de 
tomnă, din care se vede, că numărulă 
oelă mică ală învățătoriloră consoii de 
chiămarea loră ar voi să ridice starea 
culturală școlară, dâră noroiulă învăță- 
toriloră fără chiămare, prin negligența 
loră, pună stavilă bunului progresă.

11) Din Tractulă Eriului încă nu
mai protocolulă de primăveră l’amă pri
mită, der și acesta nl-a fostă de ajunsă 
pentru a ne convinge de neinteresarea 
și de puținulă progresă ală membriloră 
atâtă în ceea ce privesce instrucțiunea 
școlară, câtă și împrumutata cualifica- 
țiune, precum și în ce privesce reuniunea 
și starea ei materială, nesolvinau-șl tac- 
sele de locă. Protocolulă acestui tractă 
dovedesce că între învățătorii săi nu se 
află nici măcară unulă, care să fiă în 
stare a purta oficiulă de notară ală cer
cului și să scie compune măcară ună 
protocolă de domne ajută.

12) Tractulu Năpradei, precum în 
anulă trecută nu șl-a trimisă nici ună 
protocolă, așa nu șl-a trimisă nici în 
acestă ană. Astfelă nu se scie nici mă
cară, dâcă s’au ținută acolo vre-o adu
nare ori ba. Acâstă împrejurare tristă 
trebue să atragă asupra tractului cea mai 
aspră condamnare atâtă din partea pre- 
sidiului generală alu Reuniunei nostre, 
câtă și din partea guvernului nostru șco
lară diecesană. In anulă trecută încă a 
fostă acestă tractă notată și admoniatu, 
der împreună cu membrii se vede, că și 
presidiulă e cuprinsă de o mortală și prea 
tristă letargiă. Servâscă-le însă acestă 
notă de îndreptare și ferâscă-se celă pu
țină in viitoră de a mai negri fața reu
niunei nâstre.

13) Celă de ală treispreZecelea tractă 
este tractulă confrațiloră învățători de 
peste Meseșă, numită tractulă Almașului 
mare, care abia de trei ani trecuțl s’au 
anexată la reuniunea nostră, constituin- 
du-se în reuniune filială.

Protocolele, ce le avemă la mână 
din acelă tractă, ne dovedescă iubirea 
și alipirea sinceră a acestoră confrați 
față cu noi. Probă este hotărîrea loră 
luată în adunarea de primăveră, când 
solemnă și cu unanimitate, preoți și în
vățători, s’au declarată, că voră rămâne 
în sînu^ă reuniunei nostre, și dela a- 
cestă hotărîre nicl-odată nu se voră 
abate, deși suntă provocațl din partea 
Clușeniloră să se alăture la reuniu
nea loră.

In ce privesce zelulă de a conlucra 
pentru prosperarea culturei poporale, 
pentru cualificarea și perfecționarea îm
prumutată, aoestă tractă se pote lua de 
modelă pentru tote tractele filiale ale 
reuniunei generale din Sălagiu. In acestă 
traotă cei doi factori prinoipall ai școlei 
— preotulă și învățătorulă — lucră u- 
nulă cu altulă nedespărțițl, pună umără 
la umără și o inimă românâscă bate în 
pieptulă fiă-oăruia. Din protocolele acestui 
tractă vedemă cu bucuriă, că preoții, ca 
și învățătorii, pănă la unulă suntă mem
brii ajutători cu câte 1 fi., er cu sfatu
rile și cu propunerile loră binevoitore 
ajută însutită și se înfățișâză la tote a- 
dunările de peste ană. Onore frațiloră 
de dește Meseșă, onore preoțimei loră.

După ce am văZută starea lucrului 
din cele 13 tracte seu reuniuni filiale, 
urmeză să vedemă, ce s’a făcută și în 
adunările comitetului centrală ală aoestei 
Reuniuni.

Comitetulă oentrală în an. 1890—91 
a convocată trei adunări; două ordinare 
și una estra-ordinară.

In 8 Septemvre 1890 s’a ținută o 
adunare estra-ordinară, în care membrii, 
pentru uniformitate au hotărîtă, oa tote 
oărțile, manualele și caietele de scrisă 
pentru șoâlele nbstre din Sălagiu să se 
procure dela librăria „Ciurcu“ în Bra- 
șovă.

S’a mai convocată o adunare ordi
nară la finea lui Decemvre 1890, der 
din causa ocupațiuniloră celoră multe, 
neputându-se înfățișa nici președintele 
nici vice-președintele, membrii s’au des
părțită fără a se ține adunarea.

In 10 Iunie c. s’a ținută adunarea 
comitetului centrală, cu care ocasiune, 
pe lângă prelungirea cambieloră, s’au 
esecutată hotărîrile adunărei generale din 
Hotoană, s’au admoniată tâte tractele 
a-șl provede școlele cu cărți, manuale și 
caiete de scrisă, și s’au provocată co
munele confesionale de a se îngriji de 
provederea învățătoriloră pentru parti
ciparea la trei adunări cu diurne și spese 
de călătoria, socotite tote cu 10 fl., cari 
în viitoră voră ave a se repartiția îm
preună cu plata dăscălescă.

Totă în acâstă adunare s’au alesă și 
ună referințe ală reuniunei generale, oare 
să pâtă suplini pe vice-președinte în tbte 
afacerile de lipsă.

Averea reuniunei în timpulă de față 
constă din: a) 10 acțiuni dela „Silvania“ 
în sumă de 100 fl.; b) una acțiune dela 
„Albina“ de 100 fl.; o) una acțiune dela 
„Sătmărenau de 100 fl.; d) capitale elo- 
cate pe cambii 568 fl.; e) bani gata 252 
fl, 47 cr.; f) ajutore dela membrii aju
tători 7 fl.; g) taxa de membru dela 
institutulă „Silvaniau 20 fl. taxe restante 
1684 fl. 21 cr.

Așaderă starea aotiv? °

unchiașului și o tuliră care încătrău te- 
mându-se de vre-o nouă pățaniă.

Apoi pe dată începură er răsboiele, 
cerțile, bătăile, uciderile, desbinările, des
părțeniile de muieri, de nu se mai de
șertară judecătoriile de jăluitorl și tem
nițele de vinovațl și spâncjurătârele de 
spânzurați!... și mergea er din belșugă 
judecătoriloră, temnițeriloră, călăiloră și 
domnitoriloră.

Numai lui Nea Sărăcilă și suratei 
Calicie nu-i mergea bine, că acum erau 
prea bătrâni.

Dâr etă că veni și sf rșitulă vieței 
loră. Acum ei se ducă la porta raiului.

Bocă, bocă!... bate în pârtă meș- 
terulă.

Veni st. Petru la pârtă:
— A! tu ești, meștere potcovară!.. 

Fugi încolo, nu este locă pentru tine în 
raiu... Ve4l? De ce nu m’âi ascultată să 
ceri raiulă?.... Și-i închise ușa în nașă:

— Șeii ce, muiere, Z* ce bietulă un- 
chiaș? Nu putemă sta în răspântia lu- 
mei, fără nici o așeZare. Aide la Sca- 
raoțki, că rău cu rău, der mai rău fără ■ 
rău!....

— Bocă! boc ! la pârtă Iadului.
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presentă suma de 3204 fi. 68 or. Decă 
suma cea mare de restanțe ar fi solvită, 
noi amti ave ună capitală frumoșii pentru 
asigurarea ajutdrelorfl pe sema văduve- 
loră și orfaniloră de învățători. Cei ce 
nu plătescă, păcătuescă greu în contra 
reuniunei și a familiiloră loră. Se mai 
recomandă și acum datorașiloră cu taxe 
restante dela 5 fi. în susă, să-și dea 
cambii pentru acele sume, căci la din 
contră încă în tomna acestui ană presi- 
diulă reuniunei prin puterea statuteloră 
și a ordinațiunei diecesane va esecua 
sumele restante, er pe cei potrivnici îi 
va suspinde și dela oficiu.

Câtă pentru funcționarii reuniunei, 
fiă de ajunsă a constata, că toți la rîn*  
dulă loră facă și lucră destulă de e- 
nergică.

Cu acesta raportorulă îșl termină 
darea sa de semă esprimându-șl dorința, 
că reuniunea nostră să facă pașii neoe- 
sarl la locurile competente, ca tdte pos
turile de învățători să fiă ocupate pe 
câtă se pote, de învățători bine prepa
rați și devotați chiămărei sublime de în- 
vățătoră, căci numai atunci progresulă 
va pute fi generală.

Periceiu, 4 Iulie 1891.
Vasiliu Olteanu Bungărdenultt, 

referințele reuniunei.

Literatură.
A apărută:
„Istoria biblică" a vechiului și nou

lui testamentă întocmită mai alesă pen
tru tinerimea din școlele poporale 
române, de Georgie Ludu preotă și 
Ion Dariu învățătoră. Editura librăriei 
Nicolae 1. Ciurcu în Brașovă. 1891. For
mată 8° ou 111 pagini. Cartea ouprinde 
mai multe ilustrațiunl esecutate bine. 
Prețulă unui esemplară legată e 30 cr.

„Gramatica limbei române" pentru 
șcdlele poporale in trei cursuri de Ma
ximii Popu profesoră. Carte școl. aprob, 
de înaltulă Ministeră reg. ung. prin or- 
dinațiunea ministerială dtto 6 Aprilie 1886 
Nr. 13193. Ediția a doua revăcjută. Edi
tura librăriei Nicolae I. Ciurcu în Bra
șovă 1892. Formată 8° cu 80 pagini 
Prețulă unui esemplară legată e 30 cr.

Recolta de grâu în Europa.

In anulu acesta, precum amfi 
mai amintitâ, recolta de grâu mai 
în tdtă Europa a fostu mai slabă 
ca în anulu trecutu. Lipsa se simte 
cu atâtu mai multu, cu câtu nici 
într’o parte nu se potu căpăta de 
venc|are cantități de grâu așa de 
mari, încâtu se fiă de ajunsu. 
AstfelO nădejdea stă numai în 
cucuruzii și în cartofi, der în urma 

timpului nefavorabilii, se pare că 
nici cartofi nu voru prea fi în 
anulu acesta.

După raporturile oficiale ale 
diferiteloru state, importurile sin- 
guraticeloru țări să presentă în 
anulu acesta astfelu :

Marea-Britaniă va ave se cum
pere seu să importe în anulu 
acesta 52—53 miliăne hectolitre 
de grâu; — anulu trecutu încă 
cam așa a stătu.

Francia are să impdrte în anula 
acesta 30 milione hectolitre de 
grâu; — anulu trecutu a impor
tată numai 13,5 milione.

Germania are să impârte celu 
mai puținu 10 milione de hecto
litre de grâu și 25—26 milione 
de săcară; Italia are să importe 
cam 12—13 milione de hectolitre; 
Țerile de fosu 4—5 milione hecto
litre de grâu și 5—6 milione de 
săcară; Elveția 4-5 miliăne hecto
litre de grâu; Belgia 2 miliăne 
hectolitre de săcară și 11—12 mi- 
li6ne de grâu (anulu trecutu a im
portată numai 9 milione).

Dania are să importe în anulă 
acesta 850—950 mii hectolitre de 
grâu și ună milionu și jumătate 
hectolitre de săcară. Svedia și Nor
vegia are să importe ună milionă 
hectolitre de grâu și peste două 
miliăne de săcară; Spania 2 mi- 
lione; Portugalia aprOpe 2 milione ; 
Grecia 2y2 miliâne, Turcia 2'60 de 
milione. In Austria asemenea a 
fostă în anulă acesta mai slabă re
colta ca în anulă trecută. In anulă 
acesta are să cumpere celă mai 
puțină 10—12 milidne hectolitre 
de grâu și 6 milione de secară 
(anulă trecutu numai 3 miliăne 
de săcară).

Dintre statele exportătdre, în 
Busia atâta grâu, câtă și săcară 
a fostă puțină, așa că în anulu 
acesta nu-i speranță să pătă es- 
porta păte chiar nimica. In Un
garia recolta din anulă acesta, mai 
alesă în ce privesce săcara, a 
fostu cu multă mai slabă ca în 
anulă trecutu; de aici abia se 
voră pute esporta 12—13 miliăne 
hectolitre de grâu, pe când îd a- 
nulu trecută s’au exportată 19-40 
miliăne de hectolitre. Bomânia pote 
să exporteze 7—8 milione, anulă 
trecută însă a exportată 14 mi- 
liăne. Cucuruzulă e slabă. — Bul
garia și Bumelia p6te să exporteze 
celă multă 4 miliOne de măji 
metrice. In Statele unite nord-ame- 
ricane recolta de grâu a fostă bună, 

der cu t6te acestea nu păte ex
porta mari cantități. In India orien
tală recolta a fostă bună; pote să 
exporte 6-5 miliăne hectolitre de 
grâu; săcară a fostă puțină. Ca
nada păte exporta 5'50 milione; 
Africa 1’8 miliăne; Australia celă 
multă l‘90—2 miliăne de hec
tolitre.

Din tote acestea se vede, că 
lipsa de grâu e mare și că țările 
exportătăre nu au de unde să 
mulțămescă aceste lipse. Economii 
conchidă cu siguranță, că grâulu 
va fi mai mulți ani fărte căutată 
și pănă nu voru veni după olaltă 
mai mulți ani mănoșl, nu este 
nădejde să se slobădă prețulă 
grâului.

CARACTERUL^.*)
însușirile caracterului. 
2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

Nu domnesce ăre între noi și 
astăc|I dihania ori monstrulă pof- 
teloru neînfrenate, cari facă din 
ămenl nisce sclavi fără de voință, 
decă aceștia nu se făcu stăpâni 
pe acele pofte prin disciplină și 
înfrenare propriă, prețuire de sine 
și stăpânire de sine?

Aceste însușiri suntă singurele 
mijloce ale luptei: statulă este fără 
de putere, numai individulă păte 
face aici ceva prin pază strictă. 
Acesta nemărginită alergare după 
plăceri, departe de a ne da feri
cire, ne face din contră pentru 
durată nefericiți, căci ne slăbesce 
puterea trupului ca și aceea a spi
ritului, omără totă ce e mai no
bilă și mai înălțată în noi și ne 
lasă îndărătu numai simțulă dis- 
gustului și ală îngrețoșării de tăte.

Curagiulu stăpânirei de sine 
se dovedesce în multe feluri, ni- 
căiri înse nu se dovedesce mai 
multă ca în vieța unui omu cins
tită. Fără acesta stăpânire de sine 
omulă nu numai că e supusă pof- 
teloră sale egoistice, ci este su
pusă și altora, cari nu suntă mai 
buni ca noi. Suntemă seduși ast- 
felă a face cheltuell, cari nu ne 
suntă de lipsă și nu ne suntă nici 
folosităre și nimicescu multe fa
milii, ba tragă adeseori în neno
rocire și pe altele, cari s’au în- 
crecfută strălucirei și i-au împru
mutată mijldcele.

Omulă cinstită înainte de tdte 
se va întinde după plapomă și nu 
va trăi pe socotela altoră omeni, 
prin ceea ce se pune într’o cate- 
goriă cu hoțulă. Nu acela este se- 
racil, care are puținu, ci acela, căruia

•mil- 

ține ia sine banii loră și ceilalți, 
cari nu voru se-și ia mâna de pe 
banii altora; aceea aruncă ce e 
ală loră la tdte ocasiunile pe te
restră afară, aceștia împrumută 
dela fie-cine, care le dă împrumută, 
fără de a se gândi se mai reîn- 
tdrcă ce au căpetată.

Unulă dintre aceștia a fostă 
Sheridan, celă neîntrecută ca scrii- 
toră de comedii. Elă a fostă trasă 
înaintea judecății din pricina da- 
toriiloră sale. Cu tdte acestea 
nu-și perdu voia bună, și făcea și 
la tribunală multe glume bune pe 
conta creditoriloră sei.

Der totuși a fostă Sheridan 
departe de aceia, cari, ca Rollo, 
se împușcau, decă nu le mai îm
prumuta nimeni. Ori cu câtă ușu
rință ar fi umblată elă cu banii 
sei — de bani străini nu s’a atinsă 
niciodată. Odată la ună prâncjă 
festivă, când se lăuda tăria Whi- 
giștiloră, cari refusau funcțiunile 
și româneau credincioși princi- 
pieloră loră, se întdrse Sheridan 
spre celă ce le aducea laude, și 
răspunse cu voce tare: „ Sire,
pentru nisce Lore}!, Earls și Mar- 
chișî cu atâtea mii venită pe ană 
ce le-au moștenită seu pe cari le-au 
primită din visteria statului, pdte 
se fiă lucru ușoră de a se lăuda 
cu patriotismulă loră și de a se 
feri de ispită, der D-Vdstră nu 
sciți la câte ispite au resistată a- 
ceia, cari au fostă totă așa de 
mândri, celă puțină totă așa de 
talentațl și numai puținu pasio
nați și cu tdte acestea n’au cu
noscută în vieța loră semțulă, de 
a ave ună bană, despre care ar 
fi putută (jic© că e ală loră pro
priu."

Byron, care a fostă de față 
și a aucțită aceste cuvinte a spusă, 
că Sheridan a plânsu când le-a 
pronunțatu. (Va urma.)

Banditulu Simionu Licinski.
Pe pămentulă României de dincolo 

de Dumăre, în Dobrogea, trăia până mai 
dăună dile unii tâlharii vestită, Lioinskir 
care prin jafurile, crucjimile și omorurile 
ce le severșia, băgase spaimă și grâză în 
întrega poporațiune din acelă ținută. 
Poliția care de atâția ani îlă urmărea 
abia dilele acestea a putută pune mâna 
pe elă în județulă Tuleea, unde bandi- 
tulă se adăpostise pe vr’o câteva mo
mente într’o casă la o viiă. Aici fu 
prinsă, der în urma unei răni grele oe 
primise dela ună soldată cu pușoa, a 
murită în 17 Augustă v. c. în închisdrea 
dela Tuleea.

De acum călătorii potă umbla flu- 
erândă pe drumurile Dabrogei și negu- 
țitorii potă fi siguri pe chimirulă și pe 
vieța loră când pornescă la drumă, der 
de pe ur mele acestui strașnică nelegiuită 
voră răsări multe povești fiorose.

Astfelă „Naționalulă", 4'ară în Bu- 
curescl și aduce mai multe episode din 
vieța lui, din cari reproducemă aoeste 
două : *

După câte-va isprăvi, cari deja îi 
făcuseră numele cunoscută, Licinski fii’ 
prinsă odată acum câțiva ani de admi
nistrația tulceană și fu închisă în temnița 
județeană din Tuleea.

îndată ce se răspândi vestea arestă- 
rei banditului, cei jăfuițl de densulă se 
presintară la parchetă să șl recapete pa- 
rarele. Intre aceștia se afla și ună Rusă 
bogată, pe care Licinski îlă onorase cu 
visita sa într’o seră și-lă ușurase de vre’o 
200 de lei — atâtă câtă se întâmplase 
să aibă rusulă în casă în acelă mo
menta.

Rusulă spuse procurorului, că Li
cinski îlă jăfuise de.......... 500 de lei,
făcendu-se astfelă din jăfuită în jefui- 
toră.

— „Nu-țl e rușine!“ 4'se ek Ru
sului. „Șeii bine că ți-amă luată numai 
200 de lei. Ești ună hoță necinstită".
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Trece câtă-va vreme și Licinski plecă 
englesesce din temniță, fără să se îngri- 
jescă câtuși de puțină de mirarea coloră 
cari fuseseră însărcinați să-lă păzăscă și-și 
împliniseră așa de bine misiunea ; ban- 
ditulă se duse dreptă la casa Rusului cu 
pricina.

— „Bună sera! Mă cunoscl ?“ 
înțelegeți, căRusulă numai poftă de

vorbă n’avea. Limba lui, care fusese așa 
de activă la parchetă, acum refusa 
slujba.

— „Ai spusă la instrucția că ți-am 
luată 500 de lei, când scii bine, că mi-ai 
dată numai 200. Eu suntă hoță, tu ești 
omă cinstită: vorba ta nu trebuie să ră
mână de rușine... Adă restulă!"

Nu era looă de tocmelă. Rusulă 
sodse frumușelă 300 de lei, pe cari Li
cinski îi băgă și mai frumușelă în bu- 
sunară. Plecândă, banditulă nu uita să 
spună Rusului:

— „Ce bună seră!u
*

Acum vr’o doi ani s’a instalată în 
Tulcea d. C.... administratoră tînără și 
destulă de deșteptă. însărcinată și elă, 
oa mai mulțl alții, în deosebi cu prin
derea lui Licinski, cutriera adesea locu
rile bănuite, când singură, când însoțită 
de călărași. Intr’o 4’, era numai elă în 
trăsură, să duoea la ună sată — cale de 
două ceasuri dela Tuloea. Pe la jumă
tatea drumului, dă cu ochii de ună moș- 
neagă scundă ce se soobora încetă din
spre pădure. Opresce calulă, îi face 
semnă să se apropiă și, răsucindă o ți
gară, se dă în vorbă ou bătrânulă:

— Bună vremea Moșule, da din 
cotro ?....

— Mulțămimă, apoi ia, am umblată 
după ună haramă de vită, mânca-o-ară 
boala, că mi-a scăpată acjl-ndpte din 
ocolă și parc’a intrată în pămentă....

— Moșule, da de Licinski ai aucjită 
d-ta vorbindu-se ?...

— Apoi cum Domne ertă-mă să 
n’audă, că dor’ și eu pe-aicl hălăduescă i

— Da de vătjută, l’ai vădută jLvr’o- 
dată ? Cum e la chipă ?

— De văcjută, la ce să vorbescă, nu 
l’am vădută, der am aurjită, că-i omă 
așa... cum să-ți spună... potrivită la trupă 
și roșcovană la față... așa ca d-ta, nu 
fiă de-o semă... Da să-lă bată Dumne- 
<jău de blăstămată, că cine l’o vădută 
de-aprope, acolo a rămasă...

— Da cum, pe unde umblă elă ? 
N’ai înțelesă d-ta așa din svonă ?

— D’apoi de, pe unde nu umblă 
da cine-i pdte da de urmă? Cacela-j 
dracă ’mpelițată. Potera-i icljgendarmii) 
și elă la doi pașlomoră 'drumețulă, pune 
fesulă lui Aghiuță ’n (capă și seîfacene. 
văzută. Elă nu se mișcă din locă," stă 
lângă d-ta bună-6ră, îlă aucp. câ-țl vor- 
beșce, îți bagă mâna în busunară, te 
uiți și nu vecjl nimioă, tragi ou pușca și 
habară n’are, o’așa i vrăjită să nu se 
prindă glonță de elă.

Tînărulă administratoră pofti pe 
moșneagă în trăsură și merseră împreună 
o bucată de cale. Ii spuse cum elă a 
venită anume dela BucurescI oa să prindă 
pe Licinski, și cum ar face bogată pe 
omulă care i-l’ar da în palmă... La ună 
colță de pădure unde se spinteca dru- 
mulă, bătrânulă dise să oprescă, să dete 
josă, mulțămi și când se depărta ca vr’o 
două-deol de pași, să întârse rîcjendă spre 
tînărulă administratoră, care-șl mai ră- 
sucia o țigară, și băgându-șl fuiorulă de 
barbă în brâu, îi striga deslușită dintre 
copaci:

— Hei boerule, du-te ’napoi la Bu
curescI, nu mai umbla după cai vercjl 
pe păreți! Eu suntă Licinski și se te 
ferescă Dumnezeu să mă întelnescl în 
tone rele...

Ună șueră lungă înflora codrulă și 
umbra banditului se șterse. Er junele 
slujbașă se întorse într’ună sufletă în 
Tuloea, istorisi cu frică prima și ultima 
lui întâlnire ou Lioinsohi. — A treia di 
îșl aduse singură dimisia la Bucuresol, 
cjicendă bodaproste o’a soăpată ou

MULTE ȘI DE TOATE.
Istorisirile unui omU imormentatu de viu.

Măsarulă Rasohrob din Portschach 
a petreoută 78 de ore înmormântată sub 
ruinele unui turnă. Despre îngrozitorea 
stare sufletesoă, în care s’a aflată în a- 
cestă mormentă, elă istorisesoe următo- 
rele:

Amintitulă măsară se afla într’o bi
serică, când de-odată văc|u, că de susă 
înoepă să cadă bucăți de cărămidă. La 
începută oreiju, că nu-i nici o primejdiă, 
der în momentulă următoră se dărîmâ 
întregă turnulă dela biserică. Măsarulă 
atunol ameți și-și perdu consciința de 
sine. In starea acesta de amețire, ’i se 
păru, că e sără și că trebue să se des- 
brace și să se culce, simți însă, că nu 
se pote mișca, dâr în privința locului, 
în care se află, nu se putea orienta de 
locă. Mai apoi ’i se păru, că s’ar afla 
pe ună munte și că ar fi fostă îngro
pată sub o lavină. Când îșl veni însă în 
fire, numai decâtă fu în clară ou îngro- 
zitirea situațiune, în care se afla și de 
două-orl încerca să se sinuoidă. Pe lângă 
mari încordări isbuti să-și ducă mâna 
pănă la busunară, de unde îșl soo- 
se ouțitașulă și voi să-și taie cu elă 
vinele dela mâni, der nu i-a suooesă. A- 
tuncl încercă să-și împlânte cuțitulă în 
peptă, der nici acesta nu i-a sucoesă și 
abia îșl putu faoe o neînsemnată rană. 
In momentele acestea îșl aduse aminte 
de Dumnedeu și numai decâtă se abătu 
dela propusulă de a se sinucide. Cuți
tulă îlă asvîrli din mână și începu a se 
ruga. Trei 4'1® ȘÎ trei nopți a trăită elă 
în consoiința, că e înmormântată de viu. 
Cea mai mare parte din timoulă acesta 
a petrecut’o durmindă. L’a chinuită mai 
multă decâtă t6te o sete grozavă ; în
cepu să lingă pământulă, cu a căruia 
umedelă căuta să-și stâmpere setea. Dela 
o vreme începu să audă de-asupra sa 
sgomotulă unoră ămenl, cari munceau. 
Atunci nenorocitulă începu să strige din 
răsputeri, fără a fi însă au4ită de nime
nea. Desperarea îlă cuprinse mai multă 
ca tot-deuna în momentulă, când sgo
motulă ciocaneloră și ală hîrlețeloră (ar- 
șeeloră) înceta a se mai au4i și pe mun
citori îi au4i (jicândă: „Pentru astăzi am is
prăvită, mâne vomă lucra mai departed 
Totă nopcea a strigată mereu, pănă când 
în fine, în dimineța următore pe la 5 ore, 
cineva îlă audi, dete alarmă și numai 
decâtă se adunară omeni mulțl, oarl îlă 
desgropară. *

Cea mai vechia bibliotecă din lume.
Cea mai vechiă și una dintre cele 

mai mari biblioteci din lume este „Bi
blioteca Bodleiană“ din Oxford (Anglia). 
Acestă bibliotecă fu întemeiată de prin
cipele de Gloucester la anulă 1445, con
stă din 500,000 de volume și pe di ce 
merge se totă sporesce, fiind-că tote ti
pografiile din Britania suntă îndatorate 
a-i trămite câte ună esemplară din pro
ductele loră. Raritățile ei suntă de mare 
valore, începândă dela codicii voluminoșl 
și pănă la cea mai inferiâră cărticică de 
miniatură. în acâstă bibliotecă se păstreză 
în stare fdrte bună textulă scrisă grecescă 
și latinescă ală evangelistului Mateiu.

*
Mortalitatea din lume.

O foiă statistică din Londra aduce 
date despre cașurile de nascere și de 
morte ale poporeloră deosebite din lume, 
din cari resultă, că într’ună ană moră 
în lume 33 de miliâne de dmenl; așa- 
deră pe 4i 91,554, pe oră 3730 și pe mi- 
nută 62. A patra parte dintre 6menl moră 
pănă la etatea de 7 ani, jumătate pănă 
la 17 ani și dintre 10,000 de omeni abia 
unulă ajunge etatea de 100 de ani. Mor
talitatea între băieți se arată mai mare 
în Rusia și Ungaria, unde moră jumătate.

* 
Ironiă.

Baronulă: „Văpaia, ce isvoresce din 
ochii D-tale negrii, scumpa și fru- 
măsa mea Laura, ml-a înflăcărată 
inima“. — Baletista: (cătră chelneră:) 
Jean, adă repede o sticlă de șampaniă 
în ghiațău !

Rectificare. Dumineca treoută, în 
foiletonulă; „Cum s’a rămășiță iepurile 
cu arioiulă“, pe la sfârșită, în locă de 
„seria“ să se cetescă starea.

Prețurile cerealelor din piața Brașovd.
din 4 Septemvre 1891.

Măsura său
Valuta aus-

Trageri la sorți.
Losuri credita din 1858, 1 Sept. ser. 

108 153 304 607 1093 1169 1182
1215 1440 1509 2290 2369 2440
2971 3369 3460 3626 4129 4152 Tra- 
gerea următore la 2 Ian. 1892.

Crucea roș. austr. 1 Sept. Ser. 199/12 
243/40 267/25 514/8 750/10 1569/8
1819/27 2772/40 4088/27 4107/22 4515/3 
5194/49 5641/43 5967/8 6507/7 6865/20 
7261/16 8162/37 9291/39 9294/39 9339/33 
9360/11 10331/49 10678/50 11482/23
11574/32 11596/26.

In amortisare ser. 10 1153 1509 
2168 2425 2538 2595 2798 2832 3075 
3084 3125 3898 4501 4589 4795 4828 
4886 5077 5268 6178 6637 7146 7247 
7327 7411 7570 8367 8403 8573 8687 
8794 8849 9526 9549 9961 10108 10177 
.10253 10262 10949 11819. Tragerea ur- 
mătdre 2 Ian. 1892.

O t- 00

05 00 CD L0 GG 0 00
Dl DI Dl GM Dl Dl V—1

CD CD CD CD CD CD CD

CD r* 00 0 V—1 CM CO
CM Dl DI CD co CO CO

1O 16 16 1Q 16 16 16

2 cZ 03 
a 
aS

O 
T3 
■ r*
3 
O

od

3 oS-u>o
a0
0
-i-3 a
f>

.2
*ti

Qa
<1 £72Otx, ae D

1O CD b- 00 cn o —<
Dl Dl Dl Dl Dl CQ CO

Bursa le mărfuri Sin Budapesta dela 2 Sept. n. 1891

8 o i u 1 u

Sfimințe

Cu
al

ita
te

a 
pe

r H
eo

t, Prețulă por 
100 ohilogr.

dela pănâ

Grâu Bănățenescă 80 10 80 11.—
Grâu dela Tisa ' 80 10.80 11.—
Grâu de Pesta 80 10.75 10.95
Grâu de Alba-regala 80 10.80 11.—
Grâu de Bâcska 80 10.80 11.—
Grâu ung. de nordă 80 —,— — t—

d ■+□ <d e Prețulă per
Semințe vechi 0 0 iul & 5 M 100 chilgr.

ori nouă d K
0 p< dela pănă

Săcară 70—72 9.00 10.05
Orză nutreță 60-62 6.25 6-65
Orză de vinars 62.- .— .—
Orză de bere 64.—
Ovăsă 39.41 6.15 6.40
Cucuruză bănăț. 75 6.45 6.50
Cucuruză altă soiu 73 6.40 6.45
Cucuruză H —
Hirișcă J1 — 7.40 7.70

Producte div.

Sem. de trif. Luțernă ungur, 
francesă

greutatea

1 H. -L.

1

3>

ÎJ

M

H

>)

H

J?

V

H

H

H

M
kilă
>>
n

100 kile

Calitatea. trlaoă.

cr.

s 
o3 *4 
bD O 
a 
o
o 
o

»
Oleu de rap.
Oleu de in 
Uns. de porc

Slănină
i> 

Său 
Prune

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

<D
P.

22
4— 
O 
h

Lictară
» 

Nuci 
Gogoși

» 
Miere

Ceară
Spirtă

»

din Bosnia în 
din Serbia în 
slavonă nou 
bănățenescă 
din Ungaria 
ungur escl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brută
Drojdiuțe de spirt

buțl 
saci

Cursulu

dela |Pănă

—.—

1 1 1 
1

1 1 1 
1

37.—
5.65

52-60

38.—
5.75

53.—

44.0O
50.— 
37.

45.—
50.50
38.-

21.— 22-

137-
17.—
18.50

138.
17.50
19.-

tursulii pieței ISrașovu.
din 5 Septemvre st. n. 1861.

dancnote românescl Cump. 9.28 Vend. 9.31
Lrgintă romănescă - „ 9.21 fi 9.26
Sapoleon-d’orI - - „ 9.28 n 9.31
Lire turcescl - - „ 10.48 n 10.53
Imperiali .... „ 9.46 n 9.51
RalbinI .... 3 5.40 5.45

' cel mai frumos 
Grâu< mijlociu . .

mai slabă . .
Grâu mestecată . .

1 frumosă
I mijlociă 
f frumosă
I mijiooiu

Săoară

Orză
x „ f frumosă . 

Ovgsfi {mijlociu . 
Cucuruză . . . .
Mălaiu...................
Mazăre...................
Linte ...................
Fasole...................
Sămânță de ină . .
Sămânță de cânepă 
Cartofi....................
Măzăriche . . . .
Carnea de vită . .
Carnea de porcă 
Carnea de berbece

I prdspătă 
1 topităSău de vită

8
7
6
4
5
5
4
4
2
2
5
4
8

14
5

10
6

24
36

I

50
80
80
80
60
50
30
60
40
20
80

85

48
48
28

-\
Bursa din BucurescI din 2 Sept.

"V aloxi °/o- se cump
Rentă română perpetuă 1875 5°/o 101.7.
Renta română amortisabilă . . 5% 99.3/;

84.—dtto................................... • 4“/o
Renta rom. (rurale convertite) 6% 101. */ 2
Oblig, de stată C. F. Române 6°/o

idem idem .... 4°/o
lmprumutulă Openheim 1866 . 8°/o _  _
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 5°/o __

idem idem din 1884 B°/o 93.74
95.—idem idem din 1890 &°/o

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

idem idem . . . . B°/o 94.7,
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 7°/o 102?/;

101.7,idem idem .... 6°/o
idem idem .... 5% 95.—

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57o 85.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 

V.N. 276.—

Banca Națion. uit. div. 83.— 500 1548.—
Dacia-România uit. div. 30 lei 200 384.—
Naționala de asig. uit. div. 32 lei 200 388.—
Banca Rom. uit. div. fr. 15.— . 500
Soc. Rom. de Constr. uit. div.51. 250
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100
Soc. de Reas. uit. div. 15 1. aur 200
Societ. de Constr. uit. div. . . _
Societ. de Hârtie uit. div. . . _
Agio în Bursă.............................. — _
Rubla de hârtie......................... _

Banca Națion. a României —
Scompt............................................... 57o
Avansuri pe efecte.................... 6°/o
vansurl pe Lingouri.................... 6°/o

Cursului losurilorii private din 26 Aug.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 4 Septemvre a. c. 1891

1 cump. vinde
1 Basilica 6.70 7—
Credită .... 185.50 185.50
Clary 40 fi. m. c. . 54.— 56—
Navig. pe Dunăre . 122.— 124—
Insbruck .... 23.25 23.75
Keglevich .... 22.30 22.60
Krakau .... 20.75 21.75
Laibach .... 54.— 55-—
Buda .... 55.- 56.-
Palfîy .... 17.— 17.60
Crucea roșie austr.. 11.25 11.75

dto ung. . _ ,— _ t_
dto ital. . 12.— 12.50

Rudolf 20.— 20.60
Salm 59.- 60—
Salzburg .... 24.75 26—
St. Genois 60.— 62—
Stanislau .... 27.50 29.50
Trieitine 472°/o 100 m. c. 133.— 135—

dto 4% 50 —,— 66—
Waldstein 35— 36—
Windischgrătz . 49.50 50—
Serbescl 3% 38.50 39.50

dto de 10 franci _ ,— _ e__
Banca h. ung. 4°/0 . . 113.50 111.90

Ranta de aură 4°/o.................................103.15
(lenta de hârtiă 5°/0 .... . . 100.50
împrumutulă căiloră ferate ungare -

aură.......................................................115.75
dto argintă ..... 97.75

Bonuri rurale ungare ..... 90.30
Bonuri croato-slavone ..... 104.70 
Losurile pentru regularea Tisei și Se.

ghedinului - ■ 130 30
Elenta de argintă austriacă .... 90.85
Renta de hârtiă austriacă .... 90.65
Renta de aură austriacă ..... 109.75 
Losuri din 1860 .................................. 130 75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - • 1014.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 327.75 
Acțiunile băncei de credită austr , • 278.25 
Galbeni împărătesei- - • ... 5.55
Napoleon-d’orI - ....... 9.31
Mărci luO împ. germane - ... 57.65’^
Londra 10 Livres sterlinge • • 11715

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.
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Ganz seîd. bedruckte Foulards fi. 1.20
450 rerfd). ZJeffirts) — nerf. robeit; unb ffiiptneife porto= unb gollfrci in’s Ejaus bas 5cibcn= 
fabrif=D6pot G. Henneberg (K. u. K. fjoflief.) Zurich. Iriufter umgefyenb. Briefe foften (O 
fr. porto.

—„------ -—J
0 familia bună din Bra- < 

șovu (Români) caută o S 

uvă >

R.

< Fată seu
c spre a conduce cuhna, 
> eventualii lângă 2 copile
5 de 4 și de 3 ani.
? Oferte în scrisă cu con- 
\ dițiuni detailate suntă de 
)a se adresa la Adminis- 
? trufia acestui fiiaru sub 
s adresa: „Casa și masa“.
C 656,2-2

gariei au formată politicesce marele prin
cipală ală Transilvaniei; în fine că suntă 
fără remedii, adecă că atâtă competenții 
înșiși câtă și părinții loră nu posedă a- 
tâta avere, din care să potă acoperi spe
sele pentru studiu.

Brașovu, 29 Augustă 1891.

Nr. 1118-1891 657,3—1
corn.

= aitunț.

Dipl. de ondre 
Londra 1878.

Budapesta 1885 
Dipl. de ondre.

Esseg 1889. 
Dipl. de ondre.

Viena 1873.
Medalia pentru 

merita.

& ține consultațiuni dela 9—12 și dela 2 — 5 6re

X TERGULtJ POMELORU No. 93 
A Scoterea dințiloru cu și fără de narco&ă.
AX Plombarea dințiloru cu Cementu, argintii și auru.
AX Dinți artificiali.

c. și r. escl. pnv.

Prima fabrica fla Syrmier Portlanfl-Cament și varâ-hytlranlic
in BEOCSIN.

și deposituIii: Budapesta, V., Budolfsquai 8, 
d-nl didarl și architecțl, întreprinderiloră de construcțiunf,

J

Biroulu-Centralii
recomandă onor, 
proprietarilor^, comitetelor^ rurale și bisericescl, precum și onor, publici!

doritorii de-a clădi, propriele sale fabricate în

Porfland-Cement și vara hydraulicft,
cari se liferâză totdeuna în calitate escelentă. — Prețuri curente și infor- 
531,38-37 mațiunî se trimită la cerere punctuală.

1 iKecskeinăt 1872| Neusatz 1875 1 Szeged 1878
1 med. de argint. 1 med. de aurii | medu p. merită

Parisu 1876 
med. de bronz.

Trieste 1883 
med. de aură

i
i

Nr. 11,211—1891 658,3-1

CONCURSU.
Din legatulă Ioset Wehrmacher pen

tru acei cari studieză, este de a se da 
pentru durata legală de studiu și fără 
deosebire de religiune seu naționalitate 
unti stipendiu anuală de 400 fi. v. a. unui 
ascultători ordinară la ună institută su- 
perioră internă seu externă, seu astorfelă 
de indivizi- cari prin absolvarea unui 
gimnasiu superioră, a unei școle reale 
superidre seu unui institută de pregătire 
suntă în stare de-a documenta, cumcă 
au câștigată dreptulă de a frequenta 
unulă din amintitele institute superiore.

Competenții au de a’șl așterne sub
scrisului magistrată referitârele petițiunl 
provădute cu timbrulă recerută și cu 
documentele de studiu pănă în 1 Octom- 
vrie a. c. In aceste petițiunl este de a 
se documenta, cumce competenții suntă 
din Transilvania, adecă din părțile acele, 
cari înainte de uniunea cu regatulă Un

Publicațiune.
Se aduce la cunoscința publică 

că pe basa ordinațiunei înaltului 
ministeru r. u. de agricultură, Nr. 
13,196—1891 se va ține în 13 0c- 
tomvre 1891 St. n. licitațiune publică 
spre ven4area de 6366 metri cu
bici lemne de ștejaru din pădurea 
comunală „Dumbrava" apte pentru 
consti ucție plus oferintelui.

Oferte confecționate după pres
crise și provâcțute cu vadiulă re- 
cerutu încă se voru primi pănă la 
6ra în care se începe licitațiunea 
verbală.

Prețulu strigării s’a statoritfi 
cu 7639 fl. 20 cr. v. a. și amatorii 
de cumpărare au a depune înainte 
de începerea licitațiunei ună vadiu 
de 10%.

Condițiunile de ven4are se potu 
vede în cancelaria comunală în 
Orele oficiOse.

Țințari, 2 Septemvre 1891.
HFrirmăria,:

IoantL Negulîciu,
primară,

XCersuJ/uL trenxxrilor-cL
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 20 Iulie 1891

Budapesta—Predealu Predealu—Budap esta B.-JPesta-Aradu-TeiușTeiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-inicft—Sibiiu

Trenă 
de 

pers6n.

Trenă 
accele
rații

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

peradn.

Trenă 
accele
rată

Trenă 
de 

persdn.

Trenă 
de 

peradn.

Trenu 
accele
rații persin.

Trenă 
de

Trenil 
de 

peradn.

Trenă
de

Trenă 
accele
rată pOrfldn-

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd 
Rtbv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
NădSșel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Ui6ra
Vințul de sus 
Aiudă
Teiușu

Crăciuneltt 
Blașiu 
Mioăsasa

Copșa mică •
Mediașîi
Elisa batopole 
Sighișora
Hașfalău
HomorodO
Augustinfi 
Apața
Feldidra
Brașovu

10.50
8.30

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

10.12
10.37
10.56
11.04
11.28
11.45
12.13
12.44
12.59

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

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9.07
9.37

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Timișă
Predeală
BucurescI

Tren de 
persâne

, 12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22

11.53
1.50
2.24
3.03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5.51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8.45

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

10.05

3.25
9.15

11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

BucurescI
Predealu
Timișă
Brașovu

Feldidra 
Ap ața 
Augustinfi 
Homorodă 
Hașfalâu 
Sighi șora 
Eiisabetopole 
Mediașâ
Copșa mică .

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

5.47
6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușu

8.22
8.38
8.43

9.14

Aiudă 
Vințul de 
Ui ora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

sus

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

Nădășelii 
Ghîrbău 
Aghireșil 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare:

P. Ladâny 
Szolnok 
Budapesta 
Viena

Muresu-Ijudosu—Bistrița, , i

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

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
1.40

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

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena.
Budapesta 
Szolnok

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
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

2.1
4..
8.
6.i

Aradu

Glogovațîi 
Gyorok 
Paulișă 
Radna Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
ZamO 
Gurasada 
Ilia 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piskî) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
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

Teiuști
Alba Iulia
Vinț. de josă
Șiboth
Orăștia
Simeria (Piskî) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamfi 
SoborșinQ
Berzava
Conopă 
Radna Lipova
Paulișă 
Gyorok
Glogovațîi

Aradft

Szolnok
’ Budapesta 
*1 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

1 55
7.20

Bistrița—Muresu-ILudosu
9 } 5

1.39
2.19 
2 36
3.03
3.30
4 17
4.33
4.55
517
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.

Copșamică
Șeica-mare 
Loamneș 
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

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

Sibiiu—Copșa-mică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5.25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșamică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R. săs.

Cucerdea
Ludoș

(
Oșorheiu

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. - Oșorh.- Cucerdea

1.401

Simeria (Pislfi) FetroșenI Fetroșeni-Simeria (Piskî ■

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
Crivadia 8.47 2.23 7.24 Hațegti 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

Aradft—Timișora || Timișora—Aradft
Aradti
Vinga
Timișora

6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11
7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46
8.42 2.04 8.57 Arad fi 8.03 3.50

Regh.-săs. 

Oșorheiu 

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6Ă8
7.47

5.05.
6.40
7.50

1.56
6.48

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

Simeria (Piskî)—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
Cerna 5 11 3 - 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

Brașov—Zern esci

Brașov 5.45 4.55
Zgrnesci 7.26 6.36

Zernesci—Brasov9

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Turda— GhirișuGhirișu—Turda
Ghirișu 7.48 10.35
Turda 8.08 10.55

3.40
4.-

10.20
10.44

Turda 14.5o| 9 30
Ghirișu | 5.10| 9.50

2.30
2.50

8.50
9.10

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișora. . .
Odorheiu . . .

4.30
7.21

11.25
2.11

Odorheiu. . .
Sighișâra. . .

8 15
10.52

3.15
6.10

Careii-marI—Zelăii II Zelău—Careii-mariBistrița...................
Țagu-Budctelică . .
MurSșfl-Ludoști . .

Murășfi-Ludoști .
Țagu-Budatelică .
Bistrița ....

Nota, s Numerii încuadrațl cu linii gr6se însemneză orele de nopte.

4.—
6.48
9.69' Careii-marI . .

Zelău....
5.50 Zelău . . . 

Careii-marI .

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
11.-


