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Brașovu, 31 Augusto v.
Pe când scriemu aceste rân

duri, Majestatea Sa împârătescă și 
regesca apostolică este așteptată 
în orașulu Bistriță, unde sosesce 
astăcjl cu scopă de a asista la 
manevrele de tbmnă ale armatei 
imperiale, ce se voru face în ți- 
nutulu acesta de me$ă-n6pte alu 
Transilvaniei.

Este acum a patra-6ră, că mo- 
monarchulu nostru pășesce pe pă- 
mentulă ardelenesc^, pe acestă 
străvechiu pămentu, îngrășată cu 
sângele și cu sudorea Românului.

Dela prima visită împerătescă, 
făcută în 1852, pănă astăcfi s’au 
sevîrșitu mari schimbări în vieța 
poporului românescă din Ardelă, 
schimbări, ce au influințatu în 
modă însemnată și asupra rapor
turi] oru lui cu capulă statului.

Nu ne vine nicidecum în minte 
de a lăuda timpulă de atunci ală 
absolutismului austriacă, der în 
fața vi sitei a treia ce o face Ma
jestatea Sa țării Ardeiului de când 
ne aflămă sub regimulăungurescă, 
nu putemă se nu arătămă, că 
acelă absolutismă pe față n’a 
căutată se înstrăineze nici pe a 
cjecea parte pe Domnitoră de po- 
porulă seu credinciosă românescă 
așa, cum își dă silință a’lă în
străina absolutismulă ungurescă, 
care s’ascunde sub masca parla
mentarismului, și a constituționa
lismului.

Dovada cea mai nouă pentru 
acesta este limbagiulă, ce-lă portă 
foile celoră dela putere în ajunulă 
sosirei monarchului la Bistriță.

Nu e vorbă în foile acestea 
ungurescl de aceea, cum voră fi 
întâmpinate de monarehă, cu gra- 
țiă și bunăvoință, poporele din 
Ardelă, ci se vorbesce numai de 
„cuvinte aspre,“ ce ar voi să le a- 
dreseze, și de „dojane“ și „sentințe 
nimicit6re,“ ce ar ave de gând Dom- 

nitorulu să le pronunțe față cu 
înaltulu cleru românescă ș. c. 1. 
Ni se spune chiar, că admoniarea, 
ce s’a dată cțilele acestea, cu pri- 
legiulă manevreloru din Gralgoță, 
clerului națională slovacă, ar privi 
și pe Românii ardeleni, și cu deo
sebire pe aceștia.

Din tâmna anului 1887, de când 
a fostă Majestatea Sa ultima 6ră 
în Ardelă, când cu manevrele din 
jurulă Clușiului, pănă astăzi nu 
s’a petrecută nimică în sînulă po
porului română, ce ar pute arunca 
câtuși de puțmă o umbră măcară 
asupra lealității acestui poporă 
cătră tronă și patriă, der s’au pe
trecută în sînulă celoră, cari eser- 
cită ac|! absolutismulă parlamen
tară în țeră, lucruri, cari au tre
buită se amărască pe Română 
pănă în sufletă; s’au călcată, pe 
față și în 4iua mare, legile sanc
ționate de Majestatea Sa față cu 
gimnasiile nbstre din Beiușă și 
Năseudă și cu scolele poporale 
române din comitatulă Sabolciu, 
cu scopă de a le desbrăca de carac- 
terulă lord legală românescă; s’au 
înmulțită și înăsprită măsurile 
violente în potriva limbei și a 
culturei nbstre românesc! și s’a 
adausă la lungulu lanță ală legi 
loră asupritbre pentru naționali
tatea română, încă o lege care 
tinde a maghiarisa chiar copilașii 
noștri din frageda etate dela 3—6 
ani.

Tbte acestea s’au săvârșită în 
paguba și în detrimentulă popo
rului română de cătră adversarii 
lui seculari și totuși noi Românii 
se fimă aceia, cari se merite aB- 
pră mustrare din partea Suvera
nului ?

Der nu este prilegiulă bine 
alesă de a reîmprospeta necazurile 
și durerile poporului. Totuși amă 
trebuită se ne punemă întrebarea 
de mai susă în fața agitațiunei 

necuviinciose și dușmănâse a pres- 
sei unguresc! în ajunulă sosirei 
Monarchului nostru.

Ceea ce înse ne credemă da
tori a spune în acestă momentă 
£7 tbtă sinceritatea, cum amă 
spus’o și în 1887, este că se simte 
mâhnită Românulă ardeleană, pen- 
tru-că împrejurările triste politice 
de ac|I nu-i ertă și lui de a se îm
părtăși, în egală măsură cu conlo
cuitorii săi maghisirl, de bucuria, 
ca se se potă apropia, ca Română 
și ca națiune cu egale drepturi, 
de capulă statului și ca se-lă pbtă 
saluta așa cum se cuvine unei 
nații atâtă de numerbse și cu atâtea 
merite pentru tronă și pentru țeră.

Mai (țicemu ce amă efisu și 
atunci, că nu pbte fi nici-o dată 
intențiunea Suveranului nostru, ca 
noi Românii se renunțămă la ceea 
ce tote popbrele din lume își păs- 
treză cu cea mai mare scumpă- 
tate ca celă mai prețiosă odoră, 
la limba și la naționalitatea ro
mână: nu va nute nicl-odată con-7 A.

damna nisuințele nbstre pentru 
asigurarea asistenței ndstre națio
nale, Majestatea Sa, care — ca 
se nu mergemă mai departe — 
a declarată serbătoresce în dis- 
cursulă tronului cătră dieta ungu
rescă din 1868, că dorința sa este, 
ca „statulă se asigure popbreloră 
nemaghiare libertatea și desvol- 
tarea limbei loră materne în modă 
egală “.

In acestă firmă credință în- 
cheiămă și acuma, cum amă în
cheiată cu ocasiunea visitei Ma- 
jestății Sale la 1887:

In momentele, când Maiesta
tea Sa Monarchulu nostru se află 
în mijloculă poporațiunai arde- 
lenesci, nu putemă se dămă es- 
presiune mai viuă sentimenteloră 
nbstre de omagială supunere, de- 
câtă înălțândă rugile ndstre cătră 
ocrotitorulă poporeloră și ală sta- 

teloră, ca se-i protegă pașii sei 
și se-lă lumineze asupra tendințe- 
loră și scopuriloru acelora, cari 
îngrădindu-lă de tdte părțile pentru 
ca se nu mai potă pătrunde la elă și 
plângerile Românului, ne clevetesc 
și ne înegrescu fără cruțare; se-lă lu
mineze asupra patriotismului și a 
lealității poporului română; se-lă 
lumineze asupra stărei nostre tris
te și asupra adâncei nemulțu
miri, ce a cuprinsă poporulă nos
tru, pentru-că nu întimpină ceea 
ce întotdeuna i-a pusă în vedere 
Domnitorulă seu: respectulă lim
bei și a’lă naționalității sale, nu în
timpină sprijinulă, ce datoră este 
statulă a-lă da desvoltărei sale 
naționale, nu întimpină o egală 
și dreptă tractare!

CRONICA POLITICĂ,
— 31 Augusto. (12 Sept).

— ț)ilele acestea s’a dusă Majesta
tea Sa între Slovacii din Ungaria, pen
tru a lua parte la manevrele dela Gal- 
goța (Freistadt) în oomitatulă Nyitra. 
Sosindă la gara din Galgoță Majestatea 
Sa, ijioă foile ungurescl, îndată a între
bata pe judele de cercii Benkeo, decă 
ungurescă este ținutulă acela și decă 
progres&ză maghiarisarea în acelă ți - 
nută ?

Urmândă mai târziu primirea depu- 
tațiloră, Majestatea Sa primi căldurosă 
pe toți representanții, cărora le vorbi 
forte cu multă iubire, afară de represen
tanții clerului bisericei slovace evange
lice augustine, cari se presentară sub 
conducerea episcopului Bălțile. Când se 
presentară aceștia, foile ungurescl spună, 
că pe Majestatea Sa l’ar fi cuprinsă ună 
felă de mâniă și în termini aspri le-au 
disă. „Sperezu și așteptă, ca totdduna s£ 
cultivați, cu zelă intre credincioșii de orl-ce 
limbă sentimentele credinței, evlaviei și ale 
patriotismului curată și ferită de direcții 
păgubitor  e.u

Foile ungurescl oonsideră vorbele 
acestea ca o aspră dojană la adresa Slo-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Din vieța pictoriloru renumiți.
i.

Gentile și Giovanni Bellini.
Pictura italiană, în privința desvol- 

tării și a zelului, abia pdte arăta mai 
meritați bărbați, ca pe fundatorii școlei 
venețiane, pe frații Bellini.

Numele ^artistă^- pe timpulă acela 
era onorată mai multă ca în dilele nos- 
tre, der și aceea e dreptă, că ei încă 
l’au purtată ou mai multă merită și 
demnitate.

Vestea frațiloră Bellini străbătu prin 
întrega Europă. Admirarea și onorea 
față de aceste două nume fu atâtă de 
mare, încâtă domnitorulă imperiului 
otomană de atunci, Mahomed ală II-lea 
scrise la senatulă din Veneția, ca să-i 
trimită pe marele maestro, a cărui renu
me a ajunsă până la murii Bizanțului.

Invitarea puternicului domnitoră a 
fostă pentru Giovanni, care întru tdte 
era superioră fratelui seu, — der sena
tulă temendu-șl comdra sa i-a denegată 
lui Giovanni dreptulă de a se pute de
părta. Gentile însă, pentru a salva on6- 
rea numelui italiană, der totă-odată 

pentră a încunjura mânia marelui Sul
tană, se duse elă în loculă fratelui său.

Sosindă Gentile, elă fu primită cu 
totă onorea și distincțiunea. Infricoșa- 
tulă Sultană a făcută totulă, ca se afle 
voia marelui artistă. Firesce, toți l’au 
credută de Giovanni încependă dela Sul- 
tanulă până la ultimulă căruțașă.

La a treia întâlnire Sultanulă își 
esprimâ dorința de a vede câteva pic
turi din ale marelui artistă, pe cari a- 
cesta le aduse cu sine din Veneția pen
tru a le arăta.

Pe timpulă acela încă nu se zugră
vea pe pânză*).  Gentile aședâ chipurile 
sale unulă câte unulă înaintea marelui 
domnitoră și nu fără a tremura pivia la 
sprîncenele de renume istorică ale dom
nitorului, cum aoele erau acuși netede, 
acuși contrase.

— Suntă frumâse — bune — dise 
domnitorulă................. — Ah, acesta
întru adevără e frumosă — strigă sur
prinsă, când palidulă artistă îl arătă o 
scenă din tăierea capului Sf. Ioană bo- 

tezătoriulă — când Erodiada aduce pe 
o tipsiă părintelui său tirană capulă tă
iată ală s. martiră.

— Aoesta fârte frumosă — der 
— aici e greșită — (fise lovindă cu 
degetulă pe pânză unde era capulă tă
iată — acești ochi sângeroși, buze gal- 
bine, umflate nu suntă fidele. Capulă 
tăiată prospetă nu e așa!

Nu-i mirare, că avea esperință în 
acesta, căol în domnia lui multe capete 
au ajunsă pe tipsia de argintă.

— Se p6te mărite Sultane — (fise 
artistulă palidă, — der acesta nici nu o 
potă sci. N’am avută modelă după care 
să lucru !

—„’Ți voiu da eu îndată unulă! — 
dise sultanulă privindă în jură. Toți cei 
de față stătură înaintea lui tremurândă, 
cu fețele îngălbinite. Din ochii loră se 
putea ceti, oă cunoscă pe domnitorulă 
loră.

Sultanulă făcu semnă, — peste câ
teva minute întră aga aducândă în sală 
ună sclavă. Sultanulă puse pe artistă 
înaintea stativei (de zugrăvită) și acesta 
asemenea tremurândă se supuse.

Sclavulă se aruncă înaintea marelui 
domnă, cum zări fața lui strălucită. Dom
nitorulă îl făcu semnă ca să se scole,— 

până atunci aga își scdse încetă iataga- 
nulă și cum se ridică sclavulă, cu-o lo
vitură îl răteză capulă.

— Aici ’ți-e modelulă — cjise oătră 
artistă, — și aoumă corege-țl greșala!

Gentile trămurândă luă penelulă... 
Nici odată nu a zugrăvită mai iute și 
mai bine ca acum, — ddr și curgeau de 
pe fața lui sudorile crunte.

Acestă tirăniă întru atâtă ’lă spăriâ 
pe artistă încâtă în cjiua următâre . . . . 
frumușelă a fugită dela turculă diletantă.

Din minutulă acela pictorii italieni 
înoungiurau Constantinopolulă. Toți se 
temeau, că îl va tracta cu asemenea 
modelurl.

Frații Bellini după aceea merseră 
totă înainte pe cariera loră. — Multă, 
forte multă le pdte loră mulțămi șodla 
venețiană. Secretulă coloritului admira
bilă, care e propriu șoolei venețiane, și 
pe care Tizian l’a ridicată la punctulă 
celă mai înaltă, — dela ei l’au câști
gată, — și cum a înoetată [șcdla vene
țiană, a încetată și acestă farmeoă ală pic- 
turei, pe veci! —

II.
Antonio Allegri Correggio.

Ună bărbată cu față plină de sufe
rințe zace pe ună pată, ce arată miseria 
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vaciloră naționaliști și de aceea stau să 
turbe de bucuriă, vărsându-șl din nou 
foculă dela inimă asupra biețiloră Slo
vaci. Așa le trebue — 4^ ac®l® foi, 
Slovaoii au meritată dojana Majestății 
Sale, deoreoe „pe întregii teritoriulii co- 
mitateloră Nyitra, Trencină, Arva, Lipto 
și Turotz răsunase pănă acum ecoulă 
ouvântăriloră preoțiloră, învățătorilor!! și 
advocațiloră, cari stau înserviciulă pans
lavismului și în cari cuvântări ocărau și 
înjurau pe Maghiari și prin t6te mijld- 
cele ațîțau în oontra ideei de stată ma
ghiară. Ei propovăduiră doctrina urei 
celei mai sălbatice în contra Maghia
rilor ă“.

Va să eji°â foii® ungurescl consideră 
cuvintele de mai susă ale Majestății 
Sale ca o pedâpsă dată Slovaciloră, cari 
nu vreu să se alipescă la „ideia de stată 
maghiară1*.  Ba fiindcă Românii suntă 
încă și mai mari dușmani ai maghiari- 
sării, foile ungurescl consideră vorbele 
de mai susă și ca o dojană dată înainte 
la adresa Româniloră. Astfeliu „Buda- 
desti Hirlap**,  în articolulă său de fondă 
dela 10 Septemvre n. 4i°® într® altele:

cea mai mare... Oohii, lui impaingenițl, 
fața lui palidă, arată, oă e aprdpe de fi- 
nitulă vieții.

In jurulă lui, picturi și recvisite îm
prăștiate, — nisoe opuri mari, der ne
săvârșite, tradândă mărimea creatore a 
acelui spirită gigantă, care le-a dată 
nascere.

In jurulă patului îngenunchiă mica 
familiă: soția credinciosă, care era odi- 
niără vieța și raiulu muribundului; pruncii 
drăgălași, martorii triști atâtă ai mări- 
mei tatălui, câtă și miseriei amare.

— „Nu plângeți! nu plângeți iubiții 
mei — 4is® bolnavulă cu voce tremură- 
tbre, — e dreptă, că mie ’ml suntă nu
mărate clipitele, der mortea mea va fi 
vieța vdstră.**

— „Ou prețulă acesta nu ne trebue 
vieța — 4ise soția sa plângândă — oh 
poporă nemulțămitoră, națiune nerecu- 
noscătore, care lași pe bărbații tăi cei 
mari să pieră în miseriă.**

— „Nu 4i°® — taci'-* — o între
rupse bolnavulă — „nu acusa patria, — 
se va tredi și ea odată, — și va vede, 
ce i am fostă eu, — dă-i pace, — dă 
pace țării mele.**

— „Da — 4ise femeia ou amară — 
să va tr©4i> când pe tine nu te va mai

„Cuvintele regescl rostite în Gal- 
goță, voră răsuna ca ună tunetă mâniosă 
la Bistrița-Năsăudă, unde metropolitulă 
română va aduce omagii tronului ungu- 
rescă. Căol întocmai după cum pansla- 
vismulă nu e la locă potrivită pe scau- 
nulă episcopescă, totă asemenea nici pe 
scaunulă arohiepiscopesoă nu are locă 
dacoromânismulă**.

Totă asemenea se esprimă și „Egye- 
tertes**,  care înoă în numărulă său dela 
9 Septemvre profețesce, că și Românii 
din Ardeală, cu ocasia presenței Majes
tății Sale la Bistriță, se potă aștepta 
din partea Majestății Sale la însemnate 
declarațiuni de natură politică11.

Sub asemenea auspicii se’nțelege de 
sine, că pressa unguresoă să bucură fărte 
multă de presența Majestății Sale prin
tre naționalități, der pe lângă totă bu
curia asta, s’ar înșela grozavă, decă ar 
crede, că după asta numai decâtă națio- 
nolitățile voră înceta de-a mai fi națio
nalități și tote se voră grăbi a îmbrăca 
cămașa de forță a maghiarisării. Esis- 
tența națională stă mai pe susă de tote 
și acesta trebue s’o soie odată „patrioții“ 
unguri și să nu se mai sdrubăcescă în- 
zadară.

— piarulă din Miinchen „Neuste 
Nachrichten**  află din isvoră sigură ur- 
mătorele: Impăratulu Germaniei a lă
udată cătră o personă înaltă manevrele 
armatei austro-ungare. Cu deosebire lau
dă dânsulă hărnicia reserviștiloră. Im- 
păratulă dice, că e fericită, că aliatulă 
său are o armată gata de răsboiă.

SOIRILE QILEI.
— 31 Augustă. (12 Sept.)

Statutulii fondului de pensiune ală 
Archidiecesei române gr. or. din Transil
vania, votată în ședința sinodului archi- 
diecesană dela 6 (18) Maiu o., s’a pu
blicată în Nr. 89 ală „Telegrafului Ro
mână**.  Fondulă acesta este menită 
pentru pensionarea preoțiloră din ar- 
chidiecesă, a funcționariloră consistoriali, 
a profesoriloră seminariall și a celoră 
dela școlele medii și comerciale, pre
cum și pentru pensionarea văduveloră 
și ajutorarea orfaniloră. Fiă-care preotă 
seu profesoră are să plătescă la acestă 
fondă odată pentru totdeuna o taxă fun
damentală de 20% dela suma pensiunei, 
la care aspiră, și pe lângă acesta func
ționarii salarisațl voră ave să plătescă o 
taxă anuală de 3%. er ceialalțl o taxă 
anuală de 2% dela suma maximală de 
pensiune, la care aspiră îndreptățitul'ă- 
Cine a plătită continuu 40 de ani, său 
oa profesoră 30 de ani, e scutită de a 
plăti mai departe. La fondă contribue 
fiă-care parochiă de cl. I 10 fl. de cl. II 
6 fl., de cl. III 4 fi. Suma maximală a 
pensiunei s’a statorită de-ocamdată ast- 
felă: pentru funcționarii consistoriali și 
pentru profesorii cu salare fixe, în suma 
sularului, ce’lă avea în momentulă când 
devine pensionată ; pentru protopresbi- 
terl 600 fi.; pentru parochii de cl. I 400 
fl., de cl. II 300 de cl. III 200 fi. Drep- 
tulă de pensiune se dă după 10 ani de 
serviciu.

* * *
Pensionare. Foile ungurescl comunioă 

soirea, că în urma schimbărei fișpanului 
dela Făgărașă, singurulă vice-șpană ro
mână, ce se mai află în funoționare d-lă 
Dănilă Grămoiu, a cerută să fîă pen
sionată. Pensionarea ’i-s’a și hotărîtă din 
partea comisiunei însărcinate cu acestă 
lucru și acum rămâne numai să fiă apro
bată din partea adunărei comitatense. 
Ca urmașă ală d-lui Grămoiu, foile un
gurescl amintescă pe Kapocsânyi Mor.— 

•f-* *

Școlă românescă in Panclova. „Egye- 
tertes“ scrie, că Românii din Panclova 
au înăintată ună memoranda la magis- 
tratulă orășenescă în care ceră a se înfi
ința și o școlă elementară orășenesoă cu 
limbă de propunere românâscă. Motivulă 
ce i-au îndemnată pe Români să ceră 
școla românescă este: „a-șl mântui națio
nalitatea și a-și-o apăra în contra sâr- 
bizării". — Nu avemă nici ună motivă 
a nu da crecjămentă acestei scirl îmbu- 
curătdre pentru noi, și întristătdre pen
tru „Sooietatea de maghiarisare“ din 
Panclova, căci scimă, că în acestă orașă 
suntă fărte mulțl Români, cari nu au 

nici șcdlă, nici biserioă românescă, ci 
mergă la școla și biserica sârbâsoă Ast- 
felă e evidentă, că Românii panclovenl 
suntă espușl primejdiei d’a se contopi 
în elementulă sârbescă preponderantă și 
deci ne bucurămă de laudabila mișcare 
pornită în interesulă propriu ală conser
vării naționale. Li dorimă succesă!

** *
f Jules Grevy, fostulă președinte ală 

republicei francese a răposată în 4^®^® 
acestea la Mont-sous-Vandrey, în etate 
de 78 de ani. Elă s’a născută în 1813 
și încă de tînără a ajunsă membru în 
camera advocațiloră. Luă parte la reso- 
luțiunea din 1848 și în timpulă impe
riului ală doilea fu ună adversară decla
rată ală împărarului. După dimisionarea 
mareșalului Mac-Mahon ia 1879 fu alesă 
Iules Grâvy de președinte ală republicei 
francese, oare demnitate o pâstrâ pănă în 
anulă 1817, când fu silită să se retragă 
în urmă scandalului provocată de afa
cerea Vilson.

** *
Concerts oprită. Membrii reuniunei 

rutene de cântări, cari acum întreprindă 
o oălătoriă prin Graliția și Ungaria, voiră 
să dea ună concertă în Cașovia. Auto
ritățile orașului însă, pentru ca să nu se 
dea prin aceste ansă la manifestațiunl 
naționale a oprită ținerea ooncertului.

** *
Ună ucenică se primesce în Tipo

grafia A. Mureșianu din Brașovă, să fi 
absolvată patru clase gimnasiale ori reale 
seu celă puțină a treiă clasă, cu sucoesă 
bună.

** *
Musica orășenesoă va da, mâne Du

minecă în 13 Septemvrie n. c. ună con
certă în grădina hotelului „Pomulă verde**.  
Inoeputulă la 7 6re sera. — Luni în 14 
Septevrie n. o. musica orășenescă va 
cânta pe promenada de josă. Inoeputulă 
la 6 6re p. m.

* * *
Deschiderea căii ferate între Brașovă 

și K.-Oșorheiu se crede, că se va face 
pe la sfîrșitulă acestei luni. Trenulă va 
pleca din Brașovă spre K.-Oșorheiu la 
8 ore 30 minute a. m. și la 3 ore 10 
minute p. m. Dela K.-Oșorheiu spre Bra
șovă va pleca la 4 bre diminăța și la 2 
ore 45 minute p. m.

Manifestațiunl Croate.
Din Fiume au plecată în săptămâna 

trecută 364 CroațI la esposițiunea din 
Agramă.

Frații loră croațl din Agramă i-au 
primită pe FiumenI cu o însuflețire ne
spusă de mare. Ou ocasiunea întimpi- 
nărei, ce li-se făcu la gară, s’au rostită 

cuvântări pline de oelă mai înflăcărată 
entusiasmă națională. Deputatulă Bar- 
oicl 4ise în numele Croațiloră Fiu
menI, că ei au mersă la Agramă pen
tru ca se dea dovedi lumei,. că „din Fiu
me n’a perită patriotismulă croată, și 
legătura de naționalitate, care legă în 
modă nedespărțită orașulă Fiume de 
scumpa patriă croată, nu s’a slăbită.1*

Deputatulă austriacă SpincicI, vor- 
bindă în numele Croațiloră istrienl, 4ise 
într’altele: „Multă vreme s’au străduită 
dușmanii nostrii sâ ascundă sfântulă a- 
devără, că în Istria se află Croațl, dâr ei 
numai au deșteptată în noi consciința nați
onală croată și am venită, ca se vă do- 
vedimă vouă, că noi vă iubimă pe voi 
și iubimă principiile aoelea mari, cari pe 
toți de-o potrivă ne însuflețescă. Tră- 
âscă Croația unită, liberă și mare!1*

Te lângă Croații din Fiume, au mai 
sosit la Praga 1200 de Sloveni, (Slovaci), 
cari de-asemenea au fost întimpinațl cu cea 
mai mare însuflețire. Primarulă orășe
nescă Amrus îl asigura, că „același sân
ge curge în Croațl, ca și în frații loră 
Sloveni și aceeași dorință îl însuflete3oe 
pe toți: dorința libertății frațiloră Cro
ațl și Sloveni!“

Cu trenă separată au sosită la A- 
gramă numărose reuniuni, corporațiunl 
și privați din Carniolia, Stiria și Triestă. 
Cu totulă au sosită 4il®i® acestea la es- 
posiția din Agramă vre-o 25.000 de 
visitatorl.

Intre bspeții din Stiria se află mulțl 
deputațl austriacl, cari împreună cu de
putății triestenl și dalmatinl se întruniră 
într’o conferență politică, în care discu
tară asupra sorții politice a Croațiloră 
din tote ținuturile.

Deputatulă austriacă SpincicI pro
puse, ca toții la olaltă se oerceteze pe 
înflăoăratulă naționalistă StarcevicI și 
să-i mulțumesoă acestuia pentru lupta 
lui politică de până acumă. Propunerea 
acesta se primi cu mare entusiasmă și 
astfelă mulțimea plecă la StaroevicI, a 
căruia grădină în câteva minute fu plină 
de lume. In numele Croațiloră istrienl 
vorbi deputatulă austriacă SpincicI, care 
4ise, că nu esistă în lume nici o graniță, 
care sâ potă despărți de-olaltă națiunea 
croată. Nu peste multă, 4ise elă, se voră 
dărîma păreții despărțitori și atunci apoi 
va înflori Croația unitară, er StaroevicI 
accentua în răspunsulă sâu, că ideia cro
ată de sigură va învinge, decă națiunea 
croată va ține neclintită la ea.

Dela StarcevicI, deputății însoțiți 
de-o uriașe mulțime de poporă se du
seră la statua marelui poetă Kacicl, 
unde redactorulă IacicI ținu următorea 
vorbire :

„Aici, înaintea nemuritorului poetă

pute tre4i. Oh, der asta e sbrtea tutu
rora artiștiloră, îi admiră, îi glorifică, îi 
onoreză, îi adoră, — der îi lasă să moră 
de fome.**

— „Oh, da, — răspunse bolnavulă 
c’ună suspină greu — acesta am făcut’o 
eu, când am urmată pornirei sufletului 
meu însetată de gloriă. — Der am sciută 
și aceea, că deși întrega Italiă va uita 
pe viulă Correggio — pe copiii celui 
mortă însă nu îi va uita.**

Plângândă amară și torturați de cu- 
getulă, că au să devină orfani, fiii se 
aruncară la sinulă părintelui muribundă. 
Dintre toți cea maî mare era o fată fru- 
mbsă, — acesta suferea mai multă, — 
căci ea simția mai tare catastrofa ce avea 
să urmeze.

— „Tată, tată dragă — strigă ea cu 
durere, — o ! trezesce-te, tu vei mai trăi, 
— Dumne4eu nu pote să voiescă mor
tea ta.“

— „Sărmana mea copilă — 4*-®  ar_ 
fistulă c’ună surisă amară, — tu nuscii 
încă ce e mortea. — O binefacere, ună 
dară pentru a oela, căruia vieța îi este 
grea și plină de suferințe.**

— „O, der nu se pote, — să ne lași 
pe noi orfani, singuri în lume, — cine 
ne va scăpa pe noi de miseriă și des
perare/*

— „Acolo va fi națiunea mea — 4is® 
artistulă, — deși ea a privită cu răoelă 
mbrtea părintelui, suferințele fiiiloră o 
voră mișca.**

— „Der cine ne va iubi atâtă de 
tare, cu atâta abnegațiune ? Oh cine ?**

— „Dumne4eu, fiiloră !**  —răspunse ar
tistulă într’ună tonă sărbătorescă.

— Dumne4eu! — strigă tânăra fată 
și copleșită de durere că4u în genunchi.
— Oh Dumne4eule, — esclamă ea înăl- 
țându-șl mânile spre ceriu, — care ești 
și domnescl — privesce la miseriă fiiloră 
tăi. Nu lua dela noi pe iubitulă nostru 
părinte, care ne-a fostă totulă pănă acum. 
Nu lăsa orfani pe fii tăi, văduvă pe maica 
nbstră, — mai bine ne dă și mai departe 
miseriă, ba dispreță, suferințe neîncetate,
— noi vomă suferi în tăcere, fără a mur
mura, — numai nu lua pe părintele 
nostru. “

Artistulă privi lungă la fiioa sa, care 
îngenunchiă în mijloculă chiliiei ca ună 
serafă rugătoră. Pe fața-i îngerâscă stră
lucea o lumină cerescă. — Era atâtă de 
frumbsă, atâtă de pătrnn4ătore în aoestă 
scenă, încâtă muribundulă artistă cu ul
timele sforțări să ridică în pată și tre- 
murândă striga:

— Pânză! — Penelă ! — Văpsele !

Ohipulă admirabilă re’nviâ în inima 
artistului schinteia ce era să se stângă, 
— rugăciunea fiicei sale, figura ei ân- 
gerescă readuse sufletulă artistului în 
lumea lui plină de farmecele de demultă 
și începu să zugrăvescă.

Oa și oum s’ar fi pogorîtă puterea 
grației divine peste mâna lui, figura se- 
rafului rugătoră cu încetulă înoepu să 
apară pe pânză, der atâtă de admirabilă, 
ca și cum artistulă și-ar fi suflată în ea 
sufletulă său ce doria a se elibera din 
cătușele pământescl, și artistulă muri
bundă, gigantulă admirată de întrâga 
lume, care de atâtea ori șl-a eternisată 
numele, în agonia morții, oreâ oelă mai 
frumosă, celă mai admirabilă chipă.

Mama și fiii tremurândă priveau la 
mâna tremurândă a bătrânului părinte, 
vă4ură că opulă se finesce der mâna 
devine din ce în ce mai obosită, fața 
mai palidă, — ochii se închidă, mdrtea 
se apropia.

— Lasă-lă întru atâta — striga soția 
torturată de o tristă presimțire.

— „încă—o—tră—sătură**, —gemu ar
tistulă ; — trăsătura se făcu, penelulă îi 
că4u din mână și cu elă că4u și elă pe 
spate și acolo între chipurile sale ne- 
muritdre îșl dete sufletulă. 
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croată, jurămă, că. pe basa autonomiei 
croate vomă lupta neobosită pentru 
sfintele scopuri ale națiunei nostre. Pe 
lângă acesta însă să nu uitămă, că noi 
facemă parte din marea rassă slavă, la 
care trebue se ținemă cu stăruință, decă 
vremă să ne ajungemă marile năstre 
scopuri. Trăescă Croația! Trăesoă so
lidaritatea slavă!“

Din partea orașului s’a dată cu o- 
oasiunea acesta ună mare banohetă în 
ondrea dspețiloră din Istria, Dalmația, 
Fiume și Triestă. După vorbirea de bine- 
ventare a primarului Amrus, vorbi Bar- 
ciol din Fiume (ficândQ între altele: 
„Noi avemă dreptulă de-a fi indepen
denți, deorece la spatele nostre se află 
oelă mai puternică stată din lumeu. 
S’au mai rostită apoi și alte multe to- 
aste pentru mărirea Croației și pentru 
neatârnarea ei.

Memoriulu studenților!! Români și 
studenții Italian!

Memoriulîi studențiloru univer
sitari români a căștigatfi pretu- 
tindenea simpatiile studențiloru 
universitari din Europa pentru 
causa română. Cu deosebire stu
denții universitari din Italia răs
pundă în terminii cei mai călduroși 
de primirea memoriului românu. 
Studenții români astfelu au mai 
primită de curendu doue scrisori 
dela colegii loru Italian!, una din 
Padua și una din Sassari. Etă-le 
amendouă:

Padua, 25 Augustă 1891. 
Frați gentili și iubitfi,

Am primită afectudsa vdstră scrisdre 
și vă mulțămescă atâtă în numele meu, 
câtă și într’acela ală tuturoră cameracfi- 
loră mei, pentru ouvintele gentile, pe 
cari le-ați avută pentru noi și pentru 
afecțiunea pe care ne-o arătațl că aveți 
pentru noi și pe care noi simțimă ne
voia să o împărtășimă.

Am cetită cu viu interesă memo- 
riulă vostru și vă felicită pentru modulă 
cum e redactată și pentru causa nobilă 
și sacră pe care o apărați printr’ânsulă.

Vă doresoă din totă inima mea, ca 
protestările vostre să fiă ascultate și să 
puteți ajunge cu modulă acesta scopulă 
la care tindețl și pentru care lucrați cu 
atâta stăruință și cu o așa de vrednică 
de laudă abnegațiune.

Regretă însă din inimă, că împre
jurările actuale nu permită studențiloră 
noștri să se unescă îndată cu voi, din 
causă că fundă acum epoca vaoanțeloră, 
toți studenții suntă absenți din orașă, 
chiar și cea mai mare parte a membri- 
loră comitetului asociațiunei.

Vă promită însă, că îndată ce se 

voră redeschide cursurile, mă voiu grăbi 
să convocă adunarea, să-i comunică scri- 
sărea vdstră pentru ca să ia hotărîrile 
necesară, asigurându-vă că vomă spri
jini cu tdtă căldura inimei ndstre, sacra 
vdstră causă.

Cu acdstă ocasiune, vă rogă chiar 
să-ml trimiteți o scrisdre și să-mi spuneți 
decă vă este de ajunsă sprijinulă nostru 
morală, său ddoă va fi de folosă și ună 
sprijină materială.,.

Și vă trimită, o frați, în numele tu
turoră cameradiloră mei, salutări și îm
brățișări căldurose și din tdtă inima.

Pentru presidență.
Giovanni Indri.

Sassari, Aug. 1891.
Prea iubiți camarazi și frați.

Strigătulă vostru de durere nu putu 
lăsa nesimțitdre inimile ndstre. Noi în- 
țelegemă destulă justeța resentimenteloră 
și agitațiunei vostre în numele umani- 
tăței, pentru ca să apreciămă adevărata 
loră semnificațiune.

Din acestă colță de țeră perdută 
în Mediterană, noi vă vomă oferi mereu 
gândirea nostră și vă vomă urma cu 
dânsa în luptele vdstre.

Cu simpatiă și cu amoră vomă fi 
totdeuna gata a face pentru voi totă 
ceea ce vomă pute cu acea încredere 
mare, pe care o merită causa vdstră și 
cu scrieri în jurnale vomă chema la apa- 
rarea vdstră, cu virtutea dmeniloră li
beri, pe toți cari gândescă și luoreză 
italienesce.

Nu sunteți voi singurii frați, cărora 
străinulă caută să le răpeseă aducerea 
aminte a unei patrii comune...: ei bine, 
fiind-că lupta e necesară, să luptămă cu 
inimă, să luptămă... și vomă învinge, 
fiind-oă naționalitățile nu se distrugă 
nici prin voința Regelui, nici a împă
ratului.

Scumpi frați, în numele tuturoră 
oamaradiloră mei și în numele tuturoră 
dmeniloră cari au inimă și sciință, vă 
îmbrățișeză pe toți.

Devotatulu. vostru 
Orlando Pes.

Darea penrtu învețămentulu poporală.
Scimă, că în puterea artioolului de 

lege XXXVIII din 1868, multe comune 
de ale ndstre suntă osândite a plăti câte 
ună edausă de dare de 5°/0 pentru sus
ținerea unoră șcdle ungurescl de stată.

Intre aceste comune se afla pănă în 
anulă trecută și Tirimia mare de lângă 
Târgu-Murășului ai căreia locuitori ro
mâni, pe lângă aceea, că-șl susțineau 
școla loră confesională românâscă, mai 
erau puși și la o dare de 5°/0 pentru 
șcdla ungurescă de stată sub cuvântă, 
vecfi Ddmne, că șcdla loră confeșională 
n’ar fi corăspuncjătdre legiloră.

După lege însă acei locuitori din- 
tr’o comună, cari susțină o scolă a loră 
confesională, nu potă fi puși la o dare 
desolinită pentru șcdla de stată, de aoeea 
bravii locuitori rcmânl din Tirimia mare 
se siliră și-și întoomiră șcdla loră așa, ca 
să nu se mai potă cfice că n’ar fi corăs- 
puncjâtdre legiloră. Numai decâtă apoi 
ureotulă și protopopulă făcură arătare 
la minister^, și pretinseră, ca în înțele- 
sulă legei, poporală română din Tiri
mia mare să fiă scutită de cele; 5°/0 pen
tru șcdla ungurescă.

Rugarea lord însă a fostă tdoă la u- 
rechia surdului

înaintară a doua rugare, înaintară 
a treia rugare și așa continuară de-aren- 
dulă trei ani de pănă când în urmă 
ne avândă în cătrău a fostă silită și mi
nistru de șcdle să-și ridice „labau și să 
nu mai sugrume gâtulă biețiloră români 
cu oele 5% d® dare pentru șcdla ungu- 
rdscă.

I-a cam costată pe Români multă 
răbdare și ostendlă umblarea acdsta, der 
acum cele 5°/0 de dare nu le mai papă 
șcdla ungurescă de maghiarisare, oi ră
mână în folosulă șoolei românesol a că
reia susținere de atunci încdce este mai 
asigurată și mai ușoră pdte ține rostă 
ou șcdla maghiară de stată.

Ce bine ar fi decă aoestă casă li-ar 
servi spre învățătură și altoră comune 
românesol de-asemenea sorte.

SOIRI TELEGRAFICE.
Bucurescî, 12 Septemvrie. Gu

vernului românii a fostu însciințatQ, 
că M. S. Impăratulii Franciscti Io 
sifu va sosi Duminecă în 1 (13) 
Septemvrie la Bistrița. Generalulti 
Lahovary a plecată astăcji în Tran
silvania pentru ca se salute pe 
monarchulu nostru.

Veneția, 12 Septemvre. Două 
consultațiunî s’au iăcutu cu doc
torii Finkelburg și Ferel, conclu- 
siunile nu prea suntu favorabile, 
der pentru unu momentu nu este 
unu motivu de temere cu tdte că 
starea reginei s’a cam agravată. 
Doctorii cjicu, că băla reginei va 
fi lungă.

M. S. Regina va petrece ierna 
la Sorrento, unde s’a și luată mă
suri, pentru a i-se pregăti acolo 
apartamentele necesare.

Adunarea generală
a Reuniunei învețătoriloru români gr. cat. 

din ținutulu Lugoșului.
Adunarea generală a Reuniunel, s’a 

ținut la 25 Augustă n. c. îu Lugoșă. 

Presențî au fostă 4 preoți, 29 învățător 
și 2 teologi absoluțl.

După invocarea Spiritului sfântă și 
terminarea s. liturgii, carea s’a celebrată 
în biserica catedrală gr. cat., membrii 
s’au adunată în sala de învățămentă a 
scdlei gr. cat., unde ocupându-șl locu
rile, ședința s’a deschis prin II. Sa D-lă 
Andreiu Liviu, canonică-lectoră ală bi- 
sericei catedrale și inspectoră scolastică 
diecesauă, ca președinte.

II. Sa d-lă președinte saluta adu
narea printr’o vorbire bine alâsă și sim- 
țitdre, arătă folosul educațiunei și in- 
strucțiunei prunciloră și prin sentințe 
pedagogice și clasice îndemnă pe învă
țători, ca cu consciențiositate să-și îm- 
plinescă ofioiul loră, căci dela dânșii a- 
târnă în prima liniă viitorulă poporului.

După aoeea notarulă primară Petru 
Popescu raporteză despre activitatea din 
anulă trecută a reuuiunei, cetindă nu
mele membriloră celoră ce au luată parte 
anulă trecută la adunare și ală celoră 
ce au absentată, apoi continuă oetirea 
protocolului anului trecută autenticată 
de comisiunea verifioătdre și aprobate 
de Prea Ven. Consistoră episcopescă.

Urmâză raportulă On. D-nă Iuliu 
Rațiu, ca cassară ală reuniunei. După 
ce însă d sa a absentată dela adunare 
din causă motivată, raportulă l’a cetită 
notarulă primară Petra Popescu, prin 
care s’a arătată: că în daoursulă celoră 
trei ani trecuțl, dela înființarea reuniu
nei și pănă în presinte, s’au făout 5 mem
bri fundatori și anume : II. Sa D-lă Epis- 
copă diecesană Dr. Victoră Mihâlyi de 
Apșa cu 100 fl.; II. Sa D-lă canonică- 
lectoră Andreiu Liviu cu 10 fl.; M. O. 
D-nă protopopă repausată ală Lugo
șului Simeonă Tamașă cu 10 fl.; M. O. 
D-nă protopopă din Vermeșă Ioană 
Vulcană cu 10 fl. și On. D-nă preotă- 
învățătoră din Nevrincea, Petru Pintea 
totă cu 10 fl.; eră dela învățătorii în- 
trațl în faptă ca membri ordinari ai reu
niunei, — în numără de 38 — s’a în- 
cassată taxa anuală a 1 fl. pănă acuma 
în sumă de 89 fl. Prin urmare dela 
membrii fundatori 140 fl. și dela mem
bri ordinari 89 fl. Suma totală e de 
229 fl., din cari spesându-se pe sigilulă 
reuniunei 8 fl. și pe câteva cărți soolas- 
tice 1 fl. 73 cr., laolaltă 9 fl. 73 cr. a 
rămasă suma de 219 fl. 27 cr.

Acestă sumă, fiind elocată spre 
fructificare, — totă pe rândă după cum 
s’au încassată — în cassa parsimonială 
„Carașiana“ din Lugoșiu, după cum arată 
libelulă de depuneri, cu interese capita- 
lisate cu totă s’a urcată la suma de 
236 fl. 83 cr., la cari mai adaugendu-se 
5 fl. 27 cr. ca bani gata în cassa reu
niunei, resultă suma totală de 242 fl. 
10 cr. v. a.

Bărbatulă acesta, Antonio Allegri 
Correggio, a fostă pe timpulă acela oelă 
mai renumită artistă ală Italiei.

Der înzădară, și la alte națiuni încă 
■esistă acea datină frumdsă, că artistulă 
oâtă trăesce, trăesce în miseriă; și decă 
sufletulă lui s’a mutată la cele eterne, 
atunci națiunea deșteptată, cu bani oer- 
șitorescl umple gura fiiloră, ca să nu ros- 
tâsoă blastămulă părintescă.

Acestă opă ală lui Corregio pe care 
îlă zugrăvi pe patulă de morte, l’a oum- 
părată Franoisoă II, regele Franciei. Elă 
a fostă și patronulă familiei orfane.

[M. X&ver.] Iuliu Moldovanfi.

Vorba potrivită*).

*) Din „Legende române11 culese și adunate 
de V. A. Urechiă, eșite de curendu în Bucu- 
rescl, editura Librăriei Socecu et. comp.

— Mă Idne, dise, deșteptându-se din 
somnă, cum zări, prin oohiulă de geamă 
prinsă în bărdăhanulă ferestrei, furișân- 
du-se în bordeiu, lumina albă a (jioriloră, 
— mă Idne, dise lelea Grapină, nevasta 
pârgarului Sucilă, din sătulă lui Caral- 
mană, sodlă că-i (jiua mare, înhamă Șarga 
la căruță și du saoulă ăsta cu păpușoiu 

la mdră de-lă maoină. Dâr să nu-i dai 
morarului decâtă ună pumnă de fiă-care 
dimerliă, aucfitu-m’ai ?

Era, boieri dumnlavostră, Ionă, fe- 
oiorulă lelei Grapinei, vără primară cu 
Ionă Istețulă, vistavoiulă căpitanului 
Gldnță. Adecă de rubedenia, vorbă să 
fiă, că nu era legătură din sânge, ci pe 
temeliă de prostiă.

Și fiincă lelea Grapina soia ce odoră 
de fecioră avea, se ținea totă pe lângă 
elă, dor o înhăma Șarga cum se cade și 
n’o mai pune, ca mai alaltăerl, în looulă 
dârlogiloră, căpăstrulă.

— Ve^I, mă Idne, mai cfise l®l®a 
Grapina, când Șarga fu înhămată, vedl 
de nu te apuoa să dai mai multă mora
rului decâtă ună pumnă de fiă-ce dimerliă. 
Pi mă, pănă ce-i ajunge la mdră: ună 
pumnă de fiă-ce dimerliă, că ești uitucă 
și ți-o lua morarulă uiumă mai mare.

— Lasă, mămucă, nu uită eu... Oiu 
totă prociti pe drumă ca Tatălu nostru, 
sfatulă dumitale: câte unu pumnu de fă-ce 
dimerliă.

— Lasă, mămucă, nu uită eu.
Și hi! șargo!... Bioiușca plesneșce, 

roțile neunse scârțiă și șarga care-șl 
simți limba apăsată de frînghia ce Ionă 
îi pusese în botă dreptă zăbală, porni 
duiosă la trepezioră.

Er Ionă, șecjândă pe saoulă cu pă- 
pușoiulă desfecată la ședătdrea de Sân 
Medru, cji°ea cu atâtă mai ou glasă sfa- 
tulă măsei, cu oâtă jalnioulă scârțăită 
ală căruței îi acoperea graiulă.

— Câte ună pumnă de fiă-ce di
merliă.

Câte ună pumnă de fiă-ce dimerliă!
De abia trecuse Ionă de jităria sa

tului și intrase între lanuri, când âoă 
dete de nisoe țărani, oărl sămănau grâu 
de tdmnă.

— Bună dimineța mă Idne, îi strigă 
unulă din săteni.

— Câte ună pumnă de fiă-care di
merliă, (jioea mereu Ionă.

— Așa, mangositule ? striga țăra- 
ranulă repecfindu-se și apucândă de dâr- 
logl șarga, oare se opri pe looă atâtă 
dorea, să mai poposescă. Așa !... Tu ne 
urezi să culegemă ună pumnă numai de 
fiă-oare dimerliă? Autfi, mă Ionașcule, 
mă Ursule, en ascultați voi, auriți oe 
ne pomazuesoe mangositulă ăsta?,..

Ionașou, Ursula lăsară de aruncată 
grâulă în brazda nâgră, cea ou puține 
(file în urmă netedă peptănată de bo- 
ronă și de grapa de fieră, și năvăliră 
asupra lui Ionă și mi-lă bată ca pe ună 
nucă în (fi de tdmnă.

— Aoleu, dmenl buni... De r e mă 
bateți?... Mama m’a ’nvățată să cfioă așa.

— Să nu mai (fiol așa prostule. Să 
urezi dimpotrivă dmeniloră: „Acfiunulă, 
la tdmnă o miia!“ Hi Șargo! Ridică din 
codă șarga să ide putere, scutură din bot 
și pleoâ.

— Acfi unulă la tdmnă o miiă! di- 
cea mereu Ionă în gura mare.

Cum așa nelegiuitule, striga oprindă 
epa de dârlogl, ună gligană de pălă- 
mară, care purta pe umeri ună felinară 
mare de biserică, înaintea unui mortă oe 
sătenii duceau la cimitiră.

Căruța lui Ionă se întâlnise ou mor- 
tulă; Ionă dase în lături der totă nu în- 
oetase de a strigă: Atfi unulă, la tdmnă 
o miiă.

— Cum grăesol, tu, mă, întorsule de 
la țîța mătii? Unde a murită acjl din 
sată unulă, la tdmnă să mdră o mii« ? 
Și jap! Și jap! cu felinarulă sfântă peste 
spatele lui Ionă.

— Aoleu! jupâne dasoăle, n’oi mai 
(fice așa...

— Să nu mai cfici!... Ori di: Dum- 
nedeu s’o ierte; să-i fiă țărîna ușdră!... 
și-ți fă cruce.

— Hi Șargo! Hi..! Plist, plist!... 
Șarga porni. Ionă îșl netezi spetele
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Afară de cei 38 învățători, cari au 
intrată în faptă ca membri aireuniunei, 
mal suntă încă 8 învățători și 13 preoțl- 
învățătorl, cari pănă aouma n’au plătită 
nici taxele, nici nu s’au presentată la 
adunări, deși suntă deobligațl în sensulă 
statuteloră a fi membri ai reuniunei. 
Este de dorită, ca și acești învățători 
să se facă în faptă membri ai reuniunei; 
er cei ce suntă în faptă membri, să-și 
solvescă taxele, căci mal suntă mulțl în 
restanță cu taxele.

Absentândă dela adunare și biblio- 
tecarulă Vasiliu Jivanca, totă din causă 
motivată, despre biblioteca reuniunei ra- 
porteză totă notarulă primară Petru 
Popescu.

După acestea II. Sa D lă președinte 
aduce la cunosoința adunărei, că espi- 
rândă trei ani dela înființarea reuniunei 
funcționarii în înțelesulă statuteloră, îșl 
depună mandatulă, — și propune: ca 
adunarea să-și alegă pentru alțl trei ani 
viitori funcționari noi.

Adunarea, luândă spre sciință pro
punerea, mulțămesce funcționariloră pen
tru servițiile prestate în decursulă co
loră 3 ani trecuțl și prin unii membri 
se face propunerea: ca constituirea și 
respective alegerea funcționariloră noi, 
— din causa perderei timpului — să 
nu se facă prin votare seoretă, ci prin 
aclamațiune. Propunerea se primesce și 
la rugarea espresă a adunărei, II. Sa 
D-lă canonică-lectoră Andreiu Liviu pri
mesce de nou oficiulă de președinte; 
de-asemenea facă și mai toți ceialalțl 
fundatori vechi, cu escepțiunea numai 
că on. d-nă Iuliu Rațiu, abdicendă în 
scrisă, oficiulă de cassariu l’a primită Pe
tru Popescu, fostulă primară, 6r ca no
tară primară s’a alesă Paulă Mun- 
teanu.

După constituirea de nou a reu
niunei, II. Sa d-lă președinte face 
mai multe propuneri, cari se primesoă 
și să iau la protocolă. In fine a- 
rată, că s’au primită și censurată de 
comitetulă centrală trei elaborate și 
anume: unulă spre cetire din pedagogia 
fundamentală, de Petru Popescu, 
care să aclude lângă raportă spre pu
blicare, — și două prelegeri practice 
din aritmatică, deSofroniu Grăită 
și luliu Birou. Adunarea primesce 
elaboratele cu mulțămire. Elaboratulă 
lui Petru Popesou s’a cetită înainte de 
amedl, precum și prelegerea lui Sofro- 
niu G-aita, er a lui Birou s’a lăsată să 
se țină la 4 <5re p. m.

Ridicându-se ședința la 12 și jumă
tate ore, se propune din partea presi- 
diului continuarea la 4 ore p. m.

Toți membrii în frunte cu II. Sa 
D-lă președinte, au mersă de-adreptulă 

la reședința episcopăscă, unde au fostă 
invitați la prândă. înainte de tote pre- 
sentându-se membrii în corpore înaintea 
II. Sale d lui Episcopă, în sala de pri
mire, au fostă presentațl prin II. Sa D-lă 
președinte Andreiu Liviu.

II. Sa D-lă Episcopă s’a bucurată 
de presența membriloră în numără mai 
mare, decâtă în anii trecuțl și printr’o 
vorbire plăcută în termini vii arată mi
siunea învățătoriloră, ca educatori și in
structori ai prunciloră, și totodată și ca 
cantori ai s. biserice, cari prin cântările 
loră îndulceseă inimile credincioșiloră. 
Acostă vorbire a fostă forte atrăgătore 
și fu întreruptă mai de multe-orl din 
partea învățătoriloră prin urări de „să 
trăiescă !“

II. Sa D-lă Episcopă n’a lăsată mai 
nici pe ună îuvățătoră, cu care să nu 
vorbescă parințesce, parte sub decursulă 
prâudului, parte după prâncj.ă în grădină. 
Toasturi s’au ridioată pentru însemnăta
tea dilei și pentru scopulă adunărei, pep- 
tru sănătatea și vieța lungă a II. Sale 
D lui președinte Andreiu Liviu și pen
tru prosperarea reuniunei.

După prândă erășl s’au întrunită 
membrii în ședința, unde după închee- 
rea protocolului ședinței, a ținută Iuliu 
Birou prelegerea sa de modelă din arit
metică. Er la 6 ore închidendu-se șe
dința, II. Sa D-lă președinte de nou în
demnă pe învățători la împlinirea dato- 
rințeloră loră, și doresce, ca pe anulă 
viitoră să ne întrunimă totă în Lugoșă 
în numără oâtă se pdte mai mare. Apoi 
prin strîngeri de mână luându-șl „rămasă 
bună**  și despărțindu-se învățătorii unii 
de alții, oa frați iubiți, ișl dorescă unii 
altora „călătoriă bună**  cătră casă.

carl îlă usturau, oa și când le-ar fi mu
iată în ardei pisată și porni er strigând: 
Dumnedeu s’o ierte! să-i fiă țărâna u- 
șoră!...

Câtă o fi mersă Șarga, nu spune 
povestea, der ătă că se opri, întîmpi- 
nându-se cu o cetă de ămenl, cari că
lări, cari pe josă, după oare venea ună 
oară cu patru bbi, cu cornele poleite. In 
oară, pe ună elită de velințe verstate ca 
tdmna ogorele, păturite pe o ladă de 
Brașovă, mândru împodobită ședea o 
fată frumosă, cu betelă și flori pe capă 
și alte două fete ou cârlionți de betelă 
și ele la drăpta părulu. In oarambii oa- 
rului era așeejată ună bradă verde mân
dru împodobită cu panglici și mărgele.

Cum vedeți era o nuntă.
Da ce-i pasă lui Ionă de nuntă, de 

dmenii cei oălărl, ou năfrăml și ou tul
pane sorise la frânele oailoră și ou fe- 
deleșe pline de vină, fedeleșe împistrite 
și ou năfrăml la țurluiu.

Vornicii chiuia și da din pistole; 
doi țigani negri oa tăciunele mi’țl trăgea 
la isone pe cobză și vidră, der Ionă îșl 
oăta încetă de drumă, treoendă pe lângă 
nuntași și mereu strigândă: „Dumnezeu 
s’o ierte, să-i fiă țărîna ușdră!“

— Ce urezi tu, neghiobule, îi strigă

Petru Popescu, 
învățătorii gr. cat. în Lugoșă.

Studiu asupra Esposiției de industriă 
casnică dela Hațegu.

(Urmare.)

Pentru analele industriei Române 
mă mărginescă a înșira principalele ar- 
tioule espuse, folosindă numirile locale, 
și sinonimele din România pentru acele 
cari portă altă nume peste CarpațI.

Obiectele au fostă împărțite în două 
mari secțiuni: una de luxă cuprindendă 
articule de casă orășănescl și alta a in
dustriei de casă, a săteniloră. Trei lădl 
din ultima categoria n’au putută fi es
puse de locă din lipsă de spațiu.

1 Secțiunea obiecteloră orășenesci, a 
fostă represintată prin 441 obiecte aran- 
giate în articole, și cari să potă sub- 
divida în trei grupe: mobile și accesorii 
de mobile pentru salonă și cancelarii; 
efecte de trusou; garnituri pentru masă 
și bufetă.
Grupa I. Mobile și accesorii de mobile pentru 

salonu și cancelarii.
1) ghiozdane de cărți pentru școlari 

și serviete pentru birou, avocațl, pro
fesori etc.

2) Ștergătore de condeie, între cari 
unulă lucrată în formă de fluture de 
d-ra Leontina Micșa.

3) Corniere și coșuri de părete lucrate 
din flori de hârtiă, între cari am admi
rată mai alesă aoelă de sub Nr. 41 es- 
pusă de d-ra Grlioeria Mihuță din 
Hondolă.

4) Panere pentru păstrarea cărțiloră de 
visită.

5) Flori cununi și buchete artificiale. Celă 
mai admirabilă în acăstă grupă a fostă 
buchetulă Nr. 219 compusă din peste 15 
varietăți de flori imitate în eiară în 
modă perfectă. Natura gelosă de arta 
d-nei Luisa Raitescu, soția învățătorului 
din Sân Petru, a încercată ca prin căl
dura din salonă, mai alesă în diua 5 
(17) să îmoiă ciara și să facă florile a-șl 
perde forma și coloritulă, fără să reu- 
șescă însă, căci gingașele privighetore din 
acea (ji prinseră de veste și puseră bu 
chetulă la recore.
$ 6) Cadre pentru tablouri și fotografii. 
Celă mai elegantă a fostă acela ală d rei 
Ersilia Popovici din Hațegă, lucrată în 
reliefa din hârtiă de canevasă. Elă avea 
aspectulă unui cadru de ivoriu sculptată. 
Cadrulă conținea și fotografia frumosei 
eleve a pensionatului „Bolintineanu**  din 
Bucurescl. — Ună preotă bătrână do- 
rindă a cumpăra cadrulă, primi răspun- 
sulă: Nu este de vendare. Să dă gra
tuită numai junelui care va cuceri inima 
proprietăresel.

7) Ună tablou lucrată în cărbune de 
tînăra și drăgălașa d-ră Maria Dămianu 
din Balșa a storsă admirația întregului 
publică. Subiectulă „Primăvera amorului1* 
represintă: ună june oferindă iubitei sale 
ună bobocelă de roșă în aurora unei dile 
de Maiu...

8) 0 vidră în valdre de 100 fl. lu
crată de friserulă Ionii Andreescu junioră 
din Orăștiă a fostă d’asemenea obiectulă 
de admirațiă a visitatoriloră. Partea is
cusită a instrumentului era plocă de re- 
sonanță, obținută prin lipirea a 700 bă- 
țișâre de lemnușe întrebuințate. încer
cată de violoniști, s’a dovedită că violina 
scote tonuri melodiose, și după câțl-va 
cjecl de ani va deveni o raritate în mâna 
unui artistă.

9) Nu mai puțină admirată între 
mobilele de salonă a fostă etagera de 
note, lucrată în peluche roșa de mătasă, 
de grațiosa d-ră Victoria Vladu din Orăș 
tiă. Am înțelesă, că acesta frumosă mo
bilă a găsită ună adminatoră seriosă în 
șefulă corului dela concertă, care pre- 
țuindă etagera vrednică d’a ține oaie- 
tele sale de note, ar fi hotărâtă să pună 
posesiă, pentru mai multă siguranță 
chiar pe stăpâna etagerei cu pricina.

10) Covore și covorașe sub masă, îna
intea canapelei și a patului, lucrate cu 
multă artă din lână alesă, bumbacă și 
lâniță, imitândă desemnurile sătenescl.

11) Perini de canapea și de ferestră.
12) Cuverture de canapele, de perini 

de canapea și de ferestră, în numără con
siderabilă, între cari cele mai destinse 
ale d-rei Cornelia Lazarid din Deva.

13) Covdrele de masă au fostă forte 
bine represintate atâtă ca numără oâtă 
și ca gustă. Cu deosebire au fost esa- 

minate acele de sub Nr. 279 lucrate în 
pânză „congres**  ou flori de mătase de 
d-ra Vilma Moldovană din Deva. Nr. 
273 din congres alternândă ou banda de 
Persia-haras, căptușită cu satină albas
tru, Nr. 300o obținută din rosete de 
ațîșdre ou centrurl de mătasă galbină, 
aplicate pe damasc de mătasă baurdeaux 
ală D-nei Șarlota Bociu din Hațegă. Nr. 
260 din pânza congres ornată cu flori 
de mătasă espusă de D-na Mana Șelariu 
din Hațegă.

14) Draperiile pentru uși și ferestre 
în stilă europeană și în stilă de Româ
nia din țăsăturile cele mai variate de 
lână, lâniță și în cânepă văpsite ne-au 
încredințată, că ne putemă dispensa d’a 
cumpăra unele vechituri fără trăinicia și 
oâte-odată și fără gustă, din boitele de 
modă. In salonele boeriloră din Româ
nia, mai bogațl decâtă noi, nu se în- 
telnescă adl de câtă draperii și perdele 
lucrate de sătenele Române, creându- 
li-se astfelă ună isvoră de venită.

Cununa drăgălașeloră artioole din 
grupa I-a să încheiă cu :

15) Perdelele pentru ferestră, lucrate 
după fasonulă celă mai nou de d-ra Fii- 
leria Cuteanu, institutore la școla română 
de fete în Hațegă. — Ună volantă de 
catifea de mătasă albastru închis și bordura 
„â jour**  cu fluturei galbinl; ală doilea 
volantă din pânză congrăs cu brodăriă 
de mătasă azuriă; ornate ambele cu 
dantela înodată ; și cu

16. Paravanulă în peluche roșu din 
mijloculă că'uia răsare ună enormă coșă 
plină cu boboci de spiree și rose albe, 
lucrate în solcjl de pesce de d-ra Maria 
Popoviciu, altă elevă a pensionatului Bo- 
lintineanu din Bucurescl. D-ra Popoviol 
trebue că posede bine sciința botanicei, 
altfelă nu-mi potă esplica abilitatea cu 
care suntă imitate, pănă în cele mai 
mici detalii, petalele, pețiolurile pănă și 
dințătura și nervura mediană a fruneje- 
loră. Fluturei cu aripile aurii amăgiți de 
lucrulă artistei domnișore, plecă și vină 
să sărute coșulă cu fiori, atâtă de natu
rale pară.

Grupa a 11-a. Efecte de trusou.
Nu sciu cu care să începă și unde să 

fineșoă atât de numărose și artistice suntă 
articolele acestei grupe. Vi le comunică 
în numără cum le-am notată, căci nu 
lipsia absolută nimică din stoculă care 
compune astăcjl zestrea de albituri, efecte 
de așternută, și celelalte mărunțișuri, prin 
cari o coconiță ține să-și arete vrednicia 
fiitorului soță, încependă cu:

17) Coșuri pentru lucru de mână.
18) Pernițe pentru ace și pentru masa 

de cusută.
19) Dantele de ață, lână, lâniță, bum

bacă și de mătasă în numără de 14 mostre 
diferite.

20) Altițe (entre deux) și broderii di
verse.

21) Ghepure și tncotagiuri în numără 
considerabilă.

22) Batiste de tdte mărimile în per- 
caliu, cu monograme de tote nuanțele și 
broderii de mătasă, au figurată mai multe 
duzine lucrate de fetițe de șcdlă.

23) Sachete seu țiitâre de batiste și 
de ștergare.

Bine judecate de publică au fostă și

unulă din vornicei, care se brodi să 
treoă mai pe aprope de Ionă.

— Dumnedeu s’o ierte... săi fiă 
țărîna ușdră! striga Ionă, cugetândă că 
pălămarulă de mai odinidra îi dădese în 
vorbele aceste, graiu de dragoste cu 
omenirea întregă. — Așa, grăesol tu, 
măi tontule?.... Așa urăzl tu nunta și
miresa? Și jap! și jap! Cu fedeleșulă 
plină peste capă, deoâtă de ce să-lă po- 
didesoă sângele pe Ionă pe nașă și pe 
gură.

— Aoleu jupâne, — n’oiu mai dice 
așa!...

— Să dicl năuoule: Să trăiescă mirii, 
să trăesoă nașii!... sporă și berechetă!

— Așa oiu (Jico bădică... Slăbesoe- 
mă din bătaiă... Și hi, Șarga!... Plist, 
plist!.., Se trăiescă mirii, să trăiescă nașii!.. 
Sporu și berechetul...

Șarga când îlă bătea pe Ionă, audia 
pocnetă de dse isbite și nu-șl da semă, 
oum de n’o ddre pe ea?... Se bucură 
bidta o clipă oă doră pelea i-se îngroșase 
de nu mai simția loviturile, der când 
sfiohiulă biciului lui Ionă o ciupi din 
nou pe spinare, înțelese oă densa săraoa 
nu-șl perduse de locă neplăouta simțire, 
Hei, ce să facă ? Lungi pasulă, încrețin- 
du-șl pielea spinărei, și o tuli cam la 

trepătă cam la gdnă, trecu vr’o două 
pondre și ună crâmpeiu de fagetă.... 
Când etă sosi la pîrlăzulă unei oase de 
moșnenă. Aci trăiesoe ciașnică Palamidă, 
care se vede că prinsese pe jupânița lui, 
Rada, stândă de vorbă în miecjă de 
nopte cu ună pușcă’n lună de diacă din 
sată, — mi-i trăgea, jupâniței Radei o 
sfântuliță de bătaiă, să-i descânte de celă 
făcută.

Da ce-i pasă lui Ionă de jupânița 
Rada, de pielea ei!... Numa de, Șarga 
mai milosă de piclorele ei, rărise pasulă 
și oând treou pe lângă pîrlezulă casei, 
așa șl-o stinchi de totă.

— Hi Șargo, striga încetinelă Ionă. 
Să trădscă mirii se trăiescă nașii!. Sporii 
și berechetă!...

— Ce dicl tu, bețivule! striga băr- 
batulă încetândă de a-șl bate muierea, 
că aucjise graiulă lui Ionă. Ce c}ici tu, 
bețivule ?... Ce ai tu să te amesteci în 
căsnicia omeniloră și să-ți bați jocă 
de ei?

— Și troacă! și troscă!... Amendoi, 
jupână Pălămidă și jupânița Rada îșl 
uită de năcazurile loră și faoă năcază 
lui Ionă, croindu-lă pe spete, elă ou ță- 
poiulă, densa cu furca...

Aoleu! n’oiu mai cjice, omeni buni... 
Oiu (jic® cum vă place.

— Să 4i°I •’ a?» ți-se cade muiere!...
— Așa oiu 4i°e jupâne!... Hi Șargo! 

Plist, Plist!... „Așa ți se cade muiere/“
De abia Șarga, oare ciulindă mereu 

urechia, totă se întreba cum de aude 
bătăi și ea nu le simte, de abia ajunsese 
la celălaltă capă ală satului, unde în 
dreptulă puțului ou cumpăna înaltă se 
orucescă drumurile, și ătă că Șarga se 
opresoe căci vă4u calea iezită de ună 
cară prea încărcată și răsturnată... O 
muiere, oare pasemite stătuse pe verfulă 
carului, gemea sub cară, cu pioiorulă 
doră frântă, er oărăușulă năcăjită, amă- 
rîtă, fără de ajutoră, când fluera de 
năcază, când se opintea să salte rota 
carului răsturnată peste pioiorulă bietei 
muieri.

— Așa ți-se cade muiere! — pof- 
toria mereu Ionă, nebăgândă de semă 
de nenorocirea bietului cărăușă.

— Cum grăesol tu, netrebnicule? 
strigă cărăușulă amărîtă. In locă să-mi 
dai ajutoră, mă mai înjuri?

Și cum era cu o pârghiă îu mâna, 
cu care se ispitea să ridice carulă, o în- 
toroe pe spatele lui Ionă.

— Să nu mai 4id... Când ve4l ne
voia omului, ajută-lă și 4i nevoiei: 
„Ar4’o foculă s’o ar4ă!
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24) Govorele de părete între cari au 
escelată acele de sub N-o 257 aid D-rel 
Mina D. Poort și N o. 201 ală D rei Maria 
Popescu, ambele din Hațegă.

25) Plapome de iernă și de vâră.
26) Prosopele sdu ștergarele în nu

mără de 52, între cari au figurat câte
va esemplare importante prin vechimea 
loră. Unuia de la anulă 1709 a fost es- 
pusă de presidenta „Reuniunei femeiloră 
române" din Deva, D na Ecaterina Dră- 
ghici] altulă din anulă 1800 ală D-nei 
Catuța Vitană din BăiescI; iar de la a- 
nulă 1830 și 1848 erau mai multe esem 
plare, dreptă vrednice dovecjl, că hăr
nicia este tradițională în familia româ- 
nescă. Unele atrăgeau atențiunea prin 
fineța pânzei și iscusința monogrameloră 
ca cele ale D-rei Victoria Vladu din Orăș- 
tiă, altele prin salutulă „Bună dimineța" 
seu „bon jour" cusute la capete.

27) Cămășile complecte și plăci cu 
dantele și broderii din cele mai fine, 
purtândă sigilulu monogramioă ală abi- 
leloră coconițe, au ocupată imediată 
locuia de ondre după ștergare ; figurândă 
în numără de 49 primele și de 16 cele
lalte. D-ra Maria Costa din Hațegă a 
demonstrată prin cămășile și plăcile lu
crate pe pânză de ină, că scie să com
bine eleganța cu soliditatea.

28) Comisole au figurată numai 6.
29) Matineurl 2, între cari unuia de 

mătasă roșa și melino cu altițe de gue- 
pure, lucrată de D-na Aurelia Vladit n. 
Barițiu dm Orăștiă.

30) Șorțurile au fostă numărose și 
tote superbe. Lumea s’a oprită multă la 
acele de sub Nr. 278 și 181, lucrate pe 
pânză congres. Celă mal admirată însă 
din întregă colecțiă de 15 a fostă șor 
țulă lucrată cu deosebită gustă de ață 
de mătasă negră alternândă cu bande de 
creditoră albastru, lucrată de D na Maria 
Bontescu din Hațegă.

31) Cuverturele și covorele de pată au 
fostă la înălțimea ce reclamă ună trusou 
bine asortată. D-ra Elena Balașu din Ha
țegă a presintată ună covoră lucrată în 
flori de lâniță p’ună canevas de bum- 
bacă negru, separate prin bande de pe- 
luche roșu; er D-ra Maria Popovicl, a 
ținută să esceleze și în acestă grupă prin 
bogata și artistica cuvertură din atlas 
albastru de mătasă, alternândă cu bande 
de postavă albă, discuminată cu flori de 
miosotisă.
Grupa a III-a. Garnituri pentru masă și bufet.

In mare primejdiă am întrată, d-le 
Redactoră! După cum vedeți, șiretele 
nostre coconițe s’au conjurată să mă os- 
tănescă; acesta dreptă pedepsă pentru 
îndrăsnela, că am luată — ca bărbată 
mai în verstă — sarcina de raportoră 
în acestă materiă. Și au avută curagiulă 
să mî-0 declare în față. Inehipuiți-vă că, 
vădându-mă luândă note m’au încunju- 
rată de tote părțile și ml-au umplută 
buzunarele cu notițe și sciindu-mă păti
mașă în cercetarea esposițiiloră m’au 
amenințată : Te escomunicămă la espo 
siția viitore de la Biașiă, decă nu vei 
publica notele de acum cu imparția
litate !

Ce să facă? Ceră voiă on. cetitori 
și permisia Redacției ca să mă esecută.

Am trecută de jumătate. Binevoiți a as 
culta și restulă.

Inoepă dar grupa a 111 a din Sec
ția 1 cu :

32) Șervetele pentru fructe, pentru pâne 
și. pentru tave de dulceță ca să mi să pară 
mal puțină amară munca. Și de năcază 
mare ce am pe coconițe, ășă dice că 
niol unulă nu I frumosă. Der de ! Nu 
potă. Ml-e frică de publiculă care le-a 
vădută, și pentru a nu fi desmințită, tre- 
bue să mărturisesoă că nu lăsămă ni- 
mică de dorită.

33) Decoratârele de masă (TischliLufer) 
longitudinale și pătrate au abundată peste 
măsură. Și scițl câtă de amară de cusu- 
tură reolamă, mai alesă cele lungi. Ei 
bine, nici oboselă nici cheltuiela, nimică 
n’a fostă în stare să înfrâneze hotărîrea 
domnișoreloră nâstre d’a să arăta așa 
cum suntă: vrednice. Peste 24 de decora 
țâre au fostă espuse, unele mai frumâse 
decâtă altele. S’au distinsă din tote Nr. 
214 ală D rei Eugenia Majoră din Pul; 
Victoria Vladit din Orăștiă; Cornelia Cu- 
teanu din Deva; Clelia Piso din Săcă- 
rembă; simboliculă deooratoră pătrată 
cu cele 12 luni ale anului ală D-rei 
Lucreția Munteanu din Hațegă, și ale 
D-reloră Valeria Cuteanu și Maria Popo- 
vicl totă din Hațegă.

Nu sciu cum se face însă, că multă 
lume să grămădea la o părechiă de de- 
coratore, unulă în pânză de ină și al- 
tuiă congres, espuse de D-ra Elena Po- 
povici din Hațegă. Ou deosebire mi s’a 
părută că admiră desă și lungă ună tî- 
nără, frumosă la haine și la față, îmbră
cată cu uniformă și cum o domnișâră 
de serviciu dedea esplicații, mă apropiu 
și eu și aflu că autorea decoratoreloră să 
bucură de o mare reputația pe tărâ- 
mulă economiei domestice industriale. 
Ințeleseiu enigma atunci și trecuiu la esa- 
minarea:

34) Bewratâreloră de bufetă în nu
mără de 5, între cari a escelată Nr. 
272 ală D-rei Lucreția Oerbiceanu din 
Nucșora.

35) Fețe și șervete pentru cafea și 
ceaiu au figurată 48. Merită deosebită 
mențiune acelă espusă sub Nr. 276 de 
institutoarea din Hațegă, d-ra Valeria 
Cuteanu.

Grupa a III-a să încheiă cu :
36) Fețe și șervete ordinare pentru 

masă ală căroră numără a fostă de 14 
și 56 și priutre cari publiculă cunoscă- 
toru a dată preferință : D nei Maria Eliu 
din Hațegă, pentru măsărița cu 8 șer
vete ce a espusă sub Nr. 274. D-rei 
Victoria Vladă pentru garnitura de: mă- 
săriță, 6 șervete și ună deooratoră pă
trată. D rei Maria Costa din Hațegă, 
pentru o măsăriță și 6 șervete. In fine 
D-ra Maria Popovici a ținută să fiă ne
învinsă la aăestă esposițiă, și părerea tu- 
tuloră este că a isbutită. Cele 6 șervete 
pentru ceaiu și mal alesă fața de masă 
împodobită cu păuni, fluturi și porumbel, 
întocmai ca o cochetă porumbiță se ri
dică peste celelalte articole similare cari 
îi făceau cortegiu în grupa a III-a.

Osăbită de acestea au mai fostă es
puse mantale de ploie, săpcl și papuci (pan
tofi) pentru neglige și două frumâse 
pernițe de altaru, lucrate de soția harni
cului preotă Bărbcscu din Oărnescl.

Secțiunea a Il-a.
Industria casnică rurală.

Acestă secțiune are o deosebită im
portanță prin varietatea obieoteloră es
puse și mal alesă prin numărulă loră 
care se ridică la 1660 fără a socoti și 
acele sosite prea târdiu și cari din a- 
câstă causă n’au putută fi despachetate.

Reamintimă încă odată că obiectele 
acestei seoțiunl au ocupată cele două 
salone din etagiulă de josă, și au fostă 
distribuite pe ținuturi. In salonulă I au 
figurată acele din ținutulă Hațegului și 
ală Orăștiei ; er în salonulă ală II a ți 
auturile Streiulul, Hunedorei, Devei, Uiei 
și ală Bradului.

Să scie că în corn. Hunedorei suntă 
forte mulțl nobili Români, așa numiți 
„nemeși" (dela nemestiă ce însemnă pro
prietară ; nemesteșu = proprietară de 
pămentă) urmașii vechiloră colonl, cari 
nu și-au perdută în cursulă veacuriloră 
de restriște niol pămentulă, nici inde- 
pendința; n’au fostă iobagi. Ei suntă 
sinonimi cu „rezeșii" din Moldova și cu 
„moșnenii" din Muntenia și Oltenia.

Portulă nemeșiloră a fostă în tot- 
d’auna și este și adl deosebită de acela 
ală foștiloră iobagi. NicăirI nu se p6te 
studia mai bine acâstă deosebire ca la 
sătenii din acestă comitată.

Porturile vechi s’au păstrată și să 
păstreză încă mai bine de femeile foș
tiloră iobagi, pe când ale nemeșiloră 
tindă a să orășeni din c|i 4' mai 
multă.

Spre a evita confusia noteză încă 
spre sciință că tâte obiectele de industria 
casnică rurală ale domneloră și domni- 
șâreloră, adecă ale femeiloră Române 
cu cunoscință de carte, au fostă espuse 
în acâstă secțiă, la ținutulă respectivă, 
reservându-se în salonulă ală III-a cu
rată numai obiectele orășenescl, după 
cum s’a vădută.

Secțiunea a Il-a cuprinde 54 arti
cole diferite, cari se subimpartă în 4 
grupe. Să facemu acum enumerația loră, 
arătândă icl-colea și obiectele oarl au 
atrasă mal multă atențiunea publicului.
Grupa l-a. Haine și rufe (albituri) bărbătesc!.

Ați observată de sigură ca și mine, 
că în secția orășenescă n’au figurată mai 
de locă efecte pentru domni. Câte va 
părechl de papuci și șăpcl de neglige 
nu este tocmai lucru mare.

S’ar fi putută espune: oărnășî, ba
tiste și altele, dâr coconițele au fostă 
prea egoiste. Ei bine, sătenele au fostă 
mai puțină egoiste, căci din partea d loră 
vedemă 144 obiecte aparținendă urmă- 
târeloră articole.

1) Șube bărbătești de lână, albe și 
seine (negre seu sure) în numără de 12. 
Frumâse suntă mai alesă acele din co
munele BărăștI, CârneștI, Ostrovă etc.

2) Mânecare seu șpențere, 8 mostre.
3) Cămăși bărbătesci de bumbacă, de 

ină și de cânepă.
Forte nostimă și caracteristică mi 

s’au părută espresiunile „de subțire" și 
„de grâsă", prin cari sătena din ținutulă 
Hațegului și probabilă din întregă co- 
mitatulă Hunedorei. înțelege: cămașă de 
cânepă de vară, prin oea d’inteiu, care 
este mai fină, mal albă și care se pune 

orecum numai la sărbători, la biserică, 
când merge la tergă, la nuntă etc; și 
cămașă de cânepă de iernă prin numirea 
„de grâsă", care este mai ordinară, mal 
grosolană, usitată în dilele de lucru. — 
Cămășile, unele albe, simple seu bro
date, după comună; altele chindisite în 
cele mei variate chipuri, au fostă în nu
mără de 38.

4) Ștergare de cliiutore în numără de 
30 lucrate în bumbacă și chindisite cu 
lâniță și arniciu. Cele mai frumâse ale 
săteneloră Anuța Hâcă din CârnescI și 
Ileana Drăganu din BărăștI.

5) Căciule albe și negre, 8 mostre.
6) Ismene de pânză țărănâscă, de 

bumbacă, ină, cânepă și de malepolonă, 
lucrate cu broderiă în stilă nemeșesoă.

7) Cămăși pentru băieți cu mâneci 
largi și cu „pumnoșl", cu pepțl simpli 
și cu „pături", cu broderiă și cu chin- 
diseală în stilă vechiu românescă, 12 
mostre.

8) Obiele de lână pentru opinci 8 
mostre, din cari cele mai apreciate au 
fostă acele lucrate cu fiori la colțurile 
aparente, ce se portă în comunele des
pre Bănată.

9) Mănuși de lână, 10 mostre.
« (Va urma.)

Literatură.
A apărută:

„Zur romanîsch-magyarischen Streit- 
frage." Einige Bemerkungen zur „Ant- 
wort der Hoohsohul-Jugend Ungarns auf 
das Memorandum der romăuisohen Uni- 
versităts-Jugend." Sondor-Abdruck aus 
der Bomănischen Bevue. Wien, im August 
1891. Verlag der „Romănischen Revue". 
I. B. Wallishausser’s k. u. k. Hof-Buch- 
druckerei, Wien.

[„La cestiunea controversei dintre Ro
mâni și Maghiari11. Unele observări asu
pra „Răspunsului tinerimei dela școlele 
superiors maghiare la Memoriulă tineri
mei universitare române." Edițiune se
parată din „Bomănische Bevueu. Viena, 
în August 1891. Edițiunea revistei „Ro- 
mănische Revue." Tiparulă curții o. r. 
I. B. Wnllishausser, Viena.] Formată 8° 
mare, cu 56 pagini. Se pâte procura 
dela Direcțiunea revistei: Wien, VIII., 
Feldgasse 15.

„Elemente de psihologia" 'pentru 
cursulă secundară; de 1. Găvănescul pro- 
fesoră la universitatea din Iași. Edițiu
nea Tipografiei H. Goldner, Str. Primă
riei 1891. Formată 8° cu 219 pagini. Pre
țuia 4 lei.

„Legende române", culese și adno
tate de V. A. Urechiă. BucurescI, edi
tura librăriei Sooecă & Comp. 21, Calea 
Victoriei, 21. 1891. Formată 8° cu 247 
pagine. Prețuia 3 lei.

CARACTERUL^.*)

*) După Smiles-Rudow. A se vede Nr. 
188 ală „Gaz. Trans." din 1891.

IxLSVișirîle oaracter'u.liq.i-
2. Stăpânirea de sine și abnegarea.

De mare stăpânire de sine 
avemii lipsă, ca se fimii liniștiți

— Bogda proste, badeo, de învă
țătură... Dor a d-tale o fi mai bună, că 
după urma celorlalte m’am alesă totă 
cu bătăi.

Și Ionă ajută pe cărăușă, de-șlpuse 
carulă pe rote și muierea în cară.

Așa să tjicl, măi băiete când vedl 
nevoia: Arcj’o foculă s’o ardă!

Șarga nici de astă-dată nu price
puse lovitura care pocnise la aucjQ..- dâr 
simți rău sfichiulă biciului lui Ionă și 
deci porni eră..

Numai nu-șl scuturase fiolele care su
nă a deșertă niol câtă ai (jice de o mie 
de ori Domne miluesce și se opri Șarga 
speriată de o pălălaiă mare ce vădu 
înaintea ei. Ardea ună coșă la casa u- 
nui țărână și fumulă eșia în valuri ne
gre și înteșite prin ursâica coperișului.

— Arcț’o foculă s’o arcță striga me
reu după învățătura cărăușului, privindă 
la foculă care câtă de câtă să țîșnâscă 
prin ooperișulă de stufă ală casei.

— Să-ml arcțe foculă casa? Așa îmi 
doresol tu, afurisitule, strigă bietulă pro
prietară ală casei, de.lângă puță de unde 
scotea apă?

Și cum era cu donița cu apă, se re
pede la căruța lui Ionă și mi-lă boteză 
de mi-lă indie, ca pe ună șâreoe murată 
în putina cu varză.

— Aoleă ! da ce faci?...
— Să nu mai cp0*-'  „ Arcj’o foci lă“ 

nătărăule; când vedl nevoia omului 4^-’ 
„Săriți omeni bu I!"

De câte ori primea câte o păpară, 
Ionă îșl răsbuna pe biata Șarga, care 
simția câte două, trei sfichinl ardeiate de 
biciu, care ca să pornesca, ca și când 
biata iapă s’ar fi împotrivită la așa ceva. 
Plist! Plist! Șarga scutura din spinare 
după obiceiulă ei, ca și când s’ar fi sim
țită pișcată de ună tăună, și porni. lână 
striga câtă îlă ținea gura: Săriți omeni 
buni!

Oâtă merse Șarga ca cale pus
tie, numai dârele se sburătăoeau, speriate 
de strigătele lui Ionă, der âtă că acum 
căruța intră într’ună sată mare.

— Săriți omeni buni!... Săriți omeni 
buni!...

Sătenii audindă așa strigăte, alergă 
care mai de care după căruța lui Ionă 
socotindă că dor nu-șl pote îustruni 
Șarga și că i-e frioă să nu-lă restore în
tr’ună șanță să-i frângă junghiătura gâ
tului.

— Ptru 1 ptru! striga mai care. Și 
unii apuca de rotă, altulă de dârlogii 
șargei, ală treilea se puse în fața iepei, 
minunată de ostenâla ce-șl da atâția 6- 

menl s’o facă să stea, pre densa, care 
niol^oorea alt-ceva mai cu poftă.

— Săriți âmenl buni! nu înceta de 
a dice Ionă și când șarga recunoscătore 
săteniloră se opri.

— Oe este ? ce este ?
Și cum nu era nimică:
— E betă, omeni buni, dise unulă 

din săteni.
— Ori e nebună adaugă altulO...
— Nebună dău, strigă ală treilea....
Apoi când trei îți dică că ești așa 

și pe dincolo, așa și pe dincolo te socâte 
lumea întregă...

— StațI mă, striga Șoltuzulă... En 
să-lă ducemă la casa satului, până i-om 
da de căpătâui.

— Ci-că nebuniloră, ca să’i liniș- 
tescl, să le dai câte o chelfănelă cu 
nuiaoa, jupână Șoltuze, mai spune și 
paracliserul^.

— Săriți âmenl buni, striga mai tare 
Ionă, audindă de bătaiă.

— Așa ți-i vorba? Pe elă, băețl!
— Și japă!... și pleoscă!
— Totă mai strigi: săriți omeni 

buni, de ai sculată în piciore totă să
tulă ?

— Aoleu nu mai strigă... Da cum 
să dică jupână Șoltuze morarului?

Din una alta, înțelese totă sătulă, 
că Ionă era subțire de minte câtă ver- 
fulă acului și că merge la moră să ma
cine porumbulă din sacu și că l’a tri
misă maică-sa.

— Da cum te-a învățată măta ?
— Câte ună pumnă de fiă-ce de- 

merliă, să dau...
— Bine te-a sfătuită, mă prostule. 

Uite, mora e colo în vale, la iazulă lui 
Cuza Bărboșulă. Du-te și macină, că-i 
veni la rîndă lesne, oă a4l nu macină 
nici pârcalabulă, nici vel-vorniculă din 
orașă, nici Șoltuzulă, nici pârgarii, nici 
popa Onufrie.

— Oe minunațiă ! gândi Ionă ; după 
vorbile mamei am mâncată bătaiă, nu
mai câtă am eșită din sată, și acum mă 
întorcă iar la vorbele mamei!.'.. Se vede 
unde am fostă oi-că întorsă la țiță... Hi! 
sargo!... „Câte ună pumnă de fiie-oe di- 
merliă!..."

— Ptru, ptru, șargo!
Ionă ajunse la moră... Tocmai eșia 

din moră celă din urmă sacă de făină și 
morarulă se gătia, neavendă grăunțe în 
coșă, să dea drumulă apei, să oprescă 
rota. Câtă vădu șarga oprindu-se în bă
tătura morei, morarulă veni de ajută pe 
Ionă să descarce saculă și pe dată îlă 
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față cu cei ce ne clevetescu, Pen
tru acesta avemu multe esemple 
dela omenii mari.

Astfeliu unii Ateniană înce
puse se ocărască în față pe ma
rele Pericle. Acesta se făcea că 
n'aude. Atunci Atenianulu Î1Q ur
mări ocărându’lu tdtă cțiaa, pănă 
când sera Pericle ajunse acasă. 
După ce intră în casa sa, Pericle 
porunci sclavului său, să petrecă 
pe celu ce mereu striga în contra 
lui cu o torță acasă, deărece în- 
tr’aceea se făcuse de totu întunerec.

Și mai politicosu ca Pericle a 
fostu Mohallib ben Aii Zofra. Elu 
auc[i odată cum întreba unu june 
pe altulu despre elu : „Este acesta 
Mohallib?4 I-se răspunse că „da“, 
la ceea ce răspunse acela „nu e 
vrednică nici cinci sute de dir- 
heme4. — In năptea următăre 
Mohallib luă suma acesta, o duse 
la cortulă acelui june și bătu la 
ușă. După ce îi deschise acela, 
Mohallib îi dădu banii cu cuvin
tele: „Ia banii, cu câți ai prețuită 
tu pe Mohallib. De l’ai fi prețuită 
cu cinci mii de denari, fiiule, eu 
ți i-așl fi adusă4.

Esemple de aceste aflămă la 
Arabi nu puține. Ei au și diferite 
proverbe, cari nu desaprobă nu
mai clevetirea, ci desaprăbă chiar 
în genere când omulă vorbesce 
despre altulu seu celu puțină de
clară tăcerea ca mai cu minte. 
Astfelu 4i°u proverbele loru: „A 
tăce e lucru bună a vorbi e lucru 
fără de folosă și aduce căință4. 
Ori cunoscutulă: „a vorbi e ar
gintă, a tăce auru4. „Acela este 
celă mai pecătosă, care nu păte 
se păstreze nici măcară secretulă 
său. Căci celă ce'și dă pe față 
planulă seu, nu și’lă ajunge.4

Cei mai esperți bărbați au $isă 
adeseori, că nu arareori le-a pă
rută rău că au vorbită, nici-odată 
însă nu le-a părută rău că au 
tăcută. Pythagora 4i°e: Taci, 
ori decă nu, spune ceva ce e 
mai bună ca tăcerea. Și Her- 
het cjice: vorbesce la obiectă, ori 
taci înțelepțesce! Franciscă de 
Sales 4i°e: Mai bine să tacă 
omulă decâtă să spună adevărulă 
cu rea intențiune și asttelu să 
strîce o bucată bună cu-o gar
nitură rea.

Ună esemplu frumosă de stă
pânire de sine ne dă de Leone, 
ună nobilă spaniolă din veaculă 
ală 16-lea, care multă vreme a 
lânce4ită lipsită de lumină și de 

societate în închisorile incuisițiu- 
nei, pentru că a tradusă biblia în 
limba sa. După eliberarea sa, se 
adunase mare mulțime de ascul
tători în sala în care ținea elă 
prelegerile sale și unde erășî apăru 
după multă timpă. Toți așteptau 
se audă ceva despre nedreptatea 
ce i-s’a făcută. De Leone însă 
continuă simplu prelegerile sale, 
de acolo, de unde fu silită a le 
întrerupe deodată înainte cu cinci 
ani, folosind u-se în introducere de 
obicinuitele cuvinte: „Amu 4’s® 
eri, că ș. c. I.4

Nu judecați, ca se nu fiți ju
decați ! Suflete mici și mărginite 
suntă cele dintâi gata a condamna 
pe alții, pentru că n’au esperiență 
și nu sciu la câte ispite păte fi 
espusă omulu, și ce slăbiciuni au 
și cei mai tari. Astfelă 4ice Goethe: 
„Eu nu vădă făcendu-se o gre- 
șelă, pe care n’aș fi putut’o face 
și eu4 — Și Ionathan Bradfort a 
strigată când a ve4ută că ducă 
pe ună facetoru de rele în închi- 
sore: „Acolo ar merge Bradford, 
decă îndurarea lui Dumne4eu nu 
ar fi împiedecată acesta!4 Chiar 
și ună preotă așa de strictă ca 
Stier a 4]S® odată: Cine vre se 
se cuteze a măsura cu ochii săi 
mărginiți printre țesăturile încâl
cite de mii de ori, căușele și efec
tele, unde începe culpa și respon
sabilitatea omului și unde înceteză? 
Numai Dumne4eu păte să judece; 
să lăsămă der lui judecata! — 
Fie-care ar trebui să vedă berna 
în ochii sei, înainte de a voi se 
scăță așchia din ochiulă altuia și 
să se răge, cum a scrisă regina 
Carolina Matilda la terestra în
chisorii sale : O păstreză-mî nevi
novăția, er pe alții fă-i mari!

Cum strigi în pădure așa îți 
răspunde dintr’însa. Noi secerămă 
ca pretutindeni, așa și în purtarea 
năstră față cu lumea, ceea ce amă 
sămănată. Față cu celă prietinosă 
ești prietinosă, față cu ce-i ursu4i, 
ursudă ; pe celă ce mustră în con
tinuu, îlă mustră și alții și omulă 
certăreță totdeuna găsesce certă. 
Decă suntemă cu neîncredere și 
răsbunători, întempinămă neîncre
dere și resbunare. Cineva mer- 
gendă sera acasă, se jălui cătră 
păzitorulă de năpte, că-lă urmă- 
resce necurmată o figură întune- 
cosă și amenințătăre — era pro
pria lui umbră. Astfelă viața nu 
este de ordinară decâtă oglinda 
și umbra nostră propriă. (Va urira.)

Acsiome în versuri.
— Fapta nobilă și bună 

Portă ’n sine a sa răsplată,
Și n’așteptă dela nime

Ca să fiă premiată-

— De multe-ori o schinteie
Sate ’ntregi face să peie.

— Cine n’a gustată amarulă 
Nu scie ce e zăharulă.

— Osulă decă se usucă,
Nice cânii nu-lă mănâncă.

— Cu câtă lemnulă e mai mare,
Cu-atâtă cade mai tare.

— Cine amână,
Scapă din mână.

— Cânele care nu latră
Te mușcă stândă lângă vatră.

— Nu este nici o făcută,
Se rămână nesciută

Deci:
Lucruri tainice nu-i bine
Se le spunemă chiar la vine.

— Ce i în mână
Nu-i minciună;
Ce-i în carte-i
Mai departe.

— Șepte sate n’au ce-ți face 
Decă taci și le dai pace.

— Lacomulă pănă a nu cere, 
Nu mănâncă cu plăcere.

— Fapta bună
E cunună;
Er cea rea
Povara grea.

— Pămentulă pănă nu-lă calci 
Oale din elă n’o să faci.

— Cu de-ai tăi să mâaci să bei, 
Datorii se n’ai la ei.

— Când vede omulă nevoia, 
Vorbesce ce nu e voia.

— Cine ’ntrebă nimeresce, 
Și pașulă nu și-lu greșesce.

E ușoră a vinde,
Mai greu a cuprinde.

— T6tă apă: mică, mare, 
Pe rîndă se scură în mare.

Culese de Io anii Petranii.

Celu mai vrednică.
Se 4ice, că odată a murită ună 

împărată, care stăpânise fârte rău 
peste țera sa. După elă rămaseră 
patru feciori, cari se certau pen
tru domniă.

Atunci se adunară sfetnicii 
împăratului și bătrânii țării și 4i“ 
seră: „Să nu fiă împărată celă 
dintâiu fecioră, nici vre-unulă din 
ceialalți, decă nu este înțeleptă și 
vrednică să stăpânescăprestețeră4. 
Er cătră feciorii împăratului 4i' 
seră: „Decă cunăsceți voi fărăde
legile talălui vostru, și decă le 
desprețuiți, acela dintre voi să se 
privescă de mai înțeleptă și mai 
vrednică, acela să se urce pe scau- 
nulă împărătescă, care va înșira 
mai multe păcate d’ale tătâne-său 
și în publică va promite, că le va 
urgisi și le va încunjura.4

Atunci începu celă d’inteiu și 
numără o sută de păcate d’ale 
tatălui său. Ca elă nu scie nici 
unulă dintre frați, gândea elu, — 
lui trebue să i-se dee corona.

Ală doilea numără două sute 
de fărădelegi și ocărî amară pe 
tatăl ă său și elă gândea, că a- 
bună semă elă o să capete tro- 
nulă. Venindă ală treilea larendă 
numără trei sute de păcate, înșiră 
ticăloșiă după ticăloșiă și nu-i lăsă 
bună nici câtă e negru sub un- 
ghiă

In sfârșită fu chiămată ală 
patrulea. Acesta 4ise: „îmi pare 
fârte rău, că frații mei clevetescă 
pe tatălă meu așa de tare, fără 
rușine și fără sfielă. Eu, decă ași 
sci trei mii de fărădelegi, inima 
mea le-ar desprețui, der buzele 
mele nu le ar rosti, pentru-că elă 
mi-a fostă mie tată.4

Atunci se ridicară sfetnicii și 
bătrânii poporului, priviră ună 
momentă uni la alți, pe urmă îlă 
îmbrățișară și strigară cu bucuriă: 
„Tu ești celă mai vrednică, tu 
să ne fi împărată4.

Și elă a fostă împărată înțe
leptă și dreptă și poporulă a fostă 
fericită sub stăpânirea lui.

M.

Eserciții de limbă.
Lesne-i a dice, bou brâză bîrlobreză 

trage la pîrleză, der îi mai greu a des- 
bîrlobrezi boii bîrlobrezeniloră de vacile 
pîrleniloră.

*
Am o cloșcă pîrpăriță pestriță și 

are doi-spre-cjece pui pîrpărițl pestriți;

— Să vede că totă eu trebue să-i 
dau pumni se gândea Ionă, care urcată 
în căruță așeeja saculă. Și pe când cugeta 
sâ pogâre ca să plătescă cu cinste mo
rarului, acesta trage ună bigiu șargei, 
care pleca în treapădă:

— Ei i-oiu plăti altă dată, îșl 
dise Ionă.

Dâr sosită acasă, elă povesti mai- 
că-sa pățeniile lui, cu vorbele ce-lă în
vățase densa și Omenii din cale.

— Hei! măi lone, așa e când nu 
potrivești vorba după omeni și după 
gânduri. Că de-aia îmi cficea tata mare: 

Fată, mereu să gândescl, 
La graiu când te hotăreșcl, 
Nu grăi la toți c’o vorbă; 
După cuptoră și cociorbă: 
Că de ți-i scurtă cuptorulă, 
îți ajunge vătrarulă ;
De-i cuptorulă adâncă tare, 
Cociorba-i prăjina mare. 
Vecjl cu cine te-ntâlnescl, 
Când te-apucl ca să grăesci, 
Că alt-mintrelea te’nhață. 
Cine la graiu vrea povață: 
A tăoâ mereu învață, 
Că-i de aură și tăcerea. 
La cine n’are puterea,

Și zapisă mereu iscălesce, 
Cine mereu flecăresce.
Vorba de i la vreme, 
De nimica nu te teme;
Vorba de n’o potrivescl, 
Capulă rău ți-lă necinstescl.... 
Vorba ’n oinste de-i născută, 
Și dușmanulă o ascultă;
Vorba cea nepotrivită,
E dulama rău croită:
Nu te’ncape de-i prea strimtă, 
Ori o calci că e prea lungă.... 
Vorba gâlă-i gâlă pungă! 
Vorba nu-e de pricină, 
Când nu ni-i viața senină;
Este că n’am potrivită, 
Vorba cu gândulă cinstită.

Eu povestea-mi am sfârșită, 
Dâr grăit’am potrivită ?

ZEPoesii poporale.
Culese din poporă.

Bădiță din depărt’cioră
Nu-mi trimite atâta doră
Pe părău și pe isvoră 
Și pe gura tuturoră;
Trimete-ml mai puțintelă
Și vină și tu cu elă;
Că-să copilă tinerea

Și dorulă nu-lă potă ținea,
Și să copilă desmerdată 
Cu dorulă nu-’să învățată.

*
Cântă puiulă cucului 
Pe grindeulă plugului,
Unde-să boii ’ncornurațl
Și voinici-s ’nsprâncenațl;
Unde-s boii gingășel 
Ficiorașii ochișei.
Mână-țl bade, boii bine,
Nu ține ochii la mine, 
Că șl-a ta mândruță vine.

Din Banată. Corneliu GhilăzaniL

Dragă-mi este ulița
Unde șede mândruța, 
De-ar fi câtă de urîciâsă
Totă îmi pare că-i frumosă.

*
Mândro de dragostea nostră 
A crescută ună pomă în câstă, 
A ’nfrunefită și n’a rodită 
Credândfl, că noi ne-am urîtă, 
A ’nflorită și ne-a legată, 
Crecfândă că noi ne-am lăsată.

*
Me uitaiu din delă în luncă
Să vădă mândra unde lucră, 
La amedl unde se culcă, 
Să mă ducă și să-i facă umbră

turcă în < oșd și dete drumulă pietrei.
Când făina galbenă ca auruliî curgea 

în sacă, lână ședea pe gânduri, răcjimată 
de ușa morei.

Se bătea elfi cu gândulă: o fi vrândă 
mama să-i dau eu unii pumnă bietului 
morarii, ori să’ml dea elă dela elă câte 
unulă de fîă-ce dimerliă?

Dâr petra a sfârșită de dumicată 
băbele, și pe lingura veșcal nu se mal 
prelinge făina, saculă e plină cu vârfu.

— ’Țl-e gata făina, băete; strigă 
morarulă.

— Acu-i acu, gândi Ionă.... Păcată 
de bietulă morară! Mai bine să-i întorcă 
eu spetele să’ml dea elă mie.

— Bine, bade morară.... Haide, dă... 
Câte ună pumnă de fiă ce dimerliă.

Și întorse spetele cătră morară.
Acesta creep! că Ionă oere să-i pue 

saculă în spate.
— Acum, îndată, băete; să măsu- 

rămă.... și îșl luă singură uiumulă.
Mirarea lui Ionă fu nespusă, când 

la urma urmei, după ce mereu îșl întor
sese spatele, dâr i-o da pumnii, se tre^i 
cu saculă în spate, astupată bine cu o 
țepușă nouă.

— Ce mai stai? încărcațl .oăruța! 
strigă morarulă.
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da-’sG mai pîrpărițl puii pîrpăriței pes
triței, deoâtă pîrpărița pestrița.

*
Capra negră calcă’n petră, petra 

tare crepă’n patru; crepe’n patru capulfi 
caprei precum crepă petra’n patru.

*
Capră negră calcă’n petră și din 

pâtră ’n clinei; crepe capulG caprii’n 
cinci.

MULTE SI DE TOATE.
Saulu 'și află măgarii.

Trei glumeți se întâlniră cu unG ji- 
dovG bătrânii. — „Bună dimineța tată 
Avrame!“ strigă colo dintâiu. — „Bună 
diminâța, tată Isacti!“ cjise alâ doilea — 
„Bună dimineța, tată IaoobG!“ strigă 
alG treilea — „Vă înșelați domniloră, eu 
nu sunta nici Avrama, nici IsacG, nici 
IaoobG, ci sunta Saulă, oare a pleoata 
se caute măgarii tatălui său și iăoă, că 
i-a găsită! “

*
Respunaulu unui reorutu.

Una ofioeră, vădenda că una recruta 
nu pote nimeri ținta, ’i dise să pusce în 
porta șurei. RecrutulG pușca, der greși. 
— „Ce neîndemenatioQ escl!u strigă o- 
ficerula, „nu escl în stare se nimerescl 
nici pârta șurei! “ — „Asta nu face nimioa“ 
respunse recrutula, „fiindcă dușmanii nu 
vinG totă-deuna pe pârtă., ci vinG și pe 
delăturl!u

Bursa flemărfnrliin BiidaDesta dela io Sept. n. 1891

Sâmlnțe
« o

-p m3”
5 â

Prețuit! per
100 ohilogr.

dela p ănă

Grâu BănățenescG
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nordG

80
80
80
80
80
80

10.7C
10.7C
10.65
10.7C
10.7C

10.90
10.90
L0.85
10.90
10.90

Semințe veohl 
ori nouă soiulfi

ce® e 
J W
<» <n o p.

PrețulG per
100 chilgr.

dela pănă

Săcară
OrzG 
Orzii 
OrzG 
Ovăsă 
CucuruzG 
CucuruzG 
CucuruzG 
Hirișcă

nutrețG 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n

70-72
60-62
62.—
64.—
39.41

75
78

9.65
6.20
6.65

610
6.50
6.45

710

9.80
6 55
7.15

6B0
6.55
6.50

7.70

Prețurile cerealelor din piața Brașovii.

Cursuln
Producte div. 8 o i u 1 ă

dela p&nă

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

roșiă —.—
Oleude rap. raiinatG duplu 37.- 38.-
Oleu de in 5.65 5.75y Uns. de porc dela Pesta 55.— 56.—

dela țeră —.—
O Slănină sventată 45.— 46.—a afumată 52.— 54.—o Său 37. 38.-s Prune din Bosnia în buțl

r—4 din Serbia în saciO 
p- LictarG slavonG nou _ ,— — t—

n bănățenescG
Nuci din ungaria
Gogoși ungurescl

serbescl
Aliere brută

H galbină strecurată _ •_ _  _
Ceară de Rosenau 137. 138.
SpirtG brutG 19.— 19,60

Drojdiuțe de spirt 21.50 21.75

din II Septemvre 1891.

Terguld de rîmători din Steinbruch. La 8 
Sept. n. starea rîmătorilorG a fosta de 143,084 
capete, la 9 Sept, au întratG 1931 capete și 
au eșitG 2621 rămânăndG la 31 Aug. unG nu
mără de 1423 4 capete. — Se notdză: marfa wm- 
gure'scă veche, grea dela — pănă la------ cr..
marfă ungurescă tineră grea dela 48 — cr. pănă la 
481/, cr., de mijlocii dela 49 cr. pănă la 49 ’/, cr 
— ușâră dela 50— cr. pănă la 51—cr. —Marfă 
țlrăndscă grea dela — pănă la — cr. — de 
mijlocii dela — cr. pănă la — cr. ușâră dela 
49— cr. pănă la 51 cr. — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sitto mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr. 
însă transito ușâră dela — cr. pănă la — cr. 
transito dto țeposă grea dela — cr. pănă la — 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbăscă grea dela 47—48— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 47—48 cr. transito. 
ușdră dela 48—49’/, cr. Porci îngrășați de unfi 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășați cu 
cucuruzi dela — cr. pănă la — cr., îngrășați 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu 41/,-

(Balsamu de vidță alti lui Br. Rosa.) 
Dintre tote organele, cari compunG in- 
teriorulâ corpului omenescG, cele mai 
importante suntQ fără îndoială stoma- 
chulG și canalulG intestinelorG. Pentru 
aceea este consultă, ca la cea mai mică 
bolnăvire a acestoră organe să aibă fie
cine unG medicamentă la îndemână, care 
după o scurtă întrebuințare să delăture 
boia. Ună asemenea medicamentă pro
bată este „Balsamulu de vieță alu lui 
Br. Rosaf cunoscută și forte plăcută 
de decenii în întregă Austro-Ungaria, se 
prepară în farmacia lui B. Fragner, 
Braga și se capătă în tote farmaoiile 
mai mari.

Cnrsulu Ia bursa din Viena.
din 11 Septemvre a. c. 1891

-senta de aură 4% ...... 103.30
Santa de hârtiă5°/0 ............................ 100 65
mprumutulG căilorG ferate ungare ■

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

lumortisarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare [1-ma emisiune] ■ - —.— 

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

Amort isarea datoriei căiloră ferate de
ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.— 

Bonuri rurale ungare ..... 89.75
Bonuri croato-slavone ..... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 130 25
Renta de argintă austriacă .... 90.95
Renta de hârtia austriacă .... 90.75
Renta de aură austriacă ...... 109 80 
LosurI din 1860 ................................ 136.75
Acțiunile bănceiaustro-ungare - . 1009.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 328.— 
Acțiunile băncei de credită austr. ■ 278.75
Galbeni împărătesei- - - ... 5.56
Napoleon-d'orI ........ 9.30’/,
Mărci 1U0 împ. germane • ... 57.55
Londra 10 Livres sterlings • • - 117 20

Proprietara :
Dr. Aurel Mureșianu.

RedaotorQ responsabila interimalG:
Gregoriu Maiorii.

Trageri la sorți.
Losurl Basilica, 1 Sept. n. Seriile 

cu Nrii: 51/95 43/45 46/2 202/44 230/32 
319/48 349/35 571/43 679/64 802/55 
929/51 1067/61 1079/25 1233/43 1318/43 
1319/77 1350/12 1452/56 1467/18 1484/57 
1542/96 1655/80 1668/75 1691/10 1700/66 
1718/57 1771/36 1890/34 2157/31 2259,95 
2287/66 2347/67 2503/39 2528/19 2548/65 
2601/32 2677/55 2713/94 2887/81 2941/23 
3001/34 3478/59 3567/100 3720/17
3720/59 3734/96 3751/93 3852/84 3892/87 
4061/28 4331/62 4363/11 4416/8 4486/41 
4629/74 4748/12 4794/20 4903/2 5030/62 
5311/31 5523/84 5562/7 5578/36 5597/2 
5757/45 5836/19 5897/60 5926/51 5965/76 
5570/2 6093/39 6314/42 6318/63 6397/50 
6467/64 6493/81 6559/82 6561/4 6566/13 
6836/28 9865/68 6876/7 7130/73 7378/41 
7476/19 7506/4 7518/89 7605/15 7668/85 
7718/9 7931/91 7954/2 7972/44.

La amortisațiune ser: 510 991 1955 
2529 3448 3453 3790 3803 4183 5411 
5555 6203 6630 6809 7262 7344 7524 
■7657.

Să n’o ardă sorele
Că-i albă ca domnele.

*
Vai de mine sera vine
Și n’am vorovitG cu nime
Și cu cine-ași vorovi 
N’am cale a mă’ntâlni.
Și pe cine eu doresoă 
N’am cale să’10 întâlnescO.

Țera Oltului. Dimitrie Mandealîi.

MorG, mândruțo, și m’aprindG 
Când te vădG pe drumă trecendă 
Din cătriDță sbîrnăinda
Mie din mână făcândă.
Când treci, mândro, p’ângă mine
Plânge inimiâra’n mine;
Când te vădu, mândro, pe vale, 
MultG mi-i drag’a-ta umblare, 
Când te văda, mândro, la dosă, 
Mi-i dragG ala tău porta frumosa; 
Și la față și la dosa,
Că la fată-i
Erbă creță,
Pre la pdle-i
Sîrmă mole,
Pe la sînu-i Românouță
Țuce-țl neic’a-ta guriță.

Din Banattt. Vasiliu Jiand.

Măsura seu

greutatea

1 H. -L.

Calitatea.
Valuta aus-

trlaoă.

cel mai frumos 
Grâu, mijlociu . .

mai slabG . .
Grâu mestecată . .

„ / frumosă . 
SScară l mijlociă .

Librăriei NICOLAE L CIURCU,Brașov.?
Cârti scolastice

pentru școlele poporale aprobate de înaltul Ministeriu reg. ung. prin 
ordinațiune ministerială, parte de Veneratul Consistor Archidiecesan din Sibiu, 
de Veneratul Consistoriu Diecesan din Caransebeș și de „Reuniunea învăță

torilor rom. din diecesa Aradului și ținutul Selagiulul:
Abecedar sail ântâia oarte de cetire întoomit de „Mal mulțl prietini al 

tșcdlel11. Ediția II. leg..................................................................
A doua carte de cetire pentru anul al II. (s. III.) de școlă; întoomită 

de „Maljnulțl prietini al școleV. Ediția II. leg.....................
Abecedar sau Ântâia carte de oetire și scriere, pentru Invețarea linibei 

maghiare de Francisc Kods, inspector școlar și consilier re
gesc și Ion Bariu, învățător. Prețul legat........................

Dariu I.. Elemente de Fisică, cu mal multe figuri. Prețul legat
— Geografia patriei și Elemente din Geografia universală. Cu

36 figuri împreună cu mapa Ungariei. Ediție nouă. Prețul 
legat 35 cr. broșat..................................................................

— Istoria patriei și E'emente din Istoria universală tractată
după metodul biografic. Cu portrete. Ediția II. Prețul leg. 
25 cr. broș...................................................................................

Georgescu I, Curs practic de Economie, cuprindend noțiuni despre: 
Grădinărit, economia câmpului, Yierit, cultura pădurilor, 
crescerea vitelor, stupărit, și cultivarea vermilor de mătase, 
pentru șodlele poporale. Ediția II. cu 50 figuri...................

Uasievici Ipol., Curs metodic de Istoria naturală. Ediția II. ou 
ilustrațiunl.................................................................................

Pop Maxim, prof., Manual de gramatica limbel române pentru 
școlele poporale în trei cursuri. Ediția II. revădută. Prețul leg. 

Dariu I., Gramatica limbei românesc!. Cursul I. Ediția II. Prețul 
Popea I., Religiunea creștină, pentru șcdlele primare. Ediția VI.

I
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CucuruzG . . . 
Mălaiu .... 
Mazăre .... 
Linte .... 
Fasole .... 
Sămânță de ina . 
Sămânță de cânepă 
Cartofi .... 
Măzăriohe . .
Carnea de vită . 
Carnea de porca 
Carnea de berbece
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Lorsulu jpîeței Brașovis.
din 12 Septemvre st. n. 16U1.

Sancnote românescl Cump. 9 28 Vend. 9.30
ArgintG romănescG „ 922 z? 9.27
îîapoleon-d’orl - • „ 9.28 n 9.30
Lire turcescl - • „ 10 46 n 10.51
Imperiali - - • „ 9.44 9 49
Salbinl .... „ 5.40 n 5.45

linii

20 cr-

28 cr

20 cr
30 cr.

30 cr.

20 cr.

25 cr.

30 cr.

30 cr. 
25 cr.
12 cr.

NB. Aceste cărți școlastice se pot folosi de cătră Domnii învățători în tote 
sculele poporale «Ibii patrie, fără de nici o responsabilitate, fiind apro
bate «le înaltul Ministerial și fiind totodată bune și ieftine.

Acum de curând a apărut:
Istoria Biblică a vechiului și noului testament în versuri, ilustrată 

cu 108 icone frumose. Prețul................... .... .......................
Istoria Biblică a vechiului și noului testament întocmită mai ales 

pentru tinerimea din școlele poporale române, de Georgie 
Ludu preot și Idn Bariu învățător, ilustrată cu mal multe 
iedne. Prețul............................................................................

Ântâia carte de cetire cu deprinderi și reguli gramaticale pentru 
învățarea Limbei germâne în școlele poporale rom. întocmită 
de 1, Borca, director și învățător. Prețul legat...................

A eșit de sub tipar:
Curs practic de Aritmetică pentru școlele poporale în trei părți, 

pentru șese ani de școlă, întocmit de Frof. Aseniu Vlaicu. 
Carte lucrată pe basa celor mal bune manuale și prinoipil 

gogice moderne și întocmită după un sistem noG 
tuitive.
CARTEA POPORULUI: Carte de Cetire compusă pentru anii din 

urmă al școl. pentru școlele de repetiție, școle civile etc. 
de Ion Pop-Reteganul.

Istoria Universală pentru gimnasil, școle reale preparandii, școle 
civile cu mal multe ilustrațiunl, Vol. I. Evul vechia, de Prof. 
V. Goldiș. Prețul........................................................................

tipar este: Gramatica română pentru școlele poporale, Partea 
I. Etimologia, de P. M. Liuba, învățător. 
Aceste cărți să atlă de vendare în principalele Librării.

Cu deosebită stimă

Nicolae I. Ciurcu.

Sub

12

30

25

cr.

cr.

cr.

peda-
cu ilustrațiunl in-

fl. 1
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Verfâlschte schwarze Seide. “XX
will, unb bie etoaige Derfalfdțung tritt fofort 311 Eage: (Ecțte, rein gefarbte Seibe frciufelt fofort 
3ufammen, veriofdjt balb unb ținterlafjt ruenig Jlfcțe con gatiî țelibrduniidjer <țatbe.—Dcrfalfdjte 
Seibe (bie Ieid?t fpecfig wirb unb bridjt) brennt langfam fort, namentlid? gliimnen bie „Sd;uȘ= 
fcibeti" ruciter (roenn fctțr mit ^arbffoff erfdjwert), unb tjinterlâfjt eine bunfelbraune, 2Ifd?c, bie 
firfy im (Segcnfațj sur ed?tcn Seibe nidjt fraufelt, fonbern friimmt. gerbriicft man bie jlfcțeber 
edjten Seibe, fo 3erftdubt fie, bie ber nerfalfcțten nid;t. Pas Seibenfabrif=Depot non G. Hernie- 
Jierg (K. u. K. fjoflief.), Kiiricli uerfcnbet germ ITtufter coti feinen edțten Seibenftoffen 
fjebcrmaan nn, unb liefert einjelne Kobeu unb ganje StiicFc porto= unb gotlfrei in’s fjaus.

nooooooooooooooo 
q In negoțulti de băcănie | 
$ și bumbăcărie alu sub- O 
O semnațiloru, se află unu O 
? postii vacantă ca a

Nr. 11426—1891 655,3 • 2
PUBLICAȚIUNE.

Din fundațiunea senatorului Fridericu 
de Closius se dau sume de bani pănă la 
10,000 fl. v. a. cu garanțiă hipoteoară și 
cu interese 6°/0 și celă puțină l°/0 amor- 
tisațiune.

Doritorii sS se anunțe la subscrisul^ 
magistrată.

Brașovu, în 29 Augustă 1891.

Turnatoria ie M și falnica de mașini a lui wuj ipr
SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA.

FABKICA ȘI BIROUL!? CENTRALI?: BIROULtj ÎN ORAȘtr ȘI DEPOSITULtl

VI., Kulso vâcz-iît 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,
Recomandă escelentu construatele

Garnituri de treieratu cu aburii și cu vârtejii (Gopel), 
precum și cu mai multe din cele mai mari premii distinsele 

Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri Rayol patent.,

Plugurî-Rayol, Pluguri originale ale lui 
Schliclk și pluguri Vidats pentru o brazdă, 
unelte pentru lucrarea pămentului, grape și 

spărgători de bulgări.
534,24-22

Mașini de semânatn îi rânflnn „HALADAS", patentate ale lai Schlict. | 
Mai departe s’află în deposits mori pen
tru curățitulă cerealeloru (sistemă Baker 
și Vidats), mașini pentru prepararea nu
trețului, batoze de porumbă (cucuruză), 
mori pentru uruită, mori de uruială cu 
putere de abură „Hungaria“ patent, lui 
Jokây, mori de măcinată și instalațiunl 
pentru mori de uleiu.

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

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

I

■
5Lt.

$
Ajutoră grabnică și sigurii

pentru

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

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

„Dr. Rosa’s Lebens-Balsam44.
Acestă balsamă preparată cu îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tă 

măduitore se dovedesce ca forte folositorii în contra tuturoră greutățlloru de mistuire 
| cârcei de stomachu, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniloră, haemorhoideloru etc. etc. 
I In urma eficacității sale a devenită acestă balsamă acum uuă sigură și dovedită
I medicamentă de casă poporalii.
II Sticla, mare costă 1 fl., mică 50 cr.

Mii de scrisori de recunoscință stau la disposițiă!

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

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

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

ÎOepositvLl"&. prixxcipal-tx al-uu procLin.cetoxxi.l'a.i

Bh Fragsier1, 
Farmacia „Zum schwarzen Adler“ 

Prag 205—3.
In Budapesta: la farmacia I. von Torok.
Tote farmaciile din Brașovii, precum și tote fărmaciile mai mari din mo- 

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

■■r

i*.

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

(Frag-er Wziî-wersa,l-XZa.ia.ssalToe)
unu medicamentă sigură și prin mii de scrisori de mulțămire recunoscută 

în contra tuturoră inflamațiuniloră, răniloră și umflăturiloră.
Acesta se ’ntrebuințeză cu succesfi. sigură la inflamațiunl. la stagnațiunea lap

telui și întărirea țîțeloru cu ocasiunea înțărcării copilului, la abscese, ulcere, pustule 
cu puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la pan ar iții [ulcerațiunl la degete, la întă- 
riturl, umflături, tumorea glanduleloru limfatice, lipome etc. — Tote inflamațiunile, 
umflături, întărituri se vindecă în timpulu celu mai scurtă; la cașuri înse, unde s’a 
formată deja puroiu absdrbe buba și o vindecă în timpulu celă mai scurtă fără dureri.

In cutiore â, 25 și 35 cr.
FIȚI ATEHȚl!

De 6rcce alifia de casă universală de Praga să imiteză 
fdrte desă, facă pe fiecine atentă, ca singură numai la mine 
se prepareză după receta originală. Acesta este numai 
atunci veritabilă, decă cutiorele din metală galbină, în cari 

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

Balsamu pentru audu.
(Gehor-Ealsam)

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

603,26—8

O (COMIS). g
O Se cere de a cunoșce pe O 
O lângă limba română și O
9 cea germână și maghiară, q 
O 10AN DUȘOIO & FIU. 0
AOOOOOOOOOOOOO-OO

PF Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei*  
ă 5 cr. se potti cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

Viena 1
Medalia pentru 

merită. |
i.-Palankal887 
Med. de nnră.

Budapesta 1885 
Dipl. de onăre.

Esseg 1889. 
Dipl. de onăre.

Dipl, de onăre
Londra 1878.

c. și r. escl. priv.
Prima fabrica fle Sjrmier Portland-Cement și Vara-hydraulic

in BEOCSIN.
Biroulu-Centralu și deposîtulu: Budapesta, V., Rudolfsquai 8, 

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

doritoră de a clădi, projiriele sale fabricate în

Neusatz 1875 
med. de aură

Szeged 1878 
med. p. merită

Triestă 1883 
ined. de aură

Parisă 1876 
med. de bronz.

Kecskeinăt 18721 
med. de argint.I

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

mațiunl se trimită Ia cerere punctuală.531,38-38

gXXJOC

g ABONAMENTE„GAZETA TB.A1TSILVASIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni. . .
luni. . ,
anu .

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni............................................
unu anu.................................................

3
6

12

fl. 

fl. 

fl.

§

8

X
X

10
20
40

fr.
fr.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anu...........................................................2
șese luni........................  . . . . 1
trei luni............................................

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

Pe
Pe
Pe

fl. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, sâ binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Adminîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei.44

X

X

k'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIAvisl d-lorti abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s& 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită (Jiarulfi nostru până acuma.

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

Totodată facemîi cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.
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