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BrașovH, 5 (17) Decemvre
Ministrulă-președinte Tisza nu lasă se trâcă 

nici cea mai mică ocasiune că se nu-și verse mâ
nia în discursurile, cu care debuteză dilnicu în 
dieta ungară asupra așa dișiloră ,,agitatori ai na- 
ționalitățiloră.“

Dâcă e vorba de agitația, amu dori să scimu 
cine agitâză înir’adevăru: celă ce provdcă și atacă, 
gău celu ce se apără când este provocată și ata
cată?

Cu privire la acâsta întrebare d-lă Tisza nu 
ni-a dată nici-o deslușire. Din cuvintele lui ve- 
demă însă, că d-sa consideră de „agitatori" pe
riculoși ideei de stată maghiară pe toți cei ce 
nu supârtă cu răbdare ghionturile, ce li se dau din 
drăpta și din stânga, ci se încârcă a se apăra în 
contra loviriloră maghiarismului violentă.

Dâr șefulă cabinetului merge și mai departe, 
declarândă c’ună aeră de omă inocentă, că gu- 
vernulă nici nu s’ar gândi la maghiarisare.

Și pâte că d-lă Tisza să aibă încâtva drep
tate. Nu guvernulă, ci numai organele guver
nului maghiarisâză și pre când miniștrii se măr- 
ginescă la aceea de a amenință pe „agitatorii 
naționali" în discursurile loră, prefecții și inspectorii 
de sc61e regesci ungurescl înființeză reuniuni și 
croiescă la planuri cum se nimicâscă învâțămân- 
tulă națională în scâlele năstre poporale confe
sionale în favârea maghiarisărei.

Astfelă funcționarii din comitatulă Sătma- 
rului în frunte cu prefectulă și cu inspectorulă 
de scăle r. ung. au înființată societatea de ma
ghiarisare „Szechenyi," cu scopu de a lăți 
limba maghiară între Nemaghiari. Bine în
țelesă, organele, guvernului se pună în ca- 
pulă unei întreprinderi, care invâlvă ună ames- 
tescă directă în viața nâstră școlară și socială.

Sub firma inspectoratului școlară reg. ung. 
reuniunea „Szechenyi" se folosesce de t6te mijlâ- 
cele spre a influință asupra învățătorilor noștri popo
rali. Le adresăză apeluri de-a-dreptulă, cu desconsi
derarea autoritățiloră competente, trămite comisiuni 
esaminătăreîn scălele năstre și publică premii pentru 
învățători sub cuvântă de a stimuiă zelulă loră în 
propunerea limbei oficiale a statului, în realitate 
însă spre a-i face să renunțe la misiunea loră de 
învățători români, întroducândă cu timpulă în 
scălele române limba maghiară, ca limbă a in- 
strucțiunei.

Cei ce voiescă să se convingă despre acâsta 
să cetăscă apelulă reuniunei ,,Szechenyi“, celă 
publicămă în numărulă de adi.

Tendențiositatea acestui apelă este vădită. 
Tocmai împrejurarea, că numita reuniune află 
de lipsă de a se scusâ de mai multe ori în 
apelă, că nu voiesce să atace limba nâstră și 
organisațiunea scâleloră năstre dovedesce, că 
are intențiuni rele. Aici se potrivesce de mi
nune proverbulă francesă, că cine se escusă se 
acusă.

Dăr condițiunile concursului, “celă publică 
reuniunea „Szechenyi" pentru douăzeci de premii 
în sumă de 640 fiorini v. a. destinate învățăto- 
riloră nemaghiari, ne probăză învederată, că 

scopulă ei este maghiarisarea succesivă a scâle- 
loră năstre.

Li se promită premii mai vârtosă aceloră 
învățători, cari voră sci se aducă pe școlari așa 
departe, încâtă să li se păta propune tăte obiec
tele în limba maghiară.

Să nu uitămă, că avemă de-a face cu scă
lele poporale. A dobândi în 2—3 ani ună 
asemenea resultată, este aprăpe imposibilă și dâcă 
totuși s’ar află ici colo vr’ună învățătoră, care se 
rămnăscă la premiile numitei societăți, zelulă ce 
l’ar desvoltă elă pentru limba maghiară ar fi 
desvoltată numai în detrimentulă învățământului 
nostru poporală.

Așadăr avemă înaintea năstră ună casă gravă 
și flagrantă de prigonire a învățământului ro
mână poporală.

Periclulă e mare. Ce măsuri suntă deciși 
a luă ai noștri pentru combaterea lui? Cu acâsta 
cestiune ne vomă ocupă în altă numără,

-------o—•—

Procesulu de presă în contra lui Gr. Barițu.
Sibiiu, 16 Decemvre.

înainte de a vă da ună raportă amănunțită despre 
procesulă de presă ală d-lui G. Bariță, vă trimită o 
scurtă dare de sâmă despre decursulă pertractării, la care 
a asistată numărosă publică.

După ce s’a constituită tr?sunalulă și juriulă, se 
citi acusațiunea, în care se dicea, că articululă incrimi
nată este scrisă în tonă agitatoră în contra națiunei 
ungurescl, în contra statului uugurescă, a guvernului și 
instituțiunii de stată.

La întrebarea președintelui, d. G. Bariță a decla
rată că n’a scrisă dânsulă articululă, dar că ia răspunde
rea asupră’și. Apărătorulă rogă pe președintele să asculte 
martorii, cumcă d. Bariță n’a fostă în Sibiu, când s’a 
scrisă articululă. Președintele declară, că nu e de tre
buință, de ârece se scie acâsta; dar nu se pâte eschide, 
că d. Bariță a putută influința asupra articulului prin 
postă sâu prin telegrafă, ceea ce însă nu s’a afirmată de 
nimenea. După acâsta au începută ple dările.

Substitutulă de procuroră Tribus (jice că, dacă 
cere de la jurați să condamne pe acusatulă, e împreju
rarea, că articululă incriminată escită o naționalitate la 
ură contra, alteia. Articolulă mai ântâiu acuză guvernulă 
că a făcută să se amâne congresulă bisericescă română 
gr. or. de frica spiriteloră lui Horia și Cloșca. Acâstă 
bănuială servesce ca motivă de a lupta în contra ideii 
naționale maghiare. Substitutulă arată apoi, că nu gu
vernulă e vinovată, dacă congresulă nu s’a convocată, 
și chiar dacă ș’ar fi esprimată dorința d’a se amâna, 
acâsta nu însemnâză că apasă vr’o naționalitate. Dar cu 
acâsta articululă a căutată să deștepte prin amintiri is
torice pasiunile unei naționalități în contra acelei națiuni, 
căreia fapte de o miă de ani i-a dată rolulă de condu- 
cătâre în acâstă țâiă. Elă cere de la juriu dreptate.

Acusatulă G. Bariță dice, că dacă n’ar apără la 
acâstă afacere ca fiu ală acestei patrii, ci ca streină, din 
cetirea articulului, precum și a actului de acusațiune nu 
’șl-ar pută face o idee clară despre întrâga afacere. Cau
sa e, că autorulă articulului a tăcută o mulțime de fapte 
premergătâre. Din acestă motivă nici n’ar fi lăsată să 
se pună articululă în 4’ai’ă- Și afară de acâsta n’are 
obiceiu să se amestece în afaceri bisericesc!, deorece tâia 
nu e bisericâscă, ci politică. Acusatulă intrândă în is
toria bisericei gr. or. arată, că ea a fostă inter reli- 
giones toleratas, n’a avută dreptă pănă’n 1848 să’și 
înființeze scâle.

Ajunge apoi la articululă «Luminătorului» relativă la 
causa amânării congresului de atâta timpă, pentru că 
așa ar fi cerută ministrulă, și spune, că prin acâsta se 
vatămă autonomia bisericei și la urma nrmeloră se pote 
și înlătura, asta e temerea tuturoră și numai din 
acestă motivă articululă «Observatorului« a fostă 

scrisă în espresiunl atâtă de durerose. Vorbesce 
apoi despre disposițiunea ministrului privitâre la fon- 
dulă de ajutorare de 24,000 fl Aci e o lovire în* 
autonomia bisericei; 'amintesce o sumă de cașuri, prin 
care dovedesce, că organismulu bisericei se atacă necur
mată. Trecendă la Horia, Cloșca și Crișană, amintesce 
două lucrări ale duoră Maghiari: a comitelui Teleky 
Domokos și a lui Szilagyi Ferencz, car-î dică că nu e nici 
o mirare, că poporulă ardelână după atâtea suferințe 
s’a revoltată, și cu tâte acestea revolta din 1884 ni se 
impută ca o infamiă. Acusatulă dice în fine, că sub 
Plevna ungurâscă autorulă articulului a înțelesă sistemulă 
actuală, care e combătută nu numai de Români, ci și 
de partidele unguresc! din 48 și 49, care nu vrâu să 
scie nimică de dualismă.

Apărătorulă Fruhbeck arată, că acusațiunea nu 
e întemeiată, fiindcă s’a înțelesă articululă altfelă de cum 
trebuia. Acusatorulă nu e în stare să constate criteriele 
vre-unei acțiuni, cu atâtă mai puțină penale. Partea 
ântăiu din acusațiune nu consună de locă cu textulă ar
ticulului. Apărătorulă nu găsesce în iotă articululă nici 
o proposițiune, care laudă revolta lui Horia și Cloșca. Nu 
cumva că celă ce numesce martiri pe Horia, Cloșca și 
Crișană laudă revolta? De sigură nu! Că e scrisă arti
cululă în tonă agitatoră, nu e adevărată, căci nu e ună 
singură cuvântă, care să arăte: pe cine și în contra cui agită? 
Nue articulul «Observatorului» ca adierea zefirului în asemă
nare cu acelă orcană ce se ridică din colonele foiloră oposi- 
ționale maghiare și care caută să sgudue posițiunea gu
vernului? Acusatorulă pune pondă pe aceea, că ministru 
președinte e desemnată ca destructoră ală naționalități- 
loră. Acâstă espresiune adeseori s’a întrebuințată și cu 
dreptă cuvântă se pâte /educe la faptulfl, că naționali
tățile au trebuită să învețe, sub ministerulă Tisza, să 
renunțe la multe ce li se păreu garantate prin legile 
create după pactă.

Apărătorulă vine apoi la pasagiu cu Plevna ungurăscă. 
Autorulă articulului îșl esprimă dorința, ca să vie acelă 
timpă când naționalitățile să se pâtă manifesta, remâ- 
nândă ■ cu tâte acestea credinciâse statului ungurescă. 
Este acâsta o agitațiune în contra statului, în contra na- 
țiunei ungare? Se <|ice în articula, că oricare Română 
să cultive și să nutrâscă memoria eroiloră săi și a fap- 
teloră loră, dar de o provocare a poporului română, să 
nutrâscă idea unei Plevne unguresc!, nici urmă nu e. 
Nu cumva autorulă a făcută mai multă decâtă fia
rele oposiționale, care nisuescă nu numai schim
barea guvernului, ci și schimbarea basei statului? 
Deputatulă Grunwald a cjisă, că idea independinții sta
tului ungurescă numai cu mârtea națiunii va dispărâ. 
Dacă bărbații de stată unguri vorbescă despre o schim
bare, care e în contradicere cu actuala întocmire a sta
tului, unui cetățână nemaghiară să-i fie oprită a dori 
ună timpă, în care naționalității sale să i se garanteze 
acele drepturi ce le avea mai înainte? Apărătorulă se 
adresăză apoi cătră juriu, rugându-lă să’și dea verdictulă 
în consciință.

Jurații, după ce președintele le-a pusă patru în-' 
trebări, au achitată pe acusatulă în unanimitate.

La întrebarea președintelui, dacă G. Bariță pretinde 
să i se restitue cheltuelile, acesta a rugată pe tribunală 
ca, în casă de restituire, suma respectivă să se între
buințeze pentru ună scopă de binefacere. Cu acâsta 
procesulă s’a terminată. X.

Agitațiuni de maghiarisare în comitatului 
Sătmarului.

Amu promisă în numărulă de Luni ală fâiei 
nâstre, cumcă vomă publică apelulă, ce l’a adre
sată mai în urmă reuniunea de maghiarisare 
„Szâchenyi" cătră învățătorii noștri confesionali 
din comitatulă Sătmarului. Implinimă a<Ș.i pro
misiunea nâstră, rugândă pe onorații noștri ce
titori, ca să cetâscă cu atențiune apelulă acesta, 
ce urmâză mai josă în traducere românâscă, căci 
dintr’ânsulă voră învăță multă și pâte că se voră 
convinge și despre aceea, că față cu astfelă de



agitațiuni pentru maghiarisare a adversariloru 
noștri, nu ne mai este ertatti a stâ cu mânii e 
în sînfl, ci trebue să luămfl fără înțărcare mă
suri de apărare. Eată apelulu:

Onorate D-le învățătorul
Reuniunea »Szechenyi’ din comitatultî Sătmarului, 

care stă sub conducerea ilustrului episcopă, a prefectului 
acestui comitală, a capitulului din locă și a inteligenței 
celei mai destinse din comitată, și-a alesă de scopă: 
de a răspândi limba oficială a patriei comune 
limba maghiară, spre a intări astfelă alipirea cătră pa
tria comună maghiară, mai alesă între locuitorii nema- 
ghiarî ai comitatului, fără vătămarea propriei limbi, (sic!)

Toți suntemă fii aceleiași patrie comune. Același 
pămentă nedespărțită ne nutresce pe toți. Toți ne bu- 
curămă de bunătățile aceleiași libertăți. Toți trăimă sub 
același scută ală legiloră. Intr’o formă ne împărțimă cu 
toții în drepturi și datorii.

Nu e între noi deoseb're, nici în bine nici în rău.(?) 
Ceea ce-lă dâre pe unulă, simte și celalaltă. Sângele 
ce-lă vărsă Maghiarulă este vărsată pentru Română, 
pentru Slovacă, pentru Rutenă, pentru Nemță și vice
versa. Și acăsta este comuniunea de interese, care lăgă 
sârtea nâstră a tuturoră de sortea patriei și care alcă- 
tuesce între naționalitățile, ce trăiescă în acăstă patriă, 
frățietatea obligată, pe care a-o cultiva și a-o sus
țină, pretinde binele și înaintarea nostră a tuturoră. Dar 
acăstă frățietate numai atunci păte deveni realitate, dăcă 
ne vomă înțelege unii pe alții. Și acăstă înțelegere nu
mai atunci este cu putință, când va fi o limbă comună, 
în care diferitele naționalități, ce trăiescă în acăstă patriă, 
să-și pătă schimbă ideile împrumutată, să-și pătă împăr
tăși bucuriile și necazurile Și acăstă limbă comună nu 
pâte să fie altă, decâtă limba oficială a statului, în care 
se manifestă viața comună a patriei nâstre: limba ma
ghiară.

La cunoscința acestei limbi ne îndrumă tâte nece
sitățile năstre, atâtă în viața publică, câtă și privată. 
In acăstă limbă cunâscemă starea patriei comune, price- 
pemă mișcările ei și stăruințele ei mai fidelă, pentru că 
viața statului ca atare se manifestă în acăstă limbă: în 
societate, în politică, în legislațiune, în scriere, în sciințe, 
în arte și în administrațiă. In acăstă limbă sunt scrise 
legile nâstre, pe cari a-le cunâsce este în interesulă nos
tru ală tuturoră. Acăstă limbă deschide pentru tote na
ționalitățile, cari trăiescă în acăstă patriă, numerâsele isvăre 
ale culturei câștigată prin stăruințele naționale de-o miiă 
de ani încâce dela apusulă cultă. Pentru celă ce nu 
cunosce acăstă limbă, aceste isvore remână nisce 
eomâre ascunse: nu cunâsce mișcarea sciențifică a 
patriei, nu înțelege năsuințele sale sociale, în
chise sunt dinaintea lui scâlele superiâre ale țărei și 
este lipsită de acea înrîurință înălțătâre și nobilisălâ-e, 
ce-o esercăză o cultură mai desvoltată asupra tuturoră 
acelora, cari vină în atingere cu ea. Limba acăsta des
chide nentru naționalitățile diferite și nenumăratele ra
muri ale oficieloră publice. Mai pre susă de tăte însă 
cunoscința acestei limbi face posibilă, ca naționalitățile 
nemaghiare să fie ferite de neîncredere și de ura de 
rassă.

Reuniunea > Szechenyi ‘ nu numai că-și împlinesce prin 
urmare datoria ei patriotică, dăr crede a face ună bine 
naționalităților ă, când, fără a se atinge (sic!) de limba 
și de tradițiunile loră, înmulțesce prin premii modulă și 
ocasiunea, de a învăță limba patriei.

Bine scie într’aceea reuniunea .Szechenyi,* că în 
acăstă muncă a sa nu se păte lipsi de sprijinulă acelei 
clase, care după chiămarea ei chiar este conducătărea 
și crescătărea poporului și în a căreia mâni este depusă 
sărtea generațiuniloră viităre: clasa învățătoriloră.

De aceea reuniunea a dată premii în anulă școlară 
espirată aceloră învățători, cari au dovedită ună zelă 
demnă de recunoștință, precum și succese în lățirea 
limbei maghiare și a sentimentului patrio
tică maghiară.

Și jertfa făcută de reuniune a și adusă fructele do
rite. In adunarea generală ținută în 15 Octomvre pre
ședintele reuniunei, după ună discursă recunoscătoră ală 
episcopului (rom. cat.), a premiată pe învățătorii, ce erau 
de față, și a publicată premiile, ce le-au meritată învăță
torii dela scâlele câte au fostă visitate de cătră reuni
une, precum și ajutârele ce s’au dată scolariloră din scâ
lele premiate, ăr reuniunea a primită pe învățătorii 
premiați între membrii ei fără taxă.

Pe basa raporturiloră detailate despre resultatulă 
visitării scâleloră, ună juriu compusă de reuniune, a ad
judecată premiile publicate cu concursulă inspec
torului regescă ungurescă de scâle. Așa s’au 
împărțită în anulă acesta ajutâre învățătoriloră și scola
riloră din comuna Blidari, Vâmfalu (Vama), Kanyahaz, Ara- 
nyos-megyes, Komorzan, Olah-meddes (Medieșă), Lippa, 
Isacico, Erdă-aranyos și Baia de susă. Resultatele 
favoritâre dobândite astfelă încuragează reuniunea de a 
merge înainte pe acestă cale, de a lăți după putință și 
a mări mișcarea de concurență între învățători. De aceea 
reuniunea publică pentru anulă școlară curentă 1884/5 
earășl 20 premii pentru învățători și învățătâre și adecă 
8 premii de câte 25 fl. la olaltă 200 fi., 6 premii de câte 
30 fl. la olaltă 180 fl., 3 premii de câte 40 fl. la olaltă 
190 fl., 2 premii de câte 50 fi. la olaltă 100 fl.

Condițivnile concursului:

La premiile de mai susă suntă chiămațl a concura 
învățătorii și învățătdrele dela șcdlele, ce se țină de in- 
spectoratulă de scdle reg. din comitatală Sătmarului, 
sub aceste condițiunî: 1. Dăcă instruăză în scăle nema
ghiare școlari nemaghiari. 2. Decă conducă pe școlarii 
loră în spirită patriotică. 3 Decă la obieclele de învă- 
țămentă prescrise de autoritățile mai înalte școlare potă 
să dovedescă succesă în cunoscerea limbei maghiare cu 
școlarii loră de altă limbă. 4. Dăcă se însciințâză 
la inspectorulă școlară regescă ungurescă, că au de gândă 
a concura și încă în timpă de 30 de t^ile, âr celă mulfă 
pănă la 30 Decemvre a anului curentă; e de ajunsă de
clararea simplă, că voiescă să ia parte la concursă. 
Aceste condițiunî trebue să se împlinescă tâte împreună și 
deosebită unele de altele nu dau dreptă Ia ajutoră. 
Succesulă concursului îlă esaminâză membrii de încre
dere ai reuniunei. Acăsta se întâmplă la sfârșitulă anu
lui când se obiclnuescă a se țină esamenile școlare. De 
aceea învățătorii, cari voră concura, trebue să însciințeze cu-o 
lună mai înainte pe inspectorulă școlară reg. ung. despre 
timpulă esamineloră.

Pentru adjudecarea premiiloră să se ia în conside
rare următărele: a) Nu se ia în vedere numai progre- 
sulă unui școlară, ci a întregei clase, b) Se consideră 
ca unu merită deosebită, dăcă învățătorulă aduce pe 
școlarii săi așa de departe, ca să le pătă propune 
unele obiecte cu succesă și în limba ma
ghiară. c) Este deci(|ătore diligința învățătorului.

Dăcă dăr succesulă generală este și mai slabă, însă 
învățătorulă a avută să lupte cu mai mari greutăți, 
acăsta nu împedecă nici câștigarea premiului, nici gra- 
dațiunea învățătoriloră concurențî. d.) In casă contrară 
e în favoră acela dintre învățători, care a concurată ș; 
în anulă trecută,',fără considerare la aceea, dăcă a fostă 
premiaLă său nu. învățătorii deja premiați, avândă ace
lași succesă ca alții, suntă preferiți, precum și e) succe
sele dobândite cu fetițele îndreptățescă cu deosebire la 
câștigarea premiiloră.

In fine reuniunea îșl reservă dreptulă, ca să dea unui șț 
aceluiași învățăloră, ce a dovedită ună succesă deosebită 
2 premii. Afară de acăsta, reuniunea împarte între șco
larii din scolele premiate, la câte 5 școlari ajutăre în 
taleri de câte 2 și 1 fl.

Reuniunea nealterândă, prin acestă concursă ordinea 
școlară esistentă și organisarea scâleloră confesionale (??!), 
pune tâtă greutatea numai pe succesulă dobândită în con
ducerea scăleîoră în spirită patriotică și în cunoscința 
limbei maghiare, care succesă a-lă ajunge este chiar după 
lege datoria fiecărui învățăloră poporală confesională. 
De aceea reuniunea aștăptă, ca și D-ta, cu cunoscutulă 
D-tale zelă, să pășesc! în șirulă aceloră distinși învățători 
concurențî, cari fiindă devotați legiloră țării și inlerese- 
loră bine pricepute ale patriei comune, afară de premiile 
publicate și de mulțămirea și mai prețiăsă a conștiinței 
loră, voră dobândi recunâscerca fie-cărui patriotă cre- 
dinciosă.

Sătmară, 10 Noemvre 1884.
(L. S.) Qoîisiliulii direcțională ală reuniunei

„Seohenyl.“

SOIRILE PILEI.
Reuniunea femeiloră române din Bra- 

șovă va țină Marți în 11/23 Decemvre a. c. la 3 dre 
după prân<|ă, la gimnasiulă română, o adunare extra-or- 
dinară.

—0—
Serbătârea S-tului Nicolae, ce va fi Joi în 6 De

cemvre, nu va împedecă ținerea »Intrunirei literare.1
—0—

După cele mai nouă sciri despre nenorocirea din 
mina de cărbuni de la Anina, au dispărută 47 lucrători, 
dintre cari numai 17 nensurațl, âr 30 părinți de familiă, 
cari lasă în urmă-le cu totulă 70 de copii și soțiile. 
S’au scosă tâte 47 cadavrele nenorocițiloră. Causa neno
rocirii este, că s’a aprinsă pulberea de cărbuni și gazulă 
produsă i-a înecată pe lucrători. Văduvele voră primi 
pensiuni.

—0—
V

Suntă numiți sublocotenenți în reservă voluntarii: 
George Bârsană în reg. 64 de inf., Aurelă Popa în reg. 
•2 de ini., George Popă în bat 23 de vânători, lână Pre- 
dovicl în reg. 62 de inf., Petru Farcașă a lui Simionă 
Safti în reg. 63 de inf., Sava Raicu și lână Farcașă în 
reg. 50 de inf., Virgilă Bogdană în reg. 8 de artileria.

—0—
»Românulă* spune, că »Liceulă Sf. Sava* a ser

bată acjl 4iaa patronului său și a 67-a aniversare a 
fondării sale.

—0—
.L’Indâpendance roumaine* comunică știrea, că prin

FOILETON U.
Din basmele poporale române.

Cei doispredece frați și fata cu perulii de aurii.
(Urmare și fine.)

Impăratulă nu mai putea de bucuriă, că ’șî-a do
bândită o armă atâtă de bună, și’lă cinsti pe feciorulă 
celă mică cu 16 galbeni, âr pe frații săi cu câte 8 gal
beni pe unulă. Cu tote acestea, cei unspredece frați 
turbau de năcază, că nu’lă potă perde. De aceea s’au 
totă gândită, cum se’lă prăpădâscă și aducendu’șl aminte 
de părulă de aură, l’au pârită împăratului spunendu’i, 
că fratele loră celă mică scie o fată cu părulă de aură. 
Atunci împăratulă, care era flăcău și care voia să se căsă- 
torâscă cu o fată frumâsă, chemă pe feciorulă celă mică 
la sine și’i porunci, ca in 48 de ore să’i aducă fata cea 
cu părulă de aură. Bietulă fecioră spuse împăratului, că 
elă nu scie nici n’a audită de nici o fată cu părulă de 
aură și deci n’are de unde s’o aducă. Impăratulă chemă 
atunci la sine pe frații lui și le spuse, că tratele loră nu 
scie să fie vr’o fală cu părulă de aură. -- înălțate îm
părate, diseră cei unsprezece frați, să te duci la patulă 
fratelui nostru și să cauți de-asupra pe poliță unde vei 
găsi ună firă de pâră de aură din capulă fetei ce o 
scie elă. Impăratulă s’a dusă în grajdă și căutândă pe poliță 
găsi ună firă de pâră de aură de doi coți de lungă. Atunci îm- 
peratulă chemă din nou pe feciorulă celă mică și’i dete 
aspră poruncă, să-i aducă fata, că de unde nu capulă 
nu-i mai stă Ia locă. Feciorulă se duse plângândă la 
cală și-i spuse ce poruncă aspră i-a dată impăratulă. 
Calulă îi aduse aminte de cuvintele ce i-a spusă, când a 
ridicată de pe pămentă părulă de aură și dise: — Acum 

a sosită timpulă să-ți pară rău de ce l’ai luată, precum 
ți-ar fi părută rău dâcă nu l’ai fi luată. Dar du-te la îm- 
păratulă și spune-i să poruncâscă la aurari și argintari o 
masă, ună scaună, ună taleră, ună pocală, ună cuțită, 
o furcuță și o tipsiă, tâte de aură pentru o personă; 
apoi totă uneltele de mai susă pentru șâse persâne, 
dar de argintă. Feciorulă ceru împăratului să’i pre- 
gătescă aceste lucruri și după trei (Jile Ie-a și primită. 
Calulă învăță apoi pe fecioră să mârgă ’n piață și să 
cumpere făină, vină și din potică (farmaciă) ună prafă, care 
să adârmă. Feciorulă pregăti din făină șâpte coci (ță
poi) și în locă de sare puse acelă prafă adormitoră; 
de asemenea îi pregăti bucătăresa împăratului o supă, 
în care puse totă de acelă prafă în locă de sare, și totă 
astfelă puse și în vină d’acelă prafă.

După ce tote au fostă gata, feciorulă le așe^ă pe 
cală, încălecă și elă și merse cale lungă să’i ajungă. 
Ajunse în mijloculă unei grădini frumose, unde era ună 
mără totă cu mers de aură. Acolo feciorulă întinse 
masa, așe^ă mâncarea și tacâmurile (uneltele de mâncată) 
și eși apoi afară din grădină. Pe când sta feciorulă la 
pândă tocmai pe când răsărea sârele, Intră în grădină 
o fată cu părulă de aură și însoțită de șese fete cu pă
rulă de argintă, ca să se preumble. Ajungândă in dreptulă 
mărului cu merele de aură, domnița nu se mai pută mira des
tulă, că Dumned.su i-a pregătită o masă atâtă de strălucită. 
S’au pusă tote să mânce și să bea, dar nu trecă multă 
și prafulă din mâncare și băutură le adormi pe tâte. 
Cum ve^u feciorulă acâsta, se repezi și luă pe fata cea 
cu părulă de aură, o puse pe cală și plecă cu ea. Nici 
nu se sculase impăratulă, când feciorulă ajunse cu fata 
la paiață. După sosire, feciorulă o așeZă într’ună pată 
frumosă, unde dormi fata trei Z'le și trei nopți fără să 

se deștepte. Impăratulă veghea pe lângă dânsa plângândă, 
de târnă să nu’i mâră.

După trei Zile fata se deșteptă și Zise: — Cine a 
avută curagiulă, să mă aducă aci cu înșelăciune ? — Eu 
te-am adusă, dar nu cu înșelăciune, răspunse impăratulă, 
ci cu voia lui DumneZeu. — Nu te cunoscă, să fii în 
stare a face acâsta, Zise fata, ei ună altulă e; adă’ml 
înainte pe acelă voinică, să’lă văZă. Impăratulă, de voiă 
de nevoiă, chemă pe ficiorulă înaintea domniții, care 
văZendu’lă îlă întiebă: — Cum ai îndrăsnită să intri 
în grădina mea și cu farmece să mă adormi și pe mine 
și pe servitârele mele? — De nu te aducâmă, răspunse 
feciorulă, impăratulă mi-ar fi tăiată capulă. — Bine, 
Zise domnița; acum dacă m’ai adusă pe mine, să-mi 
aduci și ciurda mea de vaci, că de unde nu negreșită 
ți se va tăiâ capulă. Feciorulă se duse la cală și-i spuse 
ce i-s’a poruncită. — Bătutu-te-ar fl DumneZeu! îi Z>se 
calulă, — acum am să mă bată cu frate-meu, căci elă 
păzesce vacile domniții; dar to>ă atâta acum, nici tu nu 
m’ai lăsată să moră, nici eu nu te voiu lăsâ până la 
mârte. Du-te și cumpără douăspreZece pei de bivolă, îm- 
bracă-mă cu ele, cose-le și lâgă-le apoi cu sîrmă. După 
ce făcu feciorulă așa, încăleca și plecă. Când au ajunsă 
la cirâdă, vacile și fratele calului dormâu. Feciorulă se 
sui, după sfatulă calului, într’ună arbore să privâscă. Calulă 
râncheză apoi așa de tare, că tâte dâlurile se cutremu
rară. Fratele calului, care păzea vacile, se trezi și 
râneheză cu atâia putere, că dâlurile începură a se 
bate în capete. După acâsta se luară la luptă, care fu 
ingrozitâre. Tâte peile de bivolă de pe calulă feciorului 
precum și sârmele au fostă rupte cu dinții de calulă 
care păzea vacile și începuse acesta a rupe din carnea 
viă a frate-său. Dâr și calulă feciorului luase tâtă carnea 

Dumned.su


cercurile oficiâse se vorbesce despre trimiterea d-Iui T. 
Maiorescu ca ministru plenipotențiarii la Viena.

—0—
Din Paristi se scrie, că generalulă de brigadă ro

mână N. C. Dabija, șefulă statului maiorii generală ală 
armatei și fostă ministru, a murită în urma unei grele 
băle.

—0—
>Voința Națională* spune, că Duminecă, la drele 

două după amia<|I, s’a întrunită la Universitate ună mare 
numără de Macedoneni, cari luaseră inițiativa înființărei 
unei societăți pentru cultura Româniloră din Turcia și 
aleseseră o comisiune cu însărcinarea d’a face statutele. 
D. Grandea, în numele comisiunei, a arătată principiile și 
simțămintele de cari s’a condusă comisiunea în lucrarea 
sa. ..înainte de tote, a disă d-sa, amă avută în vedere, 
că Românii aceia suntă supuși devotați ai Sultanului, 
membri zeloși ai Statului otomană; prin urmare, în ca- 
pulă programului instrucțiunei primare, secundare și spe
ciale trebue să fie limba Statului, limba turcă, predată 
obligatoră și seriosă.»

Însărcinarea comisiunei, aceea d’a schița statutele, 
fiindă împlinită, ea se retrage, învitândă adunarea să 
alâgă ună biurou provisoriu pentru a conduce discuțiunea. 
Fostulă președinte ală comisiunei este invitată să presi- 
deze și adunarea. D. Grandea ocupă scaunulă de pre
ședinte cu d. Bagavă ca secretară. S’a citită proiectulă 
statuteloră și s’a luată în considerare. Apoi a începută 
discutarea și votarea pe articule. Obiecțiuni s’au ridicată 
mai multă din partea celoră cari nu cunoscă starea lu- 
cruriloră din Turcia și părțile cu cari se luptă Românii 
și Albanesii. Ședința s’a ridicată la 5 ore și jumătate, 
rămânendă a se termină discuțiunea și votarea articu- 
leloră în ședința viitâre, care va fi Duminecă.

—0—
țliarului »Le Temps* i se scrie din Petersburgă, că 

nihiliștii au publicată o proclamațiune, prin care facă cu
noscută comitelui Tolstoi, ministrului de interne, că comi- 
tetulă esecutivti nihilistă l’a condamnată la mârte.

-------O-------

O demonstrațiune anti-șovinistă a junimei 
nemaghiare.

Peșta, 15 Decemvre.
Duminecă săra în 2 (14) Decemvre se adunară 

într’o restaurațiune din Peșta la ună banchetă cam la 
vr’o 70 studențl universitari: Români, Șerbi și Slovaci. 
Președinte ală banchetului se alese cu unanimitate stu- 
dentulă Alesandru Petro viei, care ridică celă dintâiu 
toastă în limba germână pentru unirea și egala îndrep
tățire a naționalitățiloră. Fiecare dintre cei presinți și-a 
manifestată dorința ferbinte pentru realisarea acestei idei 
salutare. Toastulă a fostă primită cu celă mai mare 
entusiasmă din partea celoră presențl.

După, mai multe alte toaste, președintele a ridicată 
ună toastă pentru frații români, cari prin suferin
țele comune au devenită cei mai sinceri și mai călduroșl 
amici ai Slaviloră. N’au lipsită toastele nici pentru frații 
șerbi nici pentru frații slovaci din părțile Ungariei 
nordice.

Toastulă celă mai caracteristică a fostă acela care 
Ta tinută președintele în limba maghiară. Elă dlise:

»Acuma pentra ânteia dată în viața mea vorbescă 
în publică unguresce. Frațiloră, pănă acum amă închi

de pe frate-său și în urmă îi sfărâmă peptulă cu copi
tele și’lă omorî. Calulă chemă pe fecioră, căruia îi <Țise 
să între în coliba frate-său și să ia d’acolo biciulă de 
aură. Cum pocni feciorulă cu biciulă, calulă se înălță 
în aeră, ăr elă se culcă pe spatele lui, ca să nu vatjă 
vacile că e omă pămăntănă. Apoi se înălțară și vacile, 
care aucjiră pocnitulă biciului, și luându-se în urma ca
lului ajunseră la împăratulă.

Domnița vătjendă isprava feciorului, îi cj’se: — 
Atunci credă, că mai adusă pe mine și vacile, când le 
vei pută mulge și te vei scălda în laptele loră. Dar 
numai după ce calulă suflă peste vaci putu feciorulă să 
le mulgă fără nici o greutate, umplendă douesprecjece 
căcjl. După aceea vrendăsă se scalde mai ânte;uîn ascunsă, 
’și băgă ună degelă în lapte și îndată i se topi degetulă. 
Feciorulă spuse calului ce i s’a întâmplată, ăr acesta se 
duse și suflă peste o cadă. — Acum du-te și chiamă 
pe domnița și poporă numerosă, ca să vătjă că te scalei. 
Feciorulă făcă așa, bău lapte din cada, peste care suflase 
calulă, și se scălda. Atunci (|'se domnița cătră împăra
tulă : — De voescl să fiu soția ta, scaldă-te și tu în lap
tele dela vacile mele. împăratulă se băgă într’o altă 
cadă să se scalde, dar nici nu se mai văciu; se topise. 
Domnița merse atunci la feciorulă, îlă înbrățișă și 
sărutându’lă îi dise; — Tu ești demnă să fii soțulă 
meu, căci tu multă ai asudată pentru mine. Fe
ciorulă chemă apoi la sine pe frații săi, le dete avere 
multă, dar le și porunci, ca îndată să părăsâscă acelă 
orașă. Elă se căsători cu domnița, se sul în scaunulă 
împărăției și domni multă vreme.

Povestită de

Teodoră Lăpușană de Stana. 

nată pentru cei pe cari îi iubimă. In’adevără, tine
rimea pâte iubi fârte căldurosă, dar pâte să și urască cu 
cea mai mare înverșunare. Voiu să strigă ună >Pereatf 
dușmanului nostru comună, pe care trebue să-lă urâmă 
cu toții: acesta este șovinismuifi. Pereat! Acum sciu 
toți pentru ce am toastată pentru prima oră în viața 
mea unguresce/

Aceste cuvinte fură primite cu celă mai mare en
tusiasmă. După ce a mai ridicată ună studentă română 
ună toastă pentru președintele întrunirii, se împrăștia so
cietatea studențiloră între strigătele cele mai entusiastice 
de să trăiâscă MileticI și Babeșă.

Dorimă, ca pasulă acesta, ce l’a făcută junimea 
universitară întru inaugurarea frățietății între diferitele 
uaționalitățl nemaghiare să fie făcută într’ună cesă bună 
și frățietatea să prindă din ce în ce mai multă rădăcină 
între junime, care este speranța viitoriului. Să nu uite 
tinerimea studiosă, că cum și-o așterne acuma calea, 
așa va fi și în viitoră, când va avă să conducă afacerile 
naționale.

------o------

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. tranz.»)

Lipsea, 17 Decemvre. — Pertractarea în 
contra atentatoriloru dela Niederwald a începută 
la 15 Decemvre. Din causa sgomoteloră de ună 
nou atentată, tribunalulă a fostă încunjurată de 
armată și poliția. Au asistată 40 de raportori 
dela (Jiare streine. Intre martori au fostă mai 
multe femei și fete. Toți anarchiștii acusați suntă 
6menl tineri. Acusatulă Rupsch a mărturisită, 
că a fostă însărcinată să omdre pe împăratulă 
prin dinamită, așeȚând’o pe șosea, așa că împă
ratulă trebuia să trăcă peste ea. Totodată avea 
să așe^e dinamită și sub cortulă împăratului. 
Cu tăte acestea, s’a învoită numai în aparență 
ca să comită atentatulă, pe când în realitate toc
mai voia să-lă împedece.

Viena, 17 Decemvre. — Din ordinulă au
torității representațiunea dela „Karlstheater“ nu 
s’a dată din causa focului de alaltăerl.

DIVERSE.
0 musioă de Curcani. — Cititorulă să nu’șl închi- 

puiască că este vorba despre musica seu fanfara vre
unui regimentă de dorobanți, nu domne feresce! Este 
vorba numai și numai despre paserile domestice numite, 
>curcani», care au dată naștere la ună procesă ce s’a 
pertractată mai lunile trecute înaintea judelui de pace, 
Ca să esplicămă mai detaliată cum s’a urmată lucrurile, 
punemă aici deposițiunea martoriloră chieniațl în acăstă 
afacere. Cinzeceanu, ună bețivă clasică, trențerosă, a- 
prdpe desculță, cu nasulă roșu, cu mustățile pe olă și cu 
întrâga figură afumată, înainteză ca martoră ală lui Bu- 
cluceanu. Elă privesce cu ună aeră tâmpită la judecă- 
torulă care îlă întrebă: ,Ce șeii în cestiunea cu curcanii 
cucânei Marghiâlei ? — Martorulă: Eu pe vremea aia mă 
aflamu peste drumă.... —Cucona Marghiâla: Ha ha ha!.,, 
peste drumă la cârciumă. — Martorulă: Cum vă spusei, 
mă aflamă peste drumu... — Cucâna Marghiâla: La câr
ciumă!... — Judecătorulă: Tăcere. — Martorulă: (stră
nută) Mă aflamă.... — Totă auditorulă: Să’țl fie de 
bine !..— Judecătorulă: Tăcere, că vă dau afară. Aprode vecji 
cine face gălăgiă. — Aprodulă : Ascultă ! — Martorulă : Era 
într’o sfânta Joi, cam pe la chindie.... — Judecătorulă: 
Fii mai resumată, dacă se pâte. — Martorulă: D-le pre
ședinte, me rogă se mi se aducă ună scaună... — Cu
câna Marghiâla: Nu te mai țină piciorele de trăză ce 
ești. — Martorulă: Protestezi!! Nic-I n’am mâncată pe 
tfiua de a(JI. — Judecătorulă: (cătră martoră:) D-le 
spune ce ai de spusă, nu ne ține în locă cu glumele 
d-tale. — Martorulă: Pe la chindie, după cum vă spu
sei, mă afiamă peste drumă și tocmai mă găteamă să 
plecă acasă. De odată în depărtare audă nisce flueră- 
turl ca de vardistă! Așa cum vă spusei, d-le judecătoră, 
audă nișce fluerăturl ca de la mașina drumului dc feră... 
— Cocâna Marghiola: țliceai adineaori că erau fluerăturl 
de vardistă. — Judecătorulă: (furiosă) Tăcere!... — 
Martorulă: La începută mi-am astupată urechile, căci 
despre partea aceia unde se afia d. Bucluceanu, nu ve
neau numai fluerăturl, der mai venea și ună sgomotă 
fârte asurciitoră ce’lă scoteau nisce curcani..... Cum
vă spusei, curcanii răspundeau prin borboroseli 
neîntrerupte la fluerăturile d-lui Bucluceanu. D-lui glu
mea acolo cu păsările. Auditorulă rîde de se strîmbă. 
Martorulă: M’am apropiată și eu să vădu ce este. — 
Cucona Marghiâla: Bine că pufăi să mai vecjl în halulă 
în care te găseai. — Martorulă: D Bucluceanu fluera și 
curcanii îi răspundeau. Erau ca la 40 de curcani. Glu
mea omulă. — Cucona Marghiola: Din cincl-șese cur
cani ai făcută 40, bre! cum strică beția până și vederea 
la unii omeni! — Martorulă: Apoi când era gata să 
plecă, aucjii gălăgiă mare. Cucona Marghiola ocăra de 
focă de d. Bucluceanu. Mi se pare că l’a și bătută. Pe 
d-lui l’am văzută apoi fugindă din răsputeri.... (martorulă 
începe să sughițe îngrozitoră și nu mai păte spune nici 
o vorbă). — Judecătorulă: Să poftăscă d-na Marghiola 
Ceomăgeanu. — Cucâna Marghiâla: Presentă! — Jude-

căforulă: Dar d-ta ce ai de spusă, dâmnă? — Cocâna 
Marghiâla: (cu ună aeră de mahalagiâică perfectă) Ei, 
păi să vă deșiră eu, d-le judecătoră. — Judecătorulă: 
Te rogă să fii mai scurtă. — Cocâna Marghiâla: Oi să 
fiu cum m’a lăsată Dumnedeu. D. Bucluceanu, îlă ve
deți, d-lui d’acolo, vrea să facă pe craidonulă prin ma
halaua nostră. Fata mea, Sița, îi înțelese gândnrile și-mi spuse 
într’o (Ț: mamă, mămicuțo, ună giubenată totă trece pela 
spatele grădinii nâstre și stă în locă câte ună ceasă. Uneori 
dă târcâle peste târcâle și flueră ca ună netrebnică. — Audă 
torulă rîde. Buclucenu: D-le judecătoră, ași ruga prea multe 
pe cocâna Marghiola să’șl mai modereze limba. Aici nu - 
ia mahala. — Marghiâla (exasperată): Mai ai încă nei 
rușinarea să mă insulți, papugîule; apoi stai că ’ți-o 
arăta eu acum. Așa , d-le judecătoră, dumnâlui d’acolo 
’mi trecea așa ca ună fiueră vântă pe strada de la spa
tele grădinei nâstre. Treci adl, treci mâine, he!..,. ce 
credeți că pusese de gândă cioflengarulă nostru? Pusese 
de gândă lucruri mari de totă, dacă n’așă fi fostă eu 
p’acolo. — Judecătorulă: D-nă, te rogă mai scurtâz-o. — 
Cocona Marghiâla: Așa cum vă spusei, d-lui i se scur
gea ochii după Sița, fata mea, de....... și credea că are
a face cu cine șcie ce.... Fala, cum suntă fetele, draci 
goi, îmi spunea mie, dar n’o răbda inima să stea locului 
în casă. Câtă simțea că trece papugiu pe la spatele 
casei, țopă și ea în grădină. Dar am o fată, d-le ju
decătoră, să’mi trăâscă, e brațară de aură. De frumâsă 
nu are părechiă în mahala. Șcie și câte-va limbi. A 
învățată patru ani în panționă la Madam Kațe. Se 
pricepe la ori ce lucru: la bibilurl, la spițurî, la brodată, 
la spălată, la călcată, la frecată, la pisată, la.... —Jude
cătorulă : D-nă vorbiți în cestiune. — Cocâna Marghiâla: 
Mă iartă, d-le judecătoră, că eu sunt vorbitâre de felulă 
meu, când mă pornescă nu mă oprescă. Der să mă ve<jl la sin
drofie! — Judecătorulă: Nu mă îndoiescă; dar fii bună de 
spune cum s’a întâmplată bătaia? —Cocâna Marghiâla: Bă
taia? Bătaia? Ei, păi să stai să’ți spui din firă în pără 
cum a mersă șiretenia, ’ml-ar trebui o lună de (Țle. — 
Judecătorulă: Spune în două trei cuvinte — Cucona 
Marghiâla: Dumnelui de colo (rîdândă) Buclucânu !... (con
tinuă de a rîde) Bucluceanu!... Cine dracu l’o fi botezată 
astfelă!.... (rîde de se prăpădesce).—Judecătorulă: D-nă 
fiți mai seriâsă. — Cucâna Marghiâla: D. Buclucenu fă
cea adică, cum s’ar dice, curte Siței. D-lui treci aijl, 
treci mâne, băgase de sâmă că noi avem în curte și vr’o 
Qece doispre-cjece curcani, pe care credâmă, dâcă o vrea 
D-cjeu, să’i vindemă de Pasc! și să luămă ceva parale pe 
ei. — Judecătorulă: Fârte bine, pe urmă? — Cucâna 
Marghiâla: Pe urmă, d-lui de colo, ca să vestâscă pe 
Sița, pe fata mea, că a sosită la spatele grădinei, a în
cepută să fluere la curcani, sciindă că paserile o să’i răs
pundă (rîde și se țîne cu mânile de pântece). — Buc
luceanu : Vedi că o să’ți vie rău de atâta rîsă. — Cucona 
Marghiâla: D-lui șciindă că curcanii o să’i răspundă și o 
să facă gălăgiă mare în curte, care gălăgiă negreșită era 
să fie autjită și de Sița, fata mea, a începută nebunulă, 
— că nebună o să’i dică — să fluere. Elă flueră, cur
canii îi răspundă; elă flueră, curcanii îi răspundă. Sița 
aude și ese în grădină se vadă ce zaveră a dată peste 
bieții curcani. Când colo ce să vecji? D-lui așezată gre- 
cesce pe o buturugă îmi fluera la paseri. Biaia fată în
cepu să se crucâscă cretjândă că e ucigălă tâca și fugi 
îndărătă în casă. Tocmai atunci am eșită eu afară cu 
Tasache nepotulă meu și l’am gonită p’aci încolo. — Ju
decătorulă: Nu v’ațl bătută? Nu l’ai ocărită d-ta? — 
Cucâna Marghiâla: Eu să’lă ocărăscă? m’a ferită D-deu 
pe mine să ocărăscă pe cinevaîn viața mea. Eu i-am disă cu 
binișorulă : du-te omule p’aci încolo că bolnăvescl paserile.— 
Bucluceanu: Ți-ai uitată vorbele ce-mi diceai, păcată că 
n’ai fostă de față, d-le judecătoră, să audî comediă. Ți 
se sbârlea părulă în capă să fi autjilă ce-mi dicea. îmi 
pare rău că nu polă să le spună aici. — Cocâna Mar
ghiâla (blândă): N’am (jisă, (Jău, nici o vorbă de rău. 
Pe mine mă șcie tâtă mahalaua de femeiă bună. N’am 
ocărită de când sunt eu pe nimeni. — Bucluceanu: Ceră 
despăgubire pentru insultele ce mi-a adresată în publică 
și pentru căciula de imitșițiă ce a rămasă în mânile co- 
cânei Marghiâlei, pe când voia să mă apuce de pără. — 
Judecătorulă condamnă pe cucâna Marghiâla la 20 lei 
amendă. La eșire <Țise cucâna arătendu-i pumnulă lui 
Bucluceanu: Să mai pofteșcl pela noi, domnule, că n’au 
curcanii cu cine să mai stea de vorbă!,.. (Națiunea.)

*

Care suntă cărnurile cele mai bune. — Dacă e 
vorba să avemă carne mâle, delicată, albuminâsă, car
nea albă e cea care trebue alâsă; dar dacă căutămă pe 
aceea care nutresce mai bine, care dă mai multe mate
rii asimiliabile și care este mai bogată în principii fibrâ- 
se și feră, atunci trebue să alegemă cărnurile roșii în 
generală, și bucățile în cari carnea e mai roșiă la acele 
animale, cari ca și pasările au cele două calități de car
ne; deci carnea de pe lângă âse e cea mai bună. Căr
nurile prea albuminâse și gelatinâse, pe lângă că nu suntă 
ușâre, dar suntă și greu de mistuită. Capulă și piciârele 
vițelului și ale orl-cărui animală cornută suntă mai 
greu de mistuită ca celelalte părți ale corpului. Popâ- 
rele, care mănâncă carne cu sânge, suntă și cele mai ro
buste și une-orl și cele mai sălbatice. Deci când vomă 
voi să înlărimă fisiculă tineriloră noștri, ’i vomă obiclnul 
gradată să mănânce cărnuri roșii; acelașă lucru e de 
disă și pentru copilele, cărora le lipsesce menstruația, seu 
suferă de bâla cjisă chlorosa. Să se procedă gradată și 
cu prudență, și cărnurile albe să le fie oprite acestora.

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Ouraulu la bursa de Viena
din 16 Decemvre st. n. 1884.

Bursa de Bucuresci.

Rentă de aurd ungară6°/o 124. — 
Rentă de aură 40/0 . . . 95.80 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.80 
Imprumutulii căilorfl. ferate

ungare...................". . 145.25
Amortisarea datoriei căi-

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .100.— 

Bonuri rurale ungare . . 100.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști...............................100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung......................... 98 25
Imprumutulii cu premiu 

ung...................................116,—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.75
Renta de hărtiă austriacă 81.80
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aurii austr. . . 104. —
Losurile din 1860 . . . 135 10

Cota oficială dela 1 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vând.

Acțiunile băncel austro- 
ungare......................... 857.—

Act. băncel de credita ung. 303.50
Act. băncel de credită austr. 294.50 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesei................. 5.78
Napoleon-d’orI.................. d.781^
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5%)

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit tone, rural (7%)

» ,, „ (5%)
» » urban (7%)
» » » (6°/o)
> > > (5%)

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

88

83 —
1195,1200.1205 — 
295,3097a 300,303
215 —

12% -

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Decemvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.72
Argint românesc................. . » 8.60 > 8.64
Napoleon-d’orI..................... . » 9.74 • 9.75
Lire turcescl......................... . » 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . > 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . > 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100— » 101.50
Ruble Rusesci..................... . > 1250— „ 1260—
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

_ Numere singuratice din „Gazeta Tran-
5. silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Societatea comercială română Bassarabianu Calfoglu «& Comp.
B U LETI N U

BRĂILA 3 Decemvre 1884.

Vendetorft Cumperetoră Felulă Kilo Libre Pretultt
1

Notițe

Catzica Schmierer Grâu 240 56- 59 25 Caică
d-to d-to 300 56% 62 50 »

Picoca d-to J, 340 58% 67 — » cab.
Politis Chrissoveloni Orză 640 48 % 43 50 Magasie

R. Balanu Schmierer Meiu 340 57— 41 25 >
Pauli L. Mendl & C-ie 150 56% 44 cu biletă

Publicatiune.
5

Dreptulu de cârciumărită ală familielortt boeronale din Veneția in- 
feriâră se va esarândâ în licitaținne publică în 24 Decemvre 1884 la 
cancelaria comunală, începându din 1-ma Ianuariu 1885 pre durata de 
3 ani cu prețuia esclamărei de 1200 fi. v. a. Licitanții au a depune 
vadiu de 10% dela prețuia esclamărei.

Condițiunile mai de aprâpe se pota vedd la cancelaria comunală. 
Veneția inferidră în 10 Decemvre 1884.

3—3 JFamiliele boeronale.

Insciintare!
3

In înțelesulă Art. de lege XVIII § 35 din anulă 1871 se aduce Ia cunoscință, 
că la 22 Decemvre a. c. la 3 6re postm. se va țînâ în casa sfatului ședință publică, 
în care se va compune lista viriliștiloră pentru representanța comunei orășenescl 
pro 1885. •

Brașovă în 13 Decemvre 1884.
2—3 Comisiunea pentru compunerea listei de virilisti.

x 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
I

x 
Vindecare (Radicală și (Rapidă $ 

de tdte w
Bolele Nervose, Epileptice și Secrete 

xiVLinai prin metoda mea.
Onorariele nu se dau decâtă după restabilirea completă.

xx

1

»R PBOJF. A. MAJLASPIMA,
membru ală mai multoră societăți sciențifice

1OS. ZF’a'CiboTirg' St. _A_n.toin.e. — ZFLAJEBIS.

Tratarea se face prin corespondență.

e

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealft-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradu-Budapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

l*redeaîu-Budapesta Budapesta--IPredealu

Trenă Trend Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu
do omnibus de de omnibus accelerat omnibus

persâne persâne persâne

Bucuresci 7.15 _ — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 0.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiști 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă , 2.06 — — ■ 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 t 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodîi 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu] 4.51 10.18 10.52 Rev 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaștt 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 ‘ —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 ' —
Teiusă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 — .
Aiudfi 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susO — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerilea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliiriștt 8.4b 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
Pllisîll ( 10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelîl 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinfi 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Giucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 . Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velin țe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
a r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Orailia-mare ' 1.54 11.14 7.30 n - ( 9.20 10.15 3.15
P. Lailiiiiy 3.14 1.47 11.05 brasovu >1 ( — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiști — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresci — — J 0.25

Nota: Orele de ii6pte su ntfi ceh : dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovă.

’E’eiușs'k-Aradia-Budsipesfa Budapesta-Aradă-Teiușis.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenă
persâne omnibus omnibus persâne omnibus

Teiușfit 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10-.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradă ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin ■ 7.11 10.27
Bărzova 9.1'9 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft J 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.09 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradii-Timișdra Simeria (Piski) Petroșent

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persâne omnibus

Aradu 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișăra 8.58 3.15 P etroseui5 7.00

Timișăra-Aradii Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persâne omnibus omnibus

Timișăra 12.25 5.00 PetroșenI 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


